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بسم اهللا الرحمن الرحيم

مقدمه

�{��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç
Û��Ú� �Ù��Ø� � � � � � �×Û� �Ú� �Ù��Ø� � � � � � �×Û� �Ú� �Ù��Ø� � � � � � �×Û� �Ú� �Ù��Ø� � � � � � �×å��ä��ã��â��á�� àß��Þ��Ý� �Üå��ä��ã��â��á�� àß��Þ��Ý� �Üå��ä��ã��â��á�� àß��Þ��Ý� �Üå��ä��ã��â��á�� àß��Þ��Ý� �Üz

������� :
) سنت(خداوند و ) كالم(از ! ايمان آورده ايدكهاي كساني«��

اگر ! اطاعت كنيدتندهس) ايماناهل(پيامبر و اولياي اموري كه از خود شما 

آن را به ) براي حل و فصل(در مورد چيزي با يكديگر اختالف پيدا كرديد 

به خداوند و اگر! دانيدرپيامبر برگ) سنت و رهنمودهاي(خداوند و ) قرآن(

.»ر استتعاقبتروز قيامت ايمان داريد، اين بهتر و خوش

بيـنش، مـنش و   «گيـري  ترين عامل تاثيرگذار در شـكل مهمترين و محوري

هاي گونـاگون زنـدگي، ماهيـت ديـن، مكتـب،      در عرصهو نوع تعامل» روش

اي بـراي  كنـد و دريچـه  انديشه و فلسفه اي است كه انسان به آن باور پيدا مي

از آنجا كه . دهدمييكديگر قرارو روابط آنان با» ا، جهان و انسانخد«نگاه به 

تواند باورها، رويكردهـا  بدون پذيرش و قناعت دروني هيچ دين و مكتبي نمي

و رفتارهاي آدميان را به صورت مطلوب تحت تاثير خود قرار بدهد، آفريدگار 

گذاشـته  » آزاد«انسان و جهان او را در انتخاب دين و مكتب و فلسفه زنـدگي  

:است، همانگونه كه ميفرمايد

�{��b��b��b��bl��k���j��i��h��g��fe��d��cl��k���j��i��h��g��fe��d��cl��k���j��i��h��g��fe��d��cl��k���j��i��h��g��fe��d��c�z�اي («���: ����

درست و حق همان دين فرود آمده از ) دين(به ايشان ابالغ كن كه !) پيامبر

و هركس كه ،خواهد ايمان بياوردجانب پروردگارتان است، پس هركس مي

...»خواهد كافر شودمي

�{� � � �̀ �_�� �̂ �]��\�� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� � �̀ �_�� �̂ �]��\z��������� :��»و من از آن خودتان تان دين

...»خود را دارمنيز دين
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و انتخاب صحيح نـوع  » آزادي«پيش شرط الزم براي استفاده درست از اما 

شـود،  از ماهيت دين و محتواي مكتبي است كه برگزيده مـي » آگاهي«زندگي، 

هـا و نقـش و ماحصـل كوتـاه و     گيها با باني، مباني، محاسن و ويژاگر انسان

قـوت و ضـعف،   «رو دارند آشنا نباشند و نقاط هايي كه پيشدراز مدت گزينه

هـا را از منـابع مـورد اعتمـاد     مترتب بر آن» سود و زيان و مصلحت و مفسدت

مهـم  در بـاره ايـن انتخـاب    ةو به تعبير قرآن علي بصـير -نشناسند، و آگاهانه

گيري نكنند و جوانب فردي، اجتمـاعي،  حساس و سرنوشت ساز خود تصميم

ها و اهداف آن آيين برنامه خود را با توجه به اولويتفكري و رفتاري زندگي

هـاي  گيري از تواناييريزي و ساماندهي ننمايند، و انتظارات خويش را با بهره

مادي و معنوي خود در جهت تحقق اهداف كوتاه و دراز مدت دين برگزيـده  

هـدف از آفـرينش   ،آنگيري نكنند و در مسير عمر و پـيش از پايـان  پي،خود

ـ     د را درنيابند و به مسئوليتخو رد از هايشان عمـل نكننـد، خـام و خـوار و خُ

ــد كــرد و فرصــت   ــل مكــان خواهن ــه درون آن نق ــرون خــاك ب ــا و بي گرانبه

.تكرارناشدني عمر را به سادگي از دست خواهند داد

و در » رسالت، اصالح و هدايت«و اهميت كار اصحاب اينجاست كه نقش

جهت تبيين خدا پسندانه دين و تعاليم تعـالي بخـش   رأس آنها انبياي الهي در 

.شودآن بيشتر معلوم مي

هاي خيرخواهانـه خـود را بـر روي سـه اصـل      آنان پايه عمل به مسئوليت

حكيمانـه و قاطعانـه و   » اتمام حجـت «ناصحانه و امانتدارانه » دعوت«: اساسي

هند تا برتـري،  داي آگاهانه و خردمندانه قرار داده و ميشيوهبه » رفع شبهات«

سـاز اسـالم را بـراي    پيشگامي و امنيت و آزادي واقعي موجود در آيين انسان

پيوندگان پرهيزكـاري، پيشـرفت و دادگـري و سـرافرازي دنيـوي و سـعادت       

صـراط مسـتقيم   نأخروي معلوم كنند و راه را بـه راهيـان راه انبيـاء و سـالكا    

.بنمايانند
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و انفجار اطالعات و فضاي لميهاي شگرف عحاضر كه پيشرفتدر عصر

هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري به گسـتره زمـين گسـترش يافتـه     رسانهباز

والن رهـايي و حـامالن دانـش و    سـ راست، نقش و اهميت و ارثـان رسـالت   

تر مسئوليت خود در برابـر  تر و امروزيدينداري براي اداي هرچه بهتر مناسب

.و اهميتي مضاعف يافته استضرورتنت الهياين امادين خالص خداوند

ها براي عرضه جهاني آنچه در امروزه بسياري از اديان و مكاتب و فرهنگ

گيرند؛ هرچند اي بهره ميامكانات علمي و رسانهترينبساط دارند، از پيشرفته

كه متاسـفانه بيشترشـان   م آن هاست، اما اشكال كار در اين استاين حق مسل

ــه عرضــه كــاالي فكــري و فر ــابتي  ب هنگــي خــويش اكتفــاء نكــرده و در رق

غيرمنصفانه و غيراخالقي به تخريب و تحريـف باورهـا، فرهنـگ و تـاريخ و     

بـا زيـر   اي از مواردآوردهاي ديگر اديان و مكاتب اقدام نموده و در پارهدست

از راهكارهــاي غيراخالقــي » آزادي انتخــاب ديــن و مكتــب«پانهــادن اصــل 

هاي اقتصادي بهره گرفته و تهاجم نظامي و حربههاي سياسي، توطئه: همچون

پانهادن تمامي معيارهاي مقبول و موجود در اديان و مكاتـب و دور زدن  زيربا

قوانين و مقررات پذيرفته شده جامعه جهاني، براي تحميل باورهـا و فرهنـگ   

و تالش براي تحميـل  » سازيجهاني«كنند كه قضيه خود بر ديگران تالش مي

شده جهـان سـوم، بخشـي از آن    هاي غارتربي بر ملتيكايي و غفرهنگ آمر

.خواهي استو دمكراسي» گراييكثرت«هاي متضاد با تالش

يابي به اهداف خود در طول تاريخ معمـوالً خواهان براي دستآن تماميت

گيرند كه تنها به چند مورد از ابزارها و راهكارهاي گوناگوني بهره گرفته و مي

:عصرحاضر اشاره ميكنيمدر ها از آن

. هاي رقيـب تحريك همستيزي و دشمني در ميان پيروان أديان و فرهنگ•

.!)يم مردم عراق به شيعه، سني و كردنمونه آن تقس(

ــانه  • ــم رس ــارطلبي و تروريس ــرهانحص ــه و  اي و به ــرداري غيردادگران ب

و گاراننكردن روزنامهغيراخالقي از امكانات علمي امروزي و كشتن و زنداني
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ن الجزيـره در  نمونه آن بمبـاران دفتـر تلويزيـو   (. هاي مستقلخبرنگاران رسانه

.)...نمودن تيسير علوني وكابل و بغداد و كشتن طارق ايوب و زنداني

فكـري در جهـت   هويـت و قربانيـان تروريسـم   اجيركردن اشخاص بـي •

ــل انديشــه فرهنــگ و سياســت  ــت از تحمي : هــاي اســتعماري خــود و حماي

:نمونـه آن . (نژادپرسـتي، وابسـتگي و خودكـامگي   سكوالريسم، ليبراليسـم و «

هـاي تـونس، مصـر، اردن،    ها و نظاميـان تركيـه و دولـت   حمايت از كماليست

روه وابسـته  دولت نظامي پاكستان و صدها حزب و گافغانستان، عراق و اخيراً

..)در كشورهاي جهان سوم

در و تفرقهستفاده آنان ايجاد شكافميان مهمترين سوژه مورد ادر ايناما

تحريـك احساسـات   طريـق از هاي جهان سوم بـه ويـژه مسـلمانان   بين ملت

ورنمودن نزاع و كشـتار در ميـان حتـي    اي و مذهبي با هدف شعلهنژادي، فرقه

جـويي در ميـان آنـان    پيروان يك دين و مكتب و گسترش كينه توزي و انتقام

هاي مادي، معنوي، انساني و اقتصادي آنـان را  ياست، تا از طريق تمامي تواناي

هاي داخلي، خريد ماند، هزينه جنگ و نزاعه كه برايشان باقي ميغارت و آنچ

شـان بـه ذلـت    ضـعف و عـزت  شان بـه و قدرتاسلحه و كاال از ايشان بشود

هـاي انسـاني و مـادي آنـان از     همگام با غـارت ثـروت  تبديل گردد، همچنين 

انفجارهاي مشـكوك مراقـد ائمـه و    (.ه خود وابسته سازندهرجهت ايشان را ب

تخريب صدها مسجد اهـل سـنت در عـراق، كشـتار بـيش از يـك ميليـون و        

دويست هزار عراقي در عرض چهارسال اشغال آن كشور كه متأسـفانه تعـداد   

فعاليت.!توزي كور بوده انداي و كينهزيادي از ايشان قرباني جنگ فرقهبسيار 

هـا ســازمان اطالعــاتي  هــاي آدمكشـي غربــي و شــرقي و ده هگسـترده جوخــ 

براي گسترش كينه و دشمني ميان فرق اسـالمي  .... و صهيونيستي واستعماري

).ره است و نه آخرين آن خواهد بودنه اولين حلقه از آن زنجي

تـرين سـوژه و وسـيله    هاست به اين نتيجه رسـيده انـد كـه مناسـب    مدت

تـاريخي اسـت   دادهايو روي» اعتقادي و فقهي«الفي برداري از مسائل اختبهره
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افراطـي و  «هـاي هـاي وابسـته بـه گـرايش    كه با استفاده از اشـخاص و گـروه  

زننـد، و  دامـن مـي  هـا اسالمي بـه آن اخـتالف  موجود در ميان فرق» تكفيري

آورند، تا با گذر زمان كار هايي مصنوعي را به وجود ميگاهي هم نزاعهرچند

را در ميـان پيـروان  آميزبرسانند كه امكان تفاهم و زندگي مسالمترا به جايي 

.ها به حداقل برسانندآن فرقه

از آنجا كه وجود اختالف نظر در حوزه علوم كالمـي، سياسـي، فلسـفي و    

معقول و مقبول است و در ميان پيـروان  چوبي علمي و منطقيفقهي در چهار

هاي كه گاهي به انشعابتا جايي ب و احزاب رايج است، تمامي اديان و مكات

مقابـل و  و تحمل طرف» فرهنگ اختالف«شوند، اما تقويت متعددي منجر مي

خـتالف نظرهـاي   در حوزه ا» كفر و شرك و نفاق«خودداري از صدور احكام 

مجــامع «و در صــورت لــزوم صــدور آن از طــرف سياســي، فكــري و فقهــي

دي مـانع گسـترش نفـوذ آن    تواند تا حدود زياميطرفو بيمعتبر» تخصصي

اسالمي بشـود و از ابـزار دسـت    در بين فرق» افراطي و تكفيري«هايگرايش

ديگران قرارگرفتن و آتش در خرمن دين و زندگي خويش افكندن آنـان مـانع   

.بشود

هـايي را تـاكنون گـام  » شـيعي و سـني  «خردمندان و ميانه روان دو مذهب 

هـايي را  ر اين راستا برداشته و تالشدرسندهرچند در عمل كافي به نظر نمي

و » مجمع جهاني تقريب بين مـذاهب «صورت داده اند كه آخرين آنها نشست 

در كشور قطر و مناظره مستقيم آقايان هاشـمي  » اتحاد جهاني علماي مسلمان«

تواننـد  رفسنجاني و دكتر قرضاوي در تلويزيون الجزيره بود كه تا حدودي مي

.جاي اميدواري باشند

» دگم و تماميـت خواهانـه  «هايي از فريقين با توجه به باورهاي اما گرايش

و رهنمودهـاي ائمـه   از نصوص غيرقابل انكار خويش بدون توجه به بسياري 

هاي گاهي به بهانهدو طرف هرچند» اصالحاعتدال و «هاي اهل دين و ديدگاه

سـته پايشـان  ، و خواسته يا ناخوادهندمختلف اقدامات ناصوابي را صورت مي
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كوبنـد، و  افتد و برطبـل تفرقـه مـي   گير ميهاي شياطين پيدا و پنهاندرالي دام

.نمايندميهمه چيز را فداي توهمات خويش 

از جانـب برخـي   » كفر و شرك شيعه«به صدور احكام توانبراي نمونه مي

اهي از طريق كتب گهاي اينترنتي و افراطي اهل سنت در سايتهاي از گرايش

هزار هاتوان به چاپ دهاشاره كرد، در مورد طرف مقابل نيز مي... شريات وو ن

و توزيع آن )1(يري، غاليشيخ تيجاني تكف» !آنگاه هدايت شدم«اي كتاب نسخه

ها و مراكز آموزشي ها، پادگاندر ميان دانشجويان و سربازان برخي از دانشگاه

ويندگان و نويسندگان در از گهاي غيرعلمي و غيرمنطقي برخيو موضعگيري

سـيما بـا   3جمعي و از همه دور از انتظارتر مصاحبه شـبكه  هاي ارتباطهرسان

ق 1428ماه مبارك رمضان سـال  26روز » ماه عسل«تيجاني تكفيري در برنامه 

به همان برنامـه  » عصام عماد«و يك هفته پيش از آن دعوت از شخصي به نام 

!.و مواردي از اين قبيل اشاره كرد

هاي ديـداري بـر ايـن    بسياري از عالمان و مصلحان و ناظران حوزه رسانه

و دميـدن جـان در پيكـر    » گـري غلـو و افراطـي  «باورند كه عملكرد آميخته با 

اي و حزبـي تـازه   هاي فرقـه نما شده در تلويزيوناي از مسايل نخپوسيده پاره

خردمندانـه  غيرديعملكربا يك بازيكنتازي در ميدانيو بازي و يكهتأسيس

.و غيردادگرانه است

اهل البيت، الزهراء، الفيحاء، السالم، الفرات، كـربال،  «هاي به ويژه تلويزيون

بيشترشان بعد از اشغال عراق راه اندازي كه... .المسار، الكوثر، النور، العراقيه و

از كه» سالم«زبان فارسي» تكفيري و غالي«شده اند، و در رأس آنها تلويزيون 

مصـالح امـت   «كاليفرنياي آمريكا فتنه پراكني نموده و بـدون توجـه بـه    ايالت
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به جاي تبليغ محترمانه و علمـي معتقـدات خـود، متأسـفانه از همـه      » اسالمي

خطوط قرمز عبور كرده و به روشي بسيار ناپسـند شـبانه روز بـه معتقـدات و     

.نمايداهانت مييك ميليارد و چند صدميليون مسلمان شخصيات مورد احترام

تنها تلويزيون طرف مقابل كه در سال چند ساعتي را به طرح مسايل مورد 

اسـت كـه بـه روشـي     » المستقله«دهد، تلويزيون عربي اختالف اختصاص مي

نـه وقـت   محترمانه و با حضور علماء و كارشناساني از فريقين و تقسـيم عادال 

ي مورد انتقـاد برخـي از   دهرچند آن هم در موارگفتگوهايي را ترتيب ميدهد،

اهل انصاف آن دو اما عملكرد به مراتب بهتري داشته است، طبيعتاًعلما بوده،

وت آن دو روش از كجا تـا بـه   بينند كه تفاكنند و ميروش را باهم مقايسه مي

.؟كجاست

ها آميز آن تلويزيوناهانتجانبه و غالباًكيالبته بار مسئوليت عملكردهاي 

ش بانيان و حاميان و تنها بر دودعوت محترمانه به معتقدات خودازرا خارج 

دانـيم، و بـر ايـن بـاوريم كـه بسـياري از خردمنـدان و        مـي برنامـه ريـزان آن   

هاي معتدل در كليت نظام مؤيد و مشوق عملكرد ناپسند آنان نيستند شخصيت

يـران  دارنـد و بيشترشـان در خـارج از ا   مشكلو حتي تعدادي از آنها با نظام 

و يـا غيرمسـتقيم   شود گرايش خاصي مستقيماًشوند، هرچند گفته مياداره مي

.!كندها حمايت مياز تعدادي از آن رسانه

هاي افراطي موجود در ميان شـيعيان بهتـر اسـت بـه خـاطر حفـظ       گرايش

عصام عماد «:كردن غاليان و تكفرياني مانندمصالح درجه اول مسلمانان از علم

كننـد، خـودداري   اصحاب درجه اول رسول خـدا را تكفيـر مـي   كه» و تيجاني

نمايند و از تحريك احساسات و اهانت به باورهـاي بـيش از يـك ميليـارد و     

چند صدميليون مسلمان دست بردارند، اما اگر قرار بر مقابلـه بـه مثـل باشـد،     

براي دفاع و شبهه غالباًنيزگويندگان و نويسندگان معتدل شيعي و اهل سنت

دايي هم كه شده از تجديد نظر و تغييـر رويكـرد در مـورد باورهـاي سـنتي      ز

ي هاي مطرح و شـناخته شـده  از غالت توسط شخصيتگرفتنشيعه و فاصله
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نويسند و اهل تحقيق را به مطالعه آثارشان گويند و ميمي،شيعي كه نام ميبريم

يـة آ)1(هرانياهللا شريعت سنگلجي تيةآ«: هايي مانندكنند، شخصيتدعوت مي

د عالمـه سـي  اهللا سيد علي اصـغر بنـابي،  يةآ)2(يعاهللا عالمه سيد ابوالفضل برق

اهللا شـيخ نعمـت اهللا صـالحي نجـف     يةآاسماعيل آل اسحاق خويني زنجاني،

مهنـدس  دكتر يوسـف شـعارتبريزي،  استاد حيدرعلي قلمداران قمي،)3(آبادي

ر اهللا دكتةيآرادمهر تهراني،السالم دكتر مرتضياحجة،محمد برازنده مشهدي

ق دكتـر سـيد صـاد   اهللا سيد اسـداهللا خرقـاني،  يةآسيد مهدي خالصي عراقي،

اسـتاد حسـن   دكتر علي مظفريـان شـيرازي،  تقوي استاد سابق دانشگاه تهران،

اهللا شـيخ جـواد   يـة آدكتر عبدالكريم سروش،)4(العلوي انديشمند نامي عراقي

االسالم دكتر محسن ةحجنجفي،حسين موسوي اهللا سيديةآبغدادي،خالصي

بـه ويـژه اسـتاد احمـد كاتـب محقـق       االسالم يوسفي اشكوري،حجةكديور،

سير دگرگـوني انديشـه شـيعي از شـورا تـا      «ه كتاب دپرتالش عراقي و نويسن

.»...و» واليت فقيه

االسالم دكتـر  حجةها يعني تنها به ديدگاه يكي از آن شخصيتبراي نمونه 

.!جه بفرماييدتو» هامنابع و مصادر اعتقادي افراطي«كديور در ارتباط با محسن

ش در حسـينيه ارشـاد   1385هــ 1427ماه مبـارك رمضـان   23خنراني او در س

)اصول كافي(هاي سندي روايات كتاب يكي از مشهورترين ارزيابي«: گويدمي

: اسـت صورت گرفته) م966(قيه شاخص قرن دهم كليني، توسط شهيد ثاني ف

144حـديث صـحيح،   5072براساس تحقيق اين فقيـه متبحـر، كتـاب كـافي     
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حديث ضـعيف  9485حديث قوي، 302حديث موثق، 1118حديث حسن،

ابومنصورحسـن بـن   فاقد اعتبارنـد،  نظر وي روايات كافي به% 59دارد، يعني 

منتقـي الجمـان   «صـاحب معـالم در كتـاب    مشـهور بـه  زين الدين فرزند وي

تـر تعـداد احاديـث    گيرانـه با مالكـي سـخت  » الصحاح و الحسانديثاالحافي

صحيح فروع كافي را كمتر از يك سوم تعدادي كه والد ماجدش برآورد كرده 

.كندبود، برآورد مي

مرآت العقول في «در كتاب مد باقر مجلسي، صاحب بحاراالنوارعالمه مح

توضـيح مـتن   كه شرح كافي اسـت، عـالوه بـر    » �شرح اخبار آل الرسول

.روايات به ارزيابي سندي آنها نيز پرداخته است

روايت كتـاب  1015از مجموع اساس ارزيابي سندي اين محدث بزرگبر

روايت 286) كه از جمله مهمترين منابع نقلي بحث امامت است(كافي حجةال

روايـت مرفـوع   254است؛ ) يا در حكم اين عناوين(صحيح يا موثق يا حسن 

باشـد، بـه زبـان آمـار و     روايت نيز ضعيف مي463مجهول است؛ يا مرسل يا 

كـافي بـه   الحجـة درصد روايـات كتـاب   28براساس ارزيابي ياد شده، حدود 

مرسل، (درصد روايات آن فاقد اعتبار سندي 70لحاظ سندي معتبر و بيش از 

.است) مجهول، ضعيف، مرفوع

محمد بـاقر  (عاصر شناسان ماز حديثكييو متني براساس ارزيابي سندي 

حـديث  593روايت اصـول كـافي تنهـا    2833از ) الكافيبهبودي در صحيح

الحجـة روايت كتاب 1015، و از )درصد21يعني (صحيح شناخته شده است 

به عنوان صحيح يا معتبر تلقي شـده  ) درصد10يعني (حديث 101كافي تنها 

ديدگاه علماي معاصر ، ارزيابي اخير از)كمتر از يك سوم ارزيابي قبلي(است 

گيرانه قلمداد شده است، به هرحال در خـوش بينانـه تـرين    اي سختارزيابي

حالت بيش از دو سـوم روايـات كتـاب اصـول كـافي، از روايـات ضـعيف و        

تـا  70كافي بهالحجةشود، اين نسبت در روايات كتاب معتبر محسوب ميغير
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درصد روايات اين كتـاب  28تا حداكثر 10تنها بين رسد، يعنيدرصد مي90

.)1(شوندشمرده مي) صحيح يا موثق يا حسن(معتبر 

بـه عنـوان   » گـري افراطـي وتكفيـر «اما ما و همـه كسـاني كـه بـه پديـده      

كننـد، بانيـان و   نگـاه مـي  » وحـدت و مصـلحت  «تـرين عامـل ضـد    خطرناك

:كهدهيمها قرار ميريزان اقدامات تفرقه افكني را در برار اين پرسشبرنامه

بـرادري و  «با توجه به آيات و احاديـث فراوانـي كـه اهـل ايمـان را بـه       •

خروي در پيشگاه آنان به هنگام بازخواست دنيوي و اخوانند، فرا مي» وحدت

.چه جوابي خواهند داشت؟خداوند

شان با عملكرد اميرالمؤمنين علي بن گونه اقداماتكنند كه اينآيا فكر نمي•

اب به خوارجي كه حكم كفرش را صـادر كـرده و بـا او    كه خط�طالببيا

:جنگيده بودند، فرموده

-2.شويممانع حضور شما در مساجد نمي-1: ما سه حق داريدشما بر «•

را از آن محـروم تا زماني كه بيت المال و غنايم جنگي در اختيار ماست، شما

.)2(؟ضاد استدر ت» .بريمپيش از شما دست به اسلحه نمي-3! .كنيمنمي

بـوده  يكي از سخنان قابل تأمل بنيانگذار جمهوري اسـالمي ايـران ايـن    •

را زنده كنـد نـه شـيعه    » شيعه و سني«هركس مسايل مورد اختالف «كه است

هفته «هاي بزرگي در آن را بر روي تراكتكالمي كه معموالً» !است و نه سني

ـ آيـا  آويزند،نوشته و بر در و ديوار مي» وحدت بـاني  ن روش بـا آن رهنمود اي

.نظام در تضاد نيست؟

طلـب را كـه   هاي خشـونت كنند كه آنگونه اقدامات انگيزه گروهفكر نمي•

و كنـد تقويـت مـي  نمايند،آنان تالش ميگرفتنبراي به خدمتدشمنان غالباً

هـاي غربـي خـوراك تبليغـاتي     ها و سـازمان هاي وابسته به دولتبراي رسانه

.؟نمايدهم ميبيشتري را فرا

���K,�"/L� Z;��8 +, �O8\� �� �L �; + #20 H�] ^0, 7_>`� a�9 �����b> H/8 '� �Wb; D
��� K��V�E > # ^0, ,�>��> �"� .�/0 a)*! ,��-D
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رو شـيعه و  ميانـه «همراه با بسـياري از گوينـدگان و نويسـندگان    اينجانب

آميز و يك جانبه مسايل مورد اختالف را به هـيچ  طرح تندروانه، اهانت» سني

زدايي و روشنگري را در مقـام  دانيم، اما شبهه وجه مشروع و به مصلحت نمي

يـم، زيـرا نـه تنهـا در ميـدان      آورحق شرعي و قانوني خود به شمار مـي دفاع

ها، هركجا كه هجومي صورت بگيـرد،  ها، بلكه در ديگر زمينهباورها و انديشه

.دفاع حقي مشروع و عكس العملي طبيعي است

دسترسـي  » معتـدل شـيعي و سـني   «هـاي  هـا و طيـف  گرايشكهاز آنجا•

يـن  ي و تـدوين مطالـب ا  هاي ارتباط جمعي ندارند، گردآورچنداني به رسانه

ي هـا و وسـايل تبليغـات   ي توزيـع كتـاب  هرچند كه بـا حجـم و گسـتره   كتاب

قابل مقايسه نيست، تالش اندكي اسـت كـه   فريقين» افراط و تكفير«مروجين 

:در جهت اهداف زير صورت گرفته استصرفاً

در ميان »اعتدالي و ميانه روانه«هاي هاي گرايشاز باورها و برداشتدفاع•

.هاي دوطرف» ها و تكفيريافراطي«در برابر شيعه و اهل سنت

مورد » كالمي و فقهي و تاريخي«اين حقيقت كه بسياري از مسايل تبيين•

اي از آنها ساختگي بوده اي و پارهناشي از اختالف نظرهاي سياسي و فرقهنزاع

ها قرن گذشته هستند، و صد البته ميدان داران و بانيـان آنهـا بـه   و متعلق به ده

.مقابل خود نبوده اندطرف» كفر و شرك«يچ وجه قايل به ه

هـاي پـيش آمـده ميـان مسـلمانان     از حـوادث نـاگوار و جنـگ   بسياري•

اي مـاجراجو  هاي عـده ها و اخاللگريبرخالف ميل باطني ايشان، بر اثر توطئه

از » توحيـد و تقـوا  «توز روي داده و دامن اصحاب پيامبر و پرچمداران و كينه

.ها مبرا بوده استريزي و اقدام به آن جنگ و نزاعبرنامه

البته بسياري از عالمان و انديشمندان بر اين باورند كه پيروان فرق اسالمي 

به ميزان بسيار زيادي داراي نقاط توافق و مشتركات از جمله حكـم قـراردادن   

هستند، تا بتوانند » صحيح و مصالح مشترك سياسي و اجتماعيقرآن و سنت «
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ر مورد كاستن و يا كنارنهادن مسايل مورد اختالف به توافـق برسـند، و ايـن    د

:اعتقاد و عمل خود قرار بدهند كهرهنمود و هدايت الهي را سرلوحه 

�{��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á
���Ñ��Ð���Ñ��Ð���Ñ��Ð���Ñ��Ðz�c+ W�� :�d�» در مورد هرچيزي كه اختالف پيدا كرديد، حكم

خداست، اين است پروردگار من و شما، بر او ) قرآن(آن با و داوري در باره 

.»توكل نمودم و به سوي او بازميگردم
بيـنم كـه تحقيقـات    توضيح اين مطلب را نيـز بـر خـود الزم مـي    در اينجا

ن زحمات نويسندگان منابع اصلي آنمديودر اين كتاب اساساً،صورت گرفته

» عيانـات «ه پرتالش و ناآشناي كتاب نويسند» ابراهيم توحيدي«:به ويژه آقايان

ســير «ب پژوهشــگر شــيعي عراقــي و نويســنده كتــا» احمــد كاتــب«و اســتاد 

عرضـه  «: اهللا سيد ابوالفضـل برقعـي در كتـاب   يةو آ» دگرگوني انديشه شيعي

تعـديل، تبويـب،   «كار اينجانـب در  است، اما » روايات اصول بر قرآن و عقول

.شوده ميمطالب آنان خالص» يص و ويرايشخلت

ادعاهاي تيجاني
:كلي سه ادعا را مطرح كرده استهاي خود به طور تيجاني در كتاب

دستور خدا حضرت علي را به عنوان جانشين خود معرفي به�پيامبر•

.كرد

نفر همه مرتد و اصحاب او به غير از چند �رسول خدابعد از وفات•

.كافر شدند

» اهل البيـت «ستمكار بوده و با ) عثمانابوبكر و عمر و(خلفاي راشدين •

.و اسالم سردشمني داشته اند

براي اثبات سه مطلب فوق است و مـا در واقع تمامي قلم فرسايي تيجاني 

و » قرآن و نهج البالغه«در اين كتاب به طور اختصار با استناد به به ياري خدا
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به منابع اهل سنتي كه الزم بوده مواردهاي معتبر اهل تشيع و در ديگر كتاب

دهـيم، و بـرخالف   به ادعاهاي او پاسخ مـي در جهت دفاع و روشنگريصرفاً

همراه بـا  «و » !؟.آنگاه كه هدايت شدم«: هايآميز كتابعناوين به شدت اهانت

آميزتر آنهـا نسـبت بـه معتقـدات يـك      تيجاني و محتواي اهانت»!راستگويان؟

بر آن بوده و هست كه قول و قلـم  ميليارد و چند صدميليون مسلمان، سعي ما

.ها آلوده ننماييمخود را به هيچ وجه به آنگونه اهانت

�{��f��e��d��c��b��a���`��f��e��d��c��b��a���`��f��e��d��c��b��a���`��f��e��d��c��b��a���`z�.�B9e� :Y�
مؤلف

1386: همهرما-1428: ماه مبارك رمضان
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اولبخش 

ها و مذاهبعوامل پيدايش فرقه
ةيهوديان جزيـر به ويژهظهور اسالم كينه و دشمني مشركاناز همان آغاز

هايشـان در  هـا و كارشـكني  و توطئهب و مناطق مجاور و مجوسيان ايرانالعر

باره مسلمانان به قصد جلوگيري از گسترش فزاينده دعوت و رسالت اسالم و 

:نمودن نور آن آغاز گرديد؛ غافل از اينكهخاموش

�{� �_� � � �~�� � �}�� � � �|� �{� �z� �y� � � �x��w� � �v� � � � � �u� �t��_� � � �~�� � �}�� � � �|� �{� �z� �y� � � �x��w� � �v� � � � � �u� �t��_� � � �~�� � �}�� � � �|� �{� �z� �y� � � �x��w� � �v� � � � � �u� �t��_� � � �~�� � �}�� � � �|� �{� �z� �y� � � �x��w� � �v� � � � � �u� �tz
�G��:f�»هايشان خدا را با باد دهان) روشنگر دين(خواهند كه نور مي

كند، كامل مي) با كمال روشنايي(خاموش كنند، اما خداوند نور خود را 

..»دهرچند كه كافران را خوش نياي

هاي مكررشان بازهم اين حقد و دشـمني نسـبت بـه    رغم شكستاما علي

.!مه خواهد داشتاسالم و پيروان آن ادامه يافت و پيوسته ادا

در همـان عصـر   العـرب تقريبـاً  ةجزيـر اسـالم در  دانـيم همانگونه كه مي

و نه اهل كتاب نتوانستند با آن مقابلـه  گسترش يافت و نه مشركين�پيامبر

ند و در آن دوران پربـار و پربركـت هيچگونـه    كنند و مانع فراگيـري آن بشـو  

كه سـبب سـوء   �مبربين اصحاب پيااختالف سياسي، نظري و يا عقيدتي

.استفاده دشمنان بشود روي نداد

بيعـت كردنـد و جـز در    �مسلمانان با ابوبكر�پس از رحلت پيامبر

در روابـط  تنها يك اختالف سياسي طبيعـي بـود  ي بني ساعده كهمورد سقيفه

اختالفي پيش نيامد، آن اختالف نظر طبيعـي  هايماني و اجتماعي آنان هيچگون

روز كـامالً ي بيعت كنندگان در همـان به جرگه�ييوستن علو اندك هم با پ

بـا اينكـه دوران   �قـدرت مسـلمانان در عهـد ابـوبكر    نيـرو و برطرف شد،

العـرب  ةي فتوحات خارج از مرزهـاي جزيـر  بيشتر شد و سلسلهبودكوتاهي 
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ي گسترش فتوحات سرعت و دامنهنيز همينطور�آغاز گرديد، در عهد عمر

وري به ويژه مناطق عظيمـي از دو امپراطـ  هاي زياديد و سرزمينتر شگسترده

ي مسـلمانان  ي اسـالم پيوسـتند و تحـت سـلطه    بـه جرگـه  وقت ايران و روم

..درآمدند

نيـز تـا   �آن فتوحات در عهـد عثمـان  �پس از شهادت حضرت عمر

چندي همچنان ادامه يافت و مسلمانان تا شـش سـال اول خالفـتش در امـور     

ي عتقادي منسجم و متحد بودند و در آن مدت توانستند در جنگهـا سياسي و ا

هاي استبدادي ايرانيان و روميان و مصريان را ساقط و مردم حكومتخارجي،

در سال هفتم را براي انتخاب نوع زندگي مورد پسند خويش آزاد بگذارند، اما

ن گـرا ي فتنـه العرب و در مركز خالفـت آتـش فتنـه   ةخالفتش در خود جزير

ي پراكندگي اعتقادي و اختالفات سياسـي را  ور گرديد و به تدريج زمينهشعله

!ميان مسلمانان فراهم ساخت

�و قتل خليفه سومشورش گروه عبداهللا بن سبأ

تعداد زيـادي از مـردم   يعني خالفت ابوبكر و عمر و عثماندر اين دوران

ذاهب و عقايد پيشين از مها و قبايل گوناگوناز ملتهاي مختلفدر سرزمين

كم نبودند كسـاني  ، در بين اين افرادبرداشتند و به اسالم گرويدندخود دست 

در ظـاهر  ن كينـه و بغـض شـديد نسـبت بـه اسـالم      با داشتكه از روي نفاق

پيوستند، در حاليكـه از هرفرصـتي بـراي    مسلمان شدند و به جامعه مسلمانان

، در ميان تظاهركننـدگان  كردنداده ميجويي و تباهي در بين مسلمانان استففتنه

از يهوديان يمـن بـود، در زمـان    ) عبداهللا بن سبا(فردي يهودي به نام به اسالم

آيـد، بـه   اعالن كرد كه اسالم آورده و آنگونه كـه از روايـات برمـي   �عثمان

.!شدن خود را اعالم نمودآمد و در حضور او مسلمان�مدينه نزد عثمان

مقام و منصبي را بـه او بسـپارد و   �حضرت عثماناو دوست داشت كه

اما تالش فراواني كرد كه حسن ظن و اعتماد او را نسبت به خود جلب نمايد، 
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بـه او نسـپرد و او را از هـيچ امتيـاز خاصـي      هيچ مقـام و منصـبي   �عثمان

بـود، زيـرا او   » ابـن سـبا  «هـاي  اين نقطه آغاز توطئـه چينـي  ! برخوردار ننمود

او ! رو در مقابـل مسـلمانان بايسـتد و بجنگـد    درروتوانـد كه نميدانست مي

، بنـي  يهوديان بني قريظة، بنـي نضـير  :هنوز از ياد نبرده بود كه اسالفش يعني

را آزمـوده، و جـز شكسـت و سـرافكندگي    تلـخ يقينقاع و خيبر اين تجربـه 

يـن  از يهوديـان ا شان نشده بود، لذا او با همياري عـده ديگـري   چيزي نصيب

كـردن در بـين مسـلمانان    نقشه را كشيدند كه تنها با تظاهر به اسـالم و رخنـه  

.!هايشان را بگيرندشان را بريزند و انتقام شكستتوانند زهرمي

مانان و حصول مقـام و  هدف او اين بود كه بعد از پيوستن به صفوف مسل

ن اقـدام بـه تخريـب و تحريـف اسـالم و ايجـاد تفرقـه در بـي        امتيازي خاص

پـولس  (ش بنـام  از اجـداد خبيـث  يكيهايي كهن تحريفهمامسلمانان بنمايد، 

.در آيين مسيحيت ايجاد نمود) يهودي

توانـد در  اما پس از مدت كوتاهي كه در مدينه اقامت داشـت فهميـد نمـي   

هيچ خللي ايجـاد كنـد، پـس از آن تصـميم     �روابط استوار اصحاب پيامبر

و آگـاهي و  ها تازه مسلمان شده و از ايماننهايي كه مردم آگرفت به سرزمين

و اجدادشـان در قلـوب و   نبودند و هنوز عقايد آباءتربيت محكمي برخوردار

.كنديشان وجود داشت، برود و اجراي طرحش را پيگيرعقول و زندگي

او ابتدا به بصره سپس به كوفه و آنگاه به شام رفت، اما در شـام بـه سـبب    

ي نقشـه كـردن با او فرصتي براي پيـاده موقع مسئولينهوشياري و برخورد به 

پليدش نيافت و اين بود كه به مصـر سـفر كـرد، آنجـا بـود كـه توانسـت بـا         

هاي خود گروهي از مردم عوام را فريـب بدهـد و دور خـود جمـع     سخنراني

در مسيحيت يهودي قبالً) پولس(كند، و درست همان روشي را به كار برد كه 

در مـورد شخصـيت بزرگـان ديـن و     » غلـو و افـراط  «ود؛ يعني به كار گرفته ب

روي در مدح و ستايش آنها، روشي كه در بـين عـوام و تـازه مسـلمانان     زياده

!.آمدخطر به شمار ميداد و كاري عملي و كمخيلي زود نتيجه مي
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تر ابتدا با غلو در مورد مورخان آورده اند كه او با زيركي هرچه تمام

به راستي «: گفتكارش را شروع كرد، او در بين مردم مي�شخص پيامبر

از كساني كه به بازگشت و آمدن مجدد عيسي بن مريم به اين دنيا ايمان 

به �كنم كه به بازگشت سيد و سرورمان حضرت محمدميدارند، تعجب

زيرا ! در حاليكه او از عيسي و ديگر انبياء برتر است! اين دنيا ايمان ندارند

�: فرمايدمي�خداوند {AAAAH� � �G� �F� �E� �D� �C� �BH� � �G� �F� �E� �D� �C� �BH� � �G� �F� �E� �D� �C� �BH� � �G� �F� �E� �D� �C� �B�z
�gG"�� :f
همان كسي كه قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به «�

و او او بار ديگر به اين دنيا باز خواهد گشت قطعاًگرداندمحل موعود برمي

.)1(!تر استستهايشاز عيسي به رجوع و بازگشت 

كه زودتر از همه به خرافـات تـن   ينكسا-نيسخنان او بر افراد نا آگاه ازد

ديـ آيباور به رجعت به شمار ميدرواقع او بان. گذاشت يمريتاث-دهندي م

از همان باور او سرچشـمه  �امبريپس از پيمهدي و منجظهورواعتقاد به

.رديگيم

دررفتنـد، يسـخن او را پذ نيـ اياز مردم به سادگيبرخديازآن كه دبعد

»و افـراط غلـو «به �يحضرت عليعنيفرد به رسول خدا نيتركينزدباره

اي كرد كه عالقه و محبت خـاص و فـوق العـاده   يوانمود منيچنوپرداخت 

را نقل يبيو غربيدر باره او معجزات و كرامات عجدارد،�ينسبت به عل

علـم  «و كند؛يفوق بشري معرفيتيكه او را شخصنموديكرد و تالش ميم

از آن خبر بدهـد،  �يكه علزييهرچ: گفتوداد، ااو نسبت ميرا به»غيب

) بـداء (-معـاذ اهللا  -كه براي خـدا ديبداناتفاق خواهد افتاد و اگر چنان نشد،

-از فرقـه هـا  يبعضنيبدرجا بود كه بعدهانيو از هم.)2(!!آمده استشيپ

!كرددايرواج پ) بداء(دةيعق-غالت يعني
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فرسـتاد و  يرا بـه منـاطق مختلـف مـ    ارييهـاي بسـ  نامـه انهيابن سبا مخف

خواسـت از ضـعف هـا و اشـكاالت حكومـت عثمـان و       يمازهواداران خود

خالـد بـن ملجـم و    «، آورده انـد خيكـه تـوار  و آنگونهند،يسخن بگوشيأمرا

ـ ن» سودان بن حمران و كنانه بن بشـر  بـاهم مـردم را بـه    ووسـتند يپبـه او  زي

.كردنديمكيتحرشيراعثمان و أمهيشورش عل

عثمان به رهبري عبداهللا بن سبايهيپرچم شورش علريزنيلذا همه مخالف

ري از مـردان  ايكـه بسـ  يطيجمع شدند و درشرا) يمتظاهر به مسلمان(هوديي

بـه حـج رفتـه بودنـد، در     زيـ نگريدارييجهاد در روم و بسدانيدرممسلمان

حركـت  نهيق مسلحانه به طرف مداز مصر و عراحجظاهر به عنوان ر فتن به

ببرد، نيرا از بشانيايتوانست همگيآن كه مبا-را�عثمان تاًيكردند و نها

.)1(اش به شهادت رساندندخانهدر–! كار خودداري كرد نياز ايول

دررا به عبداهللا بن سبا واگذار نكرد، ويمقام و منصبچيه�چون عثمان 

هاي مختلـف گماشـته   خود را به منصبكانيو نزدشانيتعدادي از خومقابل

فيـ آرام و لطتيكـه از شخصـ  -افرادي مانند مروان بـن حكـم   همبود؛ آن

ارييالمال و بستير اموال بكردند و ديسوء استفاده ماعتمادشو�عثمان 

آنهـا  ةت همـ يمسؤوليعينمودند كه به طور طبيمادييزتصرفاتگر،يامور د

ـ لـذا پ د،يـ گرديم�عثمانحضرتبدون شك متوجه  ـ ابـن سـبا ا  رواني ني

ـ بـه اعتـراض و شـورش عل   حربـه نيو مردم را با اموضوع را بهانه كردند هي

..نمودنديو كارگزارانش دعوت م�عثمان 

را بـه  رييهاي جبران ناپـذ كه بعدها ضربه-زيآن زمان نيعراقآشوبگران

گـرش را بـاور   با و گـروه توطئـه  هاي عبداهللا بـن سـ  ادعا-ساختندوارداسالم

.شدندهمراهكردند و با آنها
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 k,�d- ��dY+�3� ,#j h ,��23O= H3;�� k,�-�,�� 3�L 13r�23;s
OL t�*/�`����mL�−u� �����,��B v��39� h ,�3�9 H3;- k�f�−3GP/��%3��23��#,H
��w� �*x8 ;�����, k�d�D



بازسازي باورها��27

عملكرد نادرسـت رامونيپ�از مردم از حضرت عثمان ارييمندي بسگله

گـر  را براي سـوء اسـتفادة گـروه توطئـه    مساعديطيشراكانشياز نزديبرخ

به دست آنها داد تا عـده يمناسبةبن سبا فراهم آورد و بهانعبداهللاجويوفتنه

اش را محاصـره  شكسـتند و خانـه  فهيخود را با خلمانيپوعتيهم بگرييد

دنديدر حال تالوت قرآن به شهادت رسـان يسالگكرده و او را در سن هشتاد

.اموالش را به غارت بردندو

يزمـان . قطع شـد زين�انگشتان نائله همسر عثمان ،داديآن روانيجردر

هاي تيطبق روا-او را به شهادت رساندندو ختندياش ربه خانهانيشورشكه

و انصار، نياز مهاجرگريو سعد و چند نفر دريطلحه، زب،يعل: يعيشخيتوار

عثمان رساندند، ديدند كه حسن و حسين و چند نفـر از بنـي   خود را به خانه

كنند و همسـر عثمـان نيـز    جان عثمان ايستاده و گريه مياميه در كنار پيكر بي

.!كه عثمان كشته شدفرياد ميزد

و محمـد پسـر طلحـه و    �فرزندانش حسن، حسين�حضرت علي

شـما كـه   :عبداهللا پسر زبير را به سختي مورد عتاب قرار داد و به ايشان فرمود

.)1(!جلوي در منزل نگهبان بوديد چرا گذاشتيد اميرالمؤمنين كشته شود

�حضرت عليحسن و قنبر نيز كهطبق روايات موجود در تواريخ شيعه

بـه منـزلش   �آنها را همراه با چند نفر ديگر براي محافظت و دفاع از عثمان

.)2(!در آن ماجرا مجروح شده بودندفرستاده بود

بـه وجـود   آن را �وحدت مسـلمانان كـه پيـامبر   �با شهادت عثمان

هاي زيـادي  تقويت كرده و با فداكاريآن را �آورده بود و ابوبكر و عمر 

.!رو گرديدآن تالش نموده بودند، با چالش سختي رو بهدر حفظ
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پيدا كردنـد، حسـن  تسلطبر مدينه�قاتلين عثماندر آن زمان كه سبأيه

شـود اي برپـا  خواست كه مدينه را ترك كند تا اگر فتنه�از پدرش علي�

.)1(!او در آنجا نباشد

بداهللا بن سـبا  عگروهبسياري از مردم و از جمله�پس از شهادت عثمان

امـا .! روي آوردند و او را به قبول خالفت ترغيب كردنـد �به حضرت علي

از او خواستند كه به خواسته آنـان تـن   �عبداهللا بن عباس و فرزندش حسن

در غير اين صـورت فـردا مـردم مسـئوليت     ،ندهد و از آنها اعالم برائت نمايد

.)2(!اندازندخون عثمان را بر دوش او مي

رأي ايشـان را نپـذيرفت و در مدينـه بـاقي مانـد و      �علـي ! رحـال به ه

ي مـردم از جملـه   لذا همـه مصلحت را در آن ديد كه مقام خالفت را بپذيرد،

17به جز مردم شام كه در آن زمان معاويه والـي آن بـود و   مهاجرين و انصار

.با او بيعت كردندنفر صحابي نيز در بين آنها بودند

مسلمانان در اثر قتـل عثمـان  ه خالفت رسيد كه اوضاعهنگامي ب�علي

دي آشفته بود كـه اميـد هراميـدواري را بـه يـأس و نااميـدي مبـدل        به ح�

را به قتل سانيده و بيـت  �گري كه عثمانبوكرد؛ زيرا همان شورشيان آشمي

ر بـود، بـر   شان حدود دوهزار نفدالمال مسلمانان را غارت كرده بودند، و تعدا

تسلط يافته بودند و تمام قدرت در دست آنها بـود،  ركز خالفت كامالًمدينه م

.!گذشته از آن در مصر و بصره و كوفه نيز حامياني داشتند

اي كـه  بازهم بر اثـر توطئـه  ) صفين(و ) جمل(هاي نكشيد كه جنگطولي

ريبـي او  به وقوع پيوستند و خرافه پراكني و عـوام ف سبا ريخته بودعبداهللا بن

�همچنان ادامه داشت، تا پس از شـهادت علـي  ن مردم ساده و جاهلدر بي

بلكه همچون عيسي بن مـريم بـه آسـمان رفتـه و     ،ادعا كرد كه او كشته نشده

را از جور و سـتم پـاك و عـدل و داد را در    ظهور خواهد كرد و زمينمجدداً
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علي در ميان ابرهاسـت، رعـد   :او ميگفت! سراسر زمين حاكم خواهد ساخت

! هرگاه صداي رعد را شـنيديد : به مردم ميگفت!صدا و برق نيز شالق اوست

ي ساية خدا در اين لع: ميگفتهمچنين! عليك السالم يا اميرالمؤمنين: بگوييد

و ! اي نـدارد علي با خدا فاصـله ! روح خدا در علي حلول كرده است! دنياست

، امـا جبرئيـل   به راستي خداوند علي را براي نبـوت و رسـالت برگزيـده بـود    

.)1(!وحي را بر محمد بن عبداهللا عرضه كرداشتباهاً

آورده اند كه بعد از جنگ جمل و قبـل از صـفين عبـداهللا بـن سـبا روزي      

از : فرمـود ! االرض هسـتي �يا علي تو دابــ : گفت�خطاب به حضرت علي

.!خدا بترس

.!از خدا پروا كن: علي فرمود! تو فرشته هستي: پس از مدتي ميگفت

تو همـان خـدايي هسـتي كـه تمـامي موجـودات را       :روزي ديگر ميگفت

.!آفريده و روزي و نعمت را گسترانيده است

بـردار  هاي او را ديد و متوجه شـد دسـت  وقتي كفرگويي�حضرت علي

نيست، دستور قتلش را صادر كرد و خواسـت او را بسـوزاند، امـا گروهـي از     

مانع شدند و ،خود ابن سبا بودندرادمدعيان هواداري از حضرت علي كه از اف

او را ! دارد؟خواهي كسي را بكشـي كـه تـو را دوسـت مـي     چگونه مي:گفتند

نيز ديـد كـه بسـياري از هـوادارانش     �علي! تبعيدش كنمكش و به مداين

افراد همين عبداهللا بن سبا هستند، و بـا كشـتن او در بـين سـپاهش اخـتالف      

مـداين تبعيـد   بـه ا معاويه به شام برود، لذا او راتواند به جنگ بافتد و نميمي

.)2(!كرد
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يه در جنگ جملنقش گروه سبأ
خالفـت همانگونه كه گفتيم اختالفات سياسـي بـين مسـلمانان در دوران   

ريزي نيز كشـيده  شد، به حدي كه به جنگ و خوناندوچند�حضرت علي

را از �عثمـان خواسـتند كـه انتقـام خـون     �طلحه و زبير از علـي !.. شده

..قاتلينش بگيرد

را شـرط بيعـت بـا    �معاويه نيز از طرف ديگر مجـازات قـاتلين عثمـان   

اگرچـه خليفـه شـده بـود، امـا در واقـع       �قرار داد، در حاليكه علي�علي

جنـگ  .. شورشيان و اشغالگران مدينه از قدرت و نفوذ زيادي برخوردار بودند

اختالفات بود كه در اينجا ناچاريم، جمل، صفين و سپس نهروان زاييدة همين

ت سياسي را مورد بررسي به طور خالثه اين اختالفابرخالف ميل باطني خود

» سـبأيه «اختالفاتي كه عبداهللا بن سبا و گروهش كه در تاريخ به ؛)1(قرار دهيم

.!مشهور شده اند، نقش اصلي را در به وجودآوردن آنها بازي كردند

ء استفادة عبداهللا بن سبا و افراد ديگري همچـون  سو�پس از قتل عثمان

مروان بن حكم از شرايط به وجود آمده همچنان ادامـه يافـت، هـردوي آنهـا     

و در ميان مردم بذر دشـمني  تيرگي كنند توانستند روابط بين اصحاب را دچار

هـايش بارهـا   اي كه مروان بن حكم براي رسيدن بـه خواسـته  به گونهبپاشند،

نمود و برخي از همراهان او از جمله سعيد بني تندي را ايراد ميهاسخنراني

بايـد علـي و طلحـه و زبيـر را     ! بايد قاتلين عثمان را كشـت : گفتندالعاص مي

چون قاتلين عثمان تنها آناني نيستند كه او را به قتل رسانده انـد، بلكـه   ! كشت

ما آنها را ! نه: گفتمروان!داشته انداينان نيز در قتل و آشوب عليه وي دست 

كشيم، بلكه آنها را به جان هم خواهيم انداخت تا خود يكديگر را بكشند؛ نمي

رود و طـرف ديگـر بـه حـدي تضـعيف      طرفي كه شكست خورد از بين مـي 

.)2(شود كه مقابله با آن بسيار آسان خواهد بودمي
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نفـري شورشـي دوهزار زماني زمام امور را بدست گرفت كه سپاه�علي

پايه روايتي از طبري و ابـن  ابن سبا بر مدينه تسلط داشتند، در همين هنگام بر

مالقات نمـود و  �خلدون، صلحه و زبير همراه با چند صحابي ديگر با علي

به شرط اجراي حد شرعي در مـورد قـاتلين عثمـان بـا تـو بيعـت       ما«:گفتند

يي و قـاتلين او را  نمـا خواهيم به اين وعده خود عمـل كرديم، اينك از تو مي

.»قصاص كني

دانيـد  آنچه شـما مـي  ! برادران«: در پاسخ به ايشان فرمود�حضرت علي

تـوانم آنهـا را   خبر نيستم، اما من در اين شـرايط چگونـه مـي   من نيز از آن بي

آيا شما در )1(!شرايطي كه آنها بر ما تسلط دارند، نه ما بر آنهاقصاص كنم؟ در
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علـي ! خيـر : همه گفتند! دانيد؟صاص قاتلين را ميسر ميوال قاين اوضاع و اح

تا زماني كه آرامش حاكم نشود من مجال انجام كاري را كـه از مـن   : گفت�

شـما بـراي   ! رأي من نيز همان رأي شماسـت ! قسم به خدا.! مخواهيد ندارمي

تحقق آرامش بكوشيد تا اذهان مردم متمركز شـود و پراكنـدگي فكـري رفـع     

.)1(!شودپذير ميي حقوق امكاناعادهگردد، آنگاه

پـس از  طلحه، زبير و جمعـي از اصـحاب  «: ستدر روايت ابن كثير آمده ا

�و از او خواسـتند بـر قـاتلين عثمـان    نـزد او رفتنـد   �اخذ بيعت با علي

در ايـن موقعيـت مـا    : از آنها كمك خواست و گفت�ي حد كند، علياقامه

از مردم كوفه و بصره كمـك  : طلحه و زبير گفتندتوانيم اين كار را بكنيم،نمي

.)2(!توانيم بكنيمفرصت دهيد تا ببينيم چه كار مي: گفت�گيريم، عليمي

چگونـه  : حضـرت علـي فرمـود   «در روايت ابن اثير نيـز آمـده اسـت كـه     

شرعي را بر آنها جاري سازيم، در حالي كه توانيم با گروهي دربيفتيم و حدمي

.)3(»!دارند، نه ما بر آنانر ما تسلطآنها ب

اجازه خواسته و عازم مكه شدند، در �بدين ترتيب طلحه و زبير از علي

مالقـات كردنـد،   به حج رفته بـود �از قتل عثمانقبلكه�آنجا با عايشه

توانـد آنهـا را   نمـي �بر اين باور بود كه وقتي چنين است و علي�عايشه

.!دهيمكار را به جاي او انجام ميمجازات و قصاص كند، ما خود اين

ت علـي  كه حضر�با اين هدف يعني براي گرفتن انتقام از قاتلين عثمان

لحـه و  را نيز در شرايط سختي قرار داده بودند، از كوفه و بصره كه حاميـان ط 

.كمك خواستندزبير در آنجا فراوان بودند

���h ,Ki���-k ,Y
f−h ,��2O= H;��k ,�
�D
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ابن ابي العـاص  سعيد ن از مكه به سوي بصره حركت كردندوقتي كه ايشا

راه شـدند، و اينجـا   شان از بني اميه با آنان همـ و مروان بن حكم نيز با حاميان

!.ي خويش را عملي سازدتوانست نقشميبود كه مروان 

با هدف قصاص قـاتلين  �بدين ترتيب حضرات طلحه، زبير و عايشه

حضرت عثمان نه جنـگ و رويـارويي بـا حضـرت علـي سـپاهي متشـكل از        

.نفر از حاميان خويش را در عراق آماده ساختندهزاران 

كه براي گـرفتن بيعـت از معاويـه و تسـليم او در     �از طرفي ديگر علي

خواست به شام برود، اما سران سبأيه كه شد و ميبرابر خليفه مشروع آماده مي

و قصاص خـود بـاخبر شـدند، در    از تشكيل لشكري در بصره براي سركوبي

و عايشه و سپاهي كه فراهم كرده بودند به حضـرت  بيرمورد هدف طلحه و ز

اطالعات غلط دادند و آنان را حاميان معاويه قلمداد كردند، در نتيجه �علي

چنان صالح ديد كه قبل از رفتن به جنگ با معاويه از اقـدام  �حضرت علي

.خاطر شودطلحه و زبير و عايشه و هواداران بصري آنان آسوده

از وقوع فتنه و خونريزيكه با حضرت علي همراه بودندصحاباما اكثر ا

ضـرت علـي در ايـن بـاره موافـق نبودنـد،       ميان مسلمانان نگران بودند، بـا ح 

از ! پـدر «: نيز او را از اين كار به شدت منع كـرد و گفـت  �فرزندش حسن

شدن خون مسلمانان خواهد شـد و بـر   اين كار خودداري كن كه سبب ريخته

ات موجود خواهد افزود، اما حضرت علي بر درسـتي نظـر خـود    دامنه اختالف

حسين بلكه به محمد بـن  ن و نه رمود و پرچم فرماندهي را نه به حساصرار ف

.)1(»!حنفيه داد

گران به سركردگي عبداهللا بـن سـبا كـه    و توطئه�در نتيجه قاتلين عثمان

: تند و گفتنـد پيوسـ �به سپاه عليهايي بودندهمواره به دنبال چنين فرصت

.!ما در كنار شما هستيمدهندتو را ياري نمي�اگر اصحاب پيامبر

��� ��a#������ a#�2Ph ,nk ,�-- h �
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هاي بسيار از حضـرت علـي شـد، بسـياري از     مندياين موضوع سبب گله

نه تنها از قاتلين عثمان قصاص نگرفت، بلكـه اجـازه   �علي: گفتندمردم مي

.داد به صفوف سپاهيان او ملحق شوند

در خـارج شـهر بصـره بـاهم     �و زبير و عليزماني كه حاميان طلحه

وع هرگونـه  جمع زيـادي از اصـحاب سـعي كردنـد كـه از وقـ      رو شدندروبه

نان موفق شدند طرفين را به گفتگو قانع كنند و پس درگيري خلوگيري كنند، آ

.از چندين نشست در مورد جلوگيري از وقوع جنگ به توافق رسيدند

ابـل كـه بـه هـيچ وجـه قصـد جنـگ بـا         بعد از آن توافق با سپاه طرف مق

حضرت علي و مسلمانان همراه او را نداشتند، بلكـه تنهـا خواسـتار قصـاص     

�بري عبداهللا بـن سـبا بودنـد، علـي    تلين و سركوبي باند كودتا چي به رهقا

گـردم، شـما نيـز    شوم و برميمن فردا از بصره خارج مي! اي سپاهيان«: فرمود

اشـته و در ميـان   ه در قتـل عثمـان شـركت د   يك از كساني كـ برگرديد و هيچ

.)1(»!نبايد با من همراه شوندسپاهيان من هستند

خزيده بودنـد  �در اين لحظه عبداهللا بن سبا و گروهش كه در سپاه علي

فهميدند كه آن مصالحه به زيان آنها تمام شده و به زودي به خاطر قتل خليفه 

.مسلمانان قصاص خواهند شد

اي مخفيانه به مشاوره پرداختند و از توافق طـرفين و گوشهسبأيه در سران

ار هـراس  دچـ خروج ايشان از سپاه خود شـديداً فرمان حضرت علي مبني بر 

علـي هرچيـزي را كـه بگويـد عملـي      ! به خدا قسم: ند، يكي از آنان گفتدش

فـردا همـه آنـان عليـه مـا      ! به خـدا قسـم  ! كند و آنچه را كه گفت شنيديدمي

.نخواهد آمدند شد و آنگاه كاري از دستمان برهمدست خواه

��� h ,Ki$-k ,Y��−a#������ a#�2P��h ,nk ,�-f−%Te� H;�h ,-k ,��dD
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تنها دوهزار نفريم، اما طلحه ما كه عثمان را كشته ايم: با گفتعبداهللا بن س

او را در هزار نفرند، اگر حضرت علي و هواداران ديگرشان پنجو زبير و ياران

.)1(»روياروي با آنها را نخواهيم داشتتوانايي كنار خود نداشته باشيم

سـختي كـه بـراي    جويي نهايي و رهايي از شـرايط  سران سبأيه براي چاره

شبانه در كناري نشستي سري را تشكيل دادند، و پـس از  ايشان پيش آمده بود

اظهار نظرهاي مختلف به اين نتيجه رسيدند كه شبانه و قبل از آذان صبح وارد 

آتـش جنـگ را   طـرف مقابـل   نراحمله به هواداعمل شوند، و با تيراندازي و 

.ور سازندشعله

هش نيز كه در سپاه طلحه و زبيـر بـه دنبـال وقـوع     ومروان بن حكم و گر

جـوي سـبأيه همĤهنـگ    كردن هردو طرف بودند، با گـروه فتنـه  جنگ و ناتوان

گروه عبداهللا بـن سـبا در همـان شـب     ! شدند و شبانه پيمان صلح را شكستند

ــ  ــد و در ســپاه عل ــا كردن ــد�يجنــگ غيرمنظمــي را برپ ــاد زدن ســپاه : فري

از ! آنها به ما شـبيخون زدنـد  ! آنها به ما خيانت كردند! پيمان را شكستندعايشه

: طرف ديگر گروه مروان بن حكم نيز در بين سپاه طلحه و زبيـر فريـاد زدنـد   

.!علي و سپاه او پيمان را شكسته و بر ما تاخته اند

طرف اسـلحة خـود   همگي متهورانه بيدار شدند و هريك به�سپاه علي

! چـه شـده، چـه خبـر اسـت؟     :سراسيمه از چند نفر پرسـيد �علي! دويدند

در نتيجه جنگ جمل بـا  .! آنان به ما شبيخون زده و وارد جنگ شده اند: گفتند

خواسـتند  گران سبأيه به وقوع پيوست و آتشي كه هردو طرف نمينقشة توطئه

.)2(!ور گرديدور شود، شعلهشعله

��� h ,Ki33$ j#+�33�- k ,Y�- �Y�Y−a33#������ a33#�2P��h ,nk ,�-f−%33Te� H33;�h ,- ,
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هايي را براي طلحه و زبيـر  پيام�ات آغاز جنگ جمل علياز همان لحظ

آمدنـد،  �فرستاد و خواستار مذاكره با آنها شد، هردو قبول كردن و نزد علي

را به ايشان يادآوري نمود و از ايشان �سخناني از پيامبر�حضرت علي

يرفتنـد و ميـدان   نيز پذ�از جنگ برحذر باشند، طلحه و زبيرخواست كه

.)1(را ترك كردندجنگ 

را �زبيـر ) عمرو بن جرموز(اما يكي از افراد گروه عبداهللا بن سبا به نام 

! تعقيب كرد و در فرصتي او را از پشت مورد حمله قرار داد و به قتل رسـانيد 

بــه )2(!را كشــت�مــروان نيــز فرصــت را غنيمــت شــمرد و او نيــز طلحــه

طـرف  صـدها نفـر از دو  آنور گرديـد و طـي  هرصورت آتش اين نبرد شعله

.كشته شدند

در جهـان  �اي بود كه بعد از شهادت عثمـان اين بزرگترين فاجعه و فتنه

! پسـرم : (گفـت �علي خطاب به فرزندش حسن! اسالم به وقوع پيوست

�، حسـن !)بيست سال پيش از چنين روزي مرگ به سراغم آمده بـود كاش

.)3(»!ييرج نشوي و به عراق نياز مدينه خادمت شما گفتم كه اخ! پدر«: گفت

جويان عبداهللا بن سبا و مروان بن حكم بـه  اگر جنگ جمل كه بر اثر توطئه

هـاي صـفين و   داد، مراحل بعـدي اختالفـات و جنـگ   وقوع پيوست رخ نمي

شد و نيز تفرقه ايجاد نمي�پيوست و در سپاه عليبه وقوع نمي... نهروان و

بـه  » خالفت راشـده «شدند و نهايتاًمندتر نميها به رهبري معاويه قدرتشامي

.!گرديدتبديل نمي» پادشاهي و ملوكيت«
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بـه او  �شتافت، اما علـي �به اميد كسب جايزه نزد علي�قاتل زبير

: را در دسـتش ديـد، فرمـود   �بشارت جهنم داد و هنگامي كه شمشير زبيـر 

.)1(!ر رفته بودبه كا�اين شمشير بارها در راه محافظت از رسول خدا«

او را �حاضر شد، علي�عليدنيز جهت مالقات نز�پسر طلحه

: مورد محبت قرار داد و وسايل جنگي پدرش را به وي برگردانيد و فرمود

اميدوارم در روز رستاخيز خداوند سبحان بين من و پدرت آنگونه رفتار كنند 

��°��±����²°��±����²°��±����²°��±����²}�:كه در قرآن از آن چنين ياد فرموده است �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³

��»���º���¹��»���º���¹��»���º���¹��»���º���¹z���{� :Yn�»هايشان بيرون توزي و دشمني را از سينهكينه

.)2()نشينندبر تختها مقابل هم مي) در بهشت(كشيديم و برادرانه 

كه در واقع رهبر حقيقـي  �با حضرت عايشه�حضرت عليچنينهم

و زبير بود، بـا  پس از شهادت طلحه خصوصاًكننده عليه گروه سبايهسپاه قيام

.)3(گردانيدرخورد نمود و او را به مدينه بازاحترام كامل ب

و �آمدند و از او خواستند كه اموال طلحـه و زبيـر  �گروهي نزد علي

از آن �خورده جمل را در ميان آنها تقسيم كنـد، امـا علـي   سپاهيان شكست

ريخـتن  هچگون: خودداري كرد، در اين هنگام افراد سبأيه از روي طعن گفتند

وقتـي  .؟!باشـد است، اما تقسيم اموالشان بر ما حرام مـي خون آنها بر ما حالل

كـدام يـك از شـما دوسـت دارد ام     : اين سخن آنان را شـنيد فرمـود  �علي

�همه ساكت شدند، اما آنان در نهان از علي! المؤمنين عايشه سهم او بشود؟

.)4(!كردندبدگويي بسيار مي
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در جنگ صفيننقش گروه سبأيه 
بـه وقـوع پيوسـت و تـالش سـبأيه در      » جنگ صفين«بعد از جنگ جمل 

برافروختن آتش آن كمتر از جنگ جمل نبـود، امـا زمينـة وقـوع ايـن جنـگ       

گـردد، در اينجـا الزم   برمي�مان حادثة قتل عثمانههمچون جنگ جمل به 

..است كمي به عقب برگرديم

نعمـان بـن   هجـري 35سـال  الحجهذي18در �پس از شهادت عثمان

ة همسـرش را بـه معاويـه در    شدآلود عثمان و انگشتان قطعبشير پيراهن خون

را در انظار مردم به �معاويه پيراهن و انگشتان همسر عثمان.. دمشق رسانيد

.)1(!نمايش گذاشت تا احساسات آنها را عليه قاتالن او برانگيزاند

عبداهللا بن سبا و باند برانـداز او  معاويه به سختي براي محاكمه و مجازات

مبنـي بـر   �داد و زيربـار سـخنان علـي   حضرت علي را تحت فشار قرار مي

رفـت، در نهايـت   نمـي » اهل حل و عقـد «بيعت با خليفه تعيين شده از طرف 

هجري حكم عزل معاويـه را از واليـت شـام    36سال محضرت علي در محر

نشـيني او بـه دمشـق فرسـتاد، امـا      براي جارا) سهل بن حنيف(صادر نمود و 

از امـر خليفـة   انيـد و مجـدداً  معاويه زيربار نرفت و سهل بن حنيـف را برگرد 

.سر باز زدراشد

ي ديگري را كه در نهج البالغـه نيـز موجـود اسـت     نامه�حضرت علي

و طـي آن از او  تبـراي معاويـه ارسـال داشـ    » جرير بن عبداهللا بجلي«توسط 

زيرا مهاجرين و انصار و اكثريت امـت اسـالمي بـا او    خواست كه بيعت كند؛ 

آيـد، او در آن نامـه چنـين    بيعت كرده اند و او خليفـه شـرعي بـه شـمار مـي     

:فرمايدمي
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خليفه مسـلمين انتخـاب   و به عنوان(به راستي كساني با من بيعت كردند «

كه با ابوبكر و عمر و عثمان نيز براساس همـان شـرايط بيعـت كـرده     ) نمودند

بـراي  (نبايـد شـخص ديگـري را    بـوده ) بيعـت (ه شـاهد  س كسي ك، پندبود

بزرگـان  (ايشـان  حق ندارد راي اختيار كند، كسي هم كه غايب بوده) خالفت

) يـري و گتصـميم (زيـرا شـوراي   ! را نپـذيرد ) خليفهاصحاب و شوراي تعيين

بنـابراين،  . شوراي متشكل از مهاجرين و انصار استتعيين كنندة امام و خليفه

ايـن كـار   افـق رسـيدند و او را امـام ناميدنـد    آنان در مورد شخصي به تواگر 

پس از آن اگر كسي به سبب ناخشـنودي از  .موجب رضاي خداوند نيز هست

آن خليفه تعيين شده و يا بناحق از امر ايشان سرپيچي نمايد، براي جلـوگيري  

نشـد، بـه   بـردار شود، اگر تجديد نظر ننمود و از مخالفت دستاز او اقدام مي

گرفتـه، بـا او برخـورد    اين سبب كه راهي غير از راه اتفاق مؤمنان را در پيش

.!سپاردراهي كه خود در پيش گرفته مي» عواقب«كنند و خداوند او را به مي

اگر با عقل خود بـه موضـوع بنگـري و    ! به جان خودم سوگند!اي معاويه

شوي كه دامن مـن  ميپوشي نمايي، متوجهتأمل كني و از خواهش نفس چشم

شـدن  تر است و من بيش از هـركس بـا ريختـه   از خون عثمان از هركسي پاك

مگر آن كه به من تهمت بزني و كشته شدنش را به مـن  ! خون او مخالف بودم

.»!والسالم. نسبت دهي و حقيقتي را كه براي تو آشكار است پنهان نمايي

را قصـاص  �قاتلين عثماننه تنها �ادعاي معاويه نيز اين بود كه علي

شان به ديگران نيـز  اه خود پناه داده و از تحويل دادننكرده، بلكه آنها را در سپ

شخص ديگري را نيز كـه حامـل پيـامي    �علي!به هرحال! خودداري ميكند
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هـزار جـوان   شصـت «بود نزد معاويه به شام فرستاد، پاسخ معاويه اين بود كه 

ي اشـغالگران مدينـه و قصـاص از قـاتالن     آزموده شامي بـراي سـركوب  جنگ

.)1(»!سر من آماده اندخليفه پشت

پس از دريافت اين پيام از جانب معاويه نيروهايش را براي حمله �علي

زيـاد  �در آن زمان به اطاعت درآوردن شام بـراي علـي  .. به شام بسيج نمود

او بودنـد و  العرب، عراق و مصر تحـت فرمـان   ةزيرا تمام جزير،مشكل نبود

كرد، گذشته از اين افكار عمـومي  تنها ايالت شام بود كه از معاويه حمايت مي

پذيرفت كه استانداري معزول همچون معاويه يـا هـركس   مسلمانان هرگز نمي

لذا شاميان تـا  ! ديگري در مقابل خليفة منتخب مسلمانان دست به شمشير ببرد

.كردندآخر از معاويه حمايت نمي

و معاويه نيز از شـام  ) با هدف تمكين معاويه(از عراق �علي!هرحالبه 

آماده شدند و براي ) با هدف سركوبي سبأيه و قصاص قاتلين خليفه(در ظاهر 

كه در ) صفين(گرفتند و در محلي به نام يكديگر راه عراق را درپيش مقابله با

.دندرو شباهم روبهقرار داشت) الرقه(ت و در نزديكي قسمت غربي فرا

�ميان معاويه و علي» حكميت«ماجراي 

گرفـت، در  ساز درهجري نبرد اصلي و سرنوشت37بعد از ماه محرم سال 

بود به شهادت �كه در بين سپاه علي�همين جنگ بود كه عمار بن ياسر

يعني دهـم صـفر جنـگ شـديدي بـه      �روز پس از شهادت عماردو رسيد،

به شكست قطعي نزديك شده بـود، در  وقوع پيوست كه طي آن لشكر معاويه 

كنون بايـد نيروهـاي مـا    اين هنگام عمرو بن عاص به معاويه پيشنهاد كرد كه ا
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بازسازي باورها��41

اين قرآن ميـان مـا و   » «هذا حكم بيننا«ها كنند و بگويند كه نيزهسرقرآن را بر 

.»م و داور باشدشما حك

ز شكاف ايجاد شود و ا�هدف عمرو بن عاص اين بود كه در سپاه علي

.)1(كست سپاه شام جلوگيري به عمل آيدش

بســيار از ســپاهيان حضــرت علــي آن اقــدام را فريبــي جنگــي بــه شــمار 

در سـپاه  آوردند، اما تعداد زيادي هم شمشيرها را بر زمين نهادنـد و عمـالً  مي

حضرت علي اختالف افتاد و نتيجه همان شد كه عمرو بن عاص انتظـارش را  

.!داشت

مردم عراق بودنـد و در  ياران خود كه اكثراًرد تا به خيلي تالش ك�علي

شان گروه عبداهللا بن سبا نيز بود، بفهماند كه فريب اين حيلـه و نيرنـگ را   بين

حجـت را بـر آنهـا تمـام     �نخورند و جنگ را تا پايان ادامه دهند؛ زيرا علي

او آمدند، اما در بين لشـكريان كرده بود و آنها جماعتي شورشي به حساب مي

خره ناچار شد تا جنگ را متوقـف سـازد و بـا    تفرقه كار خودش را كرد، و بآل

.معاويه وارد مذاكره شود

كرد، علينمعاويه عمرو بن عاص را به عنوان حكم مورد قبول خود تعيي

نيز ابتدا تصميم داشت عبداهللا ابن عباس را از جانب خود به عنوان حكـم  �

يان عراقي او كه به راستي بسـياري از آنهـا بـر    معرفي كند، اما بسياري از سپاه

! گفتند كه ابن عباس پسر عموي توسـت مي! هيچ وعد و پيماني پايدار نبودند

خره در پاسـخ بـه خواسـته    بآل! طرفي را حكم نماييخواهيم شخص بيما مي

�ايشان، ابوموسي اشعري به عنوان حكم حضرت علي تعيين شد، امـا علـي  

در نهايت قرار بـر ايـن شـد كـه     )2(!ري او اطمينان نداشتبه كارداني و هوشيا
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ر هردو حكم مطابق با آنچه در كتاب خدا و سنت پيامبر هست عمل كنند و د

.)1(باره مواضع طرفين قضاوت نمايند

اين مطلب به مذاكره نشستند،)الجندلةمدو(اما زماني كه هردو حكم در 

چه حل و فصل اين قضيه فراموش گرديد كه قرآن و سنت براي كامالً

روشن است كه هرگاه زيرا حكم صريح قرآن در اين مورد ،!رهنمودي دارند؟

نان باهم به جنگ پرداختند، بايستي گروه شروشي را به دوگروه از مسلما

بردار نبودند با استفاده از مخالفت ترغيب كنند و اگر دست،شدنبرداردست

j�ij�ij�ij�i��k��k��k��k}:فرمايدقرآن مي:از زور ايشان را سرجاي خود بنشانند
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د و طغيان ه بر ديگري يورش بروگررا برقرار سازيد، اما اگر يكي از آن دو

بردار و از نافرماني دست(ن گروه تا زماني كه به فرمان خدا باز آيد با آ،كرد

حق بازگشت با حفظ عدالت ميان آنها صلح كمحبجنگيد، و هرگاه به) شود

برقرار سازيد و هميشه با عدالت رفتار كنيد، زيرا كه خداوند دادگران را 

.»دارددوست مي

امـا عمـرو   ! شي هستندطرف شوردانستند كه معاويه و لشكريانشهمه مي

كنـاري  بن عاص و ابوموسي به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه حـل قضـيه بـر   

هردو طرف نزاع يعني علي و معاويه است و مسأله خالفـت را بـه رأي مـردم    

مـام  به عنوان اورد اعتماد آنان هركس را خواستندبايد واگذار كرد و بزرگان م

.)2(»انتخاب كنند
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بازسازي باورها��43

سي را قانع نمود كه او ابتدا برخيزد و به مردم اطـالع  عمرو بن عاص ابومو

ابوموسي قبول كرد و براي سخنراني ! بدهد كه در آن زمينه به توافق رسيده اند

و آن اين است ،من و عمرو به يك راه حل رسيده ايم«:برخاست و اعالم كرد

ه كه ما علي و معاويه را كنار گذاشـته و بـه مـردم حـق بـدهيم تـا خـود از را       

مشورت هركس را كه بخواهند به عنوان خليفه انتخاب كنند، پس من علـي و  

هـركس را كـه دوسـت    ! كنم و بعد از آن اختيار با شماستمعاويه را عزل مي

.)1(»!به عنوان خليفه و امام برگزينيدداريد

آنچه را كه ابوموسي گفت شنيديد، «: عاص نيز برخاست و گفتبنعمرو

ي علي را عزل نمود، مـن نيـز همچـون او علـي را عـزل      ي خود يعناو خليفه

او خواهـان  زيرا ! نمايمكنم، اما معاويه را به عنوان خليفه مسلمين اعالم ميمي

.»!قيقي جانشيني اوستنتقام از قاتلين عثمان و شايسته حا

ابوموسي تا اين سخن را شنيد فهميد كه فريب خورده اسـت، او در ميـان   

غـدرت و  ! مالـك؟ ال وفقـك اهللا  «: برخاسـت و گفـت  همهمه شديد سپاهيان

.»!فجرت

تـو مـرا فريـب دادي و خيانـت و     ! تو را چي شده؟ خـدا ياريـت ندهـد   «

.)2(»عهدشكني نمودي

هاي عمرو تو در مقابل نيرنگ! اي ابوموسي«: گفت�سعد بن ابي وقاص

ـ  «: ابوموسي پاسخ داد» !.خيلي ضعيف عمل كردي ن اكنون چه بايد كرد؟ بـا اي

.»!باز زدآدم بر سر همان اتفاق كرديم كه گفتم، ولي او از آن سر

شبرايمرداگر ابوموسي قبل از اين مي«: گفت�عبدالرحمن بن ابي بكر

! ببينيـد كـار بـه كجـا رسـيده اسـت      «: گفـت �عبداهللا بـن عمـر  » !.بهتر بود
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��44بازسازي باورها

ـ  ساني سپرده شده كه يكي از آنها ازسرنوشت كار به چنين ك اكي فريبكـاري ب

.)1(»!خوردندارد و ديگري به سادگي فريب مي

كس در اين مورد شك و ترديد نداشت كه هردو بر سر آن در حقيقت هيچ

موضوع به توافق رسيده بودند، اما عمرو بن عاص برخالف توافق عمل كـرده  

.است

بعد از آن عمرو بن عاص نزد معاويه رفـت و بـه او مـژدة خالفـت داد و     

راه مكـه را  رو نشـد و مسـتقيماً  روبـه �شرمندگي با عليابوموسي از روي 

.)2(!درپيش گرفت

نتيجه حكميت را غيرقابـل قبـول دانسـت و ضـمن سـخناني بـه       �علي

زان قرآن غفلت كرده و بدون بدانيد كه آن دو داور از مي«: جماعت خود فرمود

ي وداشتن هدايت خداوند، هريك از آنها تنها از نظر شخصي خـود پيـر  درنظر

شت و حجت و سنتي قرار نداهردو قضاوتي كردند كه براساس هيچو،نموده

.)3(»!به راه حل صحيحي نيانجاميد

سـازي سـپاه بـراي    به كوفه برگشت و در انديشه آماده�پس از آن علي

اقـدام ننمايـد خالفـت    دانست كه اگر سريعاًحملة مجدد به شام بود، زيرا مي

ري تبـديل ميشـود؛ همانگونـه كـه در يكـي از      راشده به پادشـاهي و ديكتـاتو  

شـوند مكاگر اين گروه بر شـما حـا  ! به خداقسم«: هاي خود فرمودسخنراني

.)4(»!چون كسري و هرقل عمل خواهند كردهم
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جنگنـد  براي مقابلة با گروهي كه با شما مي«: و در سخنراني ديگري فرمود

آمـاده  ! دگـان خـود سـازند   تا پادشاه جبار و ستمگر شوند و بندگان خدا را بر

.)1(»يدشو

اما مردم عراق اراده و احساس مسئوليت الزم را نداشتند، از طرفـي گـروه   

.جويي بودندگر عبداهللا بن سبا نيز تنها دنبال فتنهشورشي و توطئه

بـه خـاطر   �از طرف ديگر تعداد زيـادي از سـپاهيان و طرفـداران علـي    

قبول حكميـت از او جـدا شـدند و بـه     دادن او به توقف جنگ با معاويه وتن

فـراهم  �شهرت يافتند، آنـان دردسـرهاي فراوانـي را بـراي علـي     ) خوارج(

.با او وارد جنگ شدند) نهروان(آوردند و در 

سپس بنابر تدابير معاويه و عمرو بن عاص مصر و مناطق شمال آفريقا نيـز  

گـروه  بـين دو  از حاكميت حضرت علي خـارج شـد و جهـان اسـالم عمـالً     

.تقسيم شدند» حاميان خليفه مشروع و طرفداران والي شورشي«

هجري بعد از پنج سال خالفت و 40نيز در رمضان سال�سرانجام علي

واحيـاي  �تالش براي برگردانيدن جامعة مسلمانان به شرايط زمان پيـامبر 

و نيز براي گسترش اسـالم و پيشـرفت اهـداف آن    � روش ابوبكر و عمر

بـه  ،سابق خـود كـه بـه خـوارج پيوسـته بـود      از همان طرفداران توسط يكي 

.!شهادت رسيد

با معاويه�صلح امام حسن
هجري ميدان را بـراي معاويـه كـامالً   41در سال �صلح حسن بن علي

تبـديل  » بـه ملوكيـت و پادشـاهي   خالفت راشده«خالي گذاشت، از اين زمان 

اولين پادشاه بني اميه به اين مقام : ، و معاويه اولين خليفه و بهتر بگوييمگشت

.!دست يافت
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خطـاب  با معاويه مالقات كرد،�وقتي كه سعد بن ابي وقاص: گويندمي

.)1(»!سالم بر تو اي پادشاه» «!اسالم عليك ايها الملك«: به او گفت

ول أنـا أ «: گفـت نيز اين حقيقت را درك كرده بود، زيرا خـود مـي  معاويه

.)2(!من نخستين پادشاه در ميان مسلمانان هستم«»»»»الملوك بين المسلمين

كه دورانـي پـر از آشـوب در تـاريخ     �بدين ترتيب دوران خالفت علي

هاي داخلي سپري شد، امـا  هاي سياسي و جنگدر كشمكشاسالم بود، تقريباً

اي اصالح امـور مسـلمين   اي كه خليفه صالح و راشد برهاي خداپسندانهبرنامه

و مهمتـرين عامـل آن عـدم شايسـتگي مـدعيان      ،نشـدند عمليدرنظر داشت

همراهي با او بود كه متأسفانه بيشترشان از گروهـك عبـداهللا بـن سـبا و اهـل      

هـاي شايسـته و فرمـانبرداري    عراق بودند، اما اگر حاميان حضرت علي انسان

بينـيم و مسـلمانان   بود كه ديديم و ميميسرنوشت اسالم غير از آني بودندمي

.)3(!گشتندها تبديل نمين همه فرقهبه اي

هـاي  خـوانيم از تـودة اصـحابش گلـه    غه مـي الچنانكه در نهج الب�علي

مـت قرارشـان داد، و آنهـا را بـا     بر كوفه مورد مالبسياري داشت و بر روي من

هـيچ يـك از شـما بـه     : گفـت دانسـت و مـي  متفاوت مي�اصحاب پيامبر

.»!مشابهت نداريد�اصحاب پيامبر

هرصورت تمامي خلفاي راشدين براساس قرآن و سنت عمل نمودند و به

هيچ يك از آنان فرزندان يـا نزديكـان خـود را بـه جانشـيني خـويش تعيـين        

حكومـت  نكردند، در واقع اين سالطين اموي از جمله معاويه بـود كـه عمـالً   

.موروثي را به وجود آوردند

ين نخسـتين بودنـد و   از خالفت اين چهار صـحابي كـه از مهـاجر   اما بعد

عنايت خاصي نسبت به ايشان داشت دگرگوني شديدي ايجاد شـد  �پيامبر
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و خالفت راشده به ملوكيت و پادشاهي موروثي مبدل گشـت و زمينـه بـراي    

..تفرقة سياسي و اعتقادي مسلمانان فراهم گرديد

�هاي شيعه پس از حضرت عليفرقه

:و گروه بزرگ تقسيم شدنديارانش به د�گفتيم كه پس از شهادت علي

با معاويه �گروهي از سبأيه جدا شدند و همراه با حسن و حسين-1

.!بيعت كردند و به ساير مسلمانان پيوستند

هاي غالي و افراطي شيعه زاييدة آن هسـتند  اما گروه دوم كه تمام فرقه-2

تمام جهان ميرد و نخواهد مرد تا اينكه برزيرا او نمي،علي كشته نشده: گفتند

ين را كـه از ظلـم و جـور    حاكم شود و مردم را به راه هدايت باز گرداند و زم

.!از دادگري و عدالت سرشار سازدآكنده است

بودنـد كـه بـا    �اي در بين مسلمانان پـس از پيـامبر  آنان نخستين فرقه

گفتنـد و  آميزي ميعقايد متفاوتي ظاهر شدند و در مورد اشخاص سخنان غلو

بودنـد  ) عبداهللا بن سبا(مشهور شدند، آنان همان پيروان ) سبأيه(ريخ به در توا

او را در ) ابـن اسـود  (و ) عبداهللا بن حـرس (هاي كه دو تن از دوستانش به نام

آنها اولين كساني بودند كه آشكارا از ابوبكر، ،كردندترويج آن باورها ياري مي

.!كردندبدگويي مي�عمر، عثمان و ساير صحابه

به ابن سبا كه به دستور ايشـان در  �زماني كه خبر شهادت حضرت علي

مداين در حال تبعيد بود رسيد، با همكاري پيروانش اقدام بـه شـايعه پراكنـي    

بريـده  اگر هفتـادنفر شـاهد عـادل سـر     ! وگندبه خدا س«: گفتندكردند، آنها مي

مـا  ! كنـيم آن را بـاور نمـي  را بياورند و بر مرگش شهادت دهندحضرت علي 

شود تا اينكه بر جهان حاكم شود و مـردم  ميرد و كشته نميدانيم كه او نميمي

.»!را بر راه هدايت باز گرداند

رفتـه و همچـون   �آنان همان روز رهسپار كوفه شدند و به خانـة علـي  

�خانوادة علـي ! رود خواستنداي كه زنده است از وي اجازة وصاحب خانه
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مـا  : گفتنـد !رالمؤمنين شهيد شده؟دانيد كه اميگر شما نميم! سبحان اهللا: گفتند

شـنود و از درون  او نجواهـا را مـي  ! ميـرد شود و نميدانيم كه او كشته نميمي

خـورده در تـاريكي   و همچـون شمشـير صـيقل   ،هاي دربسته آگاه اسـت خانه

.!رود، رعد صدا و برق خشم اوستمياو در بين ابرها راه ! درخشدمي

هاي ديگري نيز پديد آمدند، همانگونه كـه توسـط   همين گروه فرقهاز بين

د، شخوانده مي» حربيه«به وجود آمد كه اي فرقه) عبداهللا بن الحرب الكندري(

و چـون از خلـق خـود خشـمگين     ! خداي جهانيان است�به نظر آنها علي

.!شده، پنهان گشته، اما بار ديگر ظهور خواهد كرد

پديد آمد، آنها بر اين باور بودنـد كـه خداونـد    » مفوضه«گروه ديگري بنام 

علي و فرزندانش را خلق كرد و سپس خود از اداره جهان كنار گرفته و تـدبير  

.!امور آن را به ايشان سپرده است

معروفنـد و  ) ثالوثيـه (از همين سبأيه گروه ديگري به وجـود آمـد كـه بـه     

ودند، آنـان حضـرت علـي را    معتقد ب) سه خدايي(همچون مسيحيان به تثليت 

ــدر( ــد را  ،)پ ــرت محم ــر(حض ــي را  ) پس ــلمان فارس ــدس(و س ) روح الق

علـي و  : يكشـنبه يعنـي  : گفتنـد جالب اين كه بعضي از ايشان مي.! دانستندمي

.!حسن و حسين: دوشنبه يعني

هاي گروه سبأيهادامه توطئه
منجر اده بودندترتيب د)1(ها و مقدماتي كه عبداهللا بن سبا و گروه اوتوطئه

و زمينـه تضـعيف خالفـت راشـده و     ،هاي سياسي بسياري گرديدبه درگيري

پيــدايش ملوكيــت و پادشــاهي را فــراهم و شــرايط مناســبي را بــراي ايجــاد  

اختالفات اعتقادي و مذهبي نيز به وجود آورد، اختالفاتي كه بـذر آن را از راه  
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و فرزنـدانش  �علـي ترويج عقايد افراطي و من درآوردي در مورد حضرت

.افزون آن گرديددر بين مردم پاشيد و سبب رشد روز

هـا را  ي رشد و شـكوفايي آن فرقـه  ه كه زمينهالبته عالوه بر باند سبأيه آنچ

همان نوپايي و عدم استقرار واقعي نظام خالفت راشـده بـود، بـه    فراهم آورد

�ويژه در عصـر دو خليفـه بزرگـوار حضـرت عثمـان و حضـرت علـي       
ي اختالفـات سياسـي و   راهكارها و ابزارهاي كارآمدي براي مـديريت پديـده  

بسيار زيادي از مردم در ممالـك  داعتقادي وجود نداشت، از طرف ديگر تعدا

به ويژه بعـد از خلفـاي راشـدين    ر حجاز مسلمان شده و قلمرو اسالمهمجوا

شـنايي الزم  هـا آ گسترش بسياري پيدا كرده بود، و بيشتر آن تازه مسلمان شده

و برخي هم در مورد پذيرش دين نـوين در شـك و   را در مورد اسالم نداشته

عقايد و باورهاي موروثي ايشان نيـز بـا اسـالم در    و غالباًدودلي قرار داشتند،

آميخته بود، به همين سبب خرافات و اباطيلي كـه از طـرف ابـن سـبا تـرويج      

.گرفتشد به سادگي مورد قبول عامه مردم قرار ميمي

هايشـان  شد كه خطري جدي از جانب سبأيه و فتنـه در آغاز احساس نمي

رفت كه اقدامات آنان شـورش  كند، و تنها گمان مينظام اسالمي را تهديد مي

سياسي زودگذري باشد كه با توجـه بـه برخـي از شـكايات و اعتراضـات از      

بود، اما تصور سياسي و اداري خليفه سوم ترتيب داده شدهاي از اقداماتپاره

.سر آن تئوري، فلسفه و اهداف خاصي قرار داشته باشندرفت كه پشتنمي

بـه شـهادت   �ي شبه كودتاي بانـد سـبأيه عثمـان   اما همين كه در نتيجه

هاي داخلي فراهم كرد كه ها زمينه را براي جنگرسيد، طوفان اختالف و نزاع

بود كه يكي » حكميت«يه هاي جمل، صفين، نهروان و قضنمونه بارز آن جنگ

روي �پس از ديگري علي رغـم خواسـت بـاطني اصـحاب رسـول خـدا      

.دادند

ها را در اذهان بسياري از مردم ايجاد كـرد و در تمـام   در نتيجه اين پرسش

:مناطق موضوع روز شد كه
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ها كدام طرف حق به جانـب  در مورد اين اختالفات و جنگ و خونريزي•

.است و به چه دليل؟

.؟بايد مرتكب چنان اشتباهاتي بشوندچرا خليفه و امام و بزرگان •

.كدام طرف باطل و ناحق است و علل باطل بودنش چيست؟•

اوت بر پايـه چـه داليلـي    اگر هردو طرف حق به جانب هستند، اين قض•

.؟قرار دارد

ي طرفين مهـر سـكوت بـر لـب نهـاده انـد و در واقـع        آناني كه در باره•

.الخ؟...گيريشان چه دليلي دارند؟ود، براي اين موضعطرف انبي

شـدند و آراء و  هايي كه به اين سـؤاالت داده مـي  در واقع بسياري از پاسخ

سياسـي داشـتند و صـاحبان    رنـگ و بـوي  گرديدند، غالباًنظراتي كه ارائه مي

ها تمامي توان خـود را در جهـت اثبـات و پيشـبرد عقايـد      هريك از آن نظريه

و براي حفظ و تحكيم موقعيت سياسي شان كم و بـيش  ،گرفتندار ميخود بك

با استفاده از هر راهكـار و  كوشيد گرفتند، و هرطرف ميمياز مباني دين مايه 

اقدامي مشروع و يا نامشروع بينش و روش خويش را بر بينش و روش طرف 

ســازي و جعــل احاديــث و   مقابــل پيــروز گردانــد، لــذا دوران روايــت    

نفـع  هاي گوناگون آغاز گرديد و روايـات و احاديـث زيـادي بـه    تراشيتأويل

تـا تعـداد هرچـه بيشـتري از مـردم بـه آنهـا        ،شدها ساخته ميهريك از گروه

.گرايش پيدا كنند و بيشتر مورد توجه قرار بگيرند

هـاي مـذهبي   كم به صـورت فرقـه  هاي سياسي كمبدين ترتيب آن گرايش

:درآمدند، براي مثال

حكميت در مـورد نـزاع ميـان علـي و معاويـه      «ز درون گرايش مخالف ا•

.پديد آمد» خوارج«هنگام جنگ صفين، فرقه 

غــالت و (از داخــل بانــد برانــداز ســبأيه بــه رهبــري عبــداهللا بــن ســبا •

.شيعه به وجود آمدند) هايافراطي
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پـا بـه عرصـه وجـود     ) معتزله و مرجئـه (هردوي آنها و از ميان مخالفين•

..دندنها

هايي كه در آغاز آن اختالفات صورت گرفت، در زمـان  و خونريزيجنگ

بني اميه و بني عباس به اشكال ديگر ادامه پيدا كرد، در واقـع در چهـارچوب   

روز شـديدتر  دتي و سياسي بـاقي نماندنـد، بلكـه روزبـه    ياختالف نظرهاي عق

!.درو ساختنشدند و وحدت ملي مسلمانان را با چالشي بزرگ روبه

جر و بحث پيرامون آن اختالفات در هر منزل و محفلي جريـان داشـت و   

اي از البالي آن مناقشات مسائل سياسي، ديني، اعقتـادي و فلسـفي تـازه   غالباً

هاي هاي اصلي گروهآمدند، و با تعارض پيداكردن آنها در درون فرقهپديد مي

يافـت،  گسترش مـي گرفتند، و نه تنها دامنه تعصبات كوچك ديگري شكل مي

.كردهاي فيزيكي فراهم ميدربلكه زمينه را براي برخو

ها ها و نزاعكوفه مركز عراق آن زمان مهد وميدان اصلي طوفان آن تعارض

بود، » جمل، صفين و نهروان«: هايبود، زيرا همين منطقه از عراق شاهد جنگ

�ارانشي دلخراش شهادت حضرت حسين و يدر اين سرزمين بود كه واقعه

جا بود كه قتل و سربريدن اصحاب رواج پيـدا كـرد و   به وقوع پيوست، همان

ونـق  و اصحاب و پيشـوايان ر �و احاديث به نام پيامبربازار جعل روايات

اي جعـل  روايات در ارتباط با تقويت جايگاه باورهاي مسـلكي و فرقـه  ،يافت

.شدند

جايي كه الزم بود از خود اهل كوفه مدام اهل افراط و تفريط بوده اند، در

ماننـد  (كردند و در جايي هم نرمش نشان بدهند، با شدت و تندي برخورد مي

مندانه به ميـدان بياينـد،   كه الزم بود قاطعانه و غيرت) دفاع از حضرت حسين

.!تعهدات خود پشت كردندبسيار بد عمل نمودند و با خيال آسوده به تمامي

بود كه شدهيت باند عبداهللا بن سبا و يارانششهر و منطقه كوفه مركز فعال

در امـور دينـي شـهرت    ها و ايجـاد شـبه   روي در طرح پرسشبه غلو و زياده

.داشتند
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حكم شـرعي  ي در باره�يك نفر اهل كوفه از عبداهللا بن عمر: گويندمي

.نمازگزار سؤال نمودوجود خون پشه بر لباس

! اهل كوفه را نگاه كنيد! را به خداشما «: در پاسخ گفت�ن عمرعبداهللا ب

در حاليكه خون فرزند دختر رسول خدا حسين بن علي را بر زمين ريخته اند، 

.)1(!كنند؟ي حكم شرعي خون پشه از من سؤال ميدر باره

ي آنها در حقيقـت از  هاي زيادي به وجود آمدند كه همدر آن دوران گروه

منشعب شدند كه » معتزله«و » مرجئه،»غالتشيعه«، »خوارج«: چهار فرقه اصلي

هريـك از آن  ه تنها به بررسـي چگـونگي پيـدايش   ما در اينجا به صورت كوتا

.پردازيمچهار گروه اصلي و بيان كوتاه باورهايشان مي

خوارج
و معاويـه در  �اين گروه زماني پا به ميدان وجود نهاد كه حضرت علـي 

كميـت،  حشـان در مـورد   اثناي جنگ صـفين بـراي حـل و فصـل اختالفـات     

موسي اشعري و عمرو بن عاص بـه توافـق رسـيدند، آنهـا تـا آن زمـان از       ابو

ي حكميـت  بودند، اما به علت مخالفت با مسـأله �حاميان و طرفداران علي

ها را حكم انسانكسي كه به جاي حكم خدا: و گفتندناگهان تغيير روش داده

.!شودبپذيرد كافر مي

جنــگ صــفين آنــان بــه صــورت گســترده بــه تــرويج در حــين و بعــد از 

شان پرداختند و بسيار تندرو و متعصب بودند، به جنگ مسلحانه عليه نظريات

.مخالفين و حكومت ظالم قائل بودند

حضرت علي در نهروان با ايشـان وارد جنـگ سـختي شـد و بسـياري از      

.ايشان كشته و زخمي شده و در نتيجه شكست سختي را متحمل گرديدند

���h K+�b; ��)! |}�k ,-� D
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اما پس از مدتي بار ديگر خود را سازماندهي كردنـد و بـا مخالفـان خـود     

داشـتن كـوره جنـگ نقـش     هدرگير شدند و تا مدت زمان زيادي در گرم نگـا 

كردند، تا اينكه در زمان بني عبـاس نيـرو و توانشـان كـامالً    اصلي را بازي مي

.درهم شكست

:چنين بود» خوارج«عقايد و نظريات فرقه 

دانستند، امـا در  را خالفتي مشروع مي�خالفت ابوبكر و عمرآنها -1

هاي آخر خالفت خود از عثمان بر اين عقيده بودند كه در سالمورد حضرت

حضـرت  !. و در نتيجه مستحق عزل و قتـل بـود  ،راه عدل و حق منحرف شد

قـرار  » حكم و داور«غير خدا را نيز قبل از آن كه در جريان حكميت�علي

.خالفتش مشروعيت داشت! مرتكب گناه كبيره شدداد و 

ــعري و     ــاص و ابوموســي اش ــن ع ــرو ب ــي عم ــردو داور يعن ــين ه همچن

شـان را قبـول   كنندگان آنها يعني علي و معاويه و آنهـايي كـه حكميـت   تعيين

.آوردندكردند، يعني تمام حاميان علي و معاويه را خطاكار به شمار مي

كنندگان در جنـگ جمـل يعنـي    ي شركتهمچنين براي باوربودند كه همه

مرتكـب  و تمامي كساني كه با آنـان بودنـد  حضرت علي، عايشه، طلحه، زبير

!.گناه عظيمي شدند

از نظر آنان گناه كبيره كفر بود و در نتيجـه هـركس كـه مرتكـب گنـاه      -2

از اين !گرديدكرد در باور آنان كافر و مشرك مياگر توبه نميشداي ميكبيره

و حتـي  ،كردندمي» تكفير«صراحتاًنام برده شدمام بزرگاني را كه از آنانرو ت

.ورزيدندبه آنها نيز دريغ نميو دشناماز نفرين

: اوالً:؛ زيرا معتقـد بودنـد  ندخوانداضافه بر آن تمامي مسلمانان را كافر مي

ــيچ  ــر از خــوارج ه ــران   غي ــرا ديگ ــوا و اخــالص نيســت، زي ــل تق ــس اه ك

بلكـه  دانند، را نه تنها مؤمن مي» جمل و صفين«هايدر جنگنكنندگاشركت

م و از احاديث و روايات آنان احكا! آنان را به عنوان پيشوايان خويش پذيرفته

.!گيرند، لذا همه آنان كافرندميت را برعيشر
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ي خالفت نظر آنها اين بود كه انتخاب امام تنها از طريق شـورا  در باره-3

.شودقد مينعكند و مي مسلمانان مشروعيت پيدا ميهآزادانو انتخاب

هـركس  : گفتنددانستند و مينمييخليفه را ضرور) قريشي بودن(آنها -4

.ند خليفه و پيشوا شودميتواكه شايسته باشد و مسلمانان او را انتخاب كنند 

ه ه عدالت و اصالح قرار داشـت قد بودند تا زماني كه خليفه بر راتعآنها م-5

اطاعتش واجب است، اما مادامي كـه از راه عـدالت و اصـالح منحـرف     باشد

.شود، رويارويي و عزل او واجب و در صورت نياز قتلش رواست

تنها قرآن را قبول داشتند، اما اط با منابع استنباط احكام شريعتدر ارتب-6

..پذيرفتندرا نمي» سنت و اجماع«

» أزارقـه «خـوارج افراطـي   : ه تقسيم كردتوان به سه گروالبته خوارج را مي

جـز  » ازارقـه «رو، خـوارج  و ميانـه خوارج معتدل» إباضيه«و » نجديه«خوارج 

، برخي از باورهاي آنها چنين بودخواندنديه مردم را كافر و مشرك ميقخود ب

:كه

.رفتندجز به اذان خودشان به نماز نمي•

.ستندداني ديگران را حالل نميقرباني و صدقه•

.شمردندازدواج با غير خودشان را جايز نمي•

.!بردندخواج ارث نميخوارج از غير•

.كردندجهاد عليه مسلمانان مخالف خود را واجب عيني تلقي مي•

.دانستندميلفان و غارت اموالشان را نيز مباحقتل زنان و كودكان مخا•

سـلمانان مخـالف اقـدام    افرادي از گروه خودشان را كه براي جهـاد بـا م  •

..خواندندكردند نيز كافر مينمي

نيز معروفنـد، حتـي دروغ و   ) هاخشكه مقدس(اين دسته از خوارج كه به 

تعصبات خشك آنان شـرايط  !پنداشتندخيانت با مخالفين خود را نيز جايز مي

را ايجاد كرده بود كه غير مسـلمانان از گزنـد آنهـا بيشـتر در امـان بودنـد تـا        

.!شانمانان مخالفمسل
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ــادآوري اســت ــه ي ــام يكــي از همــين ازارقــهكــهالزم ب ــه ن ي افراطــي ب

هجري در 41را سال �بود كه حضرت علي) يداعبدالرحمن بن ملجم مر(

.مسجد كوفه به شهادت رسانيد

معتقد بودند كه به هيچ وجه بـه  » ازارقه«برعكس ) نجديه(جناح خوارجي 

ست، زيرا مسلمانان براساس تعـاليم اسـالم   وجود خالفت و حكومت نيازي ني

.!ند خأل حكومت را پر كنندتوانو به صورت اجتماعي و خودجوش مي

اي از خوارج است كه در حال حاضر نيز در دنيا پيرواني تنها فرقه» أباضيه«

دانستند و فقط بـه دو  را مردود مي» نجديه«ازارقه و عقايد «آنها روش )1(..دارد

:سي مذهب خود معتقد بودنداصل مهم و اسا

كه بايد به افراد مورد اعتمـاد امـت يعنـي خـوارج إباضـيه      » واليت«-1

.سپرده شود

و بيزاري از افراد نافرمان در جمع آنان چه مسـلمان و چـه   » برائت«-2

.!غيرمسلمان

معتقد بودنـد، آنهـا بـا وصـف اينكـه      ) تقيه(إباضيه قديم همچون شيعه به 

دانستند، امـا از بيـان حكـم كفرشـان     را كافر ميي مسلمانان مخالف خودهمه

به حسـاب  ) مؤمن(رأي علني آنان اين بود كه عامه مردم ! كردندخودداري مي

ازدواج و توارث را با آنهـا جـايز   .. شان قابل قبول استدادنآيند و شهادتمي

ناميدنـد، بلكـه  مـي ) دارالحرب(و نه ) دارالكفر(شان را نه دانستند و مناطقمي

..گفتندمي) دارالتوحيد(
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البته مسئولين حكومت وقت را از اين حكم جـدا دانسـته و آنهـا را كـافر     

دانستند، اما جنـگ  ي ناگهاني بر مسلمانان را جايز نميكردند، حملهمعرفي مي

.)1(پنداشتندعلني با مخالفان را جايز مي

)هاافراطي(غالت 
�ادت حضـرت علـي  و پـس از شـه  ) خـوارج (گيري فرقه پس از شكل

.. شكل گرفت» اهل البيت«هاي منتسب به گروه منظم ديگري مركب از افراطي

بود كـه در  » عبداهللا بن سبا«همانگونه كه گفته شد مؤسس اصلي غالت همان 

هاي سياسي و اعتقادي خويش را در مدينه، عراق فعاليتزمان حضرت عثمان

شـوريدند و او  �بر عثمان» سبأيه«و مصر آغاز كرد و به همكاري گروهش 

و سپس با خزيدن در ميان سـپاه حضـرت   ،را در منزلش به شهادت رسانيدند

» جمل و صفين«هاي و ادعاي طرفداري از ايشان در برافروختن جنگ�علي

نيـز نظريـات و عقايـد    �نقش اساسي را بازي كردند، پس از شهادت علـي 

د آورده و آنهـا را تبليـغ   گـري پديـ  زيادي را بـا چاشـني تنـدرويي و افراطـي    

.!كردندمي

:ي زير همراه بوداي منظم با دو نظريهظهور اين گروه به شكل فرقه

.غديرخمدر �تعيين حضرت علي به عنوان خليفه از طرف پيامبر•

.و انتظار ظهور دوباره او» حضرت علي«شدن امام زمان غايب•

ـ : نويسـان نخسـتين شـيعه ماننـد    به شـهادت تـاريخ   الفـرق و  «وبختي در ن

آن عقايـد  » الرجال«و كشي در »المقاالت و الفرق«اشعري قمي در »المذاهب

.)1(به وجود آمدند�پس از شهادت حضرت علي

��� .�/0 �; ^W�; F�G*� K��;���3*�� o3; ��*�� �k K,�23�; �4�"��23PL

 �3�-�
� , .�3/0
�F)���� FOu� �h ���/3>����kfnh �@�3� K, @3�8 R4y3�� h��38 .�3/0 o3��J ,�

k���, � �@C��8 D



بازسازي باورها��57

البته نفرتي كه در دل ساير مسلمانان نسبت به بني اميـه و بنـي عبـاس بـه     

شان پديد آمده بود، گاهي سـبب احسـاس   خاطر شيوه حكومت و ظلم و ستم

گرديـد و سـبب رواج عقايدشـان    مدردي مردم نسبت بـه فرقـه غُـالت مـي    ه

.شدمي

با گذر زمان و كشتار و سركوبي سياسي آنان بـه وسـيله بنـي اميـه و بنـي      

خالفت و حكومـت  : گفتندعباس بر دامنه ترويج عقايد خود افزودند، آنان مي

از طرف و فرزندان اوست، زيرا پيامبر آنها را قبالً�حق مطلق حضرت علي

شـان را  خدا به عنوان پيشوايان مردم تعيين فرموده بود، پس هـركس خالفـت  

..مرتد و كافر استقبول نكند

اي كه در همچنين به عنوان عكس العملي در برابر انحراف و فساد گسترده

هاي بني اميه و بني عباس وجود داشـت، غُـالت بـر روي ضـرورت     حكومت

نمودنـد، همچنـين ايشـان    خطا و گناه تاكيـد مـي  از مكبودن امام و حامعصوم

:كردندعقايد زير را تبليغ مي

جز و مصالح عامه مردم نيست تا انتخاب امام به آنان و خالفتامامت-1

واگذار شود، بلكه يكي از اصول دين است و پيشوايان از طـرف خـدا تعيـين    

واگـذاركردن  واجب است كه تعيين امام را به جـاي  �شوند و بر پيامبرمي

.!به مردم خود به طور صريح اعالم نمايد

امام بايد معصوم باشد؛ يعني از تمامي گناهان بزرگ و كوچك، آشكار -2

شود و هرسـخني را  فراموشي و اشتباه نميو پنهان مصون بوده، هيچگاه دچار

.!گويد عين حق و حقيقت استكه مي
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خدا بعد از خود بـه  حضرت علي و فرزندانش را از جانب�پيامبر-3

بر نص قاطع امام بودند و چون اصـحاب بـه   نوان امام معرفي كرده و آنها بناع

.شوندعمل نكردند، همگي مرتد محسوب مي�نص صريح پيامبر

و يا امام قبـل از خـود   �براساس بيان پيامبرهريك از ائمه ضرورتاً-4

.)1(شودتعيين مي

انشينان پيـامبر در طـول تـاريخ باعـث     اين نوع از نگرش به شيوه تعيين ج

هـا و  ها و اختالفات شديدي گشته است كه با فوت هر امامي گـروه كشمكش

آمدند و اغلب با يكديگر در جنگ و ستيز بوده انـد  هاي ديگري پديد ميفرقه

.دانسته اندحق ميو هركدام خود را گروه ناجي و صاحب

هاي بسـياري را نوشـته   عه كتابنويسان شي، تاريختهاي غُالپيرامون فرقه

ـ  : اند؛ از جمله خلـف االشـعري القمـي نويسـنده كتـاب      يسعد بن عبـداهللا اب

هجـري و از محـدثين مهـم شـيعه و از     301متوفاي سال » المقاالت و الفرق«

محمد حسـن بـن موسـي نـوبختي     وبديگري ااصحاب امام حسن عسكري، و 

مورخين بـزرگ شـيعه در   و از310متوفاي سال »فرق الشيعه«صاحب كتاب 

.بغداد

مرجئه
گيـري  ساز شكلزمينه» شيعه«و » خوارج«متضاد و نزاع ميان پيامد نظريات

هاي جمـل  شد، شرايط به وجود آمده پس از جنگ) مرجئه(گروه ديگري بنام 

و �اي گرديد كه برخي از مردم سرسختانه از حضرت عليو صفين به گونه

ر از مـردم راه او قرار گرفتند، اما گروهـي ديگـ  ان جمعي ديگر در صف مخالف

طرف نزاع مخالف بودند و جنگ داخلي را سومي را در پيش گرفته و با هردو
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دانستند، آنان در اين مورد كه حق با كـدام طـرف  فتنه و به زيان مسلمانان مي

و قضاوت را بـه دادگـاه   ! كردنددر ترديد بودند و اظهار نظري نمينزاع است

.دادندروز رستاخيز ارجاع ميالهي در

تا آن زمان نظريات ايشان با عقايد ساير مسلمانان تفاوت چنداني نداشت، 

گري برخي اما همين كه شيعيان و خوارج جدا شده از آنان با توجه به افراطي

را بـه ميـدان اختالفـات سياسـي     » كفـر و ايمـان  «از ايشان احكام مربـوط بـه   

ي را نظريات آنها عقايـد و افكـار مسـتقل   ز در برابر ني) مرجئه(كشانيدند، گروه 

.مطرح نمود كه خالصة آنها چنين است

يابد و نوع ايمان تحقق مي) محمد رسول اهللاال إله اهللا و««««با شهادت به -1

تواند آن را از صـاحب عمـل سـلب كنـد، بـر ايـن       نمي..) سياسي و(عملكرد 

دادن ايمـان  ز دسـت اساس تـرك فـرايض و ارتكـاب گناهـان كبيـره سـبب ا      

.!شودنمي

يابنـد و هـيچ گنـاه و    ها تنها به وسيله تحقـق ايمـان نجـات مـي    انسان-2

برد، براي رستگاري و مغفرت انسـان دوري  معصيتي ايمان آدمي را از بين نمي

بـودن  نشـانه اهـل نجـات   بر عقيدة توحيد مردن انسـان از شك كافي است و 

.)1(!اوست

اگـر  : گفتنـد تـر نمـوده و مـي   طرز تفكر را فراخبرخي از مرجئه ميدان اين

ن اسـت مـورد عفـو    هرگناهي را مرتكب شود بازهم ممكـ كسي غير از شرك

.)2(!خداوند قرار گيرد

اي بـه  شـد وعـده  هـاي بسـياري مـي   متأسفانه از اين نظريات سوء استفاده

ارتكاب معاصي و فسق و فجـور جـرأت بيشـتري پيـدا كـرده و بـه آمـرزش        

.گرديدنديدوار ميخداوند ام
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پديـد  �نظرية ديگري در كنار مرجئه كه پس از شهادت حضرت حسين

آمد چنين بود كه بكارگرفتن زور و اسلحه در ميدان امر به معروف و نهـي از  

هـا بايـد  طلبي است، زيرا اين كار را تنهـا حكومـت  وبآفريني و آشمنكر فتنه

ن باور بودند كه موضعگيري عليـه  تفكر بر ايانجام بدهند، اما پيروان اين طرز

يكـي از پيامـدهاي   )1(.!ها و سالطين حـرام و نارواسـت  ظلم و ستم حكومت

هايمنفي آن انديشه اين شد كه بني اميه و بني عباس از آن به نفع تقويت پايه

دفاعي مسلمانان را در كردند، اما در مقابل نيروياده ميفتحكومت خويش اس

.نمودها به سختي تضعيف ميانحرافات حكومتش مفاسد و برابر گستر

معتزله
» اعتزال«تشنج نظرية چهارمي پديدار شد كه در تاريخ به نام در آن عصر پر

بـر اثـر عوامـل    شهرت دارد، اگرچه پيدايش آن همانند سه گروه قبلـي صـرفاً  

ارتبـاط هـم نبـود،    اما با مسائل سياسي آن زمان نيـز چنـدان بـي   سياسي نبود، 

هاي مـذهبي و  دادند و در بحثآن نظريات قوي و مستدلي را ارائه ميپيروان

مجادالت كالمي كه در آن زمان با توجه به عوامل سياسي كه در سراسر جهان 

ينسبت به بقيه حضـور بييشـتر  ده بوددر عراق به وجود آماسالم و خصوصاً

.داشتند

هجـري  130متوفاي »واصل بن عطاء«هاي بانيان فرقه معتزله دو نفر به نام

هجري بودند كه مركز مباحثات آنها در آغـاز  145متوفاي » عمرو بن عبيد«و 

:كار شهر بصره بود، خالصة نظريات سياسي ايشان اين چنين بود

واجـب اسـت، امـا    در باور آنها انتخاب امام و تشكيل حكومـت شـرعاً  •

امام نيسـت، اگـر   برخي از معتزله بر اين عقيده بودند كه ضرورتي براي وجود
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انتخاب امام و خليفه ايت نمايند و بر آن استوار باشندامت خود عدالت را رع

.)1(!كاري اضافي و غيرضروري است

شـود و از طريـق   آنها عقيده داشتند كه انتخاب امام به امت مربـوط مـي  •

ت پيـدا  يعگـردد و مشـرو  انتخاب و آراي مردم اسـت كـه امامـت منعقـد مـي     

كردنـد كـه   اين شرط را نيز اضـافه مـي  رخي از معتزله اضافه بر آنب.)2(كندمي

گيري امامت تمام مردم بايد اتفاق نظر كامل داشته باشـند،  براي انعقاد و شكل

.)3(!تواند صورت بگيردزيرا تعيين امام در حالت فتنه و اختالف نمي

ه اي را كـ آنها معتقد بودند كه مـردم مسـلمان هرفـرد صـالح و شايسـته     •

ن امام برگزينند و مشروعيت آن مشروط به قريشـي  توانند به عنوابخواهند مي

: گفتنـد برخي از اين هم فراتر رفتـه و مـي  .)4(بودن او نيستيا عربي و عجمي

براي امامت بهتـر اسـت، حتـي غـالم آزادشـده نيـز       انتخاب شخص غيرعرب 

زيرا اگر تعـداد  تواند به اين مقام منصوب شود و اين به مراتب بهتر است؛مي

عـدالتي عـزل او   حاميان امام زياد نباشند، در صورت ارتكاب ظلم و ستم و بي

گويي آنها به جاي استحكام حكومت بيشتر در انديشـه  .)5(تر خواهد بودآسان

.!ترين روش بودندعزل حاكم با استفاده از آسان

.)6(نها اقامه نماز جمعه واجب نبودبه عقيدة آ•

و نهي از منكر بود، آنها خـروج  ايد اساسي آنها امر به معروفاز عقيكي •

اگر توان دانستند،و قيام عليه حكومت منحرف از عدل و راستي را واجب مي
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همانگونه كه .)1(اين كار را داشته باشند و بتوانند انقالب را به پيروزي برسانند

خليفـه امـوي در   »وليد بن زيد«به تبعيت از اين نظريه ايشان در شورش عليه 

يزيـد بـن   «رسيدن هجري مشاركت داشتند و براي به قدرت126و 125سال 

.)2(با آنها همفكر بود» اعتزال«ذهب تالش كردند، زيرا او در م» وليد

با يكديگر اخـتالف نظـر   » كفر و ايمان«خوارج و معتزله در مورد مسأله •

كـه بـين   من و نه كافرنـد، بل نه مؤمسلمانان گناهكار: گفتندداشتند، معتزله مي

.)3(قرار دارند» كفر و ايمان«

اهل سنت
هـاي اسـالمي در   هاي اهل سنت با ديگر فرقهها و ويژگيبرخي از تفاوت

را �پيـامبر » سـنت «را اصل و مرجع قرار داده و » قرآن«اين است كه آنان 

در سنت پندارند و هرآنچه را كه در قرآن ذكر نشده، اما ميآنشرح و تفصيل

.دانندصحي آمده باشد جزو دين دانسته و اطاعت از آن را ضروري مي

در » سـنت «و » قـرآن «از �آنها معتقدند كـه هرآنچـه اصـحاب پيـامبر    

فهميـده و بـر آن اتفـاقي كـرده انـد، پـذيرفتن آن       »ثوابـت ديـن  «چهارچوب 

و اتفـاق  » اجمـاع «كس حق ندارد برخالف احكام مـورد  ضروري است وهيچ

اي كـه اصـحاب در   و حكم صادر نمايد و يا فتوا بدهد، زيرا هـر مسـئله  رأي 

مورد آن اجماع و اتفاق نظر داشته اند حكم نهايي بوده و اختالف بـر سـر آن   

ساز تفرقه است، به اين دليل كه اصحاب كساني بوده اند كه بيش از همه زمينه

�ز رسول خـدا ايماًقتني قرآن و سنت آشنايي داشته و مسبا زبان وحي يع
نشيني و هم�شدن توسط پيامبرلذا با توجه به تربيتدين را فرا گرفته اند، 

.را فهميده اند�با او، آنان بيش از ديگران اهداف و مقاصد رسالت پيامبر
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ميده انـد و علـت   هفهايي است كه آنان و مباني دين همانبنابراين، اصول

قب هم همين است كه آنان پـس از  به اين ل» اهل سنت و جماعت«مگذاري نا

�و مـوارد اتفـاق اصـحاب   �ايمان به كتاب خـدا، بـه سـنت پيـامبر    
خـدا و معتقدند كه ايشان منظور قرآن و سخنان رسول،اجمعين اهميت قائلند

هـاي  تـوان بـه كتـاب   در اين رابطه مي!. را بهتر از ديگران درك كرده اند�

.مربوطه مراجعه كرد

اهل «نبود، جماعتي هم به نام .. و» شيعه«و » خوارج«ي از تا زماني كه اسم

: هـايي ماننـد  وجود نداشـت، ديگـر مسـلمانان ديـدگاه و عقايـد فرقـه      » سنت

دانسـتند و بـر همـان    را قابل قبول نمي» خوارج، غُالت شيعه، مرجئه و معزله«

.و اصحابش باقي ماندند�ي پيامبرروش و سيره

و غُالت شيعه از اصـحاب پيـامبر بـدگويي    اهل سنت از زماني كه خوارج

.نمودند، داراي اسم و مسمي گرديدلعن و تكفير مي«كرده و گاهي آنها را 

در واقع بقيه مسلمانان غير از خوارج، شيعه، مرجئه، معتزله و چنـد گـروه   

شهرت يافتند، » اهل سنت«به .. كوچك ديگر از قبيل جهميه، جبريه و قدريه و

دانستند و سـاير اصـحاب   ي راشدين را مشروع و مقبول ميآنها خالفت خلفا

.آوردند، نه معصومرا عادل و صادق به شمار مي�پيامبر

�هايي كه در بين خود اصحاب بعد از شهادت عثمانلذا در مورد جنگ

كننـد، بلكـه بـه    كدام از آنها را تكفيـر نكـرده و نمـي   واقع شد، اهل سنت هيچ

دو طرف معتقد بوده و هستند، هرچند كه در تمـام  » عدالت و صدق و ايمان«

همانگونه كه دانند،را حق به جانب دانسته و مي�ها حضرت علياين جنگ

و مذاكره با او ميدان جنـگ  �بعد از رويارويي با علي�خود طلحه و زبير

نيز به هيچ وجه �ناخواسته را ترك كردند، و همانگونه كه گفته شد، عايشه

زو نزاع با حضرت علي نبود و تنها با قصد سركوبي بانـد برانـدا  حامي جنگ
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و اين باند برانـداز عبـداهللا ابـن سـبا     ،سبأيه همراه با سپاهي به عراق آمده بود

.)1(!ور ساختندبودند كه شبانه آتش جنگ را ميان طرفين شعله

:امام جعفر صادق از پدرش امام باقر روايت كرده كه

»»»»� ���OL �−�� ��OL7_�−;�9 F4e � "# ��0� :�� %3*�/�� �OL N�O��"�   ��  
%*�/�� �L �� O��"# ��#s+ ����� ,����� �9 �OL ���9 �OL N�s ��s+««««)2(.

به راستي ما با آنها به عنـوان  : ن جنگ جمل فرمودايدر باره سپاه�علي«

نستند، بلكه مـا  داجنگيديم و آنها نيز ما را كافر نمياي كافر هستند ناينكه عده

و ايشـان نيـز خـود را    ،دانسـتيم حق بـه جانـب مـي   ) از نظر سياسي(خود را 

.»!آوردندصاحب حق به شمار مي

حميري قمي از علماي بزرگ شيعه روايت ديگري را از امـام صـادق و او   

:هم از امام باقر بدين صورت آورده است

»»»»�OL � ���−� ��OL�7_�−�#  H R��#s ��29 F4s H8 �3;�9� `� ¡3¢�� �3�
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يك از كساني را كه با او جنگيدنـد بـه شـرك و نفـاق     حضرت علي هيچ«

مـا هسـتند كـه عليـه مـا      ) مانلمس(ايشان برادران : فرمودمتهم ننمود، بلكه مي

.»شورش كرده اند

ن شنيد كه مردي در مقام در روز جنگ جمل و صفي�المؤمنين عليامير

رود و آنهـا را تكفيـر نمـوده و ناسـزا     موضعگيري عليه طرف مقابـل تنـد مـي   

قضيه جز اين نيست كـه آنهـا   ! گوييدجز خير چيزي م«: گويد، او فرمودمي

��� h ,Ki$ j#+��-k ,Y�
−%Te� H;�h ,�k ,��� ���-−a#������ a#�2P��h ,%m0 H;� ,n ,
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كنيم كه آنها و ما نيز فكر مي،كنند ما عليه ايشان شورش كرده ايمفكر مي

.)1(»ا از سر جنگ درآمده ايمعليه ما قيام كرده اند، لذا با آنه

اي به اهل مصر آنگاه كه در باره جنگ صفين سـخن  حضرت علي در نامه

:فرمايدگويد، ميمي

»»»»��2; ��0s���8s ��� ,239�� �3�;+ �s �4�3x��� ,7�3W�� F34s H38 7 3"�� ���"/�
� �� ��� L,�p� £29�� 7_> `p� �� N42#B/��� �� 3>�; �#2G/��� ¤�; ��# `

�#9�� �8e� ,����2#B/ ,2�� ,��mL 7, �� �*O/=� �8 `���; ��8 H)�««««)2(.

رو شديم كه پروردگـار و رسـالت مـا در اسـالم يكـي      ما با گروهي روبه«

است، ما در ايمان به خدا و تصديق رسولش از آنها برتـر نيسـتيم و آنهـا نيـز     

مـا در  اخـتالف ندارند، امور بين ما يكي است، تنها چنين ادعايي نسبت به ما

شـدن خـون او   است كه ما با كشـتن او مخـالف و از ريختـه   مورد قتل عثمان

.»!كامال مبرا بوديم

زماني كه شنيد گروهي از اصحابش در روزهاي جنگ صفين به معاويـه و  

:گويند، فرمودلشكرش دشنام و ناسزا مي

»/%���%��" +�S����U�L 	
��
/%�Q ���� �(/%�� �K�#�I�� �W��� +�(�A����i �(�Q�#�I�H�" +�(�A������!�� �(�8�j�k�" �
�� �(
�(�-���� �(/%WU�L ����%�. �(�8�'/R�" +�7������	 ��* �l�'�����" +�m�
����	 ��* �n�
�k�� ����I : ���pq��.�; �����i	 �(�A�'�	

�1�-	�" +�(�A���,���" ������,�� �]	�H �r�'�k���" +�(�-pq��.�;�"�. �(�- +�(�A�8���f�F ��&W8�i ���. �s�t��	 �u�#���
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د، اما اگر عملكـرد ايشـان را بيـان    يمن دوست ندارم كه شما ناسزاگو باش«

ـ تبلذرتر و در مقام عكرديد در گفتار بهكرده و حالشان را يادآوري مي و تـر  غي

هاي خون! بار خدايا: دادن بگوييدرساتر است، بهتر آن است كه به جاي دشنام

��� a���� h���8h ,�3�[�� H;� ,-k ,��−k ,�3P4� ,�3"/�u��-
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ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما، و ميان ما و آنها را اصالح نما، و آنان را از 

و آن،آن را بشناسدتا كسي كه نسبت به حق نادان است!گمراهي شان برهان

...»!آن كوتاه بيابداز كس كه بدنبال كجروي و دشمني است

�در جايي ديگر به طور كلي در باره اصحاب پيـامبر �حضرت علي
:فرمايدچنين سفارش مي

»¤� � >+ .�)!s �� N��!�s���� P�� `N4 !�¦� N��P� .�)!s N�34 N
s � L2/P#   H#y�� �;�)!§ ��¨�� H#2��� ,3L2; R9�! ���E #  aN@� ,! ���3!�s

¤� � >+����`©4 ���«)1(.

كـنم كـه آنهـا را ناسـزا     به شما توصـيه مـي  �در مورد اصحاب پيامبر«

زيرا آنهـا اصـحاب پيامبرتـان هسـتند، اصـحابي كـه در احكـام ديـن         ! نگوييد

آنن كــم نكــرده و چيــزي را بــهيــزي را از آچ(ننهادنــد گونــه بــدعتيهــيچ

در بـاره  رسول خـدا  ! آري. گذاري را احترام نگذاشتندو هيچ بدعت) نيفزودند

.»احترام به ايشان مرا سفارش فرمودرعايت ادب و 

هاي مختلف ناسـزاگويي بـه شـدت رواج    در دوران بني اميه كه ميان فرقه

دادنـد، عمـر بـن    داشت و هركدام يكي از طرفين جمل و صفين را دشنام مـي 

:گفتمي... هاي جمل و صفين وتگان جنگدر باره كش�عبدالعزيز

»¤� ��$ ��8, �O���/���s ���L ����� ��#2#s ���L «)2(.

مان را به آنها آلوده ننمود، پس هايهايي بودند كه خداوند دستآنها خون«

...»!هاي خود را از آنها پاك گردانيمبياييد ما نيز زبان

بنـابراين، هركــدام از طــرفين داراي تأويــل و اجتهــاد سياســي و اعتقــادي  

صحيح بـود  �د اجتهاد عليرونت، در اين ماهل سدخاصي بودند كه به اعتقا

معصـوم  رايـك از آنهـا  و بقيه در اجتهاد خويش به خطا رفته بودند، زيرا هيچ

��� ��9£O� ,. O"��h ,���k ,���D
���h ,��9 H;� ,R#y�/�� R#y���k ,-�� D
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صـحيح عمـل   �آنها معتقدند كه در مورد قاتلين عثمان، علـي ... دانندنمي

.)1(كرد
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اميرالمـؤمنين از نمـاز   نچـو «: هايشان آورده اندشيعه در كتابنويسندگان

: رزندش حسن نزد او رفت و كنارش نشسـت و گريسـت و گفـت   فارغ شد ف

كه عثمان كشته شد و مردم صبحگاه به سويت آمده و از تـو  هنگامي! اي پدر

تقاضا كردند كه خالفت را بر عهده بگيري، من به تو توصـيه كـردم كـه آن را    

نپذيري تا همه مردم در تمامي مناطق با تو بيعت كنند، همچنين هنگـامي كـه   

خروج طلحه و زبير به سوي بصره به تو رسيد، عرض كردم كه به مدينـه  خبر 

هنگـامي هـم كـه    ! ات بنشيني و با آنها به جنگ نپـردازي باز گردي و در خانه

عثمان محاصره شد به تو توصيه كردم كه از مدينـه خـارج شـوي تـا اگـر او      

بـول  ي مـرا ق يـك از آن امـور رأ  كشته شود تو در مدينه نباشـي، امـا در هـيچ   

.!نكردي

مانـدم تـا همـه    اما در اين مورد كه منتظر مـي : پاسخ داد�حضرت علي

و تعيين امام و يا (مردم در تمام مناطق با من بيعت كنند، بايد بگويم كه بيعت 

حق شوراي متشكل از بزرگان مهاجرين و انصار است كـه در مكـه و   ) خليفه

صي تصـميم گرفتنـد، بـر    مدينه حضور دارند، چون آنها در مورد انتخاب شخ

.همه مردم واجب است به امامت او رضايت بدهند

كردم در بـاره اوضـاع امـت    اگر اين كار را ميشدن،نشيناما در مورد خانه

ت ايـن امـت بـه    آمد و از اينكه تفرقه ايجاد شود و وحـد كوتاهي به شمار مي

.خاطر نبودمآسودهپراكندگي تبديل شود

حاصره شده بـود، خـروج از مدينـه چگونـه بـرايم      اما هنگامي كه عثمان م

قـرار  ) شورشـيان (در حالي كه من نيز مانند عثمان در محاصـره  ،امكان داشت

گفتن در باره اموري كه من از تو بـه آنهـا   از سخن! پس پسرجان! گرفته بودم؟

.)1(»!داناترم خودداري كن
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.)1(اندتر آورده همين روايت را كتب اهل سنت نيز به صورتي مفصل

هاي گروه سبأيهادامه كارشكني
گروهي از سبأيه امامت حسـن بـن علـي   �از شهادت حضرت عليبعد

بـا معاويـه بـه خـاطر     �را قبول داشتند، اما همين كه حسن و حسين�

حفض مصالح مسلمين صلح نمودند و حقوق هدايايي را كـه معاويـه پـس از    

ي از مردم از ايشان جدا شده و از بعضفرستاد قبول ميكردند، صلح برايشان مي

يعني محمـد  �كردند و به امامت فرزند ديگر حضرت عليآنان بدگويي مي

حنفيه معتقد شدند، زيرا او در جنگ جمل پرچمدار پـدرش بـود، در حاليكـه    

يـا  ) كيسـانيه (با آن جنگ مخالف بودند، اين گـروه بـه   �حسن و حسين

ملقب بـه  ) مختار بن ابي عبيداهللا ثقفي(ن ناميده شدند، زيرا رهبرشا) مختاريه(

�خـواهي حضـرت حسـين   بود، او همان كسي بـود كـه بـه خـون    » كيسان(

را كشت، او مدعي بود، پـس  ) عمر بن سعد(و ) عبيداهللا بن زياد(برخاست و 

اينان پس از محمد . است) محمد حنفيه(از شهادت حضرت علي امامت از آن 

محمـد بـن   (و بعد از او بـه امامـت   ) عبداهللابوهاشم(حنفيه به امامت پسرش 

.باور داشتند) علي بن عبداهللا بن عباس

پس از امام حسن و امام حسين تا بعد از وفات امام حسن عسكري پيروان 

ها فرقه تقسيم شدند و هرگروه طرف مقابل را گمـراه و باطـل بـه    ايشان به ده

تنها سه فرقـه  هاي شيعه،اما در عصرحاضر از آن همه فرقه.)2(آوردحساب مي
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شـيعيان  ،با شعباتش باقي مانده اند كه در كشورهاي مختلفـي سـاكن هسـتند   

، »صـباحيه «، »جاروديه«هاي شيعيان زيديه به گروه» زيديه، اسماعيليه و اماميه«

.تقسيم شده اند... و» مغيريه«، »بتريه«، »عجليه«، »يعقوبيه«

و » دروزيـه «، »نزاريـه «: ادي از جملـه هاي زيشيعيان اسماعيليه نيز به فرقه

شوند كه تاريخ آنها بسيار پيچيده و پرتشنج و برخورد بوده تقسيم مي» علويه«

!است

زماني كه به تاريخ آنهـا نيـز   ! ها مصون نماندشيعه اماميه نيز از آن انشعاب

ها و مذاهب مختلفي تقسيم شده و ميان بينيم كه آنها نيز به گروهنگريم، ميمي

ه در كرمـان، همـدان،   چنانك! خود از درگيري و زد و خورد مصون نمانده اند

، »أخباريه«، »أصوليه«هاي آذربايجان و كرمانشاه و ديگر نواحي ايران ميان فرقه

كـه همگـي   » علـي اللهـي هـا   «و » باالسـريه «، »نوربخشيه«، »شيخيه«، »صوفيه«

ادي رخ داده است، خـود  هاي زيها و درگيريجنگدوازده امامي هم بوده اند،

كـه  » علي اللهـي هـا  «هاي ديگر منشعب شده اند؛ مثالًها نيز به فرقهاين گروه

خـود داراي چنـدين   ! هسـتند » سـبأيه «و بازماندگان گروه » اماميه«اي از شاخه

كـه  » خاموشـي «و » يادگاري«، »حيدري«، »شاه ابراهيمي«: شاخه هستند، مانند

بر آنها واجب نشده است و در سال فقط سـه روز  نماز: برخي از آنها معتقدند

رمضان، بلكه در همان سه روزي كه به گمـان  هم نه در ماهنگيرند، آروزه مي

.در جنگ صفين به علت كمبود غذا و آذوقه روزه گرفته است�ايشان علي
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بخش دوم

»امامت و خالفت«
يق خير و منـافع  اساسي و نهايي رسالت اسالم تأمين و تحقهدف و مقصد

فـع مضـار و مفاسـد از تمـامي     و مصالح مادي و معنوي، دنيوي و اخروي و د

هاي بشري است كه از طريق آيات و احكام اعتقـادي و عملـي   و جامعهافراد 

.پيروان خود را به تالش و حركت در اين مسير توجيه و هدايت نموده است

عي مـا داره امـور اجت با توجه به اين حقيقت كه اجراي احكام شـريعت و ا 

و پيشـرفت و سـازندگي و   تبه ويژه اداره امور تعلـيم و تربيـت، صـنع   ملت

ـ هـاي گونـاگون  بالندگي همه جانبه والگوشدن براي بشريت در عرصـه  ن ودب

پذير نيست، خداوند متعال فرستاده خود وجود نظام و حكومتي شايسته امكان

ت در برابر سعادت بشريت را بعد از تقويت ايمان و اخوت و احساس مسئولي

هاي آن راهنمايي فرموده و از پيروان اسـالم  به تشكيل حكومت و تقويت پايه

صـول و  نام برده است، زيرا كه بدون إجـرا و إعمـال ا  » امت واحده«به عنوان 

مانـد و مقاصـد و   بخشي از آن معطل باقي مـي مباني سياسي و اجتماعي دين

.كندنمياهداف آن به صورت كامل تحقق پيدا

اره لذا براي تحقـق خيـر و اصـالح و پيشـرفت و تعـالي همـه جانبـه و اد       

داري و حكومتي همگام و سـازگار بـا   اصحيح جامعه وجود نظام و سيستمي

هـاي بشـري، مسـئوليتي ايمـاني و     روند تجـارب علمـي و تحـوالت جامعـه    

.ضرورتي حياتي و اجتناب ناپذير است

صول مباني و چهارچوب آن نظام و سيستم اما خداوند عليم و حكيم تنها ا

را مشخص نموده و فروع و جزئيات و راهكارهاي تحقق آن را بـا توجـه بـه    

هاي علمي و اجتمـاعي و تـاريخي بشـري بـه عالمـان و      ها و تجربهدگرگوني

نخبگان و صاحب نظران سپرده است، تا با حفـظ آن اصـول و چهـارچوب از    
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و مديريتي در جهت خير و مصلحت دين راهكارهاي پيشرفته و موفق سياسي

.و مردم استفاده نمايند

:ازعبارتنداصليو چهارچوباصولآن

اصل شوري و انتخاب: الف
هاي مؤمنان را بعد از اجابت اوامر الهي و اقامه زيرا كه خداوند يكي از ويژگي

���k��j��i���k��j��i���k��j��i���k��j��i}: نماز مشورت در امور مختلف زندگي بيان فرموده است

n���m��ln���m��ln���m��ln���m��l��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��oz�c+ W�� :-f�»)آناني ) مؤمنان

كنند، نماز را اقامه مينمايند هستند كه فرمان پروردگارشان را اجابت و اجرا مي

كنند و از اموالي كه به آنان داده و امورشان را به صورت مشورت اداره مي

.»نمايندايم، احسان و انفاق مي

��_`����Y��Y��Y��Y��a}امر فرموده كهو به رسولش  �̂�]��\��[��Z��a��`_�� �̂�]��\��[��Z��a��`_�� �̂�]��\��[��Z��a��`_�� �̂�]��\��[��Z

j��i� �h� �g� � fe� �d� �c� � �bj��i� �h� �g� � fe� �d� �c� � �bj��i� �h� �g� � fe� �d� �c� � �bj��i� �h� �g� � fe� �d� �c� � �b�k�k�k�kz����[L �( :�
از ايشان «��

و بعد (ت بنما درگذر و برايشان طلب مغفرت كن و در امورشان با آنان مشور

! بر خدا توكل كن) در مورد اجراي آن(م و اراده كردي هرگاه عز) از مشورت

.»ردداكنندگان را دوست ميزيرا كه خداوند توكل

شايستگي و اهليت:ب

{±���°�� �̄ �®��¬� �«��ª� � � �©±���°�� �̄ �®��¬� �«��ª� � � �©±���°�� �̄ �®��¬� �«��ª� � � �©±���°�� �̄ �®��¬� �«��ª� � � �©z������� :
f�»فرمان خداوند به شما

ه شايستگي آنها را دارند را به كساني ك) هاوليتو مسئ(ها دهد كه امانتمي

.»بسپاريد
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دادگري و عدالت: ج

�{¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²�z������� :
f�») خداوند به شما دستور

هرگاه در بين مردم حكومت نموديد و قضاوت كرديد، به ) هدهد كمي

.»دادگري و عدالت رفتار كنيد

�شورا در عصر رسول خدا
سال پيامبريش تفسير سهرسول خدا كه كالم و كردارش در طول بيست و

[��[��[��[��}�آن بوده است، براساس فرمان الهي واقعي و اجراي عملي آيات قر

_��^_� �^_� �^_� �^� z����[L �( :�
اردي كه وحي فرود نيامده بود و يا در در مو��

فرمود كه به ارتباط با تطبيق و اجراي احكام دين با اصحاب خود مشورت مي

توان به مشورت ايشان با اصحاب در باره سرنوشت اسيران عنوان نمونه مي

.اشاره كرد.... بدر مكان مواجه با مشركان و كندن خندق به دور مدينه و

�ابعد از وفات رسول خد
نظـران و  و يا صـاحب » اهل حل و عقد«به ويژه �اصحاب رسول خدا

ايمـاني و تربيتـي رسـول خـدا    كه شاگردان مدرسهو انصاربزرگان مهاجرين

الهي مشورت و تبعيت از سنت قـولي و  بودند، در جهت اجراي تكليف�

ر كـه د »قيفه بني ساعدهس«بود كه در مكاني به نام�عملي پيامبر بزرگوار

بـراي مشـورت در بـاره تعيـين     ،آمـد واقع گردهمايي انتخاباتي به شـمار مـي  

جانشين رسول خدا و رهبري مسلمانان اجتماعي را تشكيل دادند و در نهايت 

از ميان دو كانديد سعد بن عبـاده كانديـد انصـار و حضـرت ابـوبكر كانديـد       

و مـردم نيـز   انتخاب كردندهعنوان امام و خليفمهاجرين حضرت ابوبكر را به 

.با او بيعت نمودند�از جمله حضرت علي
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اين حقايق قرآني، سنت نبوي و واقعيت تاريخي را بيشتر علماي محقـق و  

كنند و آن را قرائتي علمـي، كارشناسـي و   معتدل شيعه و اهل سنت انكار نمي

آورنـد،  مسئوالنه از فرايند و روند تشكيل حكومـت در اسـالم بـه شـمار مـي     

در تعيـين  » مرجعيت شورا«ان به تحقيق بيشتر در مورد موضوع اصل مندعالقه

از جانـب خداونـد   » امامـت انتصـابي  «بـودن نظريـه   امام و پيشـوا و نادرسـت  

هـاي مسـتند علمـا و    توانند اضافه بر آيات بينات و روايات معتبر به كتـاب مي

يـة آ«: هاي محققان شـيعي همچـون  آراء دانشمندان مورد اعتماد به ويژه كتاب

اهللا سـيد  يةآالفضل برقعي،اهللا عالمه سيد ابوةيشريعت سنگلجي تهراني، آاهللا

اهللا شيخ يةآي، عالمه سيد اسماعيل آل اسحاق خويني زنجاني، علي اصغر بناب

مداران قمي، دكتـر يوسـف  لنعمت اهللا صالحي نجف آبادي، استاد حيدرعلي ق

ـ برازنده مشـهدي،  شعار تبريزي مهندس محمد االسـالم دكتـر مرتضـي    ةحج

اهللا سـيد اسـداهللا   يـة اهللا دكتر سيد مهدي خالصي عراقي، آيةرادمهر تهراني، آ

خرقاني، دكتر سيد صادق تقوي استاد سابق دانشگاه تهران، دكتر علي مظفريان 

اهللا يـة اهللا شيخ جواد خالصي بغدادي، آيةشيرازي، دكتر عبدالكريم سروش، آ

ـ د حسن العلوي متفكر مشـهور عراقـي،   ن موسوي نجفي، استايسيد حس ةحج

االسالم يوسفي اشـكوري، بـه ويـژه اسـتاد     حجةاالسالم دكتر محسن كديور، 

سـير دگرگـوني انديشـه    «احمد كاتب محقق پرتالش عراقي و نويسنده كتاب 

.مراجعه كنند.... و» شيعي از شورا تا واليت فقيه

حضرت علي و شوري
آنچـه  «:ميگويد» دگرگوني انديشه شيعيسير«استاد احمد كتاب در كتاب 

دهد، نشان مي» شوري«بيش از همه التزام امير مؤمنان حضرت علي را به اصل 

حضور ايشان در نشست شوراي مربوط بـه تعيـين خليفـه اسـت كـه پـس از       

هائي است كه ايشان براي وفات عمر بن خطاب تشكيل شد، همچنين استدالل
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ود، اما ايشان قش خود در اسالم بيان فرماعضاي شورا در خصوص فضائل و ن

ها به موضوع تعيين قبلي خود از سوي رسول اكرم به هرگز در طول آن بحث

هـاي قـوي ايشـان در برابـر     عنوان امام و خليفه اشاره ننموده است و استدالل

.برتري و اولويت خود بوده استاعضاي شوري محدود به بيان 

بعدي زندگي خود نيز ايمـان و التـزام   در مراحل �عليدر حقيقت امام

خود به امر شوري را ثابت نمود، ايشـان حـق رأي در اجـالس شـوري را در     

دانست، از اين جهت پس از قتل عثمان درجه اول از آن مهاجرين و انصار مي

كردنـد،  از پذيرش دعوت انقالبيوني كه او را به قبول مقام خالفت تشويق مي

و تعيين خليفه كار شما نيست، تشخيص اين حق : فتسر باز زد و به ايشان گ

ر است و آنان هركس را تعيـين كننـد  بلكه اين كار مسئوليت مهاجرين و انصا

.مورد تأييد خداوند نيز خواهد بود

چندمين بار از حضـرت علـي خواسـتند   زماني كه مهاجرين و انصار براي

مـرا  «: و به ايشان گفتندمقام امامت را بپذيرد، او را پذيرش آن خودداري نمود 

زيرا اگر من ايـن پيشـنهاد شـما را قبـول     !رها كنيد و سراغ كسي ديگر برويد

من نيـز  خواهم كرد، اما اگر مرا رها كنيدخواهم عمل كنم، آنچنان كه خود مي

و شايد كه در آن صـورت بـيش از ديگـران از    ،مانند يكي از شما خواهم بود

ي نمايم، بهتر آنست كه مـن وزيـر و ياورتـان    پيشواي انتخاب شده فرمانبردار

.»مام و اميرباشم تا ا

��3 ��38� «: طلحه و زبير رفت و به آنان گفتنزد�حضرت علي� H38
.»كنمبا هركدام از شما كه مقام امامت را بپذيرد بيعت مي«»;�#@/�

مـردم از شـما رضـايت بيشـتري     پـذيريم، زيـرا  ما نمـي « : اما ايشان گفتند

.»دارند
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اما من هرگز بيعتي را كه پنهاني «: اظهار داشـت �الخره حضرت علياب

كنم، تـا هـركس   انجام پذيرد و مورد رضايت عموم مردم نباشد قبول نمي

.)1(»خواست با رضايت خود با من بيعت كند

بنابراين، اگر نظريه تعيين حضرت علي به مقام خالفت و امامت براسـاس  

در ميان مسلمانان آن زمان شناخته شـده  �داامر خداوند و اعالم رسول خ

و مورد قبول بود، چرا امام علي از پـذيرش دعـوت انقالبيـون سـر بـاز زد و      

بهتـر  «: منتظر تاييد مهاجرين و انصار ماند؟ همچنين آيا روا بـود كـه بفرمايـد   

.»؟باقي بمانم تا اينكه اميرتان شومآنست كه من وزيرتان 

فت بر طلحه و زبير نيز با نظريـه تعيـين او   از طرف ديگر عرضه قبول خال

خداونـد از طرف خداوند به هيچ وجه همخواني ندارد، زيرا اگر او از طـرف  

نبايد براي قبول آن به بيعـت و موافقـت   نوان امام و پيشوا تعيين شده بودبه ع

بيعت مـردم چـه ارزشـي    منصوب خداوند بود،ممردم اشاره ميكرد، اگر او اما

.؟داشت

ذكر شده كه ميزان اهميت ) كتاب سليم بن قيس هاللي(يت ديگري در روا

مؤمنان علي بن روا را از نظر اميرشوري و اراده جمعي مردم در انتخاب فرمان

حكـم  «: نويسـد ي مـي دهد، آنجا كه امـام در نامـه  طالب به خوبي نشان ميابي

تـل  خداوند و حكم اسالم در مـورد مسـلمين آنسـت كـه پـس از فـوت يـا ق       

كاري را صورت ندهنـد، تـا اينكـه    شان هيچ عملي را انجام ندهند و هيچامام

سيرت، عالم، پرهيزگار و آشنا به قضاوت و سـنت را بـه عنـوان    پاكشخصي

.)2(»امام خود برگزينند

در آستانه جنگ جمل همه شاهد بودند كه امام علي اين چنـين در مقابـل   

كه نخست با من بيعـت كرديـد، چـرا    شما«نمود كه طلحه و زبير استدالل مي

.»كنيد؟اكنون آن را نقض مي

��� h ,Ki$-k�
dD
��� k ,��_� ��E H; N�O> .�/0�f���O�u� � , :+� �e� +�);h ,fk
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حـديث  «بينيم كه در اين استدالل براي اثبات حقانيت خود بـه موضـع   مي

،كنـد به زبير بازگو مي�كند، آنچه ايشان به نقل از پيامبراشاره نمي» غدير

ي از پيـامبر  كند، يادآوري حديثن از ادامه جنگ پرهيز ميو زبير نيز با شنيدن آ

.»ناروايي خواهي شدتو با علي وارد جنگ«خطاب به زبير است كه 

امـا  «: كنـد چنين استدالل مـي هامام علي در جاي ديگري خطاب به معاوي

تو را كـه  ،مردم با من در مدينه) اهل حل و عقد مورد احترام(بيعت .. بعد

ي كـه بـا   چرا كه همـان كسـان  كند،ميهستي نيز ملزم به اطاعتدر شام

جـائي  ،بنـابراين . ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند با من نيز بيعت كردند

يمانـد، بـه راسـت   براي تجديد نظر حاضران و يا مخالفت غايبان باقي نمي

از آن شـوراي مهـاجرين و انصـار    » گيري در مورد مقام خالفـت تصميم«

اين گـزينش  است، اگر آنان كسي را براي امامت برگزيدند خداوند نيز به 

.)1(»راضي خواهد بود

اسـاس حكومـت مشـروع    » شوري و انتخاب«بنابراين، از ديدگاه امام علي 

زيرا امام هيچگاه به وجود نص و تعين قبلـي خـود از طـرف خداونـد     ،است

.شناسدكند و آن را به رسميت نميشاره نميابراي خالفت 

ــ  ــن اب ــوبكر ب ــدنيا ياب ــري208-281(ال ــاب ) هج ــ(در كت ــام مقت ل االم

به نقل از عبدالرحمن بن جندب و به نقل از پدرش خطـاب بـه   ) اميرالمؤمنين

نـاكرده تـو را از دسـت بـدهيم آيـا      اگر خداي! اي اميرالمؤمنان«: گويدامام مي

نه شما : دهي براي فرزندت حسن از مردم بيعت بگيريم؟ او فرمودنداجازه مي

ر بـار ديگـ  : گويـد ارم، و در ادامـه مـي  دميميدهم و نه بازكار دستور را به اين

.)2(»سؤال را تكرار كردم و همان پاسخ را شنيدم
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از سـليم بـن   ) مختصر بصائر الـدرجات (شيخ حسن بن سليمان در كتاب 

كه در ميان دو فرزند خود و عبـداهللا  �امام علياز«: كندقيس هاللي نقل مي

: گفـت م كه به آنها مـي بن جعفر و برخي از دوستداران خود نشسته بود، شنيد

! گزينيـد آزاد بگذاريـد  مـي مردم را در مورد كسي كه بـراي امامـت خـود بـر    «

.)1(»طرفي را بيگريدخودتان نيز جانب سكوت و بي

اي هم كه امام علي خطـاب بـه فرزنـدش حسـن و ديگـر      در وصيت نامه

خـود و  » امامت و خالفـت الهـي و انتصـابي   «فرزندانش نوشته هيچ سخني از 

)االرشـاد (شان به ميان نيامده است، بلكه آنچنان كـه شـيخ مفيـد در كتـاب     اي

ر مـورد شـيوه رفتـار او بـا     نامه امام خطاب به امام حسـن د وصيت«: گويدمي

بـه همـين   .)2(»ها و صدقات بـوده اسـت  طور وقفو همينباصحاوخانواده

مـومي  هاي عنامه را شخصي و حاوي برخي از موعظهتوان آن وصيتدليل مي

.دانست

هاي اخالقـي غنـي   نامه ارزشمند امام با وجود تمامي جنبهدر واقع وصيت

خود به هيچ وجه به تعيين و حتي نامزدكردن امام حسن و يا شخص ديگـري  

كند، زيرا كه از نظـر ائمـه اهـل بيـت تعيـين امـام مـردم نـه از راه         شاره نميا

عـي و شـورايي افـراد    نامه و انتصـاب قبلـي، بلكـه از طريـق اراده جم    وصيت

.گيرددار شكل ميصالحيت

امام حسن و شوري
�آنگاه كـه علـي  «: گويدمي) شرح نهج البالغة(كتاب ابن ابي الحديد در

: وفات يافت، عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب خطاب به مـردم چنـين گفـت   

اي از او به جـاي مانـده اسـت، اگـر     اميرالمؤمنين وفات يافت و فرزند شايسته

��� ��O� ,+� �e� +�); :hn .�;s R��� ®#,�9�, C 8%X N�O> ��£�;�/0 ��D
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و ،او به درخواست شما پاسخ مثبـت خواهـد داد  تان شودخواهيد پيشوايمي

كس را بر ديگري حجتي و حق خاصي نيسـت، مـردم از   هيچخواهيداگر نمي

.)1(»ما با پيشوايي او موافق هستيم: دشدند و گفتنشنيدن اين سخن اندوهگين

ردم بـراي  آيد كه امام حسن در دعوت مبا توجه به اين روايت چنين برمي

و يا از پـدرش در مـورد   �بيعت به هيچ حديث و سفارشي از رسول اكرم

امامت خود اشاره ننموده است، ابن عباس نيز هنگامي كه از منزلت و فضـائل  

كنـد كـه او فرزنـد دختـر     كند، هرچند به مردم يادآوري مـي امام حسن ياد مي

مردم به بيعـت وجـود   پيامبر است، اما مالك و مبناي استدالل او براي دعوت 

.نصي در باره امامت او نيست

دهد كه امـام حسـن در مـورد انتخـاب امـام بـيش از       مياين موضع نشان 

دادن بـه  داد، اين موضوع يعني اهميـت هرچيز به اراده جمعي مردم اهميت مي

امر شوري در نگارش و تنظيم بندهاي معاهده صلح با معاويه نيز تجلـي پيـدا   

معاويه حق ندارد پس از خود «: استيكي از بندهاي آن آمدهكند، زيرا درمي

كسي را به عنوان جانشين تعيين كند، بلكـه موضـوع تعيـين خليفـه از طريـق      

.شوراي حل و عقد صورت خواهد گرفت

شوريامام حسين و
حتي پس از وفات برادرش امام حسن بر بيعت �دانيم كه امام حسينمي

اهده صلح با او صورت گرفته بـود، تـا مـرگ معاويـه     معلبا معاويه كه به دنبا

ام حسـن از ميـان   شود كه پس از وفـات امـ  همچنان پايبند باقي ماند، گفته مي

هائي از ايشان به عمل آمـد تـا رهبـري    يشنهادات و دعوتشيعيان اهل كوفه پ
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جنبشي را عليه معاويه بدست گيرد، اما ايشان با اشاره به معاهده صـلح خـود   

.شكني را جايز ندانستيه نقض عهد و پيمانبا معاو

اما تنها زماني از مردم براي امامت خود دعوت به عمل آورد كه معاويه بـا  

نصب و تعيين يزيد به عنوان جانشين خـود آشـكارا معاهـده صـلح را نقـض      

نموده بود، امام حسين از بيعت با يزيد سر باز زد و براي اصالح اوضاع امـت  

از آن انحراف بزرگ بپا خاست و در عراق ناخواسـته بـه   اسالمي و جلوگيري

و با وجود تعداد اندك طرفدارانش در برابـر سـپاه   انيده شد،جنگي نابرابر كش

هجري همراه 61تسليم فرود نياورد، و در سال ستم يزيد و عمر بن سعد سر

.با بسياري از ياورانش در كربال به شهادت رسيد

نقل نموده كه امام حسين در زمان معاويه راحتاًشيخ مفيد اين رويداد را ص

و » تقيه«از كسي براي بيعت خود دعوت نكرد، اما او علت اين موضوع را در 

لزوم وفاداري به عهد و استفاده از فرصت آتش بس حاصل از معاهده تفسـير  

.)1(كندو توجيه مي

يـه  هاي رويداد كربال ما شاهدي بـراي تأييـد صـحت نظر   در تمامي صحنه

يابيم، نه دعوت شيعيان كوفه از امام و نه بودن قبلي امام نميو منصوب) نص(

) امامـت منصوصـه  (يك علت قيام را تعيين قبلـي و  كتوب او هيچهاي مپاسخ

.كندقلمداد نمي

شيعيان كوفه در منزل سليمان بن «: نويسدمي) االرشاد(شيخ مفيد در كتاب 

شدن معاويه خداونـد را سـپاس   ر كشتهخزاعي گرد آمده و از شنيدن خبصرد

حسين پس از مرگ معاويه بيعت خـود  : گفتند، سليمان بن صرد به آنان گفت

و شما كـه از حاميـان پـدرش    ،را با اين گروه پس گرفته و به مكه رفته است

دانيد و حاضر هستيد با دشمنانش تـا مـرز   ياور او مياگر خود را عمالًهستيد

اما اگر از ! او را دعوت كنيدبه جهاد و مبارزه برخيزيدشدنفداكاري و قرباني

.! شما را بخدا او را دعوت نكنيد و فريبش ندهيـد ترسيدضعف و شكست مي
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انش خواهيم ايستاد و پيشمرگ او خـواهيم  نما در مقابل دشم: همه آنان گفتند

اي به امام حسين چنـين و آنان نيز ضمن نامه! پس دعوتش كنيد: بود، او گفت

از سليمان بن صرد، مسيب بن نجيه، رفاعة بن شداد البجلي، حبيـب  «: نوشتند

بن مظاهر و پيروان مؤمن ايشان و عموم مسلمانان كوفه

.عليحسين بن: به

!سالم بر تو

..گوئيم كه جز او معبودي نيستخداوند را سپاس مي

سپاس خداي را كه كمر دشمن جبار منش و سركش تو را درهـم  : اما بعد

شكست، دشمني كه به ناحق قدرت و سرنوشت امت را در قبضه خود گرفت 

امـر و نهـي كـرد،    المال را تصاحب نمـود، بـا خودخـواهي   و درآمدهاي بيت

انديشان را به قتل رساند و زشت سيرتان را بر مـردم چيـره كـرد، مـال و     نيك

متمركـز  مردان جباراندوزان و دولتا كه از آن خدا بود در ميان ثروتثروتي ر

.!كرد، نفرين خدا بر او باد

شايد خداي متعـال تـو   ! ، به ميان ما بياميوائي ندارشما مردم كوفه امام و پي

اي براي اتحاد ما بر محور حق قرار دهد، و بدان كه نعمان بـن بشـير   را وسيله

هم اكنون در قصر خود پناه گرفته و بـر اوضـاع چيـره    ) والي امويان در كوفه(

كند و كسي از ما براي نماز عيد هم به او اقتـدا  با او مالقات نمينيست، كسي 

را به سوي ديـار  آئي، بيدرنگ اوكند، اگر مطمئن باشيم كه تو به عراق مينمي

.»شام خواهيم راند

.حسين بن علياز«: اسخ امام حسين نيز چنين بودو پ

.!)كوفه(مؤمنان و مسلمان : به

هاني و سعيد دريافـت كـردم و   ا را به وسيله ي شممن آخرين نامه:اما بعد

: گوييـد از آنچه ذكر نموديد و خواست همگي شما بود چنين فهميدم كـه مـي  

ما امام و پيشوايي نداريم به ميان ما بيا تا خداوند تـو را سـبب اتحـاد مـا بـر      «

بنابراين، من برادر و پسر عمـوي مـورد   ».حول محور حق و هدايت قرار دهد
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فرستم، اگر او براي من گزارش كند كـه  م بن عقيل را نزد شما مياعتمادم مسل

عموم مردم و همچنين بزرگان و صاحبان فضل و اهل نظـر در بـاره آنچـه در    

يتان آمده اتفاق نظر دارند، من انشاءاهللا به زودي نزد شما خواهم آمـد، بـه   نامه

اسـت كـه   شوم كه امام كسـي  خورم و به شما يادآور ميجان خود سوگند مي

براساس كتاب خدا حكم كند، عدالت را برپا دارد، بر دين حق استوار باشـد و  

.»والسالم! خشنودي پروردگار بنمايدزندگي خود را وقف 

از نظر امام حسين شخص معصـومي كـه   » امام«كنيم كه مفهوم مالحظه مي

حكم به كتـاب خـدا،   «از سوي خداوند از پيش تعيين شده باشد نيست، بلكه 

هـاي اصـلي   صفت» پايي عدالت و زندگي خود را خالصانه وقف دين كردنبر

.دهندامام را تشكيل مي

يـابيم كـه   همچنين از روي نامه امام حسين ايـن مطلـب را آشـكارا درمـي    

نيسـت،  » بـودن فرزند امـام «گرفتن مقام خالفت به دليل تالش او براي بدست

دانيسته و در ميايسته آن مقامحسين خود را شبلكه به اين خاطر بوده كه امام

.انديشه اصالح اوضاع امت مسلمان بوده است

از طرف ديگر امام حسين امامت را به هيچيك از فرزندانش نسپرد و حتي 

ـ (اش نامه خود را نه به نام تنها فرزند باقيماندهوصيت بلكـه  ) ن حسـين علي ب

نـان كـه   خترش فاطمه نوشت، اين وصـيت آنچ دخطاب به خواهرش زينب و 

نامه ايست عادي كـه بـه امـور خـانوادگي و مـادي      وصيت: كندتاريخ ذكر مي

اختصاص دارد و از مسايل مربوط به خالفت و امامـت مطلبـي در آن ناميـده    

.است

در آن زماني اسـت،  ) امامت الهي(دهنده عدم رواج نظريه آنچه بيشتر نشان

بـه چنـين موضـوعي در    ) العابـدين م زيناما(ن امام علي بن حسين درنكاشاره

خطبه مشهور خود هنگام اسارت در شام است، او در مسجد اموي و در برابـر  

ما اهل البيـت از  ! اي مردم«: يزيد حاكم ستمگر شجاعانه فرياد برآورد و فرمود

.شش صفت نيكو برخوردار هستيم، و از هفت جهت بر ديگران برتري داريم
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جاعت و محبوبيـت مـؤمنين   ما از علم، بردبـاري، بخشـش، فصـاحت، شـ    

ص ما اينسـت كـه پيـامبر و افـرادي چـون      اهاي خبرخورداريم، و اما فضيلت

.»دو سبط اين امت از ما هستندوصديق، طيار، شير خدا، شير رسول خدا 

ترين من فرزند صالح«: گويداو سپس در باره فضائل جد خود امام علي مي

دهنـده  نـور مجاهـدان و شكسـت   مؤمنان، وارث پيامبران، محبوب مسـلمانان، 

ناكثيت، قاسطين و مارقين هستم، او بود كه با پايداري در اعتقـاد و اسـتواري   

پدر سبطين اين امـت او علـي بـن    در جهاد، لشكر احزاب را پراكنده نمود، او 

.»طالب استابي

العابدين در اين سخنراني كه در مقام بيـان فضـايل خـويش ايـراد     امام زين

خواهد حقانيت و برتري خـويش  بدور از هرگونه تقيه ميواعانهنموده و شج

در ميـان نيسـت،   ) وصيت و امامـت الهـي  (اي به موضوع را بازگو كند، اشاره

پـس از  ) ض الطاعـه امامـت مشـروع و مفتـر   (حتي ايشان اين موضوع را كـه  

تـوان ايـن همـه را بـر تقيـه و تـرس       يا ميكند، آذكر نميپدرش از آن اوست

.حمل كرد؟ايشان 

ري جستن امام سجاد از امور سياسيدو
بـا  حره رسماًپس از واقعه) العابدينزين(دانيم كه امام علي بن حسين مي

خـواهي  و از پذيرش رهبري شورشياني كه از او براي انتقام،)1(يزيد بيعت كرد

داري كـرد،  كردند خوداز خون امام حسين و برپاداشتن يك انقالب دعوت مي

هيچ جائي براي امامت خويش دعوت به عمل نياورد و به عموي خـود  او در

كه ادعاي امامـت او در آن عصـر مطـرح بـود، نگفـت كـه       ) محمد بن حنفيه(

..امامت از آن من است
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او از مردم كنار گرفت و با كسي ديدار «: گويدشيخ صدوق در اين باره مي

رفتند، او چنان مشـغول  ميوي برخي از ياران نزديكش به ديدار كرد، تنهانمي

.)1(»ز علم او جز اندكي بهره نيافتندانجام عبادت بود كه ا

حتي شيخ صدوق در مواردي به افراط نيز دچار شده و چنان امام سجاد را 

كند كه گويا ايشان شيعيان را به خضوع و اطاعت محض از حاكم توصيف مي

ايشان طرفداران قيام و كرد تا دچار خشم سلطان نشوند، گويا وقت دعوت مي

.)2(كرد كه ستمگري سلطان نتيجه اقدامات تندروانه آنهاستجنبش را متهم مي

حـق امـت مسـلمان در    » اهل البيت«كنند كه اين واقعيت را اهل انكار نمي

زمـان خـود و ضـرورت نظرخـواهي شـورايي را بـه       » امام و ولي امـر «تعيين 

ت را بـراي غصـب حكومـت    رسميت شناخته و استفاده از قـدرت و خشـون  

.كردندمحكوم و نكوهش مي

نوشته شيخ صدوق، حـديثي از امـام رضـا از    ) الرضان اخبارعيو(در كتاب 

� N0��C H8s #�#2«:گويدو با سلسله روايت امامان چنين مي�قول پيامبر
#��� ��*aL�#e� RG�38as� �34�8+ 3W8 %3X H38 �� 3/# £ ,5 O/E�3�¦3� ¤� �

�s 2E FC�BL��� �«.

و واليت امـر امـت   افكندن خواست مقام پيشوايي اگر كسي با قصد تفرقه«

او را بـه قتـل   غصـب نمايـد  ) تصميم شوراي حل و عقدو (را بدون مشورت 

.)3(»زوجل اجاز چنين كاري را داده استبرسانيد، خداوند ع

تـرين و آشـكارترين ديـدگاه اهـل بيـت را در مقـام       در اين حديث قـوي 

كنيم، اگـر آنهـا   زام به شيوه شورايي تعيين رهبر و امام مشاهده ميضرورت الت

نمودند تنها از نظـر اعتقـاد بـه برتـري و     مردم را به اطاعت خويش دعوت مي

��� H#2�� ��0�k ��2! j�� ,��D
�����8e�k ��2! j�� ,-���O��
� D
�-�  � �Lsh ��2! j�� ,�V���+�P=�k��D
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اوليت خود نسبت به بعضي از خلفا بوده كه با موازين قرآن و عدالت و ديـن  

.كردندراستين رفتار نمي

ـ  ابا توجه به رو ت از چنـين برداشـتي از موضـوع    ياتي كه نقل شـدند تبعي

جمع زيـادي  ) از نخستين مورخان شيعه(بنابر گفته نوبختي » امامت و واليت«

بعد از رسول خـدا «: گفتنددر قرن اول هجري مي�از حاميان حضرت علي

بـه ســبب علـم و فضـيلت و شــجاعت كـرم و پرهيزگــاري و     �علـي �

را بـه  �كر، عمر و عثمـان اش بر همگان برتري دارد، اما امامت ابوبسابقه

داوطلبانه با آنان بيعت كـرد و از  �علي: گفتندشناختند، آنان ميرسميت مي

نظر نمود، ما نيز به آنچه مسلمانان بدان راضـي  صرفشايستگي و برتري خود

شدند خشنوديم، براي ما روا نيست كـه انديشـه ديگـري را بپـذيريم، واليـت      

.)1(»رودبه هيچ وجه گمراهي به شمار نميابوبكر بعد از بيعت علي با او

نـوبختي فرقـه ديگـري از شـيعه     ) فرقـه الشـيعه  (و بازهم به نقل از كتاب 

زيرا كه با فرسـتاده خـدا پيونـدي نزديـك     ! علي برترين مردم است«: گفتندمي

مردم آزاد بودند كه ديگري را و علم او بيش از ديگران است، امادارد و سابقه 

شـده و بـه وظـايف خـود بـه      ، و چنانچه شخص برگزيـده زينندبه واليت برگ

واليـت او كـافي و مشـروع    ند و به احكام شريعت پايبند باشـد خوبي عمل ك

راه هـدايت و  است، واليت چنين كسي كه از سوي مردم برگزيده شود حتمـاً 

ز مانند اطاعت از معبود واجب رشد و اطاعت از معبود است، اطاعت از وي ني

.)2(»است

طالب هنگامي قابل قبول است ن ابيامامت علي ب«: گفتندگروهي ديگر مي

.)3(»)و مردم نيز با او بيعت كنند(ورد كه آشكارا از مردم دعوت به عمل آ

���W�� ���a@��/b; � ,−k�� �����*��� ?`�"u��[E K�@�� ,:k�f D
���a@�W�� ����/b; � ,−k�� �����*��� ?`�"u� ,�[E K�@��:k�f  D
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: ان ابوطالب در زمان خود پرسيدنداز حسن بن حسن بن علي بزرگ خاند

آري :او گفـت »��H8,5` 38 �3OL �y3 13�0 38 `5«: مگر رسول خدا نگفتند

فرمودند، اما به خدا سوگند منظور پيامبران از اين سـخن امامـت و حكومـت    

..)1(»فرمودخواست به صراحت آن را بيان مياگر چنين مي.! نبود

در مورد خالفت براي مـا  «: عبداهللا فرزند حسن بن حسن نيز عقيده داشت

اهل بيت امتيـاز خاصـي بـيش از ديگـران وجـود نـدارد، هـيچ امـام واجـب          

عبـداهللا  » .سوي خدا تعيين نگشته استاندان اهل بيت ازاي در ميان خطاعهاال

.)2(»دانستنادرست ميامامت علي از سوي خدا تعيين شدهاين باور را كه

ميـان نسـل اول   توان از مجموعه سخنان گفته شده نتيجه گرفت كه در مي

ندبودن بودن امامـت وانحصـار آن در اهـل بيـت و مسـت     شيعه انديشه موروثي

هاي بعد متداول شد اعتبـاري نداشـت، از   آنچنان كه در دوره) نص(امامت به 

) ابوبكر و عمـر (اين رو ديدگاه نسل اول شيعه در آن هنگام نسبت به شيخين 

دانستند، بلكه بـر ايـن   خالفت نمي» غاصبان«مثبت بوده است، آنان شيخين را 

وراي مركب از بزرگان مهـاجر  اعتقاد بودند كه پيامبر موضوع جانشيني را به ش

براي همين بود كه امام .فرمودنصيت ت و به شخص معيني وو انصار واگذاش

و احترام و قبـول واليـت ابـوبكر و عمـر توصـيه      صادق شيعيان را به محبت 

.)3(كردندمي

���h �0��L H;� ,R#y�/��Yk��� D
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أملي در منابع اعتقاديت
ـ      ه تقدير الهي چنان شد كه در روزهاي پايـاني تـدوين ايـن كتـاب از مقال

االسالم دكتر محسن كديور اطالع يافتم حجةنوشته » ي در منابع اعتقاديتأمل«

تم و حـيفم  كه به حق و انصاف آن را كاري علمي، دردمندانه و ناصـحانه يـاف  

بو را از گلستان ماندگار و هميشه بهار آن بزرگـوار  آمد كه اين دسته گل خوش

.برنگيرم و به خوانندگان اين كتاب تقديم نكنم

ن آرزوي سربلندي و سعادت دنيوي و اخروي براي ايشان آن مقاله را ضم

ادامـه  » تـأملي در منـابع اعتقـادي   «: كنـيم بدون كم و كاست در اينجا نقل مـي 

بازخواني امامـت در پرتـو نهضـت    «و ) 84رمضان 23(» چرا تشيع؟«مباحث 

رم القا شد، خدا را سپاسگذاارشاداست كه در حسينية) 84عاشوراي(» نيحسي

و قرار گرفـت، تـأمالتي را برانگيخـت   كه اين مباحث مورد توجه ارباب نظر

كـنم، و  نقدهاي متعددي بر آنها منتشر شد، از همة منتقدان صميمانه تشكر مي

وارم ر و مزيد بصيرت مسئلت دارم، اميـد حوصله، شرح صدبراي معترضان كم

اي مذهبي شـود  كه اين بحث نيز منشأ تأمل مجددي در معارف ديني و باوره

.سنج برخوردار باشدو كماكان از انتقادات و تذكرات مخاطبان نكته

تـوان  قرائت ديگري از تشيع است، مـي شودآنچه در اين مباحث دنبال مي

اي ديگر بازخواني كرد، در اين قرائت ديگـر آنچـه محوريـت    تشيع را به گونه

ه امـام علـي بـن    سـم هرسـ  است كه تج» عرفان«و » عدالت«، »عقالنيت«دارد 

روايـت علـوي از   «است، از اين ديدگاه تشيع چيزي نيست جـز  �طالبابي

رة امـام  يو سـ �، روايتي كه البته ريشه در قرآن، سـنت پيـامبر  »اسالم نبوي

ترين برداشـت  دارد، شيعيان اين قرائت را برترين و واقعي�علي و اهل بيت

پيروي هاي از اسالم بر ديگر تلقيو به دليل رجحان اين تلق،داننداز اسالم مي

را اختيار كرده اند، چرا كه او پيـام ديـن حنيـف را بهتـر از همـه      �امام علي

بـاب  «درك كرده بود، بر اين اساس تشـيع يعنـي انتخـاب    �پيروان محمد

اسـت كـه ايـن مدينـه ابـواب      ، واضـح »�28a�# NO@��¯3P«ورود به براي» علي
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روا يين از ديگر ابواب نيز هـيچ ترديـد  واردي ديگري نيز دارد كه در مسلمان

.نيست

مسـئلة فضـائل فرابشـري    «با تلقي سنتي رايـج در  يتفاوت اصلي اين تلق

ي از باست اينكه ايشان از سرشتي ديگرند، و بـا علمـي لـدني و غيركسـ    » ائمه

شـان حـديث و بـر    ند، مالئك در گـوش آگاه» اكان و ما يكون و ما سيكونم«

هـذيب نفـس و طهـارت بـاطن كـه مقـام       از تنـد، و برتـر  يكنشان الهام مقلب

يشه گفتـار  گناه مبرايند، بلكه در اندوين قرآن است، نه تنها از معصيتصلخم

س معصـوم در  ا و اشـتباه راه نـدارد، ايـن ذوات مقـد    خطـ و كردار آنها مطلقاً

مي فضـائل هماننـد پيامبرنـد، اال اينكـه پيـامبر نيسـتند و مـدعي رسـالت         اتم

.ندارند�باشند؛ واال در علم و عمل هيچ فرقي با رسول اهللانمي

مهمترين مستند اعتقادات مذهبي،يات منقولارو
بويژه روايات منسوب به خود ائمه اسـت،  احاديثمستند اصلي اين تلقي

روائي شيعه از قبيل كتاب كـافي  امعوجود اين احاديث قابل انكار نيست، جو

ئـي  شاني و باالتر از همه مجموعة مبسـوط روا آثار شيخ صدوق وافي فيض كا

ايات دال بـر فضـائل فرابشـري امامـان    االنوار مجلسي مشحون از اين روبحار

.است

آنچه جاي بحث و چون و چراي فراوان دارد، قدر و قيمت و ارزش فنـي  

اين روايات است؛ محور بحث من در اين مقال پاسخگوئي بـه پرسشـهائي از   

توان به روايـات اسـتناد كـرد؟ بـه چـه      هائي ميوزهدر چه ح: اين دست است

بر روايات اتكا كرد؟ آيا در مسائل اعتقادي، در اصول ديـن، بـه   توانميزان مي

ويژه در مسائل اختالفي اعتقادي، جاي تمسك به اخبار واحد هست يا نه؟ آيا 

آيـا  اخبار واحد را به عنوان سند يك گذارة يقيني ديني معرفي كـرد؟ توانمي

ذ از اين احاديث را نپذيرفته اند، متهم كرد باور متخكساني را كه احياناًميتوان

اي كـه در ايـن مقـال دنبـال     كه دين يا مذهب را نفهميده اند؟ بنابراين، مسأله
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كنيم، ميزان اعتبار و حجيت روايات و احاديث در رابطه با مباحث اعتقادي مي

.است

به آن مبتالئيم، بارها اي است كهلهفرضي و تفنني نيست، مسأاين مسأله

ا بسيار شاهد بوده ايم به جاي آيات قرآن يدر منابر ديني و مجالس مذهبي 

ه از اعتبار شود؛ و كمتر ديده ايم كبه اينگونه روايات استناد مي،بيشتر از قرآن

ت روايات در مباحث بنيادي و اصلي يمتن يا سند اين روايات يا از حج

همچنان كه در : باب را باز كنيم و بگوييماجازه دهيد اين. آيدسخني به ميان 

، در حوزه »از كجا آورده اي؟«حوزه دارائي مادي اين سؤال مطرح است كه 

از هركسي كه امري را به دين نسبت : هم بايد بياموزيم) دارائي معنوي(دين 

از كجا «: دارد، شجاعانه و جسورانه بپرسيمداد يا سخني ديني ابراز ميمي

آورده اي؟ اين سخن شما مستند به كدام منبع ديني است؟ مستند بر عقل 

به شيوه و » ؟ يا چيزي ديگر؟�است؟ يا آيه قرآن؟ يا سنت قطعي پيامبر

: ����Í��Ì�Ë��Ê��É��È��Ç��Í��Ì�Ë��Ê��É��È��Ç��Í��Ì�Ë��Ê��É��È��Ç��Í��Ì�Ë��Ê��É��È��Çz�£�"P}�سياق قرآنكريم 
تقاضاي شودهاي متفاوتي كه از متن دين ميما نيز در بارة برداشت����

.كنيميدليل م

همگي مسائل نظـري هسـتند، امـور    شك مسائل اعتقادي بديهي نيستند؛بي

خواهند، اما مسائل نظري نياز به استدالل دارند و اين استدالل بديهي دليل نمي

بايـد نـه بـه    بايد موجه باشد، مهم نيست كه گوينده به آن باور دارد يا نه؛ مـي 

ه باشد؛ يعنـي بتـوان آن را   صورت شخصي، بلكه به ضوابط نوعي اعتبار داشت

در مجامع علمي مطرح كرد و از اعتبار علمي آن دفـاع كـرد، بـه هرحـال هـر      

خواهـد، ايـن دليـل    گزاره ديني، چه اعتقادي، چه اخالقي، چه فقهي دليل مـي 

تواند عقلي يا نقلي باشد، دليل نقلي شامل آيات قرآنكريم و احاديث معتبر مي

.شودهدي ميو ائمة�منقول از رسول اكرم

خص در احاديـث بجـا   و بـاال �از آنجا كه در روايات منقول از پيـامبر 

مسائل ديني با شرح و تفصيل و جزئيات بيشتري آمده �مانده از اهل بيت
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است، به تدريج روايات منقول از ائمه طاهرين به منبع اصلي انديشه اسـالمي  

صاصي شيعه چه در حـوزه  شيعي تبديل شده است، تا آنجا كه اكثر مسائل اخت

اصول معارف و چه در حوزه فروع فقهي مستندي جز از روايـات اهـل بيـت   

ندارد، كمتر در بارة سند و دليل بسياري از جزئيات اعتقـادي كـه امـروز    �

جزء مشهورات مذهبي و ديني ما شده است، بحث و كـاوش صـورت گرفتـه    

.است

توقف اجتهاد كالمي در قرن هفتم
هاي علمية ما مصروف اجتهاد در فـروع  همت علما و حوزههاست كه قرن

كمتـر مـورد واكـاوي و اجتهـاد و بحـث      اصول ديـن مـا  دين شده است؛ لذا 

ي روايات فقهـي كتـاب   استنباطي قرار گرفته است، به عنوان مثال ما در زمينه

داريم، اين كتاب مجموعة رواياتي است كه يـك  » وسائل الشيعه«مفيدي مانند 

داريـد كـه   كدام كتاب را سـراغ : ا دارد بپرسيمامي نيازمند آنها است، جفقيه ام

وسـائل  «و هماننـد  ،همة روايات اعتقادي معتبر شيعه در آن گرد آمـده باشـند  

بتوان به آن استناد كرد؟ كدام كتـاب را سـراغ داريـد كـه در آن همـة     » الشيعه

هـرة  آن بتـوان چ روايات معتبر اخالقي ما را گرد آورده باشـند، تـا بـر مبنـاي    

.اخالقي اهل بيت را معرفي كرد؟

ووقتي گردآوري منضبط وجود نداشته باشد به طريق اولي اجتهاد و بحث

بسيار محدود و اندك است، از همـين روسـت   هااظهار نظر هم در اين حوزه

شود، ايـن بـدين   كه هنوز متون قرون ماضيه به عنوان متون درسي تدريس مي

قـرن هفـتم در   كر عالم ديني عصر ما نسبت به فكـر عـالم  معناست كه هنوز ف

از خـدا، رسـول، معـاد،    گونـه اوتي نكرده است، هنوز همانحوزة اعتقادات تف

گفـت،  يا شش قرن قبل سخن ميگوييم كه عالم پنجميت سخن وحي و امام

يا در اين هزاره اتفاقاتي نيفتاده است تا بتوانيم مسائل جديـدي بـه اعتقـادات    آ
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نمـاييم؟ يـا برخـي جزئيـات     اي از مباحث كهن ارائهاييم؟ و يا تقرير تازهبيفز

.و به سراغ مسائل جديدي برويم؟كنيمفرض»كأن لم يكن«گذشته را 

توان به اين اصـل  است، مي» امامت«بحث هاي مهم اعتقادييكي از حوزه

و اصيل مذهبي نگاه متفاوتي داشت، نگاهي متفاوت نسبت به آن نگاه رسـمي  

ن كه بتوان به منـابع دينـي از منظـري    است، به شرط آتاريخي كه تاكنون بوده 

متفاوت نگريست و آنها را مجتهدانه بنگريم نه مقلدانه، ابن ادريـس در مـورد   

ائي كه بعـد از شـيخ طوسـي    همة علم«: شيخ طوسي در قرن پنجم گفته است

: يز به همين قرينه بگوييمدهيد ما ناجازه). السرائر(» مقلد او بوده اندآمده اند

ي در حـوزه ز خواجه نصـيرالدين طوسـي آمـده انـد    ي كساني كه پس اهمه«

.»اعتقادات مقلد او هستند، ما از قرن هفتم اجتهاد در اعتقادات را نيازموده ايم

ي اعتقــادات بــا ســخنان بــه همــين ســبب ســخنان امــروز مــا در حــوزه 

ه عنوان يك طالب علوم دينـي بـه   مان تفاوت چنداني ندارد، وقتي بگذشتگان

بينم بسياري از آنها امـروز  كنم، ميدلة بسياري از مباحث اعتقادي مراجعه ميا

ها را به گونة ديگري مطرح كرد؛ برخـي  توان برخي ادعاقابل مناقشه است، مي

شناسـي  شناسي ديروز هستند؛ بعيد است اين انسـان از ادعاها متناسب با انسان

شناسـي  ب ما باشد، چه بسا بتـوانيم بـا تـأملي دوبـاره انسـان     ذاتي دين و مذه

ات در ي كه در حـوزة اعتقـاد  هاي اكثر ادلة عقلفرضاي ارائه نماييم، پيشتازه

ها مورد فرضامروز قابل مناقشه اند؛ اگر آن پيشكتب سنتي ما نوشته شده اند

هنـد افتـاد،   مناقشه قرار گيرند، آن صغري و كبري و استدالل نيز از قـوت خوا 

قصدم ورود به مبحث ادلة عقلي نيست، در باره عقل و دليل عقل و تطـورات  

.»حكم عقل در طي قرون اخير در مجالي ديگر سخن خواهم گفت

مباحـث  مباحث اعتقادي است، درنقليدر اين مجال، موضوع بحث، ادلة

ه لذا مشخص اسـت كـ  ن اشاره شده است،يات قرآاعتقادي اختالفي كمتر به آ

وقتي بحث مورد اختالف دو فرقة بزرگ اسالمي است كه هردو هم بـه قـرآن   

كننـد و بيشـتر بـه سـراغ روايـات      باور دارند، كمتر به آيات قرآن اسـتناد مـي  
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متمركـز  تي كه مستند مسائل اعتقـادي هسـتند  روند؛ روايااختصاصي خود مي

نـد كـه غالبـاً   ادلة عقلي هم ذكـر شـده ا  اين مسائلشوند، البته گاهي براي مي

ارزشي بيش از مؤيد ندارند، پرسش بنيادي، اعتبار روايات در حوزه اعتقادات 

.مذهبي است

گانه تأمل در منابع اعتقاديمراحل سه
يابـد، در مرحلـة اول  بـه    اعتقادي طي سه مرحله سامان ميدر منابعتأمل

قـادي را  شيوة عمومي معارف اسالمي، يعني ضوابط رايج علم رجال، منابع اعت

اسناد روايات اعتقادي از ي قرار خواهيم داد، در مرحلة دوممورد ارزيابي سند

مـورد بررسـي قـرار    » غالت و مفوضه«زاوية اختصاصي جعل احاديث توسط 

گيرد، در مرحلة سوم از امكـان اسـتناد بـه اخبـار آحـاد در اصـول ديـن و        مي

.واهد شداست بحث خليدجو از تقيقين و عدماعتقادات كه حوزة 

يات در حوزة اعتقادات در استناد به روا: فرضيه اين مقال به قرار ذيل است

ضوابط عمومي علـم رجـال و درايـه از قبيـل     ) غلب متواتر نيستندالعلي اكه(

، )مرحلة اول(،اي زيرپا گذاشته شده استلزوم و ثاقت راوي در موارد عديده

يان واروايات اعتقادي بنام رجعل اسناد دسيسة تشكيالتي غالت و مفوضه در 

الفـي  تدر مباحـث اخ (اصل عدم اعتبـار احاديـث اعتقـادي    «موثق به تأسيس 

در حـوزة  اصـوالً ) مرحلـة دوم (،انجامـد مـي »ال مـا خـرج بالـدليل   إ) مذهبي

اعتقادات و اصول دين كه يقين الزم است و تقليـد جـائز نيسـت، اسـتناد بـه      

،باشـد دليـل مـي  و فاقـد مجـاز نيسـت،  مفيد ظن هستنداخبار آحاد كه نهايتاً

احث اعتقادي كـه مسـتندي جـز اخبـار     در نتيجه آن دسته از مب)ممرحلة سو(

.شوندحاد ندارند در زمرة امور بي دليل بوده، جزء دين محسوب نميآ

علم رجال و درايـه  ارزيابي احاديث اعتقادي براساس ضوابط :مرحلة اول

هـدي  ز روايات معتبر كه استنادشان به ائمةغاز نسبت به تمييعلماي شيعه از آ

قابل اثبات است، از روايات غير معتبر توجه داشتند، روايات منسوب به ائمـه  
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اي از روايات معتبر و غيرمعتبر است، صرف كه به زمان رسيده است، مجموعه

نقل شـده  اينكه روايتي در يك كتاب و لو مشهور حتي در يكي از كتب اربعه 

افي بـر اعتبـار آن نيسـت، ضـوابط اعتبـار احاديـث خـود بحثـي         باشد دليل ك

اجتهادي و صحنه اختالف جدي آرا است، اين ضوابط كـه در آغـاز بسـيط و    

مختصر بود با مواجهة علما با مشكالت عملـي بـه تـدريج گسـترش و عمـق      

يافت و به تأسيس دو علم رجال و درايه منجر شد، در علم رجـال از سلسـله   

بررسي قرار ميدهند تك راويان را تا خود امام مورد شود، تكسند احاديث مي

ي شناخته شده است يا نه؟ آيا موثق و راستگو است يا نه؟ اگر واكه آيا فالن ر

روايت معتبـر اسـت، اگـر حتـي يـك رواي      روات راستگو بودندهمة سلسله

ت از گويي بود، يا روايت فاقد سند بود، آن روايـ شناخته نشد يا متهم به دروغ

تك روات در شود، در علم درايه هم مجموعه سند را و نه تكاعتبار ساقط مي

.دهندگيرند و مورد بررسي قرار مينظر مي

اخباري و اصولي در باره ضرورت اين دو علـم از يـك   ،دو مدرسه فكري

سو و ضوابط اعتبار احاديث از سوي ديگر اخـتالف اسـاس دارنـد، بـه نظـر      

مـع روائـي متـأخر يعنـي     كننـدگان مهمتـرين جوا  وينعلماي اخباري كـه تـد  

مـذكور در كتـب اربعـه    وافي و وسائل الشيعه هستند، كليه اخبـار  بحاراالنوار

معتبر و جايزالعمل هستند و تنهـا در زمـان تعـارض آنهـا بـا      رواياتي صحيح

اصـطالح  .)1(بـراي يـافتن روايـت اقـوي الزم اسـت     يكديگر ارزيابي سـندي 

نزد قدما با مدلول رايج از آن در قرون اخير تفـاوت دارد،  در » روايت صحيح«

حديثي بـود كـه بـه طريقـي از طـرق قابـل       گذشتهمراد از حديث صحيح در

جميـع راويـان آن امـامي موثـق     شد، نه اينكـه لزومـا   اعتماد تشخيص داده مي

.)2(باشند

���h ,��O� �8_L ,� "@�� ?(�8�k ,�� D
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امـاني را اما علماي اصولي ما كه رحمت خدا بر آنان باد، نـزاع علمـي بـي   

�روايتـي از معصـوم  هـر آغاز كردند و بر اين مطالب پاي فشردند كه اوالً

صرفا حجت و معتبر اسـت، بـراي شـناخت    بلكه روايت موثقحجت نيست،

تـك  اي جز مراجعه به علم رجال و ارزيابي احـوال تـك  اينگونه روايات چاره

صـحيح  همه روايات كتب اربعه قطعي الصدور يا�ت، ثانياسراويان احاديث ني

بعيـد  �نيست، بلكه ادعاي قطع به عدم صـدور برخـي از آنهـا از معصـوم    

.)1(باشدنمي

و پـس از او  ) م673احمـد بـن موسـي،    (فتم سيد بـن طـاووس   از قرن ه

: كردنـد سند به چهـار دسـته تقيسـم    روايات را به لحاظ) م726(عالمه حلي 

مـراد از موثـق ايـن    ي آنها امامي و موثق باشد،وارواياتي كه ر: روايت صحيح

بـه  ) از قبيل رجال نجاشي يـا رجـال شـيخ طوسـي    (است كه در كتب رجالي 

روايتـي كـه   : راستگويي و قابل اعتمادبودن او تصريح شده باشد، روايت موثق

اگر چه حداقل يكي از راويان آن صـحيح المـذهب نيسـت، امـا توثيـق شـده       

باشد، ن فردي ممدوح روايتي كه حداقل يكي از راويان آ: است، روايت حسن

: شده، نه جرح و تضعيف شده باشـد، روايـت ضـعيف   ولي نه توثيق و تعديل

روايتي كه حداقل يكي از راويان آن تضعيف و جرح شـده باشـد، يعنـي او را    

سند نـدارد و  فردي دروغگو و غيرقابل اعتماد شناخته باشند، روايتي كه اصالً

دراية شهيد (شود، رسل ناميده ميش تا امام مشخص نيست روايت ماوياننام ر

بوده، انبه نظر علماي اصولي روايات صحيح و موثق قابل اسناد به امام). ثاني

شوند، روايات حسن در درجـه بعـد بـا شـرائطي پذيرفتـه      معتبر محسوب مي

توان فروع فقهـي را اثبـات كـرد،    شوند، اما با روايات ضعيف يا مرسل نميمي

.يچه برسد به اصول اعتقاد

كتاب ، سهاستاز ميان كتب اربعه تنها كتاب كافي حاوي روايات اعتقادي

ـ  د، دو من اليحضره الفقيه، تهذيب و استبصار به روايات فقهي اختصاص دارن

��� h ,�# = ¤� 1#( ,®#2{� ��C+ N�@8�k ,-� D
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مخـتص روايـات   » اصـول كـافي  «مشهور به جلد از دوره هشت جلدي كافي

وامـع  برخالف ج) م329(م محمد بن يعقوب كليني الاالساعتقادي است، ثقه

كند، بلكـه كتـاب كـافي    كتاب خود را با باب ايمان آغاز نميل سنتروائي اه

چون عقل مدار زندگي دنيـوي و مـالك   «شود، آغاز مي» باب عقل و جهل«با 

در مدرسـة اهـل بيـت عقـل     ). مقدمـه كـافي  (» ثواب و عقاب اخـروي اسـت  

كليني در كـافي  .»� F"L ` H8� H#, ` �3�«گاهي طراز اول دارد، تا آنجا كهجاي

» فضـيلت دانـش  «كتـاب دوم كـافي   ،رودبعد از عقل هم به سراغ ايمان نمـي 

است شـامل نبـوت و   » حجت«است؛ كتاب چهارم » توحيد«است؛ كتاب سوم 

است، اين ترتيب، ترتيب پـيش پـا   »ايمان و كفر«ره كتاب پنجم معاد؛ و باالخ

شـاعر ملـي مـا    ) م411(اين كه حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي    اي نيست،افتاده

:كند، اتفاقي نيستايرانيان شاهنامة خود را اينگونه آغاز مي

ــام خ ــرد بنـ ــان و خـ ــد جـ داونـ

خــرد بهتــر از هرچــه ايــزدت داد

ايـرد دلكشـ ـاي و خـخرد رهنم

چشم جان است چون بنگريخرد

كــزين برتـــر انديشــه برنگـــذرد  

ــه از راه داد  ــرد را بـ ــتايش خـ سـ

خرد دست گيرد بـه هـردو سـراي   

تو بي چشم جان آن جهان نسپري
•

اي است كه كليني نماينـدة طـراز   گراي شيعهفردوسي متأثر از فرهنگ عقل

باشـد، ارزش اصـول كـافي در مقايسـه آن بـا ديگـر كتـب روائـي         اول آن مي

الدرجات صـفار قمـي   ل توحيد صدوق، محاسن برقـي، بصـائر  اعتقادي از قبي

.شودمشخص مي

ي شيعيان به روائترين و معتبرترين كتابمهم»اصول كافي«به هر تقدير 

ـ وري شده است، حديث گردآ16199كافي �قول مطلق است، در دور ةثق

فرسـا  االسالم كليني اين شانزده هزار روايت را طي بيست سال كار طاقت

حـافظ  ةاز احمد بن عقد. از ميان سيصدهزار حديث به دقت انتخاب كرد

روايت من يكصد و بيست هزار«: شده استاز مشايخ كليني نقل ) م333(
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تـوانم  به خاطر دارم و روي هم رفته مي����مسند از اهل بيت رسول اهللا

كليني )1(»پيرامون سيصدهزار حديث شيعه به بحث و مذاكره علمي بنشينم

اين سيصدهزار روايت را در طي بيست سال مورد فحص و بررسي قـرار  

هزار روايت را معتبر شناخته جهت درج دهد و از بين آنها فقط شانزده مي

ـ  5كند؛ يعني چيزي در حـدود  در كتابش انتخاب مي ه عبـارت  درصـد، ب

فاقـد  د روايات موجود از نظر كلينيدرص95ديگر در قرن چهارم هجري 

.اعتبار بوده است

بسيار جالـب اسـت، يكـي از معاصـران كلينـي بـه او متـذكر        مقدمة كافي

كتابي الزم داريـم  . تالف روايات دچار مشكل هستيمما به واسطة اخ«: شودمي

هاي معارف اسالمي اعـم از امـور نظـري اعتقـادي و احكـام      كه تمامي شاخه

ثقـه  «. دربـر داشـته باشـد   �عملي فقهي را براساس روايات صـحيح ائمـه  

االسالم كليني در مسئله بسيار مهم و مبتال به اختالف روايات در مقدمه كـافي  

كنـد، اول، عرضـه روايـت بـر     اهل بيت به سه معيار اشاره مـي براساس تعاليم

كتاب خدا؛ چون اهل بيت به ما تعليم داده اند هرچـه موافـق كتـاب اسـت را     

� ��OL �4 V�L �3/0. �¤, �3«را رد كنيم، بگيريم و هرچه مخالف قرآن است 
� 5�yb� FC�BL ¤� .�/0 ����5�,�� ¤� .�/0 ت در مكتب اهل بيـ » �8 =��

) گوينـد آنچنانكـه اخبـاريون مـي   (قرآن محك پذيرش احاديث است نه اينكه 

دوم، چـون مـا در اقليـت    ! قرآن قابل فهم نباشـد بدون رجوع به احاديث ائمه

آورد، بسـياري از روايـات بـه    بوديم و مذهب رسمي به مـا بسـيار فشـار مـي    

هب رسـمي  مذ(هر روايتي كه موافق قوم «بنابراين، . شدصورت تقيه صادر مي

روايـاتي كـه   «سـوم،  . »ا رها كن كه رشد برخالف ايشان اسـت است ر) حاكم

در اعتبـار آنهـا ترديـدي نيسـت     رد اجمـاع و اتفـاق همـة اصـحاب باشـد     مو

.برخالف روايات شاذ و نادر و استثنايي«

����> $ ��C+°Y�� D
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حتـي بـا ايـن سـه معيـار تمييـز       : كنـد تلخي اعتراف ميبهكليني در ادامه

گانـه  اي نيست، و براسـاس معيارهـاي سـه   بر كار سادهروايات معتبر از غيرمعت

يابيم، لـذا بـه مـالك چهـارمي     تنها تعداد اندكي از روايات را واجد شرايط مي

ين معنا كه وقتي متحيـر شـدي و   است، بد» تخيير«كند كه حاصل آن اشاره مي

كني، با تسليم بـه ايشـان و رد   عملستي كه به كدام روايت اهل بيت بايد ندان

اختيـار كـردي، بـه وظيفـة خـود عمـل       م واقعي به آنها هركدام را كه عمالًعل

اي در نقـل  دسـت محـدثين را بطـور قابـل مالحظـه     نموده اي، معيار تخييـر،  

اگر چه : توان گفتكند، لذا مياحاديث متعارض و گزينش يكي از آنها باز مي

ود، امـا در  بتهيني در كتاب كافي به لحاظ نظري آن سه معيار را در نظر گرفلك

مخيرانه پيش رفته است؛ و برخـي از روايـات   عمالًدشواري اختالف احاديث

بـه بيـان   منسوب به ائمه را انتخاب كرده، در كتاب خود گزارش كرده اسـت، 

نوعي اجتهاد است كه ممكن بود به گونـه ديگـري   ديگر در واقع اين گزينش

.نيز محقق شود

هـاد ثقـه االسـالم در انتخـاب احاديـث      و به يك معني اجت» كافي«روايات 

يكي ديگر از اصحاب كتب اربعه توسط علماي بعدي مورد بحث قرار گرفت،

ز انبـوه  با اجتهادي متفاوت از كليني با آنچـه را خـود ا  ) م381(شيخ صدوق 

» لفقيـه يحضـره ا من ال«پنداشت كتاب صحيح مياحاديث منقول از اهل بيت،

تهذيب و استبصـار را  در اجتهادي ديگر) م460(را تدوين كرد، شيخ طوسي 

تدوين نمود، معناي تدوين كتب بعدي، عـدم كفايـت كتـاب قبـل از ديـدگاه      

تـرين عـالم اصـولي مـا    مهـم ) م1205(وحيد بهبهاني مؤلفين آن است، حتي 

كم نيسـتند روايـات كـه منتهـي بـه      در همين كتاب كافي : تصريح كرده است

بـه عـدم   واياتي در كتب اربعه هستيم كـه قطـع  شوند؛ ما شاهد رمعصوم نمي

.)1(صدور آنها از ائمه داريم

���  F¬�>���a�� !e�k ,����P± 2�9� ,��dD
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ميدهـد كـه   تم به بعـد نشـان  فهت علماي قرون اخير بويژه از قرن اتحقيق

ابهي از احاديثي كه علماي قرون چهـارم و پـنجم معتبـر و صـحيح     نتبخش مع

رجال تهادي شوند، ضوابط اجدانستند، امروز صحيح يا موثق محسوب نميمي

نچـه  آواقع بينانه ارتقاء يافته اسـت،  هاين اخير از داوريو درايه در هشت قر

هـا يـا   شـود، شـهادت حسـي اسـت و اال اسـتنباط     از سلف صالح پذيرفته مي

شود، هرعـالمي كـه   اجتهادهاي ايشان براي علماي ديگر حجت محسوب نمي

ق و كـالم  ميخواهد در يكي از علـوم اسـالمي اعـم از فقـه و تفسـير و اخـال      

بايد در سند مـتن و جهـت صـدور    براساس احاديث اهل بيت اجتهاد كند، مي

ينيان اكتفا نكند، بر همين اساس روايات يث نيز اجتهاد كند و به تلقي پيشاحاد

هـاي دقيـق علمـاي    كتب اربعه بويژه احاديث كـافي مـورد ارزيـابي و برسـي    

ابي احاديـث از حيـث   يـ متعددي قرار گرفته است، عالمان اصولي به نيـت ارز 

يافتن احاديث اقوي و ترجيح در بين اعتبار و ضعف و علماي اخباري به نيت

هاي سندي احاديث كتاب ارزشـمند كـافي اقـدام    روايات متعارض به ارزيابي

روان امامان اهـل بيـت اسـت،    كرده اند، سنت نقد علمي از جمله افتخارات پي

از جملـه ارادتمنـدان ثقـه االسـالم     جاست كه همه ارزيابان و نقاداننيجالب ا

كليني هستند و ضمن تحسين خدمت فراموش نشدنيش، ميزان اعتبار روايـات  

.منقول او را بررسي كرده اند

ـ هاي سندي روايات كتـاب كلينـي  يكي از مشهورترين ارزيابي ط توس

براسـاس  : صورت گرفته است) م966(شهيد ثاني فقيه شاخص قرن دهم 

حـديث  144حـديث صـحيح،   5072تبحر، كتاب كافي ه ميتحقيق اين فق

حديث ضعيف دارد، 9485حديث قوي، 302حديث موثق، 1118حسن، 

ن زين حسن بومنصور بروايات كافي به نظر وي قاقد اعتبارند، ا% 59يعني 

منتقـي الجمـان فـي    «الدين فرزند وي مشهور به صاحب معالم در كتـاب  

تـر تعـداد احاديـث    گيرانـه ي سختصحاح و الحسان، با مالكلاالحاديث ا
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تعدادي كه والد ماجدش بـرآورد  صحيح فروع كافي را كمتر از يك سوم

.كندكرده بود، برآورد مي

مرآت العقول فـي  «در كتاب محمد باقر مجلسي صاحب بحاراالنوارعالمه 

كه شرح كافي اسـت، عـالوه بـر توضـيح مـتن      » �شرح اخبار آل الرسول

.ندي آنها نيز پرداخته استروايات به ارزيابي س

ايـت  رو1015از مجمـوع  اساس ارزيابي سندي اين محدث بزرگبر«

) رين منابع نقلي بحث امامـت اسـت  كه از جمله مهمت(كافي لحجـة كتاب ا

254است؛ ) يا در حكم اين عناوين(روايت صحيح يا موثق يا حسن 286

باشـد،  ف ميروايت نيز ضعي463روايت مرفوع يا مرسل يا مجهول است؛ 

درصد روايات كتـاب  28ان آمار و براساس ارزيابي ياد شده، حدود به زب

درصـد روايـات آن فاقـد    70كافي به لحاظ سندي معتبر و بيش از لحجةا

.»است) مرسل، مجهول، ضعيف، مرفوع(اعتبار سندي

كند، البته مجلسي از اين ارزيابي سندي تنها در تعارض روايات استفاده مي

انـه و  بينپذيرش اصل روايات، ارزيـابي عالمـه مجلسـي بسـيار خـوش     نه در

.ل انگارانه استهسمعيارهاي او بسيار موسع و 

محمـد  (معاصـر  شناسانبراساس ارزيابي سندي و متني يكي از حديث

593روايت اصـول كـافي تنهـا    2833از ) باقر بهبودي در صحيح الكافي

وايـت  ر1015، و از )صـد در21يعني (حديث صحيح شناخته شده است 

به عنوان صحيح يـا  ) درصد10يعني (حديث 101كافي تنها لحجةكتاب ا

ارزيابي اخيـر از  ). كمتر از يك سوم ارزيابي قبلي(معتبر تلقي شده است، 

گيرانـه قلمـداد شـده اسـت، بـه      اي سختديدگاه علماي معاصر ارزيابي

وايات كتـاب اصـول   رترين حالت بيش از دو سومبينانههرحال، در خوش

شـود، ايـن نسـبت در    كافي، از روايات ضعيف و غيرمعتبر محسوب مـي 

10رسد، يعني تنها بـين  درصد مي90تا 70كافي به لحجةروايات كتاب ا
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) صحيح يا موثق يا حسـن (درصد روايات اين كتاب معتبر 28تا حداكثر

.شوندشمرده مي

در روايات اعتقادي و هم در گفته هم در روايات فقهي هم معيارهاي پيش

روند و اختصاصي به روايات فقهي ندارنـد، خـوب   روايات اخالقي به كار مي

است در اينجا به عنوان نمونه به مستندات روائـي يـك مسـئله رايـج كالمـي      

شاره كنم تا مشخص شود اين ضوابط ارزشمند در عمل به چه ميزان رعايـت  ا

ي قرون سوم خير تشريح شد در فاصلهشده است، آنچنانكه در يكي دو مقال ا

تا پنجم، فضائل فرابشري امامان اهل بيت تغليظ شده اند و غـالت و مفوضـه   

ارائه كرده اند كه به تدريج به قرائت رسمي تشيع تبديل تلقي ديگري از تشيع

ي هاي مدرسة فكري غـالت و مفوضـه بـا مدرسـه    شده است، يكي از تفاوت

شيوة علم ائمه است، يعني اينكه آيـا علـم ائمـه    در بارةفكري تشيع نخستين

اكتسابي است يا متفاوت با ساير آدميان لدني است؟ آيا علوم به ايشان الهام و 

شود يا اينكه آنان نيـز در تعلـيم معلـم انسـاني از قبيـل      مي) غيررسالي(وحي 

يا امامان قبلي داشته اند؟ مستند چگونگي علـم ائمـه آيـات    �رسول اكرم

احتمال و امكـان علـوم فرابشـري    نيست؛ اگر به قرآن استناد شود، نهايتاًقرآن 

در عصـر  (، يا صـاحب علـم الكتـاب   )خضر(، يا عبد صالح �عيسي مسيح

است، اما در باره فعليت و وقوع علـوم فرابشـري ايشـان آيـاتي     ) سليمان نبي

اختصاصي در كار نيست، مستند علوم لدني بـه حضـرات ائمـه فقـط و فقـط      

.يات استروا

ه محمـد  لـ از جم(سائل مستقلي كه توسط برخي علمـاي قـرن اخيـر    در ر

در بارة علم ائمه نوشته شده است، روايـاتي كـه مسـتند بحـث     ) حسين مظفر

، محمـد  480ص(» راهنماشناسـي «باشد، در كتـاب  فوق است قابل مطالعه مي

M�2;a3#p� 23#�"L |} �3� a3�p� «+�3@u�3�8�8aQو كتاب ) تقي مصباح يزدي
از كتـب درسـي   ) ، سيد محسن خـرازي 54ص2ج(مد رضا مظفر مرحوم مح

در بحث علميه قمهاي علميه و منتشر شده توسط مركز مديريت حوزه حوزه
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الدرجات اصول كافي و بصـائر لحجةاز كتاب امهم علم لدني ائمه، به رواياتي 

�se� �a3[¬† ��²�3«استناد شده است، از جمله روايات باب  ��� � 3[O@# �s
� [OL«)   ،يعنـي بـه   ) 1/258كـافي  زماني كه ائمه بخواهند بداننـد، ميداننـد

به عبارتي براي علمشان محدوديتي نيسـت،  ،كنندهرچه بخواهند علم پيدا مي

يـابي  خورد، از ايـن سـه روايـت بنـابر ارز    در اين باب سه روايت به چشم مي

به زبان ضـوابط علـم   تا مجهول است؛ يعني عالمة مجلسي، يكي ضعيف و دو

يك از اين روايات قابل استناد فقهي نيستند، استناد اعتقادي رجال و درايه هيچ

.كه ديگر جاي خود دارد

شما : كنيمحال از سروراني كه به اينگوه روايات استناد كرده اند، سؤال مي

ش پـا  اصول اعتقادي، مسـايلي جزئـي و پـي   كه در فروع فقهي كه در قياس با

) صحيح يـا موثـق  (معتبر در پي اين هستيد كه روايات مستند حتماً،اندافتاده 

باشند، چگونه است كه در مسائلي به اين اهميت كه چهارجوب اعتقادات يك 

به رواياتي كنيد و غالباًدهد، توجهي به أسناد روايات نميمذهب را تشكيل مي

مجهول، ضعيف، (بر،كند كه بنابر نظر علماي رجال و درايه، غيرمعتاستناد مي

ادعاي تـواتر هـم بـه غايـت     با اين روايات غيرمعتبرد؟هستن) مرسل، مرفوع

روايات غيرمعتبري را دشوار است، چگونه است كه اگر كساني مضمون چنين 

شـوند  و تقاضاي براهين معتبر كردند، متهم به انحراف مذهبي ميباور نكردند

.ون؟بذهتَيعه باور ندارند؟ أينَايشان به اعتقادات مشهور ش: گوييدو مي

براسـاس  (بـا ضـوابط علـم رجـال و درايـه      :نتيجه مرحله اول بحـث 

تنها به احاديثي به عنوان مستند مسـائل  ) به بعد7شناسي شيعه از قرن حديث

اتكا كرد كه صحيح يا موثق محسوب شوند، و روايـات ضـعيف   توانديني مي

دينـي  ه عنوان مستند موجـه يـك مسـئلة   اند بتويا مجهول يا مرسل هرگز نمي

.پذيرفته شود
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قادي از احاديث جعلـي غـالت و   سازي منابع اعتلزوم پاك: مرحله دوم

.مفوضه

اي پيش رفتيم؛ امـا در  در مرحله اول ما تنها با شيوة مألوف رجالي و درايه

ه كه علـم رجـال و درايـه بـه     حوزة مباحث اعتقادي مشكل ديگري بروز كرد

در زمـان امـام محمـد بـاقر و امـام      بليت پاسخگويي به آن را ندارند،قاتنهائي

هـاي  گروهي سازمان يافتـه و تشـكيالتي و داراي سـركرده   �جعفر صادق

مشهور شـده  » غالت«صفت در ميان شيعيان پيدا شدند، اين افراد به نام شيطان

آنهـا  رئـيس  ) شـود هم گفته مـي » غالت خطابيه«يا » غالت طياره«به آنها (اند 

بـود،  ) 138متوفاي حوالي سال (محمد بن زينب اسدي مشهور به ابوالخطاب 

نفر از غـالت  60بود، از بيش از » مغيره بن سعيد«ديگر فرد شاخص اين فرقه 

در كتب رجالي ما به عنوان اعوان و اصحاب مغيـره بـن سـعيد و ابوالخطـاب     

اند، از جمله در اسم برده شده است، غالت به شدت تحت تأثير كيسانيه بوده

نظريه حلول روح يـا نـور خداونـد در جسـم پيـامبر و ائمـه و اينكـه ايشـان         

صاحبان اختيار كامل در روي زمين هستند كه كليه امور از سوي خداونـد بـه   

.ايشان تفويض شده است

غالت روايات فراواني در فضيلت ائمة اهل بيت جعل كرده اند؛ جعليـات  

ارند؛ از اين رو بـه طـور   يا ضعيف تفاوت جدي داين عده با روايات مجهول 

نها پرداخته ام، روايات جعلي آنها همه در باالبردن فضائل ائمه بـود،  مجزا به آ

بود كه گـاهي ايشـان را بـه مرحلـه     نه در مذمت ايشان؛ اين باالبردن به حدي 

رساندند تا خود را نيز پيـامبر آنهـا معرفـي كننـد، امـام صـادق در       يت ميببور

روايـت  ه بن سعيد را لعنت كند كه فـراوان خدا مغير«: ين نوبت فرمودچند

.)1(»جعل كرد و به دروغ به پدرم امام باقر نسبت داد

��� ®#29 ,�W0 ��C+Ydd D



��104بازسازي باورها

بعد از افشاي توطئة غالت طياره توسط ائمه اهل بيت، جمعي از سران آن

بدنة غالت بـاقي  ها از بين رفتند، اماها توسط حاكم وقت ادام شدند؛ سركرده

.ماند

گونـة : امع روائي ما بجا مانـده اسـت  گونه روايت در جواين غالت دو از

يشان بنام يكي از راويان در سلسله سند روايت به چشم ارواياتي كه نام اول،

خورد، شناسائي اينگونه روايات بـا ضـوابط رجـالي ممكـن اسـت، تعـداد       مي

تأسفانه كـم  مرواياتي كه با نام يكي از غالت شناخته شده در سلسله سند آنها 

از قرن چهـارم بـه بعـد از اينگونـه روايـات ضـعيف       نيست و كتب روائي ما

ي وابـه خـط ر  » ول اربعه مأهاص«پااليش نشده اند؛ هرچند اينگونه روايات در 

.شده استيافت نميكنداز امام نقل روايت مياصلي كه مستقيماً

ز جعلـي  ايات مجعولي است كه عالوه بـر مـتن سـند آن نيـ    رو: گونة دوم

ي جاعل در سلسله سند حـديث ذكـر نشـده اسـت، در واقـع      وااست و نام ر

و نيرنگ، روايات ساختگي خود را در ميان روايـات معتبـر   غالت با دغلبازي

كرده اند، دليل اين كه با فـن مهـم رجـال و درايـه     منقول از ائمه جاسازي مي

يك حيلة جديـد بـه   توان اين روايات را شناسايي كرد، اين است كه اينها نمي

خواسـتند  يان توثيق نشده وقتي مـي وابود، ديگر ر»جعل سند«كار زدند و آن 

ده ام، يمن اين روايت را شـن : گفتندنوشتند و مياسم خود را ميدروغ بگويند

موثـق اسـت؛ لـذا    نـي فـردي غير  الفهمـيم ف ما نيز در علم رجال با تحقيق مي

غـالت روش  . شـود دود شمرده ميروايت منقول از او مجهول يا ضعيف و مر

بود بـه  » اصل«دفتر روايت اصحاب را كه اسم آن : جديدي را درپيش گرفتند

از (اجازه دهيد ما اين روايات را استنسـاخ كنـيم   : گفتندگرفتند و ميعاريه مي

در اين دفتر صحابي معتبـر و  رفتند، بعد مي)برداري كنيمروي اين دفتر نسخه

كردند؛ آنگاه كه دفتر را بـه  به نام آن صحابي درج ميمجعوالت خود راموثق

شد كه در دفتر او مطلبي گرداندند، آن صحابي معتبر متوجه نميصاحبش برمي

براي آشنائي (ايشان نفرموده اند، به ائمه به نقل از او نسبت داده شده كه اصالً



بازسازي باورها��105

يـد غاليـان   غلو، درآمدي بر افكار و عقا«با تفصيل فاجعه رجوع كنيد به كتاب 

لذا ). به بعد105ي نجف آبادي، صفحه حلدر دين، نوشته مرحوم آيت اهللا صا

اي معهـود بـه سـراغ روايـات بـرويم، بـه روايـاتي        اگر با شيوه رجال و درايه

برخواهيم خورد كه سند آنها صحيح يا معتبر است، اما محتواي آنهـا محتـواي   

�قطعـي پيغمبـر  صحيحي نيست؛ يا مخالف قرآن است يا مخـالف سـنت   
است يا امري خالف واقع است، اينگونه روايات مجعـول توسـط خـود امـام     

اين مطالب در بين شيعيان توسط اين :برمال شدند، ايشان فرمودند�صادق

.و اذنابشان پخش شده اند) ابوالخطاب و مغيره(دو نفر 

ر تـا نشـان دهـم چـرا مـا د     ،انتخاب كرده ام» كشيرجال«دو روايت را از 

اط بيشتري نسبت به روايـات فقهـي داشـه    يتستناد به روايات اعتقادي بايد احا

اكثر وايات فقهي، حدباشيم؛ ما در روايات فقهي همچون معضلي نداريم؛ در ر

يـا مجهـول و ضـعيف    ،اين است كه روايت در شرائط تقيه صادر شده باشـد 

.باشد

: كنـد ادق نقل مياز امام جعفر صترين اصحاب ائمهكم از مهمهشام بن ح

تعمـد داشـت، در آن   ) امام محمد باقر(بستن به پدرم مغيره بن سعيد بر دروغ«

، پس كتب را از اصحاب زمان اصحاب او در ميان اصحاب پدرم مستقر بودند

كـرد دادند و او در آنها كفر و زندقه دسيسه مـي به دست مغيره ميپدرم گرفته

داد كـه  داد و به آنها فرمان مـي بش ميداد، سپس به اصحاو به پدرم نسبت مي

يابيـد، هرچه در كتب اصحاب پدرم از غلـو مـي  پس. بين شيعيان پخش كنند

.)1(»مغيره بن سعيد در كتب اصحاب استاين دسيسة

يونس بن عبدالرحمان يكي از ده صحابة طراز اول ائمه است؛ او نسبت به 

پذيرفته است، محمـد  نميگير بوده، هر روايتي راپذيرش روايات بسيار سخت

چرا تو : پرسندس بن عبدالرحمان مياز يون«كند كه بن عيسي بن عبيد نقل مي

از آنچـه را اصـحاب روايـت    يگيـري و بسـيار  در امر حديث اين قدر سخت
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كني؟ چه امري باعث رد احاديث از سوي تـو شـده اسـت؟    ار ميككنند انمي

بـرايش  �ن حكم از امام صـادق اي كه هشام ببه خاطر نكته: دهدپاسخ مي

ن چه موافق بـا قـرآن و سـنت    از ما حديثي قبول نكنيد جز آ: نقل كرده است

لعنـة (؛ چرا كه مغيره بن سعيد دشابته داشته ا شاهدي از احاديث گذشباشد، ي

م صـادر نشـده   در كتب اصحاب پدرم رواياتي را دسيسه كرده كه از پـدر ) اهللا

يه ما آنچه مخالف قول قـول خداونـد و سـنت    و برعلاست، پس احتياط كنيد

.است را نپذيريد�پيامبر

يان من در سـفر عـراق بـه دو دسـته از شـيع     : گويدبعد يونس در ادامه مي

و جمعي از اصحاب امـام صـادق  �هي از اصحاب امام باقربرخوردم، گرو

، از هردو گروه احاديث متعددي را شنيدم، كتابشان را گرفته بر امام علـي �

احاديث فراواني از آنها را �عرضه داشتم، امام رضاع�بن موسي الرضا

ابوالخطـاب  «: باشد، سپس به من فرمود�انكار كرد كه احاديث امام صادق

ت كند، بعضـي  ندروغ بسته است، خداوند ابوالخطاب را لع�بر امام صادق

حاب امام را در كتب اصاز اصحاب ابوالخطاب تا امروز اين احاديث ساختگي

كنند، از ما خالق قرآن نپذيريـد، مـا هرگـاه    دسيسه و جاسازي مي�صادق

.)1(»كنيمگوئيم به موافقت قرآن و سنت حديث ميحديثي مي

ابي با گذشت حدود نيم قرن از زمان امام باقر، يونس بن عبدالرحمان صح

از شـده، حـاال   مه در شناختن اين احاديث جعلي دچار مشلك ميئاز اول اطر

شـويم؟ بـراي شناسـائي ايـن     آيا ما دچار مشـكل نمـي  ،پس غبار دوازده قرن

هـاي نـوين نقـد    بايـد از شـيوه  روايات جعلي عالوه بر علم رجال ودرايه مـي 

براساس شواهد تاريخي بپرسـيم كـه   و،شناسي كمك بگيريمتاريخي و نسخه

ه دست ايـن  هاي مختلف صادر شده اند باي اين رواياتي كه در دورهيا نسخهآ

.افراد غالي رسيده اند يا نه؟
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و يه ديگر بعد از اين كه غالت مسلم توسـط ائمـه شناسـايي شـدند    وااز ز

سران آنها اعدام شدند، بدنه باقي ماند و تغيير رويه دادند؛ ايـن بـار بـه شـكل     

ادامة حيات دادند؛ مفوضه قائل به ربوبيت و الوهيـت ائمـه نشـدند؛    » مفوضه«

ه بـه  الوق خداوند هستند؛ اما به اذن اهللا تدبير همة امور عـالم ر ائمه مخ: گفتند

داننــد؛ چيــز را مــيدســت دارنــد؛ رزق مــا بــه دســت آنهاســت؛ اينهــا همــه

دانند، شروع بـه بيـان   بينند؛ زبان حيوانات و پرندگان را ميسرشان را ميپشت

نـد؛  اين فضايل كردند و همه روايات دسته اول، يعني غالت را بازسـازي كرد 

الف بـين توحيـد آنهـا را    به تعبير امروزي ويرايش كردند و مسائل صريح خـ 

آنها را در جامعه شيعه اشاعه دادند؛ و توانستند با يـك  و مجدداًحذف كردند

نبض فكري تشيع را به دست گيرند، بـا ايـن سياسـت    عمالًاينهضت دوباره

پشتيباني گروه ، ثانياًشده نشان دادندخود را متفاوت با غالت رسواوالًجديد ا

ساده دل خالص را جلب كردند، مؤمناني كه ايـن احاديـث   فراواني از شيعيان

برساخته را عاشقانه باور كردند و مشتاقانه در ترويج آنها به عنوان معارف اهل 

.بيت كوشيدند

، اينهـا از روايـان   ضه به طور مشخص ذكر كردني استوفمنام چند نفر از

تـرين  روايات ايشان در كتب اربعه كم نيست، يكـي از مهـم  ،مشهور ما هستند

اسـت،  » توحيد مفضل«اين افراد مفضل بن عمر جعفي صيرفي صاحب كتاب 

از دنيا رفتـه اسـت؛ و در   176او بنيانگذاري تلقي مفوضه است و قبل از سال 

بعد از او محمـد  ارتباط منظم اجزاي انديشه تقويضي نقشي بسزا داشته است،

.)1(رودترين سران مفوضه به شمار مياز شاخص) م220(ن زاهري بن سنا

بسياري از روايات در فضايل فرابشري ائمه از جانب ايـن افـراد يـا يـاران     

.آنها صادر شده است
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مفوضه روايتي منسوب به امام صادق را نقـل كـرده انـد كـه آن را فـراوان      

�¨ M� �B� ;��� HL �a�;�� E: شنيده ايد �8 ���� �N/Q»  ي ربوبيـت  مـا را از مرتبـه

.»پس هرچه خواستيد به ما نسبت دهيدپايين بياوريد، س

در واين روايت يا شبه روايت در شـش كتـاب شـيعي نقـل شـده اسـت      

نوشـته محمـد بـن    »بصـائرالدرجات «سند درستي ندارد، در كتـاب  هيچكدام 

» احتجـاج «حسن صفار قمي مشهورترين نماينـده مفوضـه در قـرن سـوم؛ در     

طبرسي؛ در تفسير منسوب به امام عسكري است؛ هرسـه كتـب مملـو از آراء    

فـوق قابـل اسـتناد نيسـت، معنـاي آن      مفوضه است و در هيچ كدام، روايـت 

به ما نسبت دهيـد، هرچـه   مجازيد هرچه در فضيلت ما مايليداينست كه شما

اين يك . گوييدرسيد، فضيلت ما بيش از آن است كه شما ميبگوييد به ما نمي

لشـان خواسـت در   هرچـه د )1(چك سفيد است كه به دست مفوضه داده شد،

ها را پر كردند؛ تا آنجا كه تعداد روايـات سـاخته   و كتابفضيلت ائمه نوشتند

شده در فضائل ائمه به حدي است كه اگر چشم بر وقايع پشت پـرده صـدور   

دعـاي تـواتر كنـيم،    مها با در مضمون آنهـا ا توانيم بياين روايات بر بنديم مي

تواتري كه البته مفيد يقين نخواهد بود، چرا كه احتمـال تبـاني راويـان منتقـي     

قاعده «نيست، نقش اين قاعده در توليد احاديث جعلي در فضائل ائمه همپايه 

.در توليد مستحبات و ادعيه و زيارات جعلي است» تسامح در ادله سنن

شود كه در روايـات اعتقـادي در   اين مباحث ما را به اين اصل رهنمون مي

سازي تشكيالتي مفوضـه و غـالت و   حوزه حجت و امامت با توجه به روايت

كثرت روايات مجعول در حوزه فضـائل فرابشـري امامـان و جعـل مضـاعف      

، اصل بر عدم صدور اينگونه روايـات از ائمـه اسـت،    )جعل توأم متن و سند(

زه امـور اختالفـي و فضـايل    مگر خالف آن اثبات شود، قلمرو اين اصـل حـو  

ائمه هدي واجب االطاعـه  «و گرنه به عنوان مثال اين كه ،فرابشري ائمه است

» مرجـع علمـي مسـلمين هسـتند    �اهل بيت به توصـيه پيـامبر  «يا » هستند
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هـاي  جالب اينجا است كه روايات اينگونه بحث. اجماعي شيعه بوده و هست

فضائل رند، برخالف روايات حوزةر مشكل داكمتبه لحاظ سنداجماعي نوعاً

به عنوان مثال در ارتباط شب قـدر و امـام مطالـب فراوانـي از     فرابشري ائمه،

في شأن إنـا أنزلنـاه   «شود، مستند اينگونه مطالب روايات باب منابر ما ابراز مي

روايـت آن بـه لحـاظ    9در اصول كافي است كه هر «في ليله القدر و تفسيرها 

.عتبر استسندي ضعيف و غيرم

ي كالم در اين مرحله اينست كه در مواجهه با روايات اعتقـادي در  عصاره

حوزه حجت و امامت كه سند بـه ظـاهر معتبـري دارنـد، بـويژه در محـدوده       

فضائل فرابشري ائمه بسيار با احتياط بايد برخـورد كـرد؛ چـون مـتن و سـند      

نه حـدي اسـتادا  و جعـل بـه  ،بسياري از آنها ساخته و پرداختة مفوضه هستند

.شده استاز اول ائمه نيز مشتبه ميانجام شده كه امر بر صحابة طر

.عدم اعتبار ظنون در اصول دين و اعتقادات:مرحله سوم

اهل بيت از مسلمات مذهب تر است،ه از دو مرحله قبلي مهملحمراين

ادي تحصيل علم كرد و ظن و گمان را اعتباري قتاست كه بايد در مباحث اع

��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á}: يست، مستند اين مبناي محكم نصوص متعدد قرآني استن
Ç��Æ��ÅÇ��Æ��ÅÇ��Æ��ÅÇ��Æ��Åz���wp� :-��»از چيزي كه بدان علم نداري پيروي مكن «{��|��|��|��|

b��a�� �̀�_��~��}b��a�� �̀�_��~��}b��a�� �̀�_��~��}b��a�� �̀�_��~��}�z��� # :-��» به راستي ظن و گمان انسان را از حق

.»كندنياز نميبي

زه اعتقادات اسـت و اال  واين آيات مذمت ظن و تقليد در قرآن همه در ح

.بنابر قول مشهور حجت است) فقه(ه احكام فرعي فردي زوظن معتبر در ح

شده در علم اصول فقه، مطـالبي كـه توسـط خبـر     براساس تحقيقات انجام

دهنـد، ظـن   بيش از افاده ظن و گمان چيزي بدست نميشوندواحد اثبات مي

حجـت  ) يهـ قف(ئل عملـي  ال در مساقحاصل از خبر واحد موثق بنابر سيرة ع

است، اما در امور مهم از قبيل اصول دين و مسائل اعتقادي ظن كافي نيست و 
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توان بـا اصول دين و مسائل اعتقادي را نميعلم قطعي يا يقين الزم است، لذا

مسـتند مسـائل اعتقـادي يـا     اثبات كرد، بلكه ) ولو صحيح يا موثق(خبر واحد 

نقلي قطعـي يعنـي آيـات قرآنكـريم، يـا      يا دليل،عقل قطعي استاصول دين

روايات متواتر كه در داللت نـص و صـريح باشـند، لـذا اخبـار واحـد هرگـز        

.توانند يك مسئله اعتقادي يا اصلي از اصول دين را اثبات نمايندنمي

اگر جزئيات اعتقادي را از يقين و علم قطعي به امر تعبدي تنزل داديم، در 

از قبيـل  (اعتقادي ديگر واجب االعتقاد نيستند اين صورت تعبديات در حوزه 

بلكه اگر علم آن بـراي كسـي اتفـاق افتـاد اعتقـادش      ) جزئيات معاد و آخرت

.شودواجب مي

رسـد  اين بحث كمي ظرافت دارد، ولي بسيار مهـم اسـت؛ و بـه نظـر مـي     

بسياري از آن غفلت كرده اند، اكثر روايات مورد اسـتناد در حـوزه اعتقـادات    

خبر واحـد مفيـد ظـن    د هستند؛خبر واح) فضائل فرابشري ائمه(ث بحمورد 

شود دليـل اعتبـار آن سـيرة    كند، گفته مياست و افاده علم و قطع و يقين نمي

عقال است؛ يعني عقال در مسائل عملي و فرعـي خـود وقتـي مطمـئن شـوند      

كننـد، ايـن   اي معتبر صادر شده است، به سـخنش عمـل مـي   مطلبي از گوينده

در آيا خبر واحد و ظـن حاصـل از آن  : تدر علم اصول مطرح شده اسلسؤا

در » دليل انسـداد «مسائل اعتقادي معتبر است يا نه؟ اين سؤال در اواخر بحث 

ي و كفايه آخوند خراساني مورد تحقيـق عميـق قـرار    كتب رسائل شيخ انصار

شود، يتدريس نمهادر حوزهبه رغم اهميت آن، متأسفانه نوعاًهكگرفته است 

، در مسائل اعتقادي »باصول الدين مطلقاالظناليعتبر«ارزش نتيجه اين بحث با

نيستند؛ به عبارت توان به ظنون عمل كرد؛ حجت فاقد اعتبار است؛ نمي» ظن«

.در حوزه اصول اعتقادي حجت نيستديگر، خبر واحد

صوص اين مسائل اختالفي فضائل فرابشري ائمه داريم، از خآنچه ما در 

تعبدي هستند، آنها را از حوزة خارج نيست، اگر بگوييد اين مسائلدو حال 

�گوييم مي،كرده ايد؛ اگر بگوييد تعبدي نيستيقين خارج {��È� �Ç��È� �Ç��È� �Ç��È� �Ç
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كنيد؛ يا بايد آية نص بياوريد و نه آية ظاهر، يا بايد روايات متواتر نص 

تواتر ادعائي (همين اخبار آحاد است؛ ه نداريد؛ آنچه داريد، صرفاًكبياوريد

اويان آنها بر چرا كه تواطؤ ر،خبار آحاد نيز قدر و قيمتي نداردامبتني بر اين 

|��{��~��_��|��{��~��_��|��{��~��_��|��{��~��_��}اين قاده اند كهاين اخبار هم كه مشمول .) ي نيستكذب منتف

b��a��`b��a��`b��a��`b��a��`�z��� # :-��نه جزئيات اعتقادي ، پس چگونه انتظار داريد اينگو

فضائل فرابشري ائمه بحثهاي اعتقادي ما در حوزهپذيرفته شوند؟ كتاب

.مشحون از اينگونه روايات است

تصريح كـرده اسـت كـه در مسـائل     » العليهالمقاصد «شهيد ثاني در كتاب 

مسائلي است كه صدور آن با تواتر از ،اعتقادي آنچه اعتقاد به آن واجب است

از طريق خبـر واحـد وارد   �ت شده است، اما آنچه از ايشانثاب�پيامبر

واجب نيست، حتي اگر طريق آن صحيح باشـد،  شده است، تصديق آن مطلقاً

زيرا در جواز عمل به خبر واحد ظني در احكام شرعي ظنـي اخـتالف اسـت،    

.)1(»چه برسد به مسائل نظري اعتقادي

فضـايل فرابشـري ائمـه    مسائل اعتقادي از جمله: نتيجه مرحله سوم بحث

توان اثبات كرد، مستند قطعي از قبيل آيـه  را با خبر واحد ظني نمي�هدي

.يا روايات متواتر نص يا دليل عقلي نياز دارد

نتيجه بحث
مانند عصمت، علـم غيـب، و امامـت    (فضايل فرابشري ائمة هدي -1

.مستندي جز روايات ندارند) انتصابي

.ات به لحاظ سندي فاقد اعتبارنداين رواي%) 70(از بيش-2

��� �)*! ,a�O@�� 2!�"u�Y
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برند، با توجـه بـه دسيسـة    تدر اخبار واحدي كه به لحاظ سندي مع-3

غالت و مفوضـه در جعـل احاديـث متعـدد در فضـائل فرابشـري ائمـة        

، اصل بر عدم صدور اينگونه روايـات اسـت، مگـر خـالف آن     †هدي

.اثبات شود

عـي و يقـين الزم   در اصول دين و مسائل اعتقادي، علـم قط اساساً-4

اي از لهتوان اصلي از اصـول ديـن و مسـئ   و با خبر واحد ظني نمي،است

.مسائل اعتقادي را اثبات كرد

†ادعاي تواتر روايات در حوزة فضـائل فرابشـري ائمـة هـدي    -5
مسموع نيست، زيرا تواطؤ روات بر كذب نه تنها منتقي نيسـت، بلكـه در   

.برخي موارد محتمل است

تعبدي محسوب شدند، در اين †ل فرابشري ائمة هديفضائاگر -6

صورت عالوه بر اينكه اين تعبد محتاج دليل معتبر است، امـر تعبـدي در   

اگر علم آن براي كسي تواند واجب االعتقاد باشد، بلكه حوزه اعتقادي نمي

.اعتقادش الزم ميشوداتفاق افتاد

چهـارچوب  توان ازنمي†براي شناخت ابعاد وجودي ائمة هدي-7

و روايات قطعيه الصدور از خود �كلي قرآنكريم و سنت قطيعيه پيامبر

.دو ظوابط عقل قطعي پا فراتر نها†ائمه

درآمدي از يك تحقيق گسترده اسـت كـه اميـدوارم توفيـق     آنچه ارائه شد

موضـوع  گانه اين بحـث زودي نصيب شود، هريك از مراحل سهانتشار آن به 

تحليل بحث امامت در قرآنكريم و سنت معتبـر رسـول   مقاالتي مستقل است، 

ادامه اين بحث مهم است، از پيشنهادات، †ائمة هديرة معتبريو س�اهللا

.)1(»والحمدهللا.كنمتذكرات و انتقادهاي علمي استقبال مي

��� �- ���8+ ¡+�P8 5�8�Y�f,��+� �����9 ,����D
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گويند؟نگاران نخستين شيعه چه ميتاريخ
انديشـه  دگرگـوني سـير «استاد احمد كاتب محقق شيعي عراقي در كتـاب  

و ياشـعري قمـ  ،نـوبختي : نگاران نخستين شيعه مانندتاريخ«: گويدمي» شيعي

را به �هاي تحول فكري در ميان اصحاب اميرمؤمنان عليكشي اولين هسته

شود كه او ابتـدا اهـل   نسبت داده اند، گفته مي) عبداهللا بن سبا(شخصي به نام 

، نـوبختي در بـاره ابـن سـبا     كتاب بوده و بعد به دين اسالم روي آورده است

�مامـت علـي  ا«سي بود كه به واجب بودن باور بـه نخستين كاو«: گويدمي

شـدنش قائـل بـه    كرد، ابن سـبا در دوران پـيش از مسـلمان   آشكارا دعوت مي

پس از موسي بود، و پس از گرويدن به اسالم نيز » يوشع بن نون«وصي بودن 

آشكارا از مخالفـان علـي اظهـار    دانست، او مي�علي را وصي رسول خدا

، عمـر و عثمـان و   پرداخت و به ابوبكركرد و با ايشان به مجادله ميبيزاري مي

.)1(»گفتديگر صحابيان آشكارا ناسزا مي

يـا  ي بود و اينكه آيتگذشته از اين موضوع كه عبداهللا بن سبا چگونه شخص

پيدايش انديشـه  توان گفت كه مورخين شيعه وجود خارجي داشته يا خير، مي

مـرتبط  �پيامبر به امـام علـي  » وصيت«را با موضوع » غالت«خاص سياسي 

حـاني داشـت، امـا مورخـان بـا      ورند، وصيتي كه بيشتر جنبه شخصي و دانمي

د، ندانسـت افزودن جنبه سياسي آن را شبيه وصيت موسي بـه يوشـع بـن نـون    

يـان قـوم   شـدن كهانـت در م  ي است كه وصيت موسي منجر بـه مـوروثي  نگفت

.شدن آن در فرزندان و نوادگان يوشع شديهوديان و انحصاري

بعنـوان مبنـاي مشـروعيت    » وصـيت «در دوران خالفت امام علـي نظريـه   

خالفت پيروان چنداني نداشت، امام علي نيز خود با نظر كساني كه واليـت او  

كـرد، ولـي ايـن جريـان     كردند به شدت مخالفت مـي مقايسه مي) يوشع(را با 

ماني زمينه رشد يافت كه معاويه خالفت را به فرزندش يزيـد واگـذار كـرد،    ز

��� a@�W�� ���k ,�/b; � ,�� ,��*��� ?`�"u�k ,�[E K�@�� ,���� ,��W0 ��C : H#' 2[]
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بدين ترتيب امر خالفت از آن زمان صـورتي مـوروثي بـه خـود گرفـت و در      

ي به اقـدام معاويـه رواج   لمقابل طرز تفكر اقليتي از شيعه به عنوان عكس العم

يج آن باور بـه  يافت، در اين دوران نيز امام حسن و امام حسين با ترويبيشتر

در » امامـت «رو تا پيش از واقعه كـربال مسـأله   هيچ وجه موافق نبودند، از اين

.بخود نگرفته بود) وصيت(ميان شيعه هنوز صورت موروثي و مبتني بر 

گرفتن احساسات پيروان اهل بيت مسأله بدسـت  پس از واقعه كربال و اوج

ا كه امـام سـجاد از مسـائل    گرفتن رهبري مبارزه اهميت بيشتري يافت، از آنج

هائي از شيعه كه به تندروي مشهور بودنـد از  كرد، گروهگيري ميسياسي كناره

وصي و جانشين حضرت (به عنوان �محمد بن حنفيه فرزند ديگر امام علي

) پيروان عبداهللا بن سـبا (ها سبئيان از كردند، از جمله آن گروهپيروي مي) علي

ان رخنه كرده و در قيام مختار ثقفـي كـه در كوفـه    بودند كه در صفوف كيساني

آنـان بـر ايـن    م حسين بپا ساخته بود شـركت جسـتند،  خواهي امابراي خوان

عقيده بودند كه مسأله واليت بر مبناي وصيت امام علي به محمـد بـن حنفيـه    

.اختصاص دارد

م كرد كه او به دستور محمد بن حنفيـه امـا  دانيم كه مختار ثقفي ادعا ميمي

گيرد، ايـن نكتـه نيـز گفتنـي     روع زمان خود از قاتالن امام حسين انتقام ميمش

كـرد،  يعني ابوبكر و عمر را لعن و تكفير نميينخلفاي پيشاست مختار هرگز

.)1(نمودبلكه لشكريان صفين و جمل را به انحراف سياسي و شورش متهم مي

هـاي  ان فرمانده گزمهكيسانيان به كيس«: گويداشعري قمي در اين زمينه مي

بود كه بيش از همـه مختـار را بـه انتقـام از شـركت      مختار منسوب بودند، او

كرد، همچنـين او بـود كـه بـه تعقيـب      كنندگان در قتل امام حسين تشويق مي

اوانـي نـزد او   فرپرداخت، كيسان كه رازدار مختار بود و نفـوذ  يكايك آنان مي

و مختـار را وصـي محمـد بـن حنفيـه و      كرد، اتر عمل ميبسيار افراطيداشت

��� ��*��� ?`�"u�k ,�[E K�@�� ,��−��D
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نيـز هماننـد   يندانست، او آشكارا بـه خلفـاي پيشـ   ميهوالي او در منطقه كوف

.)1(دادجمل نسبت كفر ميلشكريان صفين و

رغم سقوط زود هنگام دولت مختار پيروان جنـبش كيسـاني همچنـان    علي

و ايـن  كردند، و ميجرهبر روحاني خود را در شخصيت محمد بن حنفيه جست

منحصـر  كردند كه امامت در محمد بن حنفيه و فرزندان اوغ مييانديشه را تبل

.)2(گشته است

محمـد بـن حنفيـه هنگـام وفـات فرزنـد خـويش عبـداهللا         : شـود گفته مي

شدن را توصيه كرد كه در صورت فراهماورا امير شيعيان خواند و) ابوهاشم(

.)3(ت باشدگيري مقام خالفشرايط مناسب به دنبال بدست

هاي پاياني قرن اول هجري ابوهاشـم رهبـري بـدون    در سال:بدين ترتيب

رقيب عموم شيعيان را بدست گرفت، پـس از مـرگ او جنـبش كيسـانيان بـه      

يتي كه گويا از هاي متعددي تقسيم شد كه هركدام رهبري را بنا به وصگرايش

ن نيـز كـه در ايـن    دانستند، چنان كه عباسيااز آن خود مياو در دست داشتند

كردنـد كـه   با امويان هم عقيده بودند، ادعـا مـي  مبارزهدوره با شيعيان طرفدار

ابوهاشم وصيت كرده است كه محمد بن علي بن عبداهللا بن عباس پـس از او  

براي طلب خالفت قيـام كنـد، و ايـن وصـيت را گويـا در حضورشـماري از       

ام طول زندگي خود به دعوت شيعيان بيان كرده بود، محمد بن علي نيز در تم

پيشـواي مشـهور   (االمـام پرداخت، و پس از مرگ رهبري شيعه را به ابـراهيم 

.)4(سپرد) عباسيان
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شهرت داشتند، مـدعي شـدند   ) جناحيون(گروهي ديگر از شيعه كه به نام 

طالب براي جانشيني وصيت ابيكه ابوهاشم به عبداهللا بن معاويه بن جعفر بن 

هجري در كوفه قيام كرد و قلمرو دولت 128خص در سال كرده است، اين ش

ين فـارس  پاياني حكومـت امويـان بـود تـا سـرزم     خود را كه همزمان با دوره

.گسترش داد

گروه ديگري از شيعه امامت را همچنان در خاندان امام حسـن  ) حسنيون(

دانستند، رهبري اين گروه با محمد بن عبداهللا بن حسن مشهور بـه  منحصر مي

.بود) زكيهلذوالنفس ا(

هـاي  هاي مختلف شـيعه و پايـه  توان گفت كه پيدايش گروهميبه هرحال، 

هاي پاياني قـرن اول و آغـازين قـرن دوم هجـري     ها در سالفكري اين گروه

زد، ناگفته پيدا است كه منشـأ همـه آنهـا    دور مي) توص(پيرامون همين مسأله 

كم جنبه سياسي علي بود كه كمعادي و شخصي پيامبر به امام ) وصيت(همان 

گروهي عقيده پيدا كردند كـه ايـن وصـيت بـه شـخص      و هر،به خود گرفت

رسـد، بـدين ترتيـب    به ارث مي.. اي مانند محمد بن حنفيه يا ابوهاشم وويژه

.شدمشروعيت رهبري سياسي نيز در گروهي خاص منحصر مي

؟كسي را به عنوان جانشين خود معرفي نمود�آيا پيامبر
و جانشيني پيامبر حكم و تصميمي الهي » امامت«غالب شيعيان معتقدند كه 

شود، زيرا خدا به پيـامبر امـر   است و انتخاب امام و رهبر به مردم واگذار نمي

حضرت علي را به عنوان جانشين خود تعيين كند و پيامبر نيز آن را به : فرمود

.مسلمانان ابالغ نمود

روهاي شيعه معتقدند كه رسول ققين و ميانهحولي مسلمانان اهل سنت و م

كس را به عنوان جانشين خود تعيين و يا معرفي نكرد، بلكـه بعـد از   خدا هيچ

بزرگان اصحاب از مهاجرين و انصار در راسـتاي عمـل بـه    �وفات پيامبر
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خـود رهبـر و يـا خليفـه را انتخـاب      �p��o��np��o��np��o��np��o��nz�c+ 3W�� :-f}آية 

:كنندراي خود به موارد زير نيز استدالل ميكردند، اهل سنت براي اثبات 

داننـد،  در كتاب مروج الذهب مسعودي كه علماي شيعه او را از خـود مـي  

خـوردن  و پس از ضربت�مردم در زمان خالفت حضرت علي«: خوانيممي

ناكرده اگر تـو را از  خداي!مؤمناناميراي : آن حضرت نزد او رفتند و پرسيدند

من نـه  : دهي با فرزندت حسن بيعت كنيم؟ علي فرموديدست داديم، اجازه م

كنم كـه بـا او بيعـت كنيـد و نـه شـما را از ايـن كـار نهـي          به شما توصيه مي

.»تر هستيدنمايم، شما به امور خودتان آگاهمي

آيـا مقـام خالفـت را بـه     ! مؤمناناي امير: گفتند�همچنين مردم به علي«

سـپارم،  به خود شما مـي اگيري رن تصميمم! نه: كني؟ فرمودنميركسي واگذا

شـان  به مردم حق داد كه خود خليفه و پيشـواي �همچنان كه رسول خدا

.)1(»را انتخاب كنند

: خـوانيم چنين مي512ص 18األنوار شيخ مجلسي جلد در كتاب بحار-2

در حكم خدا بر مسلمانان واجب است بعد از اينكه : فرمود�حضرت علي«

مظلـوم  يد چه گمراه باشد چه هـدايت يافتـه،  فوت كرد يا به قتل رسامام آنها 

كـاري  صورت واجب است كه مسلمانان اقدام بـه هـيچ  در هر.... باشد يا ظالم،

نكنند و پا فرا پيش نگذارند، مگر اينكه قبل از هركاري براي خودشـان امـامي  

.»باشدبوده و به قضاوت و سنت آگاهار را انتخاب كنند، امامي كه پرهيزك

براساس اين سند حضرت علي نيـز امامـت را امـري انتخـابي و اختيـاري      

.شمرده است نه انتصابي و معين شده از جانب خداوند

���  �BC ,R4y�� h��8� kY�- �Y�Y
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مردم فقط از شوراي متشكل از سـران  «: فرموده است�حضرت علي-3

كار اداره حكومت كنند و آنها نمايندگان مردم درمهاجرين و انصار تبعيت مي

.)1(»ستندو دينشان ه

كسـاني كـه بـا    «: اي به معاويه نوشته اسـت در نامه�حضرت علي-4

ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند به همان طريق با من نيز بيعـت كردنـد،   

حـق نـدارد نتيجـه آن را    حاضر نشـده ) در مراسم تعيين خليفه(كسي كه 

مهـاجرين و انصـار  ) شوراي(حق ) گيريو تصميم(نپذيرد، زيرا مشورت 

نـد و او را پيشـوا و امـام    است، اگر آنها بر انتخاب شخصـي توافـق كرد  

مورد رضايت و خشنودي خدا نيز هست؛ اگر كسي كارشكني كند ناميدند

او را بـه اطاعـت فـرا    د و از دستور ايشان سرپيچي نمايدو بدعتي بيافرين

نماينـد، زيـرا از توافـق و    خوانند، اگر مخالفت كرد با وي مقابلـه مـي  مي

.)2(»تصميم جمعي مؤمنان سرپيچي كرده است

) شـورا (انتخاب خليفـه را حـق   : به اين سند حضرت علي اوالًبا استدالل

به نظر حضرت علي قيام عليه رهبر منتخب شورا در واقـع  : دانسته است، ثانياً

.كردن از راه غيرمؤمنان استبدعت و پيروي

مـن بـه   ! به خدا قسـم «:فرمايدنهج البالغه مي196حضرت علي در خطبة 

ودم، امـا شـما مـرا بـه قبـول آن      خالفت هيچ رغبتي نداشتم و به آن نيازمند نب

.»بر دوش من قرار داديدت كرديد و اين مسئوليت رادعو

از سوي خدا تعيين شده بود، چـرا  �به راستي اگر خالفت حضرت علي

داوند بـرايش  كند، به مقامي كه خبه آن رغبتي نداشت؟ چگونه سوگند ياد مي

.تعيين كرده تمايلي ندارد؟

���+� �e� +�);h ,fkY��k N9�B8 H; �� �T� o*! ,�f 23#2{� �;� H;� �X_P�� ~� |} ,
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) براي قبول خالفت(مرا رها كنيد و «: فرمايدغه ميالنهج الب92در خطبه

.»!به كسي ديگر مراجعه كنيد

زماني بر زبان ميĤورد كـه مـردم بـا رغبـت     �اين جمله را حضرت علي

ا او اسرار و براي بيعت برا بپزيردبسيار نزد او آمده و تقاضا ميكردند خالفت 

.ميكردند

آن خـودداري بـراي چـه    د وي را به حكومت تعيين كرده بـود اگر خداون

مصالحي مانع قبول خالفت از جانـب او ميشـد، پـس چـرا     بود؟ و اگر فرضاً

همين كه مردم بيشتر پافشاري كردند آن را قبول فرمود و همان روز زمام امور 

.خالفت را بر عهده گرفت؟

شـده از جانـب خـدا بـود، هـيچ      الفتش مقامي تعيينآيا اگر حكومت و خ

.امكان داشت چنان امتناع و قبولي از طرف او صورت بگيرد؟

بدانيد اگر من دعوت «: فرمايدنهج البالغه مي92همچنين در پايان خطبه 

كـنم و بـه   دانم شـما را رهبـري مـي   شما را بپذيرم، آنگونه كه مناسب مي

بـراي قبـول   (دهم، اگر مرا رها كنيد ميكسي كمترين بهايي نسرزنش هيچ

،شما خواهم بـود من هم مانند يكي از) ر قرار ندهيدمقام خالفت زير فشا

ســپاريد بــه وي مــياز همــه در برابــر كســي كــه حكومــت راو شــايد

شما باشم، بهتر از ايـن اسـت كـه    ) و ياور(اگر وزير ! بردارتر باشمفرمان

.»اميرتان شوم

ن شده باشـد طرف خداوند براي امامت و حكومت تعييكسي كه از انصافاً

و حاضر به اطاعت از كسي شـود كـه توسـط مـردم     !چنين بايد سخن بگويد

.شود؟انتخاب مي

امامـت و  «ي هـاي تيجـاني همـين مسـئله    يكي از محورهاي اصلي كتـاب 

است كه همچون بسياري از گويندگان و نويسـندگان تـالش نمـوده    » خالفت

�اوند حضرت علي را به عنـوان اولـين جانشـين پيـامبر    ثابت كند كه خد
،تعيين و فرزندانش را يكي پس از ديگري به امامت و خالفت مردم برگزيـده 
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بعد مسلمانان ابالغ فرموده است، اماهم به كرات آن را به�و رسول خدا

اصحاب بالفاصله امر خدا و رسولش را ناديده گرفتند و �از رحلت پيامبر

تشكيل دادند، و ابوبكر را به عنوان جانشين » سقيفة بني ساعده«را در شورايي

پيامبر و خليفه مسلمين برگزيدند و با او بيعت كردند، و چـون بـرخالف امـر    

.!خدا و رسولش عمل كردند همگي ايشان به جز چند نفر مرتد شدند

از يتبه آيـا » همراه با راستگويان«هاي خود به ويژه كتاب تيجاني در كتاب

هـا جعلـي و بعضـي    هايي نادرست و احاديثي كه بعضي از آنقرآن با برداشت

هم صحيح هستند استناد نموده است، ما در اينجا به بررسي بعضي از آن آيات 

:پردازيمو احاديث مي

مائدهسورة55آيه » آيه واليت«بررسي 
ازل ن�مائده در مورد حضرت عليسورة55تيجاني معتقد است كه آيه 

ايـن روايـت را از   » همراه بـا راسـتگويان  «گشته است، همانگونه كه در كتاب 

، سـائلي را در  مخواندمن روزي با رسول خدا نماز مي«نمايد كه ابوذر نقل مي

كرد، اما كسي چيزي به او نـداد،  مسجد ديدم كه از مردم درخواست كمك مي

اش به سائل اشاره كـرد  علي در آن هنگام در حال ركوع بود، با انگشت ميانه 

.و سائل نزديك آمد و انگشتر را از انگشت حضرت علي بيرون آورد

! خدايابار: ه سوي خداوند نمود و عرض كردرو ب�ز پيامبربعد از نما

سينه ام را فراخ كن و ! پروردگارا«: برادرم موسي از تو درخواست كرد و گفت

و از بين ،بگشا تا سخنم را دريابندامورم را بر من آسان گردان و گره از زبانم 

و او ! و با ياري او مرا تقويت كـن ! خاندانم برادرم هارون را جانشينم قرار بده

تا هردو باهم بسيار تسبيحت گـوييم و هميشـه بـه    ! را در كارهايم شريك ساز

آنگاه تو اي خـداي  » و همانا تو به ما آگاه و بصير بوده و هستي،ياد تو باشيم

! خدايا» .بدان كه درخواست تو برآورده شد! اي موسي«و فرمودي كه به ا! من
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رسان تو ام، پس سينه ام را بگشاي و امورم را آسان گـردان  من هم بنده و پيام

.»ناترم سازياو از بين خاندانم علي را جانشينم كن كه به وسيلة او تو

تمام نشده �هنوز سخن رسول خدا! به خدا قسم: سپس ابوذر گفت

������������������������������������������������������������}�: بود كه جبرئيل امين فرود آمد و اين آيه را آورد
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ببينيم آقاي مهري مترجم كتاب تيجاني، اين آيـه را چگونـه ترجمـه كـرده     

و آن مؤمناني كه نماز بـه پـا   ،برشهمانا ولي شما خداوند است و پيام«: است

دهند و هركس واليت خدا دارند و هنگامي كه به ركوع رفته اند، زكات ميمي

» غالـب و پيـروز اسـت   حـزب اهللا گمانو رسولش و آن مؤمنان را بپذيرد، بي

.)89و 90ص(

دا زكات داده است، پس در حال ركوع به گ�بنابراين روايت، چون علي

.!باشدمنصوب تمامي مؤمنين مياو ولي و امام 

دعـا را بنـابر   اايـن  ،)1(گذشته از ضعف إسناد و إشكال در طـرق روايـت  

:دانيميل زير مردود ميدال

دوستي و يـاوري اسـت نـه سرپرسـتي و     » واليت«در آن آيه منظور از -1

امامت، آن آيه با آيات قبل و بعد خود بي ارتباط نيست، زيرا در رابطه با نهـي  

دستي با كفار و امـر بـه دوسـتي و يـاوري و همكـاري بـا       م پيماني و هماز ه

.مؤمنين نازل شده است

: همانگونه كه در باره سبب نزول حقيقي آيه كه متواتر اسـت، آمـده اسـت   

و را شكسـتند �قاع پيمان خود با پيامبرنزماني كه اولين قبيلة يهود بني قي«

نـد، عبـداهللا بـن ابـي سردسـتة      با مسلمانان وارد جنگ شدند و شكست خورد

بـا  : گفـت �برايشان وساطت كرد و به پيامبر�منافقان مدينه نزد پيامبر

��� �#( ��J F#� ,%m0 H;� %�*� �; , � 5�6� �O@C ,��>� H#� �2#, K��;D
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كـه فـردي از   �عباده بن صامت! و به نيكي رفتار بنما! من مدارا كنندوستا

، شـده شكسـت خـورده و اسـير   بني عوف بن خزرج بود و در بين يهوديـان 

يا : رسيد و عرض كرد�دمت پيامبرمانان زيادي داشت، خپيدوستان و هم

مرا در بين اين يهوديان دوستان زيادي است، اما من دوسـتي  ! �رسول اهللا

هـا خـدا و   تننآنان بيزارم؛ زيـرا دوسـت و يـاور مـ    خواهم و از ايشان را نمي

..رسول اوست

امـا مـن كسـي هسـتم كـه از گـردش روزگـار و        : عبداهللا بـن ابـي گفـت   

يعني اينكه شايد شرايط بدين صورتي كه هست باقي (ترسم هاي آن ميسختي

ند و قـدرت را در دسـت   ي ورق برگردد، و يهوديـان پيـروز شـو   نماند و روز

.)بگيرند

: به او فرمود�كنم، پيامبربنابراين، از دوستي با يهوديان خودداري نمي

شده كه تو را بـه دوسـتي بـا يهـود وادار كنـد و      چه چيز باعث! اي ابوحباب

اگـر  (در حال كـه  ،تي با يهود را از دوستي با عباده بن صامت بهتر بدانيدوس

: عباده دوست توست؛ نه يهوديـان؟ عبـداهللا بـن ابـي گفـت     ) اهل ايمان باشي

پـس  ! قبـول كـرده ام  كه گفـتم، ) به همان دليل(پيماني با آنان را دوستي و هم

.)1(»خداوند اين آيات را نازل فرمود
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��A��B��C��D��E��F��G��H�� �I��J� �K��L��M��N��O��PQ��R��A��B��C��D��E��F��G��H�� �I��J� �K��L��M��N��O��PQ��R��A��B��C��D��E��F��G��H�� �I��J� �K��L��M��N��O��PQ��R��A��B��C��D��E��F��G��H�� �I��J� �K��L��M��N��O��PQ��R
��ST�� � �U� � � VW��X��Y��Z��[��\��]�� �̂ �_�� � �̀ �a��ST�� � �U� � � VW��X��Y��Z��[��\��]�� �̂ �_�� � �̀ �a��ST�� � �U� � � VW��X��Y��Z��[��\��]�� �̂ �_�� � �̀ �a��ST�� � �U� � � VW��X��Y��Z��[��\��]�� �̂ �_�� � �̀ �a

b��c��d��e���f��g��h��i��j��kb��c��d��e���f��g��h��i��j��kb��c��d��e���f��g��h��i��j��kb��c��d��e���f��g��h��i��j��k��l��m��n��o��p��l��m��n��o��p��l��m��n��o��p��l��m��n��o��p

���k ,�8_>� �*@C 2[] �+�6� � �S�� ,?�#( ��B� �\����− 2�3> 2��3� ,�(�"�� �_³ ��
h ,R�E�k ,��� ���- D
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��q��r��s��t����u��v��w��x��y��z��{��|��}����~�����Ä��q��r��s��t����u��v��w��x��y��z��{��|��}����~�����Ä��q��r��s��t����u��v��w��x��y��z��{��|��}����~�����Ä��q��r��s��t����u��v��w��x��y��z��{��|��}����~�����Ä
�����������������Å��Ç��É��Ñ���ÖÜ��á��à��â��ä��ã��åç��é�����������������Å��Ç��É��Ñ���ÖÜ��á��à��â��ä��ã��åç��é�����������������Å��Ç��É��Ñ���ÖÜ��á��à��â��ä��ã��åç��é�����������������Å��Ç��É��Ñ���ÖÜ��á��à��â��ä��ã��åç��é
��������	���
��������������������������������������������	���
��������������������������������������������	���
��������������������������������������������	���
������������������������������������
��è� �ê��ë��í��ì��î��ï��ñ� �ó�� �ò��ô������������� ���� ����è� �ê��ë��í��ì��î��ï��ñ� �ó�� �ò��ô������������� ���� ����è� �ê��ë��í��ì��î��ï��ñ� �ó�� �ò��ô������������� ���� ����è� �ê��ë��í��ì��î��ï��ñ� �ó�� �ò��ô������������� ���� ��

�ö��õ��úù��û����ü�� ��¡���¢��£�ö��õ��úù��û����ü�� ��¡���¢��£�ö��õ��úù��û����ü�� ��¡���¢��£�ö��õ��úù��û����ü�� ��¡���¢��£���¤��¥������ �� ��� �� �¦�����§���¤��¥������ �� ��� �� �¦�����§���¤��¥������ �� ��� �� �¦�����§���¤��¥������ �� ��� �� �¦�����§zzzz�£2¬�u� :
d
–
n�»پيماني نگيريد، يهوديان و مسيحيان را به دوستي و هم!اي مؤمنان

هركس ) و در دشمني با شما يكسانند(برخي از آنها دوست برخي ديگرند 

گمان او جزو ايشان به شمار بيشود) و همدست(دوست از شما با ايشان

كند، تو ت كه خداوند افراد ستمگر را هدايت نميرود، و شكي نيسمي

ي با يهوديان و در دوست(دارند به دل) نفاق(بيني كساني كه بيماري مي

ترسيم كه مي: گويندگيرند و مييكديگر سبقت ميبر ) ديگر كافران

و به كمك ايشان نيازمند (باليي بر سر ما بيايد ) روزگار برگردد و(

را پيش ) نهايي مسلمانان(اوند فتح و پيروزي ، اميد است كه خد)شويم

كه تمام منافقان رسوا و دشمنان (جانب خود كاري كند آورد و يا از

د از آنچه در دل پنهان داشته اندو اين دسته افرا) اسالم نابود شوند

و يبنا به هردليل(هركس از شما از دين خود ! اي مؤمنان... پشيمان گردند

دست بردارد، خداوند ) دستي با يهوديان و مسيحياناز جمله به واسطة هم

دارد و آنها نيز او آورد كه آنها را دوست ميمي) به جاي شما(گروهي را 

و اما در ،مؤمنين دوست و مهربان هستند) ساير(دارند، با را دوست مي

كنند، تنها خداوند و رسولش و آن مؤمناني مورد كافران قاطعانه عمل مي

دارند و زكات شما هستند كه خاشعانه نماز به پا ميدوست و ياور

پردازند و هركس كه خدا و پيامبرش و مؤمنان را به دوستي و ياري مي

! اي مؤمنان. و بي ترديد حزب اهللا پيروز است) حزب اهللا است(بپذيرد 
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كساني را از اهل كتاب و از كافران به دوستي نگيريد كه دين شما را 

از خدا ر واقعا مؤمن هستيد،گيرند، اگه بازي ميكنند و بمسخره مي

.»!بترسيد

:به عنوان مثالت،مرسوم و مشخص اسكامالًقرآنياين معني در تعبيرات

كه از پيوند و رابطة مسلماناني كه در مدينه بودند با مسلماناني كه هنوزينزما

:فرمايدگويد، چنين ميسخن ميبنا به هردليل هجرت نكرده بودند

�{�������� ������ ����������	��
��������������� ������ ����������	��
��������������� ������ ����������	��
��������������� ������ ����������	��
�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ ���!��"��#��$��%��&��'���()��*��+������������ ���!��"��#��$��%��&��'���()��*��+������������ ���!��"��#��$��%��&��'���()��*��+������������ ���!��"��#��$��%��&��'���()��*��+

,��-��.��/���0��1��2��3��4��5��67,��-��.��/���0��1��2��3��4��5��67,��-��.��/���0��1��2��3��4��5��67,��-��.��/���0��1��2��3��4��5��67�z��*�e� :�n�–

n-�»ن هجرت كرده اند و با مال و جا) به مدينه(گمان كساني كه ايمان آورده و بي

آنها را (و كساني كه ) و لقب مهاجرين گرفته اند(خود در راه خدا جهاد نموده اند 

و به انصار (ياري نموده اند، ) ايشان را(پناه داده اند و ) در خانه و كاشانة خود

، آنها دوستان و ياوران همديگرند، اما كساني كه ايمان آورده، اما )ملقب شده اند

آنها موردد هيچ دوستي و ياوري درننكنه هجرت جرت نكرده اند تا زماني كه

كمك و ياري خواستنددينشان از شما كمك و ياري) حفظ(نداريد، اگر براي 

.»گرندكه كافران يار و ياور يكدي) شما بدانيد(ايشان بر شما واجب است، و 

در مورد دو گويد، سخن مي�زماني هم كه از زندگي خانوادگي پيامبر

:فرمايدش ميتن از همسران

�{��t�� �s��rq��p��o��n��m��l��k�� �j��i��h��t�� �s��rq��p��o��n��m��l��k�� �j��i��h��t�� �s��rq��p��o��n��m��l��k�� �j��i��h��t�� �s��rq��p��o��n��m��l��k�� �j��i��h
� �w� �v� �u� �w� �v� �u� �w� �v� �u� �w� �v� �uz�N#�)/�� :Y�» ،به ) بدانيد كه(اگر عليه او همدست شويد

حقيقت خداوند و جبرئيل و مؤمنان خوب و شايسته ياور او هستند، پس از 

.»آن مالئك نيز ياور و پشتيبان او خواهند بود

مؤيـد و  ست كه جبرئيل و مالئكه و مؤمنينادر اين آيه اين » مولي«معناي 

.ياور پيامبر هستند، نه خليفه و رهبر سياسي ايشان
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» ظهـار «و » نصـرت «مترادف » واليت«بينيم، همانگونه كه در آيات فوق مي

:فرمايدو باز در تأييد اين معني مي... كردن استبه معني ياري و پشتيباني

{�Æ�� �Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½�Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½�Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½�Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½z�~{� :nf�» به

او كه دوستدار و ياور شماست، چه يار و ياور نيكويي ! خدا متوسل شويد

.»است

{ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���à���à���à���àz�2[] :���» اين

.»و كافران هيچ ياوري ندارند،بدان سبب است كه خداوند ياور مؤمنان است

داري را به معناي امامت و عهده» مولي«توان بديهي است، در اينجا نيز نمي

خداوند عالوه بر مؤمنان، بر كافران نيز امور حكومتي درنظر گرفت؛ زيرا يقيناً

دار و سرپرست امور زندگي و مرگشان است، امـا قطعـاً  واليت داشته و عهده

دوستدار و ياور كافران نيست، گذشته از اين كافران هميشه پيشـوايان و ائمـة   

.!خود را داشته و دارندكفر و ضاللت خاص

از نهي از دوستي با يهود و نصارا به سخنان عبداهللا بن ابي به هرحال، پس 

شدند، پيماني ميكند كه با آنان وارد دوستي و هممنافقين اشاره ميو ساير

�}�:كردندبرايشان وساطت مي�حتي نزد پيامبر � �6� �7���6��7���6��7���6��7z�£2¬�u� :

كنيم و دوستي مان را با آنها ت به آنها كمك ميما بدين عل:گفتندو مي... ��

ترسيم كه روزگار به نفع آنان برگردد و نماييم، زيرا ميهمچنان حفظ مي

��3��4��5��3��4��5��3��4��5��3��4��5}�! دوباره قدرت را بدست بگيرند، آنگاه ما محتاج ايشان شويم

Q��RQ��RQ��RQ��R�z�£2¬�u� :
��...

هبـري و  ر«در آيـه بـه زعـم تيجـاني     » واليـت «ديگر اينكه اگر معنـي  -2

بايستي تمام كساني كه تحـت سرپرسـتي و حاكميـت خـدا و     بود،مي» امارت

محسـوب شـوند، در   » حـزب اهللا «طبق آيه گرفتندقرار مي�رسولش و علي

االمر فقط زمامدار و امير مؤمنان ست، زيرا كه رهبر و صاحبيحاليكه چنين ن

لـك اسـالمي نيـز    نيست، بلكه امير و حاكم بر منافقين و كفار موجـود در مما 
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هـا بـوده   هـا و اقليـت  حاكم و امير همة گروه�هست، همانگونه كه پيامبر

.است

در مدينه زمامدار اهل كتاب كه اسالم آنهـا را بـه عنـوان    �رسول خدا

افقاني همچون عبداهللا بن ابي و گروهش بوده و همه نكند، و ماهل ذمه ياد مي

دند، همانگونه كه همـة افـراد و   مؤمن و غيرمؤمن تحت سلطه و رهبري او بو

بوده اند، البته كه همه آنـان  �ها نيز تحت سرپرستي علي و ديگر خلفاگروه

تنها مؤمناني هستند كه خدا و رسولش » حزب اهللا«نبوده اند، بلكه » حزب اهللا«

و ديگر مؤمنان خاشع و مخلص نه منافقان مؤمن نما و رياكار را به دوسـتي و  

:فرمايدد؛ چنانچه ميگزيننياوري برمي

�{� ���������������� ����������	���
�� ���������������������� ����������	���
�� ���������������������� ����������	���
�� ���������������������� ����������	���
�� �����z�£2¬�u� :
��
حزب اهللا (هركس كه خدا و پيامبر و مؤمنان را به دوستي و ياوري بپذيرد «

.»ترديد حزب اهللا پيروز استبي) است و

ية خواستار دوستي و ياوري مؤمنين با يكـديگر و همچنـين   يجه آن آتدر ن

نيز يكي از همان مؤمنين مخلص و واقعـي  �رسول اوست كه عليبا خدا و 

.است

�}�همچنين مراد از -3� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��z خشوع و فروتني«در آن آيه«

.است

و يـا بـه معنـي انحنـاء    : دو معنـا هسـتند  داراي » سـجود «و » ركوع«اصوالً

������������������������}�هري است؛ يا به معني خشوع و فروتنـي كـه در آيـة    خميدن ظا

��������z�¬�u�£2 :

به همين معني اخير است؛ همانگونه كـه در جـايي ديگـر    �

:فرمايدمي

�{� �y��x��w���v��y��x��w���v��y��x��w���v��y��x��w���vz�H���� :��» خدا را(ستاره و درخت (

».كنندسجده مي
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شوند و چ وجه به معناي اول خم نمييهدر حاليكه ستاره و درخت به 

������������}: دهند، و در جايي ديگر ميفرمايدعمل ظاهري سجده را انجام نمي
����������������������� � � ����	��
����������������������������� � � ����	��
����������������������������� � � ����	��
����������������������������� � � ����	��
������z�k :�Y�»د رداود گمان ب

كه ما او را آزموده ايم، پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و خاشعانه 

.»و كرنش كنان فرو افتاد و توبه كرد

به راستي تنها خدا و رسولش و آن مؤمناني «: معني درست آيه چنين است

دارنـد و زكـات را   ع و طيب خاطر نماز را برپا ميياور شما هستند كه با خشو

.»پردازندمي

شان را از صـميم قلـب و از روي ايمـان كامـل انجـام      يعني نماز و زكات

پردازند، هيچگونه ريا و تظاهر و اكراهـي در انجـام آن ندارنـد،    دهند و ميمي

كـات  و ز،ها عبارت از چند حركت بـدني نيسـت  ندانند كه نماز تها ميزيرا آن

باشد، بلكه هردو عبادتي هستند كه آنها را به خدا هم تناه پرداخت ماليات نمي

سازند، لذا با انجام خاشعانه و راكعانه نماز از فحشا و منكـر دوري  نزديك مي

هم خود و هـم مـال و روزي  ي زكاتگزينند و با دادن راكعانه و خاضعانهمي

.ت آن نزد خداوند همين است و بسگردانند، تنها شرط مقبوليشان را پاك مي

دهنـد،  همانگونه در مورد منافقين و كساني كه نماز و زكات را انجـام مـي  

:فرمايدولي در انجام آن خاشع و خالص نيستند، چنين مي

�{��®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡����
��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±� �°��¯��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±� �°��¯��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±� �°��¯��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±� �°��¯

Â��Á��À��¿����¾�����½Â��Á��À��¿����¾�����½Â��Á��À��¿����¾�����½Â��Á��À��¿����¾�����½���Æ�����������Å��Ä����Ã���Æ�����������Å��Ä����Ã���Æ�����������Å��Ä����Ã���Æ�����������Å��Ä����Ãz�a; /�� :
-–
Y�
خوانند و زكات داشتن نفاق خود نماز ميه منافقاني كه براي پنهانب!اي پيامبر«

چه از روي اختيار و چه از روي اجبار به انفاق و زكات اموال: پردازند، بگومي

اسق هستيد، هيچ شود؛ چرا كه شما قومي فبپردازيد، در هرحال از شما پذيرفته نمي

هايشان نشده است، جز اينكه آنان به خدا و بخششچيز مانع پذيرش و قبول 
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خوانند و تنها از روي حالي و تنبلي ميپيامبرش ايمان ندارند و نماز را با بي

.»دهندانفاق را مي) زكات و(ناچاري 

»و هـم كـاهرون  «و »و هـم كسـالي  «ي جمالت حاليهبينيم كه در اينجامي

.هستند»هم راكعونو«شابه م

» ةيقيمـون الصـلو  «بـه جملـة   »ةيؤتون الزكو«ي جملهي مزبوردر آيه: ثانياً

رابـط اسـت و   » و هـم راكعـون  «ية لدر جملة حا» هم«معطوف است و ضمير 

و » يقيمـون «در هردو فعل » واو«مير ذوالحال آن ض:يا به عبارت ديگر،مرجع

» �يقيمون الصـلو «در جملة »واو«ضمير يلبدون دلتواناست، و نمي» يؤتون«

.!خلع كرد» هم«را از مرجعيت 

بدين ترتيب اگر تفسير تيجاني و ديگر مدعيان را بپذيريم، معناي آيه چنين 

اولياء و سرپرستان مؤمنين كساني هستند كه در حـال ركـوع،   «خواهد بود كه 

عبـارت  ر حـال ركـوع  اما اقامة نمـاز د ،»!ندپردازو زكات مي،نماز اقامه كرده

و كـل در جـزء   ،معنـايي اسـت؛ زيـرا خـود ركـوع جزئـي از نمـاز اسـت        بي

.!گنجدنمي

�چنين ادعايي نشده است نه پيـامبر �جز در مورد حضرت علي-4
چنين كاري نكرده اند، يعني مصداق اعطـاي زكـات در   �و نه فرزندان علي

ري نيست، پس شخص ديگ) يعني حضرت علي(حال ركوع نماز جز يك تن 

و خالف بالغـت و فصـاحت قـرآن    ،استعمال الفاظ جمع هيچ توجيهي ندارد

صـيغة  خصوصـاً ،ادن عملي به يك نفر از الفـاظ جمـع  داست كه براي نسبت

ـ در زبان عراستفاده كند كه اصالً» مه«و ضمير » ينَذلَّاَ« ي اسـتعمال آن بـراي   ب

.!ل نيستجمع، حتي به منظور اكرام و احترام هم معموغير

نيز يكي از مؤمنان بود و دوستي او نيز هماننـد دوسـتي ديگـر    �اما علي

آورنـد، بـر   شان را خاشعانه و مخلصانه به جاي مـي مؤمناني كه نماز و زكات

.!همه مؤمنان واجب است
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كـه از  » إنما«مدعيان در جهت تحميل راي خود بر لفظ تيجاني و ساير-5

كننـد، امـا الزم بـه توضـيح اسـت كـه       أكيد مـي بسيار ت،باشدادوات حصر مي

آيـه  بـود،  چنانچه به زعم تيجاني و ديگران منظور از آن رهبري و امـارت مـي  

همچـون ،بر هر اميـر و امـامي  صادق بود، زيرا طبق آيه�در مورد عليهاتن

را ادا نمايـد؛ يعنـي در حـال    ، واجب بوده كه شرط رهبري و امـارت �علي

.!!دزكات بپرداز،ركوع

شان را در حـال ركـوع   هيچگاه زكات�و فرزندان علي�چرا پيامبر

ننمودنـد؟ اگـر امامـت و واليـت     ند و شرط واليت و سرپرستي را ادانپرداخت

و حسـنين و  �بنابراين، پيامبر. مشروط به دادن زكات در حال ركوع است

گونه واليـت  شان كه در ركوع نمازشان زكات نپرداخته اند، نبايد هيچفرزندان

.!و امامتي بر مؤمنين داشته باشند

ر تمام افعال به صورت مضارع ذكر شده است كه بر اسـتمرا هدر آن آي-6

براي كسـي  » ةيقيمون الصلو«كه فعل جملة و دوام موضوع داللت دارد؛ چنان

شود، بلكه در مورد كسي كه مرتباًكه فقط يك بار نماز اقامه كند استعمال نمي

بنابراين، در آيه كساني مورد نظر هستند . شودكند به كار برده ميامه مينماز اق

.دارندكه مادام العمر نماز به پا مي

نيز جاري است؛ يعني در » ةيؤتون الزكو«براي فعل جملة يناًهمين حكم ع

شـدن زكـات بـر ايشـان     مورد كساني استعمال ميشود كه در صـورت واجـب  

همين سـبب اگـر معنـاي آيـه را مطـابق دلخـواه       پردازند، بههمواره زكات مي

بدانيم، در اين صـورت اوليـاء و امامـان مـؤمنين بايـد      تيجاني و ساير مدعيان

در حال ركوع بپردازند، در حاليكه حتي بنا به اين روايـت  شان را دائماًزكات

�چرا علـي : پرسيمجعلي 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؟اين 

ر آيـه  زكات در حال ركـوع د بينيم دادناضافه بر اين همانگونه كه مي! ثانياً

از مثبت ذكر شده، اما اگر منظور از آن را مطابق به عنوان عمل نيك و يك امتي



��130بازسازي باورها

پس چـرا  ! تحب استمسقطعاًادعاي تيجاني بدانيم، اين كار اگر واجب نباشد

�سي به تنها ولي مؤمنين، علـي أماء و مراجع مذهب الاقل از باب تائمه، عل

هيچگـاه هنگـام ركـوع    ،كه تنها و تنها او بوده كه اين شـرط را بـه جـا آورده   

.!كنند؟نمازشان، زكات خود را به مستمندان پرداخت نكرده و نمي

.ل يا بعد از نماز بپردازد؟توانست زكات خود را قبنمي�آيا علي: ثالثاً

گدايي كه نه تنها در نماز جماعت شركت ننموده، بلكه رعايت حـال  :ًرابعاً

مسلمانان نمازگزار را هم نكرده و با گدايي در مسجد آن هم با اصرار مـزاحم  

به زكات خود راترجيحاً�نمازگزاران شده، چه خصوصيتي داشت كه علي

برساند، و براي پرداخـت  تا نمازش را به پاياناو پرداخت نمايد و صبر نكرد 

يا چنـين كسـي در مدينـه يافـت     زكات خويش فرد مستحق ديگري را بيابد، آ

.)1(!شد؟نمي

تـوان در  در هيچ آيه و حديثي و حتي هيچ كتب فقهي نيامـده كـه مـي   -7

زكات، صدقه، هديه، انفاق، عتق، اجـاره، نكـاح، طـالق    : نماز عقودي همچون

واجب باشد يا مسـتحب انجـام داد، ايـن كـار نـه تنهـا واجـب يـا         هرا چ... و

مستحب نيست، بلكه به اجماع تمـامي فقهـاي شـيعه و سـني نمـاز را باطـل       

.!كندمي

پردازنـد،  نمـي خـود از طرف ديگر زكات را خود اشخاص و به تشخيص

آوري بلكه بايد آن را به عاملين زكات پرداخت نمايند تـا توسـط آنـان جمـع    

ميان مستحقين تقسـيم و توزيـع   سپس با رعايت مصالح و ضوابط آنو ،شود
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خـود گروهـي را بـراي گـردآوري     �همانگونه كه در زمان پيامبر؛)1(شود

.!فرمودآن را تقسيم ميزكات تعيين و گاهي شخصاً

زكات بر كسي واجب است كه الاقل مالك حـد نصـاب باشـد و    : اوالً-8

�حالي كه آشنايان به احـوال حضـرت علـي   يك سال هم بر آن بگذرد، در 

دانند كه او در آن زمان اموالي نداشت و جزو مهاجرين مستمندي بـود كـه   مي

.!زكات بر او واجب نبود

ء استفاده از انگشتر طال براي مـرد مسـلمان حـرام    از نظر تمامي فقها:ًثانياً

.!است

ار بـرد، بلكـه   را بـه كـ  » زكـات «لفـظ  توان براي بخشش انگشـتر  نمي! ثالثاً

آننـد كـه دادن انگشـتر بـه     را به كار گرفت، تمام فقهاء بر» هديه«بايستي كلمه 

هاي مثل انگشـتر  و اگر حتي زكات زيور و زينت،باشدعنوان زكات جايز نمي

اگر دادن زكات در نماز مشروع و يـا  ! در حال نماز جايز نيستنيز جايز باشد

به حالت ركوع اختصاص داده است، د، چرا خداوند آن را فقطوبمستحب مي

توانـد ايـن كـار را    بهتر مـي » تشهد«و يا » قيام«در حاليكه نمازگزار در حالت 

.!انجام دهد
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حالت ركوع از حاالتي است كه ايما و اشاره در آن ممكن نيست، زيرا -9

پـايين  هبخم شده و رو ند و سر نيز كامالًها بايستي بر زانوها قرار بگيردست

از اين رو با استفاده از سر و صورت يا حركت دسـتان در حـال ركـوع    ؛باشد

زكات داد، در غير اين صورت نمازگزار از حالت ركوع توان اشاره كرد ونمي

.!خارج خواهد شد

در حال ركوع با انگشت مياني به گدا اشاره كرده �علي:اينكه گفته شده

و يا تكلم در حال نماز كـاري  صحيح نيست، زيرا به اتفاق تمامي فقهاء اشاره

شـود، گذشـته از آن هرگونـه حركـت     اضافي است و موجب بطالن نماز مـي 

امام جماعت و جمعي و منسجم و مشخصخارج از حركاتي دستاضافي كه 

ساير نمازگزاران باشد باطل است، اگر چنين چيزي مستحب و يا واجب بـود،  

گزارد، خـود آن را  ان نماز مينيز كه در آنجا حضور داشت و با آن�پيامبر

بارهـا ايـن   �فرمود، و يا عليداد و يا اصحابش را بدان تشويق ميانجام مي

داد و بـه فرزنـدان خـود و ديگـران آن را     كار مستحب يا واجب را انجام مـي 

نمود؛ زيرا خداوند بنا به زعم تيجـاني و مـدعيان آيـه را در همـين     توصيه مي

.!ن را آنگونه ستوده استمورد نازل نموده و مؤمنا

باالخره جالب اينجاست كه بسياري از خطيبان و نويسندگان روايـت  -10

نادرست ديگري را نيز آورده اند كه با اين روايت جعلـي يعنـي دادن انگشـتر    

در جنگي تيـري  «: گويندخواند، زيرا مينميطال به گدا در حالت ركوع كامالً

هرچه تالش كردند نتوانستند تيـر را بـه   اصابت كرد، اصحاب �به پاي علي

�پيـامبر ! كـرد از پـاي او بيـرون بكشـند    خاطر درد شديدي كه ايجاد مـي 
در �كـه علـي  و آن اين است كـه هنگـامي   ،تنها يك راه وجود دارد: فرمود

�اصحاب اين كـار را كردنـد و علـي   ! تير را بيرون بكشيدحالت نماز است

؟ اكنـون ايـن پرسـش مطـرح     !چيـزي نشـد  حتي تكاني هم نخورد و متوجـه  

كه در حال نمـاز تيـر دردنـاك را از پـايش بيـرون كشـيدند       �علي: شودمي
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ا شد؟ آيا صـداي  ددر نماز آن هم نماز جماعت متوجه گمتوجه نشد، چگونه 

.!تر بود؟كشيدن تير سختگدا از درد بيرون

مقامي است الهي؟» امامت«آيا 
به آن استناد نموده، » همراه با راستگويان«ب دليل ديگري كه تيجاني در كتا

:اين آيه است
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��¬��«��ª��©���� � � � �̈ �§��¬��«��ª��©���� � � � �̈ �§��¬��«��ª��©���� � � � �̈ �§��¬��«��ª��©���� � � � �̈ �§z�£�"P�� :��Y�» آنگاه كه پروردگار ابراهيم او را

پس س(آنها را به تمام و كمال انجام داد، ) به خوبي(بوسيلة كلماتي آزمود و او 

از : گفت) ابراهيم(دهم، من تو را امام و پيشواي مردم قرار مي: فرمود) خداوند

رسد، پيمان و وعده من به ستمكاران نمي) اين: (دودمان و فرزندان من چه؟ فرمود

.»)گيردبلكه تنها فرزندان نيكوكار و بازماندگان صالح تو را دربر مي(

» امامت و خالفت«كند كه ني همچون بسياري از شيعيان ادعا مياجتي

زيرا خداوند ! شودو امام و خليفه از جانب خدا تعيين مي،منصبي است الهي

��~�����¡}�: فرمايدمي � �}¡�����~�� � �}¡�����~�� � �}¡�����~�� � �}�z�£�"P�� :��Y�»يمن تو را امام و پيشوا

.»دهممردم قرار مي

و مردم در انتخاب رهبري نقشي ،منصبي است الهي» امامت«بنابراين، ادعا 

شـورا و  «و فرمـان خداونـد آمـده،    لهـي مورد چيزي كـه نـص ا  ندارند، و در

معناي نخواهند داشت، لذا هرگونه شورا و انتخابي در اين زمينـه و  » انتخابات

از جمله شوراي تشكيل شده در سقيفة بني ساعده براي تعيين خليفـه بعـد از   

را بـه آن مقـام   �است، زيرا خداوند خود عليمحكوم و مردود�پيامبر

.بارها به آن سفارش نموده استوهاهم بار�وب نموده و پيامبرمنص
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:گوييم كهدر جواب مي
است، نـه امامـت و خالفـت صـرفاً    » ت پيامبريماما«منظور آيه از امام -1

پيامبري از جانب خدا انتخاب و برگزيـده شـده اسـت،    حكومتي، زيرا كه هر

.مامي پيامبر نيستپيامبري امام است، ولي هر ابدين معنا كه هر

ه بسياري از اهـل تشـيع معتقـد    در آيه همانگونه ك» امام«منظور از اگر-2

بود، در اين صـورت بـه مقـام واالي پيـامبران الهـي     امامت خالفت ميهستند

كـه از  �اهانت شده است؛ زيرا خداوند در آيه بـه ابـراهيم  »عليهم السالم«

هـايي كـه از تـو بـه     بعد از آزمـون «: دفرمايترين پيامبران الهي است، ميبزرگ

.»عمل آوردم، تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم

كنند، به امامت و جانشيني معني مي) در اين آيه(اما كساني كه لفظ امام را 

التر بـه شـمار   بـا برتـر و  �ألخص ابـراهيم بـا مقام امام را از مقام پيـامبر و  

نبـوت و  «مرحلـه بعـد از   » امامـت «بگـذاريم،  آورند، زيرا اگر بنا را بر ادعا مي

شود، موضوعي كه اقبال الهـوري را چنـين   ن ميتر از آباالتر و كامل» رسالت

:مند كرده استگله

استدرد سرعشق را پيغمبرياز واليت كمتر است        تا نبوت 

ود و هـم رسـول و خليـل و هـم     بـ هم نبـي  �دانيم كه ابراهيمهمه مي

شـود  كتاب، در واقع از نظر تيجاني و همفكران او چنين اسـتنباط مـي  صاحب

اهللا، رسـول اهللا، خليـل اهللا و بـه طـور كلـي از پيـامبران       از نبي» امام«كه مقام 

به تمـام ايـن   �اولوالعزم كه صاحب كتاب بوده اند برتر است، زيرا ابراهيم

از ايـن درجـات،   ها متصف بوده و خداوند بنا به ادعاي تيجـاني پـس   ويژگي

ده وبه او عطاء فرمهمان امامت خالفت و جانشيني استدرجة باالتري هم كه

خداونـد  «: كنـد روايـت مـي  �همانگونه كه كليني از حضرت صادق! است

اي مطيـع  او را بنـده ،اهيم را قبل از آن كه نبـي بنمايـد  تبارك و تعالي ابر

ـ  گردانيد، ول نمايـد، او را رسـول   او را نبي كرد، قبل از آن كـه او را رس
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گردانيد، قبل از آن كه او را خليل خود كند و او را خليل خود كرد، قبـل  

.)1(»!امام بنمايدرااز آنكه او

{����~��{����~��{����~��{����~��}�:فرمايـد مـي �بعد از اينكه خداوند خطاب به ابـراهيم -3
¡���¡���¡���¡����z�£�"P�� :��Y�آيا اين : گفتاشبنا به سرشت انساني�ابراهيم

چنين �خواهد رسيد؟ خداوندني امامت پيامبري به فرزندان من نيزمقام يع

مبنـي بـر   (پيمان مـن  «���ª��©���¨��¬��«��ª��©���¨��¬��«��ª��©���¨��¬��«��ª��©���¨z�£�"P�� :��Y»��¬��}�فرمايد كه 

بداند كه �تا ابراهيم» رسدبه ظالمين و ستمگران نمي) دادن امامت پيامبري

رهبـري  اين مقام ارثي و دودماني نيست، همانگونه كه در امامـت نمـاز و هـر   

.ديگري نيز چنين است

بعضي از فرزندان و ذرية : دهنددر قرآنكريم آيات بسياري آمده نشان مي

بنابراين، منظور از . يعني امامت پيامبري رسيده اندين مقامبه ا�ابراهيم

بينيم، اين پيمان در آيه همان امامت پيامبري است، و همانگونه كه مي» امام«

و ستمگر نبوده اند، به اسحاق، » ظالم«ها رسيد كه خداوند به كساني از آن

عليهم (به محمد بن عبداهللاسماعيل، يعقوب، يوسف، موسي، عيسي و نهايتاً

���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À��A��A��A��A}:)السالم
��ML��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��ML��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��ML��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��ML��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B

��Q��P���O��N��Q��P���O��N��Q��P���O��N��Q��P���O��Nz����P�e� :n�–n-�» يعقوب را ما به ابراهيم، اسحاق و

يم، و همه آنان را مرداني صالح و شايسته نموديم دبه عنوان ارمغاني عطا كر

ما آنان را رهبران و پيشواياني قرار داديم كه ) و آنها جزو ظالمين نبودند، پس(

ها و اقامة نماز و كردند، و انجام خوبيبرابر دستور ما، امامت و رهبري مي

.»بردار ما بودندو آنان فرمان،يمكردزكات را بديشان وحي ميدادن

��� h ,���0 � !��k ,��{� .�/0 ,�n
1>� 5,+�( B�� �E�; 7�8� '� �+ 1#��+ oJ %x� ,D
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را كه به �خداوند بعضي از فرزندان ابراهيم: بينيمهمانگونه كه مي

هاي كند، ابراهيم دو فرزند به نامياد مي» ائمه«پيامبري رسيده اند، با لفظ 

فرزندان يعقوب اسحاق و اسماعيل داشت، يعقوب فرزند اسحاق است كه از 

ياد شده اند، بعض از آنها نيز همچون )1(»بني اسرائيل«و »أسباط«در قرآن به 

نيز از نسل » قريش«ند، يوسف و موسي و هارون و عيسي به اين مقام رسيده ا

به اين مقام رسيد؛ همچنان كه �ند كه از اين نسل نيز محمدتساسماعيل ه

�����e}�: فرمايدمي dc��b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� �[� �Z���e�� dc��b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� �[� �Z���e�� dc��b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� �[� �Z���e�� dc��b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� �[� �Z
�l��k��j��i��h��g��f�l��k��j��i��h��g��f�l��k��j��i��h��g��f�l��k��j��i��h��g��f��r��qp��o� �n�� � �m��r��qp��o� �n�� � �m��r��qp��o� �n�� � �m��r��qp��o� �n�� � �m

�u��t��s�u��t��s�u��t��s�u��t��sz�£2���� :�-–�Y�»تورات(ما به موسي كتاب به راستي (

را داديم، پس شك نداشته باش كه موسي تورات را دريافت كرد و ما آن را 

پيامبران (و از ميان بني اسرائيل ،مديماية هدايت و رهنماي بني اسرائيل گرداني

نمودند، آنگاه رهنمايي مي) مردم را(ن ماپيشواياني قرار داديم كه به فرما) و

.»د و به آيات ما ايمان پيدا كردندصبر كردن) در راه خدا(كه 

پس از احراز فضايل و كماالتي » امامت«شود، حظه ميالچنان كه م

را بعد از اينكه از آزمايش الهي سربلند �اكتسابي است، لذا امامت ابراهيم

ادا كرد، اعالم فرموده و در مورد فرزندانش بيرون آمد و حق كلمات خدا را 

�É}نيز شرط  �È��Ç� �ÆÉ� �È��Ç� �ÆÉ� �È��Ç� �ÆÉ� �È��Ç� �Æz����P�e� :n�� و{��qp� �o� �n��qp� �o� �n��qp� �o� �n��qp� �o� �n
u��t��s��ru��t��s��ru��t��s��ru��t��s��rz�£2����:�Y� ،را ذكر نموده است، اين نوع امامت

» ائمه«و » امام«است؛ چنان كه در موارد ديگر به جاي لفظ » امامت پيامبري«

را به كار برده است؛ همانگونه » لنبييونا«و » رسول«معني واقعي آن را يعني 

��������I��H��G��F��E��D}�:بينيمكه در اين آيات مي �C��B��A����I��H��G��F��E��D���� �C��B��A����I��H��G��F��E��D���� �C��B��A����I��H��G��F��E��D���� �C��B��A

��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KJ��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KJ��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KJ��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KJ

��� � +,. "@# ��2�'�� ��@# F�¬�w� ��; � ,1>� F�¬�w� ,. "@# 7�� ?�+ D
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��h�� � � �g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_�� � ^]��\��[��Z��h��� � �g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_�� � ^]��\��[��Z��h��� � �g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_�� � ^]��\��[��Z��h��� � �g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_�� � ^]��\��[��Z
��u��t����s��r��q��po���n��m��l��k��j��i��u��t����s��r��q��po���n��m��l��k��j��i��u��t����s��r��q��po���n��m��l��k��j��i��u��t����s��r��q��po���n��m��l��k��j��i

z�£�"P�� :��n–����»را ) كعبه(هاي خانة پايهلگاه كه ابراهيم و اسماعيآن

!ا از ما قبول كناين ر! پروردگارا:) دست به عا برداشته و گفتند(بردند، باال مي

بردار تو باشيم، چنان كن كه ما دو نفر مسلمان و مخلص و فرمان!!پروردگارا

! ر دهقراز امتي مسلمان كه تسليم تو باشندو از فرزندان و نسل ما ني

رسولي را از خودشان برانگيز ) يعني امت مسلمان(در ميان آنان ! اپروردگار

و حكمت ) قرآن(ايشان بخواند و كتاب تا آيات تو را بر) كه محمد باشد(

به راستي تو را بديشان بياموزد و ايشان را تزكيه كند و تعالي بخشد،) سنتش(

.»صاحب عزت و حكمتي

�{Z��Y��X��W�� �V� �U� �T��SZ��Y��X��W�� �V� �U� �T��SZ��Y��X��W�� �V� �U� �T��SZ��Y��X��W�� �V� �U� �T��S���_�� �̂ �]�� � � � �\��[���_�� �̂ �]�� � � � �\��[���_�� �̂ �]�� � � � �\��[���_�� �̂ �]�� � � � �\��[
��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`

���r��q��p��o���r��q��p��o���r��q��p��o���r��q��p��oz�£�"P�� :�-��»به نام قرآن(ما به خدا و آنچه : بگوييد (

و آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، فرزندان و ،بر ما نازل گشته

و آنچه كه به يو عيسگشته، و نيز به آنچه كه به موسي لنوادگان يعقوب ناز

ايمان داريم، ما بين از طرف پروردگارشان داده شده استهمة پيامبران 

.»گذاريمكدام از آنها فرق نميهيچ

كه در آية فوق آمده n��m��l��k��jn��m��l��k��jn��m��l��k��jn��m��l��k��jz}�و در جاي ديگري به جاي 

�: فرمايداست مي {{��z� �y� �x� �w� � v{� �z� �y� �x� �w� � v{� �z� �y� �x� �w� � v{� �z� �y� �x� �w� � vz�£�"P�� :�f
ما بين «�

.»گذاريمهيچ فرقي نميرسوالنش 

مت است؛ به طوري كه اما» امامت خالفت«غير از » امامت نبوت«بنابراين، 

از طريـق وحـي بـا نـام و نشـان مشـخص       جانشيني برخالف امامت پيامبري

.گرددنمي



��138بازسازي باورها

ايـل  ذرته نماند كه اين نوع از امامت نيـز بسـتگي بـه فضـايل يـا     فالبته ناگ

: فرمايددگان شايستة خدا ميبنو » عبادالرحمن«ة اخالقي دارد؛ چنان كه در بار

:شان اين استيكي از صفات

�{���}��|��{��z��y��x� �w� �v� � � � �u� �t��s���}��|��{��z��y��x� �w� �v� � � � �u� �t��s���}��|��{��z��y��x� �w� �v� � � � �u� �t��s���}��|��{��z��y��x� �w� �v� � � � �u� �t��s
¡��~¡��~¡��~¡��~z���E�*�� :nY�»)كساني هستند كه ) بندگان خوب خدا

و به سبب طاعت(ي به ما عطا فرما كه همسران و فرندان! پروردگارا: گويندمي

ند، و ما را امام گرد) شيمانخودلو(سبب روشني چشمان ) فضايل اخالقي

.»)ن به ما اقتدا كننداي كه در امورشابه گونه! (اران گردانو پيشواي پرهيزك

دهد كه همچون عبادالرحمن از او خداوند در اينجا به مسلمانان دستور مي

اي برساند كه و به مرحله،اران بگماردكتا آنها را به مقام امامت پرهيزبخواهند

.الگو قرار بگيرندسرمشق واز لحاظ فضايل اخالقيبراي اهل تقوا

و برعكس، اگر با رذايل اخالقي نسبت پيدا كنند، امام و پيشواي فاسقان و 

: فرمايدبدكاران خواهند بود؛ چنان كه در مورد فرعون و لشكريانش مي

{¤��£� � ¢¡� ��� �~��}� �|¤��£� � ¢¡� ��� �~��}� �|¤��£� � ¢¡� ��� �~��}� �|¤��£� � ¢¡� ��� �~��}� �|§�¦��¥§�¦��¥§�¦��¥§�¦��¥z
�gG"�� :Y��»به سوي م رارار داديم كه مردما آنان را امامان و پيشواياني ق

.»گردندياري نمي) از سوي كسي(و روز قيامت ،خواندندمي) دوزخ(آتش 

نامد، اما نه به معناي اولي، بلكه بـدترين  در اين آيه خداوند آنها را امام مي

كـاري از آنهـا پيـروي    گرداند و در نتيجه از روي تبهمردم را بر آنها مسلط مي

نيز زاييدة روابط اجتمـاعي آن مـردم و ارادة خداونـد    ن تسلطكنند، البته ايمي

قومي به فساد تن در دادند، خداوند توفيق هـدايت را از  باشد، يعني هرگاهمي

ن و در نتيجه زورگوترين افـراد همچـون فرعـون و هامـا    و،كندآنها سلب مي
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جـزو  كنند، ايـن شوند و بر ايشان تسلط پيدا ميجنودشان امام و رهبرشان مي

.)1(هاي تغييرناپذير الهي استقوانين و سنت

مقـامي  ،در شكل مثبت آن چه نبوتي باشد و چـه غيـر از آن  » امامت«پس 

ند دارد و به هيچ وجـه قابـل   واست كه با كمال نفساني و شايستگي معنوي پي

تواند مقام مزبور را از اهل آن بگيرد، از ييعني كسي نمغصب و سلب نيست؛ 

شـان بنـابر اراده و   ي ميكنند، تبعيتورامي پيدمي كه از چنين امطرف ديگر مر

.احساس مسئوليت ايماني است

�حضرت علي» ابالغ امامت«ي هبررسي آي

:فرمايدخداوند در قرآن مي

{����� ��������� ���� � ��� �	�� 
������ �������� ���������������������� ���� � ��� �	�� 
������ �������� ���������������������� ���� � ��� �	�� 
������ �������� ���������������������� ���� � ��� �	�� 
������ �������� ��������
����������������������� ������� � ������������������������� ������� � ������������������������� ������� � ������������������������� ������� � ��z�£2¬�u� :�n�»امبراي پي!

به تمام و كمال و بدون (هرآنچه را از سوي پروردگارت بر تو نازل شده 

رسالت ،اگر چنين نكني) را بدان دعوت كنو آنان(به مردم برسان ) ترس

مردم ) خطرات و گزند(و خداوند تو را از ،اينرسانده) به مردم(خدا را 

.»كندت نميدارد، و خداوند كافران را هدايمحفوظ و مصون مي) مخالف(

بـه  » همـراه بـا راسـتگويان   «آية فوق آية ديگري است كه تيجاني در كتاب 

عيان معتقد است كـه  يو همچون بسياري از ش،از آن ياد كرده» آية بالغ«عنوان 

الـوداع بـه   حجـة با اصحابش از �هنگامي كه پيامبرغديرخماين آيه روز 

ه پيامبرش چنين امـر فرمـوده   گشت نازل شد، خداوند در اين آيه بميمدينه بر

از هيچ كـس هـراس و بـدل راه    را به جانشيني خود معرفي كند و�كه علي

.ندهد، و اگر چنين نكند در واقع رسالت خدا را ابالغ نكرده است

����{¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|�z�2L��� :���M ZV� � ��9 2���2= 1"�"9 �;
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را خواند و سـپس بـه   �علي�پيامبرين علت پس از نزول آيهبه هم

تيجاني پا را فراتـر  ) 100ص(..»��H8,5` 8 �OL �y 1�0 8 `5«: مردم فرمود

وايتـي  او بـه ر .! از آن نهاده و حتي به تحريف و دسـتكاري قـرآن قائـل شـده    

يه نقل شده كه او از ابن مسعود شـنيده كـه گفتـه    وداستناد ميكند كه از ابن مر

� M3�s �3#: خوانديميه را چنين ميما اين آ�در زمان حضرت رسول«: است
 H8 ���� �B�s �8 ´O; � >���;+µ ���OL ��o�8©u� �� 8F@*�   �� ��3� 13�O;

�/��>+DDDQ»ت نازل شده به مـردم  آنچه را كه از سوي پروردگار! مااي رسول

ابالغ كن كه به راستي علـي مـوال و رهبـر مؤمنـان اسـت، اگـر چنـين نكنـي         

.132) ص(» ...رسالتش را ابالغ نكرده اي

:گوييمدر جواب مي
و هـيچ ربطـي بـه    ،دير نازل نگشتهمكان غزمان وآيه به هيچ وجه در-1

و جانشيني ندارد، بلكه در اوايل هجـرت زمـاني كـه پيـامبر    » امامت«موضوع 

نازل شده است، همانگونـه كـه در   ؛رو گشتبا اهل كتاب در مدينه روبه�

به بعد سورة مائده در مقام مذمت اهل كتاب يهـودي و نصـاري آمـده    13آية 

:است

{w��v���uw��v���uw��v���uw��v���uxxxxz�£2¬�u� :�-�»شكنيآنان را به سبب پيمان

.»شان لعنت كرديم

بحث از عصيان و طغيـان يهـود و شـرح    تماما40ًاز اين آيه به بعد تا آية 

رويگرداني و تعدي آنـان از حـدود الهـي اسـت، و در ضـمن نكـوهش آنـان        

مسلمانان را نيز از دوستي و ياري ايشان نهـي فرمـوده و بـه دوسـتي خـدا و      

به بعد متوجه نصاري شده و آنـان  41كنند، آنگاه از آيات رسولش ترغيب مي

رسول خود را بـه  كند و نكردن به انجيل مذمت و نكوهش ميرا به سبب عمل

حكم بر طبق آنچه بر او نازل شده امر نمـوده  اعتنايي به رفتار اهل كتاب وبي
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اري نهي فرمـوده و بـه   به طور كلي از دوستي با يهود و نصو مسلمانان را نيز

دارنـد و زكـات   مـي دوستي خدا و رسولش و مؤمناني كه خاشعانه نماز به پـا 

كند، تا اينكه به آيـة مـورد نظـر    پردازند، دستور داده و مطلب را تعقيب ميمي

.!رسدمي

او مأمور بوده كه رهنمودها و آياتي را كه بر او نـازل شـده   : هبا توجه به آي

بلغ مـا أنـزل إليـك    «: غ نمايدو واهمه به اهل كتاب ابالو بدون ترسصراحتاً

بالفاصله آمده اسـت، در واقـع ايـن آيـه     يكه اين معنا در آية بعد» !كمن رب

:فرمايدجداي از آية بعدي نيست؛ چنان كه مي

�{�����������������������	��
������������������������������������������������	��
������������������������������������������������	��
������������������������������������������������	��
�������������������������
����� ����������������������� ������� � ������� ����������������������� ������� � ������� ����������������������� ������� � ������� ����������������������� ������� � ����!��"��#��!��"��#��!��"��#��!��"��#

��$���� � � � �%��&��'(��)���*��+��,���-��.��/��0��1��$���� � � � �%��&��'(��)���*��+��,���-��.��/��0��1��$���� � � � �%��&��'(��)���*��+��,���-��.��/��0��1��$���� � � � �%��&��'(��)���*��+��,���-��.��/��0��1
�2����3����4��5��6��7��89��:��;��<��=���>��?�2����3����4��5��6��7��89��:��;��<��=���>��?�2����3����4��5��6��7��89��:��;��<��=���>��?�2����3����4��5��6��7��89��:��;��<��=���>��?z�£2¬�u� :�n–

�f�»به تمام و كمال و (هرآنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ! اي پيامبر

رسالت اگر چنين نكني،) را بدان دعوت كنو آنان(به مردم برسان ) بدون ترس

) مخالف(مردم ) خطرات و گزند(اي، و خداوند تو را از نرسانده) به مردم(خدا را 

اي :كند، بگودارد، به راستي خداوند قوم كافران را هدايت نميمحفوظ و مصون مي

اين همه (شما بر هيچ چيزي پابند و بر اصل و اساسي نيستيد، مگر آنكه ! اهل كتاب

تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان ) احكامالًادعا را كنار بگذاريد و عم

ولي ) و در زندگي خود پياده كنيد(برايتان نازل شده است برپا داريد ) به نام قرآن(

آنچه از سوي پروردگارت نازل شده است، بر عصيان و طغيان ) بدان كه! اي پيامبر(

شان در اطر روح لجاجتو اين قرآن به خ(افزايد و كفر و ظلم بسياري از آنان مي

به حال ) خاطر باش وآسوده(بنابراين، !) گذاردمعكوس بر جاي ميآنان تأثير

!)....كافران اندوهگين و متأسف مباش

ـ «در اين آيه منظور از : گويدتيجاني مي لَا أنـزَ مإل خالفـت و  «مقـام  » يـك

امـر  �راست نه معناي موجود در آية بعدي كه بالفاصله بـه پيـامب  » امامت
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بـه بعـد بحـث از    13به اهل كتاب كه از آية )1(كرده كه قاطعانه و بدون ترس

بنابراين، شما بر هيچ اصل و اساسي «: شان است، بگوييدتجاوز و فسق و ستم

.»!قرار نداريد) آسماني(

بـود، بايسـتي   فت مـي موصول در آن آيه امامت و خالي»ما«اگر منظور از 

آنچـه  «:فرمايدخالفت نازل شده بود؛ زيرا خداوند مياي در قرآن راجع بهآيه

در حال كـه هـيچ   »را كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ابالغ كن

از از طرف برخـي از آنـان كـه حـاكي     ،شدهاي را جز چند جملة تحريفآيه

يابيم كه در مورد خالفـت  بر آن است، نميدستكاري در قرآن و افتراي واضح

.!نازل شده باشد�ني عليو جانشي

ـ «نيز 68دي يعني آيه موضوع ديگر اين است كه در آية بع لَنـزِ ا أُمإل يـك

مدهد كه منظـور از آن همـان موضـوعي اسـت كـه      آمده و نشان مي» كبِن ر

و اثباتـاً مأمور بوده به اهل كتاب ابـالغ نمايـد، در واقـع آيـه نفيـاً     �پيامبر

مـام ارتبـاط ميـان آن    ست، در غير اين صـورت ت وع خالفت نيمربوط به موض

آيات قرآن از هم گسسته و فصاحت و بالغت و محورهاي موضوعي قرآن را 

.)2(!زير سؤال برده است
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القـوم الكـافرين، گـروه    «و » الناس؛ مردم«بنابر ادعاي تيجاني منظور از -1

يندگان باشد، همانگونه كه بسياري از گومي�همان اصحاب پيامبر» كافران

، در ايـن  )1(»اسـت منكر امامت حضـرت علـي كـافر   «: گويندو نويسندگان مي

جز سه نفر پناه بر خدا كافر بوده �تمام اصحاب پيامبر: صورت بايد گفت

جز چند نفـر  �هاي پيامبرو نتيجة بيست و سه سال زحمات و تالش،اند

كـه آنچـه از   معناي اين ادعا آن اسـت ! انگشت شمار انسان مؤمن نبوده است

.اسالم به دست ما رسيده، پناه بر خدا از طريق همين كفار بوده است

توان بـه روايـات منقـل از آنهـا     ي، نمبسيار واضح است كه اگر چنين باشد

و در نتيجه احكام اسالم به طور كلي از حجيـت و اعتبـار سـاقط    ،اعتماد كرد

گونـه اصـحاب گرامـي    چ... اين است نتيجـة ادعـاي تيجـاني   !آري! .شوندمي

قرار داشـتند و در راه  �كه تحت تربيت و تعليم مستقيم پيامبر�پيامبر

هـاي جهـاد حضـور پيـدا     خدا جان و مالشان را تقديم كرده و بارها در صحنه

.!كافر بوده اند؟،كردند

اهل به همانتكرار شده كه» ينرِافالكَوملقَاَ«نيز 68در آيه بعدي يعني آية 

در آيه » ينرِافالكَوملقَاَ«كند و منظور از شان اشاره ميا آن سوابق زشتكتاب ب

.سازدرا روشن مي67

چون ما از تو ! شود، بگو و نترسآنچه را بر تو نازل مي«: فرمايدآيه مي-2

كنــيم و تــو را از آســيب و خطــرات احتمــالي مــردم مصــون  محافظــت مــي

بود، ديگـر بيمـي از   �ت و جانشيني علياماماگر منظور تبليغ!... »!داريممي

شان در كار نبود؛ چون همگي مسلمان بودند و آزاري به كافران و آزار و اذيت

در ميان آنها بـود و  �بود كه پيامبرو بيست و سه سال،رساندندپيامبر نمي

كرد، هرگز از كسـي از آنـان نترسـيد و بـه     به مسئوليت ابالغ رسالت عمل مي

��� 23���8 1#��+ �0 �>i$ h��/9� .�/0 '� ,�#�#2X aP�= �; , � �@C��8 :M ¤� � 3>+ �3Wb�
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و بلكه تمـام رسـالت خـدا را قاطعانـه     ،!از آنان سكوت نكردكسخاطر هيچ

.)1(ابالغ كردبدون كم و كاست

آن �ارتباط داشت، پيامبر�خالفت علياگر آيه به موضوع تبليغ-3

د از من جانشين عبدانيد كه علي ب! اي مسلمانان«فرمود كه تبليغ ميرا صراحتاً

» غـديرخم «آن را در : گويـد اني مـي ، و اگر تيج»!و خليفه من و رهبر شماست

شدند؟ چـرا در  ين در آنجا محدود ميتبليغ كرد، مگر مسلمانان تنها به حاضر

در جاهـاي ديگـر   و آن را مجـدداً ،خود مكه و مدينه نيز آن را تبليـغ نفرمـود  

.؟!غديرخمتكرار نكرد؟ چرا فقط در 

آن بـه  و بحثپيش آمده بود�به خاطر رويدادي كه براي حضرت علي

» ��H8,5` 38 �OL �y 1�0 8 `5«: فرمود�زودي خواهد آمد، رسول خدا

.!نيست�كه اين هم به هيچ وجه دال بر خالفت و امامت علي

�بـا أبـوبكر  �و از جمله خـود علـي  نديگر اين كه چرا تمام مسلمانا

چـرا ! را ناديـده گرفتنـد؟  بيعت كردند و امر الهي مبني بر تعيين حضرت علي

نگفت كه خداوند در مـورد امامـت مـن آيـه نـازل      �كسي و از جمله علي

.!آن را ابالغ فرموده است؟غديرخمهم در �و پيامبر،كرده

ي اكمال دينبررسي آيه
فصلي را به همين آيه اختصاص » همراه با راستگويان«تيجاني در كتاب 

n��m��l��kn��m��l��kn��m��l��kn��m��l��k���o���o���o���o}: فرمايدخداوند سبحان مي«: گويدداده و مي
u��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��p�z�£2¬�u� :-�»تان را كامل كردم امروز دين

.»ا به عنوان دين براي شما پذيرفتمو نعمتم را براي شما تمام نمودم و اسالم ر
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و پـس از نصـب علـي از    » غـديرخم «اين آيـه در  : گويندغالب شيعيان مي

را به نقل از و اين مطلب ،نازل شدبه عنوان خليفة مسلمين�سوي پيامبر

را جـزو اصـول ديـن بـه شـمار      »تامامـ «كنند، لـذا  ائمة اهل بيت روايت مي

.)115ص(»آورندمي

�تيجاني و بسياري از شيعيان برآنند كه اين آيه نيز در مـورد علـي  ! آري

را �از طرف خدا مأمور گرديد علـي �نازل گشته است، زماني كه پيامبر

روز هجدهم ذي الحجه توقف كـرد و  يرخمغدبه جانشيني خود برگزيند، در 

پس از اين بـود كـه آن آيـه    » ��H85` 8,5` 38 �OL �y 1�0 «: به مردم فرمود

كامـل گرديـد و نعمـت    �و دين اسالم با جانشيني و واليت علينازل شد،

و در رديف )1(يكي از اصول دين» امامت«و ،خداوند بر مسلمانان تكميل شد

.درآمد» معاد«و » نبوت«و » توحيد«

و روايـت  ،روز غدير را عيـد قـرار داده  �كند كه پيامبرتيجاني ادعا مي

آيـه  نمـودن علـي و پـس از نـزول     پس از منصوب�كند كه پيامبرنقل مي

به حد كامل رساند و نعمت را تمـام كـرد و   حمد خداي را كه دين را: فرمود

).133ص» «.شدطالب پس از من راضيبه رسالتم و واليت علي بن ابي

:گوييمدر جواب مي
حجـة «ر غروب روز جمعـه روز عرفـه در   يه بنابر روايات متواتاين آ: اوالً

خم نازل گشته است، ديرم هجري يعني نه روز قبل از خطبه غسال ده» الوداع

اين آيه روز جمعه كه مصادف با عرفه بود نـازل شـد، و   «: گويدابن عباس مي

.)2(»در عرفات سوار بر شتر توقف نموده بود�مبراين در حالي بود كه پيا

���  � V 8 ��8�8� �/P��M18�8� Q�8 R4y8 � !� '� �+2���,D
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الفت ندارد، بلكه خداونـد بـه   اين آيه نيز هيچ ارتباطي با امامت و خ:ًثانياً

ز، همچنين به اتمام نعمتش با عـزت  وكردن اصول و مباني دين در آن ركامل 

شان و برگزيدنهايداشتن گاماستواريدن به مسلمانان در برابر مشركين،بخش

دين اسالم به عنوان كامل كننده اديان پيشين و تنها ديـن مـورد قبـولش خبـر     

دهد، روزي كه كافران و مشركان در آن مأيوس شدند، زيرا متوجـه شـدند   مي

.كه زير بناي اسالم استوار شده است

�و پس از مدت كوتاهي پيـامبر ،از آن روز هيچ آية ديگري نازل نشد
مسـلمانان از دشـمنان   �و رحلـت پيـامبر  رحلت فرمود و با پايـان وحـي  

پيـدا  باور و اعتمادو به جاودانگي و مصونيت اين دين،هراسي به دل نداشته

.كردند، به راستي اين نعمت بسيار بزرگي در مورد مسلمانان است

در ،اين قسمت از آيه كه از آيـات قبـل و بعـدش جـدا و مسـتقل نيسـت      

گرفته كه با دستور به وفاي به قراردادهـا و  پاراگراف آغازين سورة مائده قرار 

ها و ضوابط و مقرراتي كه خدا براي زندگي انسانها ها اعم از تمام پيمانپيمان

معين فرموده آغاز شده، سپس بحث را بـا بيـان حـالل و حـرام و بسـياري از      

احكام شرعي و عبـادي بيـان عقايـد درسـت و راسـتين حقيقـت الوهيـت و        

قرآن، و بر حذرداشـتن  نانان با ديگران حكميت قراردادط مسلمعبوديت رواب

ادامـه  خـدا نـازل فرمـوده اسـت    آنها از بي توجهي به برخي از چيزهـاي كـه   

:فرمايددهد؛ چنان كه ميمي
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و ... ا وع انسان با انسان، يا انسان با خدورهاي مشاعم از پيمان(ها وفا كنيد پيمان

در خالل اين (هايي كه ن براي شما حالل است، مگر آناايپيچهار) خوردن گوشت

شكار را حالل ، هنگامي كه در حالت احرام هستيدشودبر شما خوانده مي) آيات

در هاكردن تنو حالل و حرام(كند ندانيد؛ زيرا خداوند هرگونه كه بخواهد حكم مي

ر خود حالل خدا را ب) دين(شعاير ) ينشكمتحر! (اي مؤمنان). اختيار اوست

معترض (و !) جنگ نكنيد(و در ماه حرام ) در آنها كم و زياد نكنيد(ندانيد 

و مانع كساني ! نشويد) وندشكه به بيت اهللا هديه مي(بي نشان و نشاندار ) حيوانات

به خانة خدا را دارند و به دنبال فضل و خوشنودي خداوند هستند كه قصد آمدن

نبيرو) حج(ون آمديد و هرگاه از لباس احرام هروقت كه از احرام بير! نشويد

قومي كه شما را ، و دشمني)شودو شكاركردن برايتان حالل مي(يد شكار كنيد دآم

الحرام باز داشتند، شما را وادار نكند كه تعدي و تجاوز كنيد، در به آمدن به مسجد 

را در جهت امور نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني كنيد، و همديگر 

گمان بي! تجاوز و گناه و ستمكاري ياري و حمايت ننماييد و از خدا بترسيد

مردار، خون، ) تو اما خوردن گوش(دهد، عذاب ميخداوند متجاوزان را شديداً

خوك، حيواناتي كه خفه شده اند، حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته گوشت

زدن ده اند، آنهايي كه بر اثر شاخشده اند، آنهايي كه از بلندي پرت شده و مر

حيوانات ديگر مرده اند، حيواناتي كه درندگان از بدن آنان چيزي خورده و بدان 

آنها را سر بريده باشيد، ) قبل از مرگ به آنها رسيده و(سبب مرده اند، مگر اينكه 

يلة وسهريا (حيواناتي كه به پاي بتان قرباني شده اند، و اينكه با تيرهاي چوبي 

ها براي شما گناه بر شما حرام است، همه اينفال بگيريد و پيشگويي نماييد) گردي

دستكاري و (از ) ديگر(ن بزرگ و خروج از فرمان خداست، از امروز كافرا
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و ميدانند كه اين(يوس شده تان مأدين) ن و يا ايجاد هر خللي ديگر درنابودكرد

مه زدن به آن ديگر امكان نخواهد و صد،دين جاودانه و ماندگار خواهد بود

احكام ثابت و كلي و (از من بترسيد، امروز ) تنها(از آنان نترسيد و پس،)داشت

و با انتخاب چنين دين (دين شما را برايتان كامل كردم، ) برخي فروع و تفصيالت

بخشيدن به و با عزت... كامل و پاك و منحصر به فرد و واقعي و موافق با فطرت و

، نعمت خود را بر شما تكميل نمودم) هايتاندر برابر كافران و استوارداشتن گامشما 

برايتان برگزيدم، اما كسي كه در حال گرسنگي و اسالم را به عنوان آيين خداپسند

بدان قلباً(و ) نشودكد تا هالراز محرماتي كه ذكر گرديد، چيزي بخو(ناچار شود 

نخواهد و عمداً(متمايل به گناه نباشد ) داند وراضي نباشد و همواره آن را حرام ب

و افراط ناچار را (بخشندة و مهربان است ، زيرا خداوند)كند مانعي نداردچنين

با نزول اين (امروز .) نمايدميهد و برايش مقدار نياز را مباح دمورد عفو قرار مي

ان حالل برايت) هاي سالم استكه مورد پسند طبع(تمام چيزهاي پاك ) آيات

.»رديدگ

كه تيجاني و يارانش براي اثبات امامت و جانشيني علـي دها آياتي بودناين

.كنند كه مورد بررسي قرار گرفتندبه آنها استناد كرده و مي�

امامـت و  «رسـد كـه بـراي اثبـات     اينك نوبت به احاديث و روايـاتي مـي  

.كنندبه آنها استدالل مي�بعد از پيامبر�علي» خالفت

�كه حاكي است، پيـامبر » حديث جابر«برخي از اين روايات از جمله 
علي و فرزندانش را با نام و نشان به امامت و خالفت به مردم معرفي فرموده، 

و » ارحـديث دار، در روز انـذ  «، »لي بابهاأنا مدينة العلم و ع«همچنين حديث 

احاديث تنهـا  بسياري ديگر رواياتي جعلي و كذب محض هستند، در بين اين 

گيري تيجاني و بسـياري از شـيعيان از   و معتبرند، اما نتيجه» متواتر«دو روايت 

:آنها صحيح نيست
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بررسي روايت غدير
»من كنت مواله، فهذا علي مواله«

الوداع در حجةكنند كه پس از پايان مراسم تيجاني و بيشتر شيعيان ادعا مي

را�نب خدا مأمور گرديد كه علياز جا�پيامبربازگشت به مدينهمسير

به امامت و جانشيني پس از خود به مردم معرفي كند؛ لـذا در محلـي بـه نـام     

و سپس اين جمله ! مردم جمع شوند: از شترش پايين آمد و فرمود» غديرخم«

:فرمود�را در مورد حضرت علي

M �y�� ,5` 8 1�0 H85` 8 �OL !� 5`�� H8 ��� N�O��5�,�L H8 ,�L!Q
و انصر من نصره و اخذل مـن  «: مانند)1(برخي از روايان عبارت مشكوكي

ياري كن كسي را كه علي را ياري كند و خوار كـن كسـي   ! پروردگارا» «خذله

.را به آن اضافه كرده اند»!گذاردرا كه علي را تنها مي

�mlkmlkmlkmlknnnnz�£2¬�u�:3}:پس از آن معرفي بود كه خداوند آية
....!به اين مقام دين اسالم تكميل شد و�با انتصاب عليرا نازل فرمود و 

،فرمـوده �اي را در مـورد علـي  چنين جمله�در اين مورد كه پيامبر

ايـن  �اكثر علما نظر موافق دارند، اما بايـد پرسـيد كـه چـرا رسـول خـدا      

.موضوع را در آن اجتماع بيان فرمود؟

و متواتر بايد مراجعه كـرد تـا   براي بيان حقيقت به روايات و تواريخ معتبر 

در مورد حضرت �د كه سبب گرديد، پيامبرواي پيش آمده بديد چه مسأله

عـاد  (را در برابر عداوت ) وال و وااله(؟ و چرا لفظ واليت .علي چنان بفرمايد

.قرار داد؟) و عاده

تنهـا  �بينيم كه پيامبرمي،كنيمزماني كه در مورد شأن حديث توجه مي

بود، زيرا رويدادي پيش آمده �ر محبت و دوستي و حمايت از عليخواستا

جمالتـي تكـريم و حمايـت و    در ضـمن �پيـامبر : بود كه باعـث گرديـد  

��� 1>� 2�> 2E�� ?+�PL H#� ��#'D
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و از آنـان خواسـت كـه    ،را به مردم نشان دهد�داري خويش از عليجانب

دانستند كـه پيـامبر  را حفظ كنند؛ هرچند مسلمانان مي�دوستي خود با علي

را دوست دارد و همواره ياور اوست، لكن سخني كه در مـورد  �علي�

اي كه ممكن بود اي بود كه رخ داده بود، حادثهفرمود، به خاطر حادثه�علي

الزم دانسـت  �در بين مسلمانان شكاف و تفرقه به وجود آورد، لذا پيـامبر 

�را نسبت بـه علـي  داري و ياوري خودحمايت و جانببه وسيله سخناني

تا ميان مردم تفرقه ايجاد نشود و منـافقين همچـون هميشـه سـوء     ،عالم كندا

.استفاده نكنند

تمام تواريخ آورده اند و شيعه و سني چنانكه خواهيم آورد، در اين مـورد  

هـايي جمعـي از اصـحاب    گاهي بـه مناسـبت  �اتفاق نظر دارند كه پيامبر

كرد كـه در تـواريخ   زام ميهايي به مناطق مختلف اعبرگزيده را در قالب گروه

ع معـاذ  ادالـو حجةاست، آن سال نيز قبل از ها ياد شدهاز آن» هسري«به عنوان 

د تا مردم را به اسالم دعـوت  را به يمن فرستا�بن جبل و ابوموسي اشعري

.)1(كنند

را نيز كه مجاهدي توانا بود بـه  �خالد بن وليد�پس از مدتي پيامبر

اسـالم  هـا را بـه  نآ: و بـه او فرمـان داد  )2(روانه ساختديگر در يمن ياليتو

ها وارد جنـگ  با آناع از پذيرش پيمان صلحنتدعوت كند و جز در صورت ام

.!نشود

فرمـوده بـود بـا    �به يمن همانگونه كه پيـامبر نخالد پس از رسيد... «

رو نشـد كـه جنـگ الزم باشـد،     مردم به جنگ نپرداخت، زيرا با موقعيتي روبه

نهادند، خالد به �سياري از مردم اسالم آوردند و غنايمي را در اختيار خالدب

اي نوشت تا كسي را براي جـداكردن خمـس غنـايم بفرسـتد،     نامه�مبرپيا

��� 7_>�k ,�/@#} �OL ^0, ,�>���-�d �Yd�−a#������ a#�2P��h ,%3m0 H3;� ,
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را به اين منطقه اعزام نمود تا آنگونـه كـه از روايـات    �هم علي�پيامبر

.تقسيم كند، خمس آن غنايم را تعيين و بقيه را )1(آيدگوناگون برمي

بـه سـبب انجـام    �توان انكار كرد كه حضرت علـي اين حقيقت را نمي

كشتن بسياري از سران مشـركين، : اقداماتي در زندگي و در ميدان جهاد مانند

در ميان برخي از قبايل آن روز محبوبيتي نداشته است؛ به ويژه در ميـان افـراد   

عليـه  » حـد، خنـدق و حنـين   بـدر، ا «هايي كـه در  ها و گروهوابسته به خاندان

را كه همچـون شمشـير   �جنگيده بودند و طعم تلخ شمشير علي�پيامبر

بود، چشيده و بسياري از نزديكان و بزرگـان خـويش را از   �عمويش حمزه

.دست داده بودند

گروهي و از جمله م را جدا كردمس غنايخ�به هرحال، زماني كه علي

.تقسيم آن اعالم كردندنارضايتي خود را از شيوه» بريده«

ه او آمده ارل زكات را با خود و اشخاصي كه همزماني كه بقية غنايم و اموا

و او نيـز در ميـان   ،برسـاند �گردانيد تا به پيـامبر به طرف مكه برميبودند

در بـين  �از جمله ابوسعيد خدري:مسلمانان تقسيم كند، طبق روايت بيهقي

خواسـتند تـا قـدري شـتران خـود را اسـتراحت       راه گروهي از همراهان از او 

و هنوز تقسيم و بر شتراني كه به عنوان غنايم و اموال زكات گرفته شده،دهند

از پذيرش ايـن خواسـته ايشـان قاطعانـه     �ند، اما علينشده بودند سوار شو

سهم شما در اين شتران همانند سهم ديگر مسلمانان «: خودداري كرد و فرمود

.)2(»است

اي را داشتند كه معلوم نبود نشدهقصد استفاده از غنايم و زكات تقسيمآنان

از ايـن خواسـته   �شود يا كسي ديگر؟ علـت خـودداري علـي   سهم آنان مي

.همين بود
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براي انجام و تعليم مراسم حـج آمـاده   �بود كه پيامبردر همان شرايط 

ي كه اسـالم آورده  هايي به رؤساي قبايل و مناطقشد، به همين مناسبت نامهمي

بودند، نوشت و از آنان خواست تا براي انجام حج در مكـه حاضـر شـوند و    

�اي نيز بـه علـي  از او بياموزند، از جمله نامهمراسم حج مشروع را مستقيماً

ز دريافـت نامـه  كه در راه بازگشت به مدينه بود نوشت، حضرت علـي بعـد ا  

و المال را كه بيشتر آن شتر و گاوت انديشيد كه اگر بخواهد اموال زكات و بي

زمان مقرر به مكـه برسـد، لـذا    تواند در گوسفند بودند با خود حمل كند، نمي

بگمارد و خود زودتر از نناچار شد كسي را به عنوان جانشين خود بر همراها

.لشكريان و همراهان حركت كرد

و امـوار  را برا آنها گماشت�بريدة اسلمي�تواريخ آورده اند كه علي

.)1(خود با سرعت بيشتر روانه مكه شدتحت مراقبت او قرار داد و

بـه مكـه از   نفرصت را غنيمت شمردند و قبل از رسـيد �همراهان علي

براي ايشـان بـرآورده نسـاخته بـود    �خواستند تا آنچه را كه علي�بريده

او خواسـته  برآورده سازد و اجازه دهد تا از شتران بيت المـال اسـتفاده كننـد،    

آنان را پذيرفت و عالوه بر آن بـه هركـدام از آنهـا يـك دسـت لبـاس فـاخر        

.هاي يماني از غنايم تقسيم نشده، بخشيدحله

شـان  را بـه سـراغ  �علي�زماني كه اين افراد به مكه رسيدند، پيامبر

بـه ميـان آنـان برگشـت و ديـد كـه از شـتران و        �و همين كه علي،فرستاد

عادتش بود، خشمگين شد و همانگونه كهتي استفاده كرده اند، هاي غنيملباس

و سايرين را به خاطر اسـتفاده و تصـرف در امـوال بيـت المـال بـا       �بريده

د ضربروو براساس برخي از روايات م،ؤاخذهقاطعيت تمام مورد عتاب و م

.)2(!و شتم قرار داد

���h ,K+�3*X i30� �3OL ��)3G� �3; ,K'�+ | /*��  ;� ,����� |�+ %�*�Yk ,�n
 ��n�−
h ,K^� � ¤�+ � �V�E ,o�8©u� �����k ,Y-D

��� �OPE ZC�8D



بازسازي باورها��153

شـدن  دلخوراعـث  بر آنها سخت گران آمد و ب�اين برخورد بجاي علي

ع بـه  ورشـ �گيري عليگرديد و از تندي و سخت�ايشان از جمله بريده

.)1(!از او شكايت كردند�گاليه نموده و نزد پيامبر

گيـري او  با همراهانش يعني سخت�اين دو برخورد بجا و قاطعانة علي

گيـري  پـس هـاي زكـات و اقـدام او در بـاز    از مركـب در جلوگيري از استفاد

يي كه در غيابش توزيع شده بودند، باعث كينه و دشمني آنها بـا علـي  هالباس

هاي خود را دهان به دهان منتقل كردنـد وافـراد   گرديد و گاليه و شكايت�

.!با خود همراه ساختند�زيادي را در انتقاد و اعتراض به علي

اين اعتراضات از طرف شاكيان، نه اينكه زماني كه حتي مراسم حـج را بـه   

�تر شد و بسـياري از آنهـا نـزد پيـامبر    داشتند پايان نيافت، بلكه بيشميپا 
سخنان فراواني گفتند؛ همانگونـه كـه شـيخ مفيـد در     �رفتند و در باره علي

� ,=O � �8«: گويدمي» االرشاد«كتاب �aN����� ?�m0 H8so�8©u�%8,�s �8
¤� � >�������¹���� �� K,��� �#,��8 :����s � @�+�;s H; �OL HL N�/  �� R��$

BL ¤� ?�� �� HW=��#, �� H4�28 %X FC�«)2(.

شـان از  همين كه همراهان حضـرت علـي وارد مكـه شـدند و شـكايات     «

كسي را فرستاد تا در بين مردم اعالم كند �اميرالمؤمنين باال گرفت، پيامبر
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و در ،گير استسختهايتان را از علي كوتاه كنيد؛ زيرا او در كار خدا كه زبان

.»كنددين او هرگز كوتاهي و سستي نمي

رازي آورده اند كـه بريـده و سـاير شـاكيان قبـل از      شيخ مفيد و أبو الفتح

نزد مردم بدگويي كردند، و سـخنان  �در باره علي�مالقات رسول خدا

شناختند، تـأثير  را به درستي نمي�بسياري از مردمي كه هنوز عليايشان بر

.ي بر جا گذاشتمنف

ز حضرت علـي  او به همراه ايشان آن افرادي كه �بدين ترتيب، پيامبر

كردنـد، راه  مندي را نزد ديگران اظهـار مـي  آن گلهو علناً،مند بودندبسيار گله

نگـران آن بـود كـه منـافقين از آن     �مدينه را درپيش گرفتند، رسول خـدا 

.در بين مسلمانان ايجاد نمايندموضوع سوء استفاده كنند و زمينه تفرقه را

براي جلوگيري از چنان رويدادي رسول خدا در فرصتي مناسب يعني قبل 

العرب براي اداي فريضـة ةشدن مسلماناني كه از گوشه و كنار جزيراز متفرق

ت به مناطق خود بودند، و پيش از آن شحج آمده بودند و اكنون در مسير بازگ

مدينه نيز به جاهاي ديگر خصوصاً�در مورد عليها منديكه امواج اين گله

حفه سـخناني را  محلي در نزديكي جغديرخممنتقل شود، هنگام نماز ظهر در 

.جانبداري كرد و قضيه را همانجا فيصله بخشيد�ايراد فرمود و از علي

�همين كه بگو مگوها دربار علـي «: گويدإبن كثير نيز در تاريخ خود مي

هـاي  گـرفتن جامـه  ي اش از به كارگرفتن شتران و بـاز پـس  به سبب جلوگير

ـ  شتر شد، گرچه حق كامالًين داده بود بمتي كه جانشين او به آناغني د، وبـا او ب

اما به هرترتيب موضوع در بين حجاج شايع گرديد، لذا زماني كه رسول خـدا 

و در غـديرخم از حج فارغ گشت و در راه بازگشت به مدينـه بـود، در   �

گفتنـد، پيراسـته   را از آنچـه مـي  �اي خواند و ساحت علين مردم خطبهميا

تـا  ،برشمرد و فضل او را به ديگران يادآور گرديـد دانست و منزلت او را واال
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از بـين  اي بسـياري از مـردم جـاي گرفتـه بـود،     هـ آنچه را نسبت به او در دل

.)1(»ببرد

ه هجـدهم مـاه ذي   در روز يكشنب�رسول خدا«: دهداو چنين ادامه مي

در زير درختي كه در آنجا قـرار  غديرخمدر ) يعني سال دهم(الحجه آن سال 

و در آن از امور مختلفي سـخن بـه ميـان    ،اي پر محتوا ايراد كردداشت، خطبه

چنـدان  و خويشاونديش با او�داري و عدالت عليآورد و از فضل و امانت

از مـردم نسـبت بـه او وجـود     هاي بسـياري  سخن گفت كه آنچه را كه در دل

.)2(»داشت، از بين برد

�«:چنين روايت كرده است» بريده«عالمه اميني از �E 52#�; HL : Z8 ?�BX
�OL������8 1#s�� ,H[��� *C £¤� � >+ �OL 182E �O����� ���OL ?�0�º�W;
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رهسپار يمن شدم و در اين سفر از او تندي ديدم، چـون نـزد   �با علي«

آمدم، علي را به بدي ياد كردم و از او انتقام نمودم، ديـدم كـه   �رسول اهللا

بـه مـؤمنين از   آيـا مـن   ! اي بريـده : دگرگون شـد و فرمـود  �چهرة پيامبر

هـركس  : فرمود! آري، اي رسول خدا: خودشان سزاوارتر نيستم؟ عرض كردم

.»موالي اويم، علي نيز موالي اوستمن

هـاي شـيعه   ابراين، روايت غدير نيز برخالف ادعـاي تيجـاني و افراطـي   نب

و تنها ،ندارد�بعد از پيامبر�گونه داللتي بر جانشيني حضرت عليهيچ

.مات و شكاياتي بوده كه عليه آن بزرگوار صورت گرفته استبراي رفع اتها
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روايت منزلتبررسي 
»2@; �P� ` ��s `� �> 8 H8 ��+�4 a�B�[; ��8 1�s �OL �#K«

آنگاه كه هـدايت  داين حديث صحيح دومي است كه تيجاني در كتاب خو

:كندگيري ميو به دنبال آن چنين نتيجه،دم به آن استدالل كردهش

هـايي بـراي   خردمندان پوشيده نيست كه در اين حـديث چـه ويژگـي   بر «

ت، جانشيني و خالفت او را به اثبـات  راميرالمؤمنين علي نهفته است، زيرا وزا

گونه كه در غياب موسي هنگامي كه براي مالقات خداوند بـه  رساند، همانمي

.ين او بودميقات رفته بود، هارون وصي، وزير و جانش

اي از همان اصل اسـت، جـز اينكـه    ههمان معني است و نسخاينجا نيز به 

مسـتثنايش  هارون پيامبر بود، اما علي پيامبر نيست، زيرا اين را همين حـديث  

تـر  شود كه علي از همه اصحاب برتر و بـا فضـيلت  يكرده و از آن برداشت م

)242ص... (»از او برتر نيست�كس جز پيامبرو هيچ،است

:تدر پاسخ بايد گف
براي تبرئه حضرت علي» تبوك«نيز به دنبال رويداد �اين سخن پيامبر

از اتهامات منافقين عليه او گفته شد، همانگونه كـه تمـامي تـواريخ معتبـر     �

:آورده اند

سپاه بزرگي را براي رفتن به جنـگ تبـوك آمـاده و    �پيامبرزماني كه «

ضور در اين جنگ طاقـت  كرد، گروه زيادي از منافقين براي عدم حتجهيز مي

از كردنـد و جويي ميبهانه،ياد شده است» الساعة العسرة«فرسا كه در قرآن به 

گفتند، به ويژه سختي راه، گرماي هوا، كمي آذوقه و مشكالت ديگر سخن مي

زمان خروج براي حضـور در جنـگ تبـوك بـا فصـل برداشـت محصـوالت        

.كشاورزي همزمان بود

اه با سپاه كه حدود سـي هـزار نفـر بودنـد، بـه      همر�به هرحال، پيامبر

طرف مرزهاي روم و در جهت شمال غربي شبه جزيره حركت كردند، عبداهللا 
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ه و با هدف اجراي طرحي با آنان استة منافقان نيز ابتدا از روي اكردبن أبي سر

همراه شد، او پس از طي مسافتي از راه بازگشت، هـدف او از ايـن كـار ايـن     

در دل مـردم  هاي خود در باره حضور در جنگ قبالًه كه با گفتههمانگون: بود

.)1(نيز در آنها ترديد به وجود آوردكرد، با اين رفتار خودايجاد ترديد مي

اي شـخص توانـا و مـورد    مثل هميشـه كـه در هـر غـزوه    �رسول اهللا

فرمـود، در جريـان ايـن    اعتمادي را به عنوان جانشين خود در مدينه معين مي

ر و جانشـين خـود در   يـ را بـه عنـوان ام  » �محمد بن مسلمة انصاري«وه غز

را نيز براي اداره امـور خـانواده و اهـل    �مدينه تعيين نمود، و حضرت علي

.بيت خويش مأمور كرد

شـباهت زيـادي بـه اقـدام ديگـر او در جريـان       �اين اقدام رسـول اهللا 

هـا بـه   گردانيدن امانترا براي باز�هجرتش از مكه به مدينه داشت كه علي

تا خانواده ،مور نمود، در اينجا نيز او را در مدينه مأدر مكه باقي گذاشتمردم

.)2(را در اين مدت سرپرستي كند�خود و پيامبر

مدينـه  را اطاعـت نمـود و در  �نيز همچون هميشه امر پيامبر�علي

جـاد ترديـد و   باقي ماند، اما در ايـن ميـان منافقـان كـه از هرچيـزي بـراي اي      

شايعه پراكني و طـرح  ،چينيبا سخن: كردند كوشيدندفسادانگيزي استفاده مي

�هاي ناروا، پيوندهاي موجود بين افراد را برهم بزنند، همين كـه علـي  گفته

چه شده كه پيامبر علي را به همـراه  : تعجب كردند و گفتندرا در مدينه ديدند

ت را هم به محمد بن مسـلمه سـپرده   و در عين حال نيابت حكوم،خود نبرده

.است، پس علي اينجا كارش چيست؟
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پيـامبر علـي را بـه    : گفتندآنان در بين مردم به شايعه پراكني پرداخته و مي

اين دليل در مدينه باقي گذاشته است كه او حاضر نبوده در آن جهـاد شـركت   

حضور داد بـر او  كند، لذا پيامبر همانگونه كه به بهانه جويان ديگر اجازه عدم 

بعضي ديگر از منافقين !... و اجازه داد تا در مدينه باقي بماند،نيز آسان گرفت

ودكان بـر  چون او را در بين زنان و ك،پيامبر قصد تحقير او را داشته: گفتندمي

.)1(!استجاي نهاده 

نيد، اسلحه اش را برداشت و خـود  اين شايعات را ش�عليكهپس از آن

اردو زده » رفج«و سپاه اسالم كه هنوز در محلي به نام �خدابه رسول را

اي براي جهاد دانست كه زمينهاين را بر خود گران مي�بود رساند؛ زيرا علي

در راه خدا پيش آيد و او در خانه بماند و شمشيرش را عليه دشمن همچـون  

ر آن از شـركت د اي كـه افـراد بسـياري   هميشه به كار نگيرد، آن هم در غزوه

.سرباز زده بودند

مـرا در ميـان زنـان و    ! اي رسول خدا«: گفت�به همين دليل به پيامبر

هاي معتبر در اين هنگام همانگونه كه كتاب» ....!كودكان جانشين خود مساز و

! دروغ گفتـه انـد  «: به او فرمود�پيامبر: ر آورده اندروايات و تواريخ معتب

ـ   تمن تو را در غيب يني گذاشـته ام، برگـرد و در ميـان    خـويش بـه جانش

شوي كه رابطـه  آيا از اين خوشنود نمي! خانواده من و خود جانشينم باش

تو با من همچون رابطه هارون با موسي باشد؟ جز ايـن كـه پـس از مـن     

.)2(»پيامبر نخواهد آمد

بعـد از  �بدين ترتيب هيچ مفهوم و داللتي كه حاكي از جانشـيني علـي  

در آن �در اين حديث وجود ندارد و مقامي كـه پيـامبر  باشد، �پيامبر

فرمايد، ربطي به امور سياسي و خالفت بعـد از خـود نـدارد،    اين سخن را مي
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�در غياب موسي�همانگونه كه هارون: بلكه به اين مطلب اشاره دارد

نيز همين منزلت را نسبت بـه پيـامبر  �جانشين او در خانواده اش بود، علي

.دارد�

بـه  را�چنين منظوري داشت، محمد بن مسلمة انصاري�اگر پيامبر

.!كردرا والي مدينه مي�گماشت، بلكه عليامارت مدينه نمي

»موضوع قلم و كاغذ«حديث قرطاس تحقيقي علمي پيرامون
روز «مــاجراي » آنگــاه هــدايت شــدم«كتــاب ) 133(تيجــاني در صــفحه 

و بر پايـه آن بـر ايـن بـاور     ،يادآور شدهرا » قلم و دوات«و روايت » شنبهپنج

در يكي از روزهاي پاياني عمـر مبـارك و زمـان بيمـاري     �است كه پيامبر

بعد از خود بنويسد، لـذا بـه   �اي را در مورد جانشيني عليخواست نامهمي

يتان بنويسـم  اقلم و دواتي را برايم بياوريد، تا چيزي را بر«: اصحاب فرمود

.»!گمراه نشويدكه بعد از من هرگز 

نامـه شـدند و   اما بعضي از اصحاب از جمله عمر مانع نوشتن اين وصـيت 

قـرآن بـراي مـا    : گويي ناشي از بيماري متهم كردند و گفتندپيامبر را به هذيان

نيز خشمگين شد و همگـي را از منـزل خـود بيـرون     �پيامبر! كافي است

.؟!راند

متن، محتوا، طرق روايت و «حديث آمده، ولي هرچند اين روايت در كتب 

باشند، زيرا ممكن اسـت در شـرايطي جعـل    آن مانع از مقبوليتش مي» القائات

باشد كه اختالفات مذهبي و سياسي در اوج خود بوده است، اين روايت شده

بخش از كتاب از هردو نظـر  و ما در اين ،اعتبار استنيز بي» درايتي«از جهت 

.دهيمبررسي قرار ميروايتي و درايتي آن را مورد 
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در آن مدت نيز مانند )1(حدود چهارده روز طول كشيد�بيماري پيامبر

رفتنـد، و در  دسته به عيادتش مـي هميشه اصحاب در حضور او بودند و دسته

.)2(آمديافت خود به مسجد ميروزهايي كه اندكي بهبودي مي

ر زمان ديگـر  نشست و در آن روز بيش از هدر ميان اصحاب و يارانش مي

و رفتار و كردار خود بودنـد، و بـا   هاي اوآنان در حضور پيامبر مراقب فرموده

هـاي  حاضران پيـام «» فليبلغ الشاهد الغائب«: توجه به دستور هميشگي ايشان

به وسيله كساني كـه  �تمام گفتار و كردار پيامبر» !به غايبان برسانندمرا را

.گشتي كه حضور نداشتند منتقل ميحاضر و ناظر بودند، به همه آنهاي

و �ش بيش از صدهزار صـحابي گفتـار و رفتـار پيـامبر    تلو بعد از رح

)3(كردنـد نين رويدادهاي آن چند روز بيماري را براي همديگر بازگو ميهمچ

ها تابعي، همان گفتار و رفتارها و حوادث را از اصحاب شنيده و سپس ميليون

هـا  نمودند، و از اين صدهزار صحابي و ميليـون ميو براي اتباع تابعين روايت 

چهـار روز قبـل از   �پيـامبر «: تابعي حتي يك نفر نگفتـه كـه مـن شـنيدم    

تا بعـد از او  نويسدرحلتش قلم و دواتي را خواسته تا مطلبي را براي يارانش ب

نيـز آن را ننوشـت و   �اي مانع اين كار شدند، پيامبراما عده،گمراه نشوند

.»!همه را از منزل خود بيرون راند،مخالفت چند نفر با آن تصميمبه جرم 

» زهـري «و » سليمان أحول«) نسل سوم مسلمانان(اما در دورة اتباع تابعين 

كه هردو تابعي هسـتند روايـت   » عبيداهللا«و دومي از » سعيد بن جبير«اولي از 

يش ريح خوه صحابي است و به اعتراف صك» عبداهللا بن عباس«كنند كه از مي
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اين مطلـب را شـنيده انـد، و    )1(كودكي ده ساله بود�در روز وفات پيامبر

هاي متفاوت در اكثر كتب تواريخ و روايـات بـه   بعدها همين مطلب با عبارت

ويژه بخاري و مسلم روايت شده است، و با اعتقاد به صحت آن بر جمالت و 

ند، نقل ايـن روايـت در آن   كلمات شبهه برانگيز آن تفاسير و تأويالتي نوشته ا

هاي و در كتاب،ها به ويژه تيجاني شدهها سبب شادماني در ميان افراطيكتاب

.ايشان داراي باز تاب بسياري بوده است

اب و در زيرا در برخي از آن اضافات بر اين روايت از قـول برخـي اصـح   

لـذا  ! ستنسبت هذيان داده شده ا�اهللا به پيامبررأس آنها عمر فاروق معاذ

بهانـه  �دارنمودن مقام صـحابه بـه ويـژه حضـرت عمـر     هبراي كوبيدن و لك

.)2(!و به خيال خويش دليل و سند قاطعي را يافته اند،مناسبي بدست آورده

:در پاسخ بايد گفت
جعلـي  بر پايه اين روايت خواه صحيح باشد و خواه جعلي كه قطعـاً :اوالً

نامه به مسألة خالفت و جانشيني ارتباط است، از كجا معلوم كه نوشتن وصيت

بود، از كجا معلوم كه بـه نـام أبـوبكر صـديق     مي» نامهخالفت«داشت؟ و اگر 

.!نبود؟

دانيم كه وصيت به خالفت و امامت با گفتن يك كلمـه و  اضافه بر اين مي

و عـالوه بـر ايـن    ،خواسـت اي نمـي يابد و نامهحتي يك اشاره هم تحقق مي

چهار روز پـس از ايـن   �هاي سيره، پيامبرتواريخ و كتاببراساس تمامي

و فاطمه ،نبودهاي فاصله�و در ميان او و علي)3(جريان در حال حيات بوده
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توانست خواست ميدخترش نيز همواره بر بالينش حضور داشته است، اگر مي

ل را بـه قـو  �تكرار فرمايد، و عليمسفارش خود را براي بار دوم و يا چند

تيجاني و بسياري از شيعيان جانشين خود سازد، اما رسـول خـدا موضـوع را    

....!قلم و دواتي را برايم بياوريد) إيتوني: (تكرار ننمود و نفرمود

اع الـود حجـة چند ماه قبـل از رحلـتش در   در همان سال �پيامبر:ثانياً

پـس  )1(»به كالم خدا و سنت رسولش پايبند بمانيد تـا گمـراه نشـويد   «: فرمود

خواسـته  اگر فرض را بر اين قـرار بـدهيم كـه مـي    ! نيازي به قلم و دوات نبود

چيزي را بنويسد، ممكن است همان سفارش قبلي يعني تأكيد بـر اسـتقامت و   

.!خواسته يادآوري فرمايدالتزام به قرآن و سنت را مي

اين » قرآن ما را كافي است«چنين حرفي زده باشد كه �عمرفرضاً

�اي از قرآن است كه او يادآوري آيهسخن  {��ª� �©� � �̈ �§� �¦��ª� �©� � �̈ �§� �¦��ª� �©� � �̈ �§� �¦��ª� �©� � �̈ �§� �¦

µ�� �́ �³��²��±� �°�� ¯®��¬�� �«µ�� �́ �³��²��±� �°�� ¯®��¬�� �«µ�� �́ �³��²��±� �°�� ¯®��¬�� �«µ�� �́ �³��²��±� �°�� ¯®��¬�� �«¸¶¸¶¸¶¸¶z
�? P��@�� :
مگر آيات خود را كه بر تو نازل نموده ايم و بر ايشان «��

براي )قرآن(كند؟ به راستي در اين شود، آنان را كفايت نميخوانده مي

.»مؤمنين رحمت و يادآوري است

در مورد نوشتن موضـوعي دليـل بـر    �قدام رسول خداهمچنين عدم ا

ا قلـم و دواتـي ر  » «!إيتوني بقرطـاس «نيست؟ زيرا اگر �صحت سخن عمر

به سـخن ايـن و آن تـوجهي    �بود، پيامبريحتمي و الزم م» !برايم بياوريد

و همچون امور ديگر كـه در مـورد ابـالغ    ،نمودكرد و امر خدا را اجرا مينمي

.كردسكوت نمي،)2(ن كوتاهي از خود نشان ندادها كوچكتريآن
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امـر و دسـتور خـدا را بـه خـاطر      �توان باور كرد كه پيامبرچگونه مي

�آيا اين اهانت به رسـول خـدا  ! يا ديگران انجام ندهد؟�اعتراض عمر
:نيست؟ كه خداوند بيشتر به او فرموده بود

{{{{� ���������� � ��� �	�� 
������ ��������������������������� � ��� �	�� 
������ ��������������������������� � ��� �	�� 
������ ��������������������������� � ��� �	�� 
������ ��������������������������������������������
�� � �� ���� � �� ���� � �� ���� � �� ��� z� z� z� z�£2¬�u� :�n�»برسان آنچه را از سوي ! اي پيامبر

اگر اين كار را نكني در واقع رسالتش را ابالغ ! پروردگارت به تو نازل شده

خداوند تو را از گزند ) زيرا كه! چيزي مترسكس و هيچاز هيچ(و ! نكرده اي

.»كندو آسيب ديگران حفظ مي

كلي از هفت طريق روايي نقل شده كه در چهـار  به طور اين روايت!: ثالثا

هـري از عبيـداهللا و او از ابـن    ز«،مورد آن سلسله روايت بدين ترتيـب اسـت  

.)1(»عباس

سليمان أحول از إبن جبيـر  «: و در سه طريق ديگر به اين شكل آمده است

.)2(»و او از إبن عباس

ـ    هـاي روايـي سـه   در يكي از اين طريقـه  ا يكـديگر  گانـه در عـين اينكـه ب

: ، در ديگري گفته شـده »!استخوان شانه بياوريد«: هايي دارند گفته شدهتفاوت

آمده است، اما در همه آنها » !بياوريد«: و در سومي فقط كلمه» !كتابي بياوريد«

:اين موارد مشترك وجود دارند كه

.شنبه بودآن روز پنج-1

.گويي داده شدنسبت هذيان�به پيامبر-2
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برانـداز  (اخراج مشركين «: در باره سه مطلب وصيت فرمود�رپيامب-3

هاي نمايندگي خارجيان، اما سومي فرامـوش شـده   ، احترام هيأت)گرو توطئه

.»!است

.!كردن مورد سوم به سختي گريستإبن عباس به سبب فراموش-4

شنبه، هذيان گويي، و صـاياي  در باره روز پنج: ق چهارگانة اولياما در طر

! كردن ابن عباس چيزي گفته نشده و بحثي به ميان نيامده استانه و گريهگسه

:در مقابل و به جاي همه آنها دو مطلب زير اضافه گشته است

از عمر بن خطاب سخن به ميان آمـده كـه در يـك طريـق بـه عنـوان       -1

درد بـر پيـامبر  : گفته شده كه عمر گفتو در سه طريق ديگر صريحاً» بعضي«

مـان كـافي   ته است، قـرآن در اختيـار ماسـت و بـراي هـدايت     شدت ياف�

.»!است

كردن همه اصحاب مخالف و موافق كه در آنجا حضور اخراج و بيرون-2

.!داشتند

،)1(اشاره يا بـه صـراحت بحـث هـذيان شـده     در همه آن سه طريق كه به 

بحثي از حضرت عمر نيست و در همه طرق چهارگانه كه با اشاره يا صـراحتاً 

گويي به رسول خدادادن هذيانبه هيچ وجه از نسبت)2(شده�حثي از عمرب

بـود،  صحيح هم مـي بنابراين، اگر روايت فرضاً.!!چيزي گفته نشده است�

شـادماني  رسانيد و هلهلـه و هيچ زياني به مقام و شخصيت حضرت عمر نمي

..به خاطر آن روايت چندان بجا نيستتيجاني و مبلغين سخنانش

سـليمان از  «: گونه اسـت گانه دومي كه سلسله روايت ايندر طرق سه:ًبعاًرا

و «: شـود در آخر همه آنها اين جملـه ديـده مـي   » إبن جبير و او از إبن عباس

اين اعتراف صريح روايت كننده به ! »!سومي را فراموش كرده ام» «نسيت الثالثه
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بـه  او راشناسي صـحت روايـت  موشكاري خويش در معيار دانش حديثفرا

ه اين اصل و قاعد اشاره ببرد، و علماي متخصص عموماًسختي زير سوال مي

.)1(كرده اند

از » زهـري از عبيـداهللا و او از إبـن عبـاس    «در طرق چهاگانة اولي :ًخامساً

شـود، وجـود   ديده مي» !برخيزيد برويد» «!قوموا عني«: جمله�زبان پيامبر

كند، زيرا در اخـالق و روابـط   ترديد مياين جمله صحت آن روايت را دچار

كردن اصحاب از منزل خـود بـه   بيرون�پر از صفا و صميميت رسول خدا

.!چرا؟ينالفين به هرحال، موافقمخ! نداشته استاي هيچ وجه سابقه

برخالف اخالق ايماني و عادت خويش چنـين  �اگر فرض كنيم پيامبر

بايستي آن روايت ديث شناسي ميدستوري داده باشد طبق معروفترين اصل ح

.)2(شدبا توجه به اهميت آن از طريق تواتر نه از راه آحاد روايت مي

و همانگونـه  )3(شـود ديده مي» تقطيع«در تمام طرق هفتگانه پديده :ًسادساً

گانه دومي، پنج مطلب مهم آمده است كـه  كه پيشتر توضيح داديم در طرق سه

ولي نيامده اند، و در طرق چهارگانـه دو مطلـب   گانة اهيچكدام در طرق چهار

و اين تقطيع ! گانه نيامده استاست كه هيچ يك از آنها در طرق سهمهم آمده 

ده (هولناك و خارج از حدود و قواعد روايتي كه به يك نفر يعني ابن عبـاس  

.!كندگردد، صحت آن را كه خبر واحد است در ابهام غرق ميمنتهي مي) ساله

تمـام طـرق هفتگانـه در تمـام كتـب      : همانگونه كه مشاهده كـرديم :سابعاً

رسند، و عبداهللا بن عباس نيز طبق اعتـراف  مي�حديث به عبداهللا بن عباس
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)1(!اي بوده اسـت ي ده سالهپسر بچه�صريح خويش در روز وفات پيامبر

و خـود حضـرت علـي و    (چگونه ممكن است تمام حاضرين در آن مجلـس  

مورد ماجراي قلم و كاغذ چيزي نگويند و تنها كودكي ده ساله كـه  در ) فاطمه

.؟!آن را شنيده و نقل كرده باشد! حضور او در آن مجلس جاي ترديد است

فليبلـغ الشـاهد   «:را كـه فرمـود  �يك از آنها امر مؤكد پيامبرچرا هيچ

.را رعايت نكردند؟» الغائب

ن جبير و عبيداهللا آن هم بـا ايـن   ها تابعي فقط دو نفر ابچرا از ميان ميليون

انگيـز ايـن مطلـب را از ابـن     هـاي هـول  و تفاوت،و بريدگي شگفت» تقطيع«

.عباس صحابي كه در آن زمان ده ساله بود شنيده اند؟

ها اتباع تابعين فقـط دو نفـر زهـري و سـليمان آن هـم      چرا از ميان ميليون

.؟!هريك از يك نفر تابعي آن را شنيده اند

بياوريد تـا چيـزي   ... «: شوددر تمام طرق هفتگانه اين جمله ديده مي: ثامناً

و در تمام آن طرق روايي » را برايتان بنويسم كه بعد از من هرگز گمراه نشويد

بـه فـرض صـحت ايـن     ! چيـزي ننوشـت  �اين مطلب هم آمده كه پيامبر

.!شود؟روايت نتيجه صغرا و كبراي آن چه مي

پناه بر خـدا بـه گمراهـي امـتش راضـي      �امبرشود كه پينتيجه اين مي

گمـراه  گشت و مسلمانان چه مخالفين و چه موافقين آن نامه بعد از او عموماً

اين وصـيت بـه حـدي الزم بـود كـه      : شدند؟ زيرا آنگونه كه در روايت آمده

چـرا  ! گرديـد نوشتنش باعث هدايت و ننوشتنش سبب گمراهي مسلمانان مـي 

ت حضرت عمر يا ديگـري از نوشـتن آن منصـرف    به علت مخالف�پيامبر

چـون  ! اهللا به گمراهي امتش راضـي گشـت؟  شد؟ در واقع با ننوشتن آن أعاذنا

در نتيجـه روايتـي كـامالً   ،دهـد اين نتيجه را ميقبول صحت اين روايت الزاماً

.!قابل قبول استمردود و غير
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جـاني ايـن اسـت    هاي تيگوييدر نهايت بازهم يكي ديگر از تناقض:ًتاسعاً

كه اگر او اين روايت را قبول دارد، بايد اين را هم بپذيرد كه اصحاب تا لحظة 

بر راه هدايت بوده و كافر، منـافق، مرتـد، فاسـق و گمـراه     �رحلت پيامبر

قلـم و  «: فرموده اسـت �پيامبر: نبوده اند، زيرا در آن روايت آمده كه گويا

ن بنويسـم كـه پـس از مـن هرگـز گمـراه       دواتي را بياوريد تا چيزي را برايتـا 

دهد كه همه اصحاب از همان زماني كه ايمان آوردند تا اين نشان مي» !نشويد

زيـرا در آن  ! در مسير هدايت بوده انـد كامالً�آخرين روزهاي عمر پيامبر

،يعني تاكنون گمراه نبوده ايد» !تا بعد از من هرگز گمراه نشويد«: روايت آمده

البتـه  ! يزي را برايتان بنويسم تا بعدها نيز هرگز گمـراه نشـويد  خواهم چو مي

روهـاي اهـل   زيرا همه مسلمانان اعم از اهل سـنت و ميانـه  ! نشودسوء تفاهم

تشيع باورشان بر اين است كه اصحاب هميشه بـر راه هـدايت بـوده و بـر آن     

هـيم، او  دگويي تيجاني را نشـان  باقي مانده اند، اما قصد ما اين بود كه تناقض

و از » .همـه اصـحاب مرتـد و منـافق بـوده انـد      «: گويدتابش ميكاز در جايي

و اسـتدالل  ،هم ايمان دارد) روايت قلم و دوات(طرفي ديگر به روايتي ديگر 

از اهل هدايت بودن اصحاب خـود سـخن گفتـه    �كند كه در آن پيامبرمي

!.است

امامت مقامي انتصابي است يا مسئوليتي انتخابي؟
» عرضه روايات اصول بر قرآن و عقـول «اهللا ابوالفضل برقعي در كتاب ةيآ

133تـا بـاب   122از بـاب  ) اصول كـافي (شيخ كليني مؤلف كتاب «: گويدمي

يعني تعيين آنها را (ي إثني عشر ائمهدوازده باب را ترتيب داده تا منصوصيت

امامـت  بري كه اثبات كند، چون مدعيان روايات موثق و معت) از طرف خداوند

صحيح و از اين رو به روايات غير،در اختيار ندارندانتصابي الهي را اثبات كند

) كتاب اصـول كـافي  (يهاي بعدنامعتبر از قبيل احاديث فصل حاضر و فصل
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وجه قابل اعتماد و متوسل شده اند و چنانكه خواهيم ديد، آن احاديث به هيچ

.استناد نيستند

شوند، اما حديث غـدير نيـز بـراي    متوسل مي» ث غديرحدي«به البته غالباً

ـ «اثبات ادعايشان كافي نيست، اگر حديث غدير و عبارت  ن كُم ـ نـت مواله،

مربوط به امامت شود، واقعاًچنان كه ادعا مي» .....والِمهللَّاَ،والهميلهذا عفَ

مي آنها و يا اصول كلـي  انتصابي الهي بود، الاقل پيامبر اكرم عدد ائمه و يا اسا

فرمود، از قبيـل اينكـه امـر امامـت بـه دوازده تـن       امامت را به وضوح بيان مي

هـا كـه   منحصر است و جز در فرزند امام قبلي نخواهد بود، مگـر سـومين آن  

اي خاص خود و هريك از آنها كتاب و وظيفه،فرزند امام پيش از خود نيست

و ايـن همـه فـرق    ،مسـلمان تمـام شـود   تا حجت بر امـت ..... را دارند و الخ

ادعـاي امامـت   گوناگون و مخالف يكديگر به وجود نيايند و ديگـران امكـان  

،نيابند و امت متفرق نشوند، اين كار با اهميت مقام امامت بسيار مناسب است

.و جزو حداقل بيان لوازم هدايت امت به يكي از اصول دين بود

1حديث است كه مجلسي حديث 16داراي ) اصول كافي(باب مورد نظر 

و 15و 10و 7و 6و 3ول و مجهرا 14و 11و 9و 8و 5و 2را صحيح و 

را موثـق شـمرده، امـا    13را حسن موثـق و  12را حسن و 4را ضعيف و 16

جـز حـديث اول و دوم را صـحيح    يك از احاديث اين بابآقاي بهبودي هيچ

.ندانسته است

ين حديثي را صحيح شـمرده جـاي تعجـب   اگر مجلسي چن-1حديث * 

علي «حديثي با متن معيوب را كه راوي آن نيست، اما شگفتا كه آقاي بهبودي

حسـين بـن   «كـذاب و  » سهل بـن زيـاد  «معتقد به تحريف قرآن و » بن ابراهيم

.!غالي و نظاير ايشان است، پذيرفته است» سعيد

مـدعي اسـت كـه    او،ي نساء اسـتدالل شـده  سوره59ي در حديث به آيه

ي ي آيهنازل شده، ما در باره�ي حضرت علي و حسنينگويا آيه در باره

شـويم كـه   آور مـي فقط در اين جا ياد،سخن گفته ايم66در باب مذكور قبالً
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يين فرموده و احتيـاجي بـه   بترا » اولي االمر«نساء مقصود از ي سوره83ي آيه

.روايت نيست

قطعاً�ي حضرت حسن بود، عليمذكور در بارهي يهعالوه بر اين اگر آ

كرد، در حالي كه بنا به نقل مردم را به پذيرش خالفت آن حضرت دعوت مي

، �المـؤمنين پس از ضربت خـوردن امير » ذهبمروج ال«كتب معتبر از جمله 

اگـر خـداي ناخواسـته از    «: مردم بـه حضـور آن حضـرت رفتنـد و پرسـيدند     

.بيعت كنيم؟�دهي با حضرت حسنازه ميوجودت محروم شديم، آيا اج

نمايم، خود كنم و از آن نهي نميشما را بدين كار امر نمي«: وي فرمـود 

.)1(»بيناتريد] به صالح خويش[

عبداهللا «وفات يافت �المؤمنينرهمين كه امي)2(و براساس تواريخ معتبر

ين وفـات  اميرالمـؤمن «: در بين مردم به سخنراني پرداخت و گفت» بن عباس

خواهيـد  را از خود باقي گذاشته، اگـر مـي  ) مانند حسن(و فرزندي نمود

در (كـس را  هـيچ خواهيـد با او به ميان شما بيايد و اگر نمي] تبيع[براي 

يعني همه شـما  » اي نيستبر ديگري حق ويژه] مورد انتخاب امام و خليفه

.)3(در باره انتخاب حاكم آزاد هستيد

چنـان  علت عدم ذكر اسامي ائمـه در قـرآن  :به سؤالاز طرفي جواب امام 

كنيم كه امام چنان پاسخ ضعيفي بدهد؟ پس واضح نارسا است كه ما باور نمي

:است كه

هاي نماز يا در تعداد طواف بر گرد كعبـه  مردم در مورد تعداد ركعت!: اوالً

تالفـي  به سبب وجود آياتي در قرآن راجع به آنهـا اخ ... و يا در ميزان زكات و
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هاي بسـيار جـدي   اختالف�ندارند، در حالي كه در مورد جانشينان پيامبر

.وجود دارند

اگر امامت از اصول دين است مواردي كه از قول امام گفته شده چـرا  : ثانياً

ي بـاره ال كه سؤال آن است كه چرا در ي فروع دين است؟ در حهمه در باره

.؟وجود نداردن، در قرآن سخن صريحي اصلي از اصول دي

آيا اهميت اصل امامت از ماجراي زيد كه «): ره(» قملداران«به قول جناب 

.!در قرآن ذكر شده كمتر است؟نامش صريحاً

توان بين اصول دين تا اين اندازه تفاوت قائـل شـد كـه همـه را بـه      آيا مي

.!وضوح بيان كنيم و يكي را مبهم گذاريم؟

تي نـوع حيـوان همـراه ايشـان در     آيا اهميت ماجراي اصحاب كهف كه ح

امـا اسـم ائمـه را كـه از نظـر مـا       )1(»ي امامت بيشتر استقرآن آمده از مسأله

.!باشند ذكر نكند؟معلمان الهي امت مي

اگر از قرآن كه آخرين كتاب آسماني اسـت، ذكـر   : بر كسي پوشيده نيست

ائل مربوط به اما در مقام بيان مس،رودتوقع نرود كه نمي» فروع دين«جزئيات 

.»رودتوقع ميقطعاً» اصول دين«

با خلفا بيعت كرد؟�چرا حضرت علي
بـا خلفـاي   �و ساير اهل بيت پيـامبر �در مورد اين واقعيت كه علي

شـك و ترديـدي نيسـت، همانگونـه كـه      هـيچ خود بيعت كـرده انـد  پيش از 

:فرمايدنين ميدر مورد بيعت با خلفا چ�حضرت علي

M�[1�W 2�L� �/@#�P� ,��; �;s ��� ��� ¾�239e� �O� �� 1��DDD �3O�
� 5` � ,�[L ��� ®@; ª/9�� ��@[�s� ��@#�;� ��@$��)!��DDQ)1(.
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جنـگ  (در آن هنگام نزد أبوبكر رفتم و با او بيعت كردم و در آن حوادث «

ي كه أبوبكر به حالـت احتضـار   با او همراه شدم، زمان) با برخي از قبايل مرتد

كـرديم،  واليت را به عمر سپرد و ما حرف شنويي داشتيم، اطاعـت مـي  درسي

.»عت نموديم و خيرخواهي نشان داديمبي

در جمـع شكسـت   �شيخ طوسي نيز روايت كـرده كـه حضـرت علـي    

:خوردگان جمل فرمود

»�;s 1@#�P��3/@�; �3� 1�� � 5 [/@#�; �0 ��;DDD� �3/@#�P� ��m3L N/@#�3P� �3�s
 �� ���CNT ,�/�;� N�� ��, %X �� [/��s/�8 `�,N��38 29e 5� �� [/@#�3P�

� �[L� ��;�;s N/@#�; �0s N�O@C �� ,��mL�3;e � 3*� �39� �3[L� �3�; ��m3L
?�/@�P; N��8 N�/@�;«)2(.

با ابوبكر بيعت كردم، همانگونه كه شما بيعت كرديد، با عمـر نيـز بيعـت    «

سپس با عثمان ... با او وفادار بودمكردم، همانگونه كه بيعت كرديد و در بيعت 

بيعت كرديد، من هم با او بيعت كردم و در شـرايطي كـه در خانـه ام نشسـته     

بودم، نزد من آمديد و من از شـما درخواسـت نكـرده و كسـي را هـم بـه آن       

مجبور نساخته بودم، با من هم بيعت كرديد، همانطور كه با أبـوبكر و عمـر و   

اين، چه چيز شما را وادار كرد كه در بيعت با أبوبكر بنابر. عثمان بيعت نموديد

.»!و عمر و عثمان با وفاتر از بيعت با من باشيد؟

!..هاي آن چيستند؟و لوازم و مسئوليت» بيعت«اما ببينيم معني 

��� k ,�*"T ,?�+����-d�− k ,���P� z�A ,������ ��0 j�� ,�X_P�� ~� ¡+2/�8��� �
��d−?��*� �[0 �; o��J a8����7_3>`� ��3� |} ,�X_P�� ~� ,− �3OL ,K23� +�3�8
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بيعت آن است كه شخصي دست در دست ديگري بنهد، به ايـن قصـد و   «

نمـايم و اطاعتـت را بـر    مـي معني كه تو را متولي و مسئول اداره امـور خـود   

.)1(»مارمشخويش واجب مي

او در ابتـداي  ! نظـري دارد در بـارة بيعـت چـه   �اما ببينـيم خـود علـي   

:خطاب به كساني كه با وي بيعت كردند، فرمودخالفتش

»�s� a@�P��; ��� �� ,N��OL �"9 �8 o9 a;�Cp�� R��u�� 2�Wu� �� a)�G���
� N0 L,sN0�8( o9 aL����«)2(.

ماندن بر بيعت و اخـالص و  من بر شما دارم، وفاداري و باقياما حقي كه«

دوستي و خيرخواهي در نهان و آشكار است، زماني كه شما را به چيـزي فـرا   

.»دهم فرمانبرداري نماييدخوانم اجابت كنيد و هرگاه فرماني ميمي

ــابر فرمــوده حضــرت علــي  الزمــه بيعــت، همــان اطاعــت و �پــس بن

شنوي صادقانه و دوستي و خيرخـواهي اسـت، چـه در نهـان و چـه در      حرف

قابل انكار خالصـانه بينديشـد، عظمـت و    ، كسي كه به اين واقعيت غيررآشكا

شود، زيرا بيعت حضرت علـي بـا   براي او روشن ميپيشينبزرگواري خلفاي

و آنها به معني اطاعت صادقانه و دوستانه از ايشان در حضور و غيابشان بوده، 

مخلصانه و صادقانه بـوده  اي در كار نبوده، بلكه كامالًنه اينكه هيچ ريا و تقيه

..است

يه و بخاطر آنكه بدون قاز روي ت�اما بعضي از شيعيان معتقدند كه علي

و روايـاتي را از  ! يار و ياور بوده و از جهـت مصـلحت بـا آنهـا بيعـت كـرده      

تقيـه بخشـي از   «: فرمايـد مي�كنند كه از قول پيامبرحضرت علي نقل مي

.)3(»!دين خداست و كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد

��� h ,�W#�E i0� �OL 2�> ,�(�E ¹ 8�E�k ,�
Y D
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تقيه دين مـن و ديـن   «: تيجاني هم روايتي را از امام صادق نقل كرده است

.)1(»!پدران من است، كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد

هايش در همه شرايط با خلفـا  بنابر فرموده�بينيم كه حضرت علياما مي

كه �براي شخصي همچون علي» توريه و تقيه«نگ بوده است، از طرفي يكر

شـد كـه   سخنانش براي مردم حجت و گواه بود محال است، زيـرا سـبب مـي   

طل يا تعريف و سـرزنش را بـاهم اشـتباه گرفتـه و از يكـديگر      ابمردم حق و 

را عامل گمنامي و ذلـت و خـواري   » تقيه«همچنين او خود .. تشخيص ندهند

:فرمايدد؛ همانگونه كه ضمن گاليه از ياران خود ميدانمي

»� �0� N4+�G;s �X ��C+ �";� ZC��u�N�L 8, ��+s N3�� ,¢)u� « =
� ,�� 2#} o; ¬�=� g3O¿ ��,� 7 �@8 10�>� � ["8 23E ,Z3C�8 �_3�T
� a�"/�� N�/OÀs,a�y�� N�/O[�� ,£B8�V N�4� �s ,h�Cs �); N�� OE ,a39�E N±

� xL� 2E� ,� O8 �/9 �� �/9 ����E� ,�� OE �/9 � O/E«)2(.

از لذات (هايشان را و مرداني چند باقي مانده اند كه ياد روز قيامت، چشم«

ان جاري است، پس بعضـي از آنهـا   شبسته است و از بيم آن روز اشك) دنيا

و تركشان كرده انـد و  ) ر مشاهدة كارهاي ناشايست مردم از ايشان بريدهاثبر(

كـه  (بسـته مانـده انـد    معي هراسـناك و خـوار و برخـي خـاموش و دهـان     ج

و بـدون  (و بعضي از روي اخالص و راستي ) توانند حق را آشكار سازندنمي

كنند و گروهي اندوهگين و رنجورنـد  دعوت مي) مردم را به حقريپنهان كا

گرفتـه  كاري ايشان را گمراه كرده و ذلت و خواري آنان را فـرا و تقيه و پنهان

و ،است، ايشان در درياي شور فرو رفته، دهانشان بسته و دلشان زخمي است

هـا مردم را پند داده تا جايي كه خسته و رنجيده خاطر شدند و بر اثر شكست

.»و كشته شدند و تعدادشان اندك شدذليل و خوار گشته

��� k ,K��8 aS�� ,������ ,��# 6/>�+ �; 5��J--nD
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3#�� 3�B4 .y3��� ¡^3# �3/9� «: فرمايدهمچنين ميe� N3@$ 23PL 23» `
�52C«)1(.

روغ را چـه شـوخي و   چشد تا زماني كـه د اي طعم ايمان را نميهيچ بنده«

.»چه جدي ترك كند

:فرمايدهمچنين در نهج البالغه مي

»p��@*�# ®�9 .y��� �OL ¡ª# ®�9 �2G�� �T©� �s ��#«.

ايمان آن است كه صداقت و راستي را هرچند بـه تـو ضـرر برسـاند، بـر      «

..»ود برساند ترجيح بدهيگرچه به تو سدروغ ا

.)y0 `� 1;y0 �8V `OO� 1�; FV `«)2;1 �«: فرمايدو نيز مي

سـي  هرگز دروغ نگفته ام و به دروغ هم وادار نشده ام و گمراه نشده و ك«

.»هم بوسيلة من گمراه نگشته است

هيچگاه در مـورد كسـي سـخني بـه     �دهند كه عليآن سخنان نشان مي

يزي هم او را وادار به سـخناني دروغ ننمـوده اسـت،    چا دروغ نگفته و كسي ي

هرگز گمراه نشـده ام و كسـي را هـم بـا كـار و رفتـار و       : فرمايدهمچنين مي

بنابراين، واضح است كه بيعـت و همراهـي علـي بـا     . سخنانم گمراه نكرده ام

سرشان كاري مخلصانه و كـامالً مانگونه كه خواهيم آورد نماز پشتخلفا و ه

..انه بوده استداوطلب

بـوده نيـز صـحيح نيسـت؛ زيـرا      علي بدون يار و يـاور  : گويندو اينكه مي

شناسيم هرگز تن به ظلم و ستم نداده اسـت؛ همانگونـه كـه    ما ميكه ايعلي

خود بارها و بارها و درجاهاي مختلف، در اين مورد سخن گفته كـه بسـياري   

:مايدفرمياز آنها در نهج البالغه موجود است؛ مثالً

��� .y��� .�; ,���O0 ,���0 � !�D
���  7_0 ,��� |} ,�X_P�� ~��n�D
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»��OL �8 K�[@�8� ��34�� H38 �3��� Á;�3=� �3{� ��3= H38 ��3/E H `
����«)1(.

حق مخالفت كـرده و در  بادر جنگيدن با كسي كه! به جان خودم سوگند«

..كنم،پوشي و سستي نميقدم نهاده است، چشمراه ضاللت و گمراهي

:گويدمي�يا در جريان بيعت با ابوبكر

»B#BL K2�L F��y�� �{� y=( �/9 �@V K2�L K "�� � �� �{� y=( �/9
 ���¦� ,K�8s �� ?�x�� ,��8�/@�; 1"P> 2E �/L�$«)2(.

مانده و ستمديده تا زماني كه حقش را از ظالم بستانم، نزد مـن گرامـي   در«

مظلـوم را از او بگيـرم،   و توانمند است، و توانمند و ستمگر تا زماني كه حـق  

بنابراين، در امر خالفت خود انديشيدم و ديدم . استتوان و ضعيفنزد من نا

.»بوده ام) ابوبكر(ركه قبل از بيعت نيز من فرمانبردا

كـرده،  از آنجا كه حضرت علي با خلفا بيعت و از آنها اطاعت و پيروي مي

و �شان نموده، بر تيجاني و كساني كه خود را پيـروان علـي  و مدام همراهي

آن اطاعـت و دوسـتي و يكرنگـي حضـرت     : جب استدانند، وافرزندانش مي

با �زيرا محال است علي! علي با خلفاي پيش از خود را تأييد و تأكيد كنند

بيعت كند و اطاعت از آنها را بـر  » كار و مرتدظالم، غاصب، خيانت«اشخاصي 

.»خود واجب بداند

���  7_0 ,��J�YD
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سومبخش 

»اهل البيت«آشنايي با 
» عرضه روايات اصول بر قرآن و عقـول «تاب اهللا ابوالفضل برقعي در كيةآ

به روايتي از رسول خدا » اهل بيت«شيعيان اماميه براي اثبات منزلت «: ميگويد

كـنم، و مـن   شما را به كتاب خدا و اهل بيتم سفارش مي«: كه فرموده اند�

از خداي عزوجل خواسته ام ميان آنها و قرآن فاصله نيندازد، تا روزي كـه بـا   

.كننداستناد مي» نمايندحوض بهشت مالقات ميمن برروي 

ما قطعاً اين سخن را قبول داريم، اما چرا شيخ كليني كتاب خود : گوييممي

را از رواياتي خالف قرآن و عقل پر كرده، به صورتي كه مسلك و مـرام اهـل   

هـاي  دهند، چرا روايان روايـات بيت را به كلي از قرآن جدا و بيگانه نشان مي

! به ويژه ايـن روايـت را بـه أئمـه نسـبت داده انـد؟      » اصول كافي«در موجود 

ناگزيريم بگوييم كه يا كليني و روايانش اين سـخن را قبـول نداشـته انـد، يـا      

.!قصد داشته اند ائمه را با قرآن بيگانه جلوه دهند

ي پيـامبر منحصـر بـه    يعنـي خـانواده و خـانواده   » اهل بيت«اضافه بر اين 

نيز اهل �نيست، بلكه همسران رسول خدا �نين حضرات علي و حس

.آيندبيت و خانواده او به شمار مي

» ي تطهيـر آيـه «به �در اين حديث براي اثبات امامت علي و حسنين 

دهيم تا موضـوع  آوريم و توضيح مينيز آن را در اينجا ميكنند، مااستدالل مي

:براي خوانندگان نيز روشن شود

ي احزاب در ميان آياتي است كه كالً راجع بـه زنـان   رهي تطهير در سوآيه

}��|��{��}��|��{��}��|��{��}��|��{��}�: شـود چنين آغاز مـي 28ي هاست، چنانكه آي�رسول خدا

�~�~�~�~z�.�B9e� :�f�»30ي در آيـه » !همسران خويش را بگو! اي پيامبر

ــوده ــان �Â��Á��À��¿��¾��½Â��Á��À��¿��¾��½Â��Á��À��¿��¾��½Â��Á��À��¿��¾��½z�.�B339e� :-d}�: فرم اي زن
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ي و در آيـه » ....اهي آشكار مرتكـب شـود  هركه از شما كار زشت و گن! پيامبر

و هـركس از  «��-: �F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��Az�.�B9e}�: فرموده31

:كه مي فرمايد32ي رسد به آيهتا مي» ....شما خدا و رسولش را اطاعت كند

�{V��U��T��S����R��QV��U��T��S����R��QV��U��T��S����R��QV��U��T��S����R��QWWWW�� �̂ �]���\��[��Z��Y��X�� �̂�]���\��[��Z��Y��X�� �̂�]���\��[��Z��Y��X�� �̂�]���\��[��Z��Y��X
��l��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��l��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��l��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��l��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_

mmmmnnnn�o�o�o�ou��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pvvvv����z��y��x������w����z��y��x������w����z��y��x������w����z��y��x������w
��a�� �̀��_��~��}�����|��{��a�� �̀��_��~��}�����|��{��a�� �̀��_��~��}�����|��{��a�� �̀��_��~��}�����|��{z�.�B9e� :-� −--(» اي

يستيد، اگر پرهيزگاري و پارسايي را پيشه كنيد همسان ديگر زنان ن! زنان پيامبر

د تا آن كه در دلش بيماري است، در شما طمع پس در گفتار خود نرمي نكني

گري و تان آرام گيريد و جلوههايييد، در خانهنياورد و گفتاري پسنديده بگو

خودنمايي جاهليت پيشين را در پيش مگيريد و نماز به پا داريد و زكات 

خواهد از شما بپردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد، به راستي خدا مي

اهل اين خانه ناپاكي را بزدايد و شما را كامالً پاكيزه گرداند و به ياد آوريد 

.»شودهاي خدا تالوت ميهاي شما از آيهدر خانهآنچه 

پيش از آن كه آيه را مورد تأمل قرار دهيم الزم است خواننده محترم توجه 

بودن امامـان بـه آن اسـتدالل    كه براي اثبات معصوم(ي تطهير آيه: داشته باشد

:گوييمحال مي. است33ي آيه مستقلي نيست، بلكه جزئي از آيه) كنندمي

اي زنان = يا نساء النبي«با خطاب 32ي آيه: شودچنان كه مالحظه مي: اوالً

آغاز شده و معطـوف اسـت   » واو عطف«نيز با 33ي يهآشود، آغاز مي» پيامبر

33ي مستقل نيست، بلكه جزئي از آيهاينيز آيه» إذهاب رجس«. 32ي به آيه

جود يك آيه در سـياق  اي بياوريم كه اعتمادي به وتوانيم بهانهاست، پس نمي

ي مذكور زمان ديگري نازل شـده،  و ساختار آيات قبل و بعد نيست، شايد آيه

.!آوري قرآن ميان اين آيات قرار گرفته است؟ولي هنگام جمع
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در اين مورد اتفاق نظر دارند كه آيـات قـرآن   » علوم القرآن«اما كارشناسان 

توسط خود آن حضـرت  آوري شده و جاي آيات هرسورهزيرنظر پيامبر جمع

.مشخص گرديده است، در نتيجه آن ادعا كامالً باطل است

نـازل  �احزاب در رابطه با همسران رسول خداي سوره28ي آيه:ً ثانياً

شده، و آيات مذكور داراي يك سـياق اسـت و مخـاطبين آيـات ايشـان انـد،       

ت، استعمال كه براي مذكر اس» كُم«ضمير 33ي چرا در آيه: چنانچه گفته شود

مذكر است و طبعاً ضـمير آن نيـز مـذكر    » أهل«شده؟ جواب آن است كه لفظ 

.آمده است

مورد نظـر بـوده انـد نـه     » أهل«در اين جا مصداق و معني : اگر گفته شود

در اين آيات همسران پيامبر بوده اند، پـس چـرا   » أهل«خود لفظ، اگر مصداق 

.ضمير مؤنث بكار گرفته نشده است؟

زيرا پيامبر خود نيز اهل همان خانه بـوده، و خداونـد   : بايد گفتدر پاسخ

تزكيـه و  «نيز براي اين كه رسول خود را نيز مخاطب قرار دهد و او را نيز بـه  

نفس مكلف گرداند، وي را نيز در انتهاي آيه به مخاطبين ديگر افـزوده  » تطهير

چـون بنـا بـه    قرار گرفتـه اسـت، و  » اهل بيت«است، لذا او نيز جزو مصاديق 

قواعد زبان عربي در جمعي از زنان كه يك مذكر موجود باشـد، آن جمـع در   

حكم مذكر خواهد بود، از اين رو در قسمت اخير آيه ضمير مـذكر اسـتعمال   

:فرمايدشده است، مؤيد سخن ما اين آيات از قرآن است كه مي

�{���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í��A��A��A��A
F��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BH��GH��GH��GH��GIIII��P��O��N��M��L����K��J��P��O��N��M��L����K��J��P��O��N��M��L����K��J��P��O��N��M��L����K��J

S��R��QS��R��QS��R��QS��R��QTTTTZ��Y��X��W���V��UZ��Y��X��W���V��UZ��Y��X��W���V��UZ��Y��X��W���V��U[[[[��_�� �̂�]����\��_�� �̂�]����\��_�� �̂�]����\��_�� �̂�]����\z�, 4 :n�−
n-�»   و همسر ابراهيم كه ايستاده بود خنديد، پس او را به اسـحاق و پـس از

واي بر مـن، آيـا مـن كـه     : گفت] همسرش[اسحاق به يعقوب بشارت داديم، 

ايم؟ به راستي اين چيزي شـگفت  زپيرزني هستم و شوهرم كهنسال است، مي
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كنـي، رحمـت و بركـات    آيا از كار خدا تعجـب مـي  : گفتند] نفرشتگا[است، 

.»ه حق خداوند ستوده و بزرگوار استل بيت باد، بهخداوند بر شما ا

در اين آيات چون حضرت ابراهيم نيز از مصـاديق اهـل خانـه بـوده، لـذا      

كـه مخاطـب اول آيـه مؤنـث     استعمال شده است، در حالي » كُم«ضمير مذكر 

بـه خـانواده خـود كـه     �نيز حضرت موسـي » طه«ي بوده است، در سوره

�3$ :�d��z¦��§�̈�¦��§�̈�¦��§�̈�¦��§�̈�}: فرمايـد همسرش قطعاً جـزو آن بـوده مـي   
كـه در درجـه اول مقصـود همسـر آن     » بايسـتيد : اش گفتموسي به خانواده«

ق آن كه همسرش و يا به اعتبار مصادي» أهل«حضرت بوده، ولي به اعتبار لفظ 

بنـابراين، در آيـات   . استعمال شده اسـت » اُمكُثُوا«نيز جزو آن است لفظ مذكر 

ي احزاب نيز بـه مالحظـه وجـود رسـول خـدا در ميـان اهـل خانـه و         سوره

.همسرانش خطاب مذكر آمده است

شـود، زيـرا بـراي    اهل بيت گفته نمـي » داماد«در عرف زبان عربي به : ثالثاً

توان او خود داراي خانه و اهل بيت مستقل بود و نمي�حضرت علي:مثال

.»بر شمرد�را اهل بيت پيامبر

بررسي روايت ثقلين
دو مأخـذ و مرجـع   : گويـد مـي » آنگاه كه هـدايت شـدم  «تيجاني در كتاب 

كه همان چهارده معصـوم  »  اهل بيت پيامبر«و » قرآن«: اصلي اسالم عبارتند از

و به اين حـديث كـه بـه    ،رزندشانفاطمه و يازده هستند، يعني پيامبر، علي، ف

:مشهور است استناد كرده است» روايت ثقلين«

»�ÂoO"m�� N��� ¡+�� :�/�; F4s ��^L� ¤� .�/0....«.

من در ميان شما دو چيز گرانبها را بر جاي گذاشتم، يكـي كتـاب خـدا و    «

.»...ديگري اهل يتيم را

دانـد، و  را هم سنگ با كتاب خـدا مـي  �به همين دليل اهل بيت پيامبر 

براي حل و فصل مشكالت و اختالفـات بـين   » ائمه«و » قرآن«معتقد است كه 
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بـودن را  مسلمانان دو مرجع منحصر به فرد هستند، لذا هركس ادعاي مسلمان

دارد، بايد از ائمه و عترت پيـامبر اطاعـت مطلـق داشـته باشـد، در غيـر ايـن        

است؛ زيرا تنها تمسك به ائمه است كـه انسـان را   صورت قطعاً گمراه و كافر

.!رساندبه سعادت دو جهان مي

بـه تمـام جهانيـان    �در واقع اسالم ديني است كه توسط رسـول خـدا   

سـنت  «و در مرتبـه دوم  » قرآنكـريم «عرضه گشته و محتواي آن در درجه اول 

ول است، سنت پيامبر يعني عقايد، عملكـرد و اقـوال قطعـي رسـ    » �پيامبر 

تفسير عملي و اجراي تعاليم قـرآن در  : شودسال كه مي23در طول �خدا 

) قـرآن و سـنت  (زندگي فردي و اجتماعي سياسي و غيره، بجز اين دو مرجع 

هرآنچه به نام اسالم گفته شود يا به آن چسـبانده شـود حجـت و مشـروعيت     

ن و سـپس ندارد، زيرا براي حقانيت و صحت هرچيزي بايد آن را ابتدا با قـرآ 

.سنجيدبا سنت

در شرايطي كه مسلمانان وحدت كلمه داشـتند و از هرنظـر بـر هـدايت و     

وفات يافـت، و بـا تبيـين و تشـريح     �التزام به قرآن و سنت بودند، پيامبر 

يعنـي روش  «اوامر و احكام الهي آنها را به تمسـك بـه كتـاب خـدا و سـنت      

خود توصـيه فرمـوده، و   » ياجراي همه جانبه قرآن بر زندگي فردي و اجتماع

را ضامن سـعادت و بقـاي عظمـت و    �توسل به كتاب خدا و سنت پيامبر 

در اواخـر عمـر   » الـوداع حجة«عزت مسلمانان دانسته است؛ همانگونه كه در 

:مباركش فرمود

»2@; � O�� H� �; N/��� �� �8 N��� 10��q ��2;s:� ¤� .�/0¯/�>«)1(.

جا گذاشتم كه اگر به آن پايبند باشيد، بعد از من در ميان شما چيزي را بر «

.»كتاب خدا و سنت من: هرگز گمراه نخواهيد شد

���7_>�k ,�/@#} ,�>���Y�nD
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قرآن در اين مورد چه رهنمودي دارد؟
شود، براي گويند ثابت مياگر به قرآن مراجعه كنيم، خالف آنچه ايشان مي

:فرمايدمي�مثال خداوند

{Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÙ��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÙ��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÙ��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òz���33����:
ــاره «�� ــاه در ب هرگ

) يعنـي سـنت  (و رسول ) يعني قرآن(چيزي اختالف پيدا كرديد، آن را به خدا 

.»باز گردانيد

{ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Áz�c+ 333W�� :�d�» در مـــورد

.»پيدا كرديد، حكمش نزد خداوند استهرچه كه اختالف 

در مورد مرجعيت مسلمين�سخنان حضرت علي 
حكومت اسالمي و سعادت انسان را در تمسك بـه  نيز قوام�خود علي 

كتاب خدا و سنت رسول او كه آنها را به عنوان دو ستون و دو چراغ معرفـي  

:خوردن و قبل از شهادتش فرمودداند؛ همانگونه كه پس از ضربتكند ميمي

»¤�� �/�!� �8s ! ��2[]� �¨�� �; � 0¢� `�����/�> � @��� _� ! H#y4 � [�Es
[@���8 7� N0_=� o9�PGu� H#y4 ��2E�s� H#, ��,¢�  «)1(.

وصيت من به شما اين است كه هيچگونه شريك و انبازي را بـراي خـدا   «

و به فرمـان او  ) هاي خدايي را براي غير او قايل نشويدو ويژگي(قرار ندهيد، 

را كنار نگذاريد و تباه نسازيد، ايـن دو سـتون   �عمل كنيد و سنت محمد

! كم و برافراشته را برپاي داريـد، و ايـن دو چـراغ را روشـن نگـاه داريـد      مح

.»شته ايد، هيچ ايرادي بر شما نيستمادامي كه دست از اين دو اصل برندا

:فرمايدباز مي

��� �BC ,7_>p� ��� |} ,�X_P�� ~�- 7_0 ,�Y�D
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» I@�33��� �33"); 7�33�"�� ,¤� � 33>+ £%33>� ¤� .�33/�; F33[@�� �33��OL N33���
�/���«)1(.

كه به كتـاب خـدا و سـنت و سـيره     بر ما اين است ) مسلمانان(حق شما «

عمـل كنـيم، و در مقابـل سـنت او تسـليم      �رسول خـدا  ) گفتار و كردار(

...»محض باشيم

:فرمايدسورة نساء مي54در تفسير آية �علي 

» ����	
��� ���
 �������� 	����������� ����� 	!�"� ���
 ��	#���$	� %�
 ���"�	&���� '� (�"�) �*	*�����
�+�,�-�.	/�*%�0���) 12�3�4 5���,�" �6%7�& �'� �8%�9:�{��Ì��Ë� �Ê��É��È��Ç��Ì��Ë� �Ê��É��È��Ç��Ì��Ë� �Ê��É��È��Ç��Ì��Ë� �Ê��É��È��Ç

��Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í
���å��ä��ã��â��á��àß���å��ä��ã��â��á��àß���å��ä��ã��â��á��àß���å��ä��ã��â��á��àßz������� :
��:'� (�"�) ;*1<"%�- : �.�>�7	?�@ �A�BC��

�8�	&1<"� (�"�) ;*1<"��� ����@%���D :�E�9F<�G	?�"� �<���H �E#�
%�I�"� ����1J	K�@ �A�BC��«)2(.

كننـد و  ات مـي براي حل و فصل كارها و امور سخت و مهم كه درمانـده «

گردند آنها را به كتاب خـدا و سـنت رسـولش    تمام اموري كه بر تو مشتبه مي

بـه آنـاني كـه خواسـته     محول كن كه خداوند سبحان و بلنـد مرتبـه خطـاب   

از خـدا و رسـولش و   ! اي كساني كه ايمان آورده ايد«: شان كند، فرمودتهداي

از مسئولين امورتان پيروي كنيد، اگـر در مـورد حكـم چيـزي اخـتالف پيـدا       

مراجعـه بـه خـدا، يعنـي پيـروي از      » كرديد، به خدا و رسولش مراجعه نماييد

.»وقرآن، و مراجعه به رسول، يعني تبعيت از سنت جامع و وحدت آفرين ا

شايد در اينجا اين پرسش پيش بيايد كه كتاب و سـنت بـه خـودي خـود     

توانند مشكالت مردم را حل و فصل نمايند، در نتيجه بايد كسي يا كساني نمي

.باشند كه احكام و تعاليم آن را مشخص و اجرا نمايند

���  �BC ,��J-7_0 ,D
���  �BC ,ZP�8 ,��J
�� ,��8
-D
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جواب اين است كه در كتاب خدا سيسـتم و راهكـار حكومـت بـر اصـل      

قرار دارد كه تجربـه  » گان و كارشناسان متخصص و متعهدشوراي نخب«الزامي 

دهد، در اسالم طراح و برنامه ريـز  طوالني بشر نقش و اهميت آن را نشان مي

) يعني تعاليم و احكام قـرآن (تنها خدا ،اصول و قوانين كلي دين براي زندگي

، اعتقادي، عبادي، اخالقي، اجتماعي: هاياست و روش اجراي آن را در زمينه

پيامبر او با عملكرد و سخنان خود تبيين و تفسير و اجرا فرمود كه ... سياسي و

).سنت(شود مي

پس همانگونه كه قرآن را پذيرفته ايم، بايد به همان ترتيب سنت قطعـي و  

را نيز بي كم و كاست قبول كنيم و بدان گردن نهيم، از آنجا �جامع پيامبر 

بنـابراين، كمتـرين   . امر كرده�ي از پيامبر كه قرآنكريم مسلمانان را به پيرو

مانـد؛ همانگونـه   يشك و ترديدي در ضـرورت پيـروي از سـنتش بـاقي نمـ     

:فرمايدمي

�{��º������¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±������°���¯��®��¬��º������¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±������°���¯��®��¬��º������¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±������°���¯��®��¬��º������¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±������°���¯��®��¬

� � �Á� �À� �¿� �¾� � � ½� �¼� �»� � �Á� �À� �¿� �¾� � � ½� �¼� �»� � �Á� �À� �¿� �¾� � � ½� �¼� �»� � �Á� �À� �¿� �¾� � � ½� �¼� �»z������� :�
به «�

به حكميت و داوري آنان تا زماني كه تو را اختالفات خود ! پروردگارت قسم

آيند، آنگاه در درون خويش هيچ نارضايتي و ماللي نطلبند مؤمن به شمار نمي

ون چون و چرا تسليم فرمانت ي نبابند، و سپس بدااز آنچه تو حكم كرده

.»گردند

{� �_�� � �̂ �]���\��[��Z� �Y��X��W��� � �V�� �U��_�� � �̂ �]���\��[��Z� �Y��X��W��� � �V�� �U��_�� � �̂ �]���\��[��Z� �Y��X��W��� � �V�� �U��_�� � �̂ �]���\��[��Z� �Y��X��W��� � �V�� �Uz
�F)��� :YY�» ...را كه بر مردم نازل ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا آنچه

.»شايد كه بينديشندگرديده، برايشان تبيين و تشريح نمايي،

{¡��w��v����u���t��s��r��q��p¡��w��v����u���t��s��r��q��p¡��w��v����u���t��s��r��q��p¡��w��v����u���t��s��r��q��pz�¢{� :n�» هرچه

ا منع فرمود، را كه پيامبر در اختيار شما نهاد بكار گيريد، و از هرچه شما ر

.»اجتناب و دوري كنيد
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�{� � �̀ �_� �^� � �̀ �_� �^� � �̀ �_� �^� � �̀ �_� �^� � �b� �a�� �b� �a�� �b� �a�� �b� �ah�g��f��e�� �d��ch�g��f��e�� �d��ch�g��f��e�� �d��ch�g��f��e�� �d��c�l��k��j�i�l��k��j�i�l��k��j�i�l��k��j�i
mmmmz����[L �داريد، از من اگر خدا را دوست مي: بگو!) اي پيامبر(«��-: )

شما را دوست بدارد و زتا خداوند ني) و سنت مرا به پا داريد(پيروي كنيد 

از خدا و رسول : بگو. گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده و مهربان است

، خداوند كافران را دوست )شويدو مرتد(اطاعت كنيد، و اگر سرپيچي كنيد 

.»ندارد

البته اطاعت از رسول نبايد اين ذهنيت را ايجاد كند كه او نيز همچون خدا 

، اطاعـت از  �نغوذباهللا خود شارع و باني دين است، زيرا اطاعت از پيـامبر  

قوانين و احكام الهي است كه توسط او تشريح و تطبيـق شـده انـد؛ چنانچـه     

:فرمايدمي

{� �A� �A� �A� �AF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��B�z������� :fd�» هركس از رسول پيروي

.»، در واقع از خدا پيروي كرده استكند

اعتراف به اين كه قرآن كتاب و كالم خدا و محمد رسـول اوسـت، بـر مـا     

پيـروي كنـيم، زيـرا بـه هرانـدازه كـه در       �دارد كه از سنت پيامبر الزم مي

ه هـيچ انسـاني بـدون آن بـه     رسـيم كـ  بررسي آن پيش برويم به اين نتيجه مي

��10 «: فرمود�رسد، به همين سبب است كه پيامبرصالح و هدايت نمي
 ��2;s K2@; � O�� H� �; N/��� �� �8 N���:�/�>� ¤� .�/0«.

پيـامبر  » سـنت «و » قـرآن «: بنابراين، دو مرجع اصلي مسـلمانان عبارتنـد از  

كه در نهج البالغـه  �ليهاي ع، و چنان كه ديديم آيات قرآن و فرموده�

�آمده است، بر روي اين حقيقت تأكيد فراوان دارند، و اگر عترت پيـامبر  
گانه مرجع مسلمانان در حل و فصل اختالفات و چراغ هـدايت  و ائمه دوازده

اي بودنـد، قطعـاً خداونـد در قـرآن بـر روي آن تأكيـد و يـا اشـاره        مردم مـي 

هـايش مرجعيـت خـود و فرزنـدانش را     در گفته�فرمود، و يا خود علي مي

نمود، و در عمل نيز اكنـون و در  اي ميداد و يا بدان اشارهمورد تأكيد قرار مي
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يك از آن بزرگواران خود شخصاً حضـور ندارنـد، و تنهـا روايـاتي     آينده هيچ

قـرآن،  «تواننـد جـايگزين   غالباً ضد و نقيض از ايشان بر جاي مانده كـه نمـي  

.پيامبر بشوند» سنتاحاديث و سيره و 

»روايت ثقلين«بررسي علمي 
در صـحيح ترمـذي،   » كتـاب اهللا و عترتـي  «حديث ثقلين : گويدتيجاني مي

مسند احمد، صحيح مسلم و همچنين در منابع اصلي اهل سـنت نقـل و ثبـت    

.گرديده است

:در پاسخ به او بايد گفت
لماي اهل سنت يك از عآن حديث در منابع اهل سنت آمده، اما هيچ! آري

ندانسته اند، روايت صـحيحي كـه در   » صحيح«آن را غير از روايت امام مسلم 

.نقل شده است�آمده از زيد بن أرقم» صحيح مسلم«

امام احمد بن حنبل نيز در مسند خود هفت روايت را نقل كرده كـه يكـي   

است كه با روايت مسـلم توافـق دارد، و چهـار روايـت از     �از زيد بن أرقم 

نقـل شـده   �و دو روايت نيز از زيد بـن ثابـت   �آنها از أبي سعيدالخدري 

...اند

نقل شده اند، �در ميان راويان تمام چهار روايتي كه از أبي سعيد خدري 

را او) شناسـي حـديث (ديده ميشود كه تمـامي علمـاي دانـش    » عطيه العوفي«

توانيد عف او ميبراي اطالع از داليل ض،)1(ضعيف و جاعل حديث دانسته اند

���?��*� �; ®#29 +��A H/8 1>� o�A �#�4M �J29s ,oO"m�� N��� ¡+�� ���s�3=Ã� H38 i30 :
2· FP9 ¤� .�/0 ��^L� ,t+e� ��� ����� H8 ,�s �3OL �,�3# �3/9 �E^*# H� ���� ,�/�; F4

t {�M Q13>� ^<+B3; K�36#, '� �3�# �0 7� �/��y< �C �; �� o; +, �+ ��P���< B�A �, H8 :
052�W0 1>� ����#+ �0 �2= .�/ N4 '� �, �( � ,�+ N/�; F4� � ?^L � ,o8' �; ��>( '� 52�

2�>�; H8 �; t 9 +, ���#� �� 2� � �[� �2C Q�h ,2�� 7�8� 2��8-k ,�Y ��n ���D�
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دكتر علي احمد «تأليف » حديث الثقلين و فقهه«و )1(»عتدالميزان اال«به كتاب 

.)2(!مراجعه كنيد» السالوس

قاسـم بـن   «نقل شده، هردو از طريق �دو روايتي هم كه از زيد بن ثابت 

بـراي  ،)3(نقل شده اند كه علماي حديث او را نيز ضعيف دانسته انـد » حسان

بودن روايتش، به همان كتاب مراجعـه كنيـد  داليل ضعف او و جعلياطالع از 
)4(.

خود دو روايت را ذكر كرده كه يكـي از زيـد بـن    » صحيح«ترمذي نيز در 

همـان  �اسـت، در روايـت زيـد    �و ديگري از جابر بن عبداهللا �االرقم 

» زيد بن الحسـن االنمـاطي  «�و در روايت جابر )5(شودعطيه عوفي ديده مي

ن ضعيف و منكر الحديث شود كه علماي حديث او را نيز به طور يقييده ميد

.)1(ضعف او به همان كتاب مراجعه شودبازهم براي ديدن داليل.)6(دانسته اند

��� h ,�P4� 7�8� ,��2/Lp� ��B�8-k ,-��D
���k ,¹ ����� 2�� �OL ^0, ,oO"m�� ®#29�fD
�-�?��*� �; ®#29 �, H/81>� F�� H#2; �#�4 :M���� ¤� .�/0 ,o/*�O= N��� ¡+��s �/�; F4

 ��@�S t {� �OL �,�# �/9 �E^*# H� ����M Q �3C �3; �3� o3; +, �+ o3W��C � �3*�O= �, H38
�8�[� �2C N4 '� �, �( � ,�+ N/�; F4� � �2= .�/0 ,N#+�y< H38 �3; t 39 +, �3��#� �� 2� �
�82�>+ Q�h ,2�� 2��8
k ,�f� ��f�D�

�Y�k ,¹ ����� 2�� �OL ^0, ,��"� � oO"m�� ®#29��D
�
��8 1#��+ H#�2# < :M �2= � >+� �^3� �3; �30 723#, ���9 +, ��, �� a�9 � ���L '�+ �+

�8 �0 72#, ,, ; +� >2# < :M¹���� ��s !� O�� H� �± N�y=s �� �8 N��� 10�� 2E :�3/0 ¤� .
��^L� :�/�; F4�M Q7,�8 K� ! ,2# � F> /8 ���2; �<� �0 7� 5,�� K�C �; �+ B�A �, �� o; +,

2� 2�4� b� 5��[< B<�4 :�+ N/�; F4� � �2= .�/0 QD
��� �8 1#��+ H#�2# < :M �2= � >+� �^3� �3; �30 723#, ���9 +, ��, �� a�9 � ���L '�+ �+

�8 �0 72#, ,, ; +� >2# < :Ms¹���� �� ! �8 N��� 10�� 2E� �s� O�� H� �± N�y= : ¤� .�3/0
�/�; F4� ��^L�M Q7,�8 K� ! ,2# 3� F> /8 ���2; �<� �0 7� 5,�� K�C �; �+ B�A �, �� o; +,

2� 2�4� b� 5��[< B<�4 :�+ N/�; F4� � �2= .�/0QD
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ضـعيف هسـتند، امـا    �ها غير از روايت زيد بن األرقمتمامي آن روايت

د اعتماد اهـل  كه مور» يزيد بن حيان«از طريق » صحيح مسلم«روايت ارقم در 

:باشد، چنين نقل شده استحديث مي

»NE+e� H; 2#' HL : ¤� � >+ 7�E� ��À �L2# ��; ��P��= ���� ��8 #33�8 o; a
3�#2u��a� ¤� 2[)� ,s��E NT �0�� vL�� ��OL ��T :2@; �8s,s¹���� �� ! �3�s ��¦�

¢;\# �s �� #Äo3O"T N��� ¡+�� ��s� ,R�C\� �;+ � >+ : ¤� .�3/0 �3�s
L ®)� ,�; � ��[/>�� 5�yb� + ���� K2� �����E NT ��� RX+� ¤� .�/0 �O :

�s �� ¤� N0�0�s� �/�; F4s �� ¤� N0 �0�s ,�/�; F4s�/�; F4.

oG9 �� ��"� :� N4 H8s H38 5²��� ���s ?2#' �# �/�; F4s F34��3E ?�3/�; :
 H8 5²���s� ,�/�; F4 H��s H8 �/�; F43E2G�� 18�9 a52@; N��OL D��3E: H38�
��E ?N4 :¹�PL �(� �*@C �(� F�"L �(� �OL �( N4 DDD��E : 18�9 �`©4 F0
3E2G�� aN��OL D��E :N@�!«)2(.

در محلـي و كنـار   �روايت شده كه روزي پيامبر �از زيد بن األرقم «

و شد و در بين مكـه و مدينـه واقـع اسـت برخاسـت      ناميده مي» خم«آبي كه 

خطبه اي را ايراد فرمود، او پس از حمد و ثنـاي خـدا و موعظـه و يـادآوري     

به راستي كه من هم انسان هسـتم و هـرروز احتمـال    ! اي مردم: دامابع: فرمود

به سـراغ مـن بيايـد و جـان مـرا      ) يعني ملك الموت(دارد فرستادة پروردگار 

: اولـي : گـذارم ا مـي بگيرد، اما من دو چيز گرانبها را در بين شما از خود بر ج

خداست كه راهنما و روشنگر اسـت، آن را برگيريـد و بـدان تمسـك     » كتاب«

و در بارة : جوييد، پس در اين مورد بسيار تأكيد و تشويق نمود و آنگاه فرمود

.»و اين را سه بار تكرار فرمود(شوم خدا را به شما يادآور مي» اهل بيتم«

��� k ,¹ ����� 2�� ^0, ,oO"m�� ®#29�Y− o��JMu�%P��� N�@ Qh ,���i$-k ,�fdD
����)G�� F¬��� .�/0 ,NO�8 ��)!a; H; �OL F¬��� .�; ,s�;#29 ,R��$+�� ®�5-�D
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ر چه كساني هستند؟ آيـا زنـان او   اهل بيت پيامب: پس حصين به زيد گفت

زنـان او نيـز از اهـل بيـت     ! آري: آيند؟ زيد گفتجزو اهل البيت به شمار مي

دادن بـه آنهـا حـرام باشـد اهـل بيـت       هستند، و هركس كه بعـد از او صـدقه  

آنها آل علي، آل عقيـل،  : آنها چه كساني بودند؟ گفت: حصين گفت،)1(اوست

صدقه محروم تمام اينها از گرفتن : ن گفتآل جعفر و آل عباس هستند، حصي

.»!آري: هستند؟ زيد گفت

هنگامي اين سخنان را ايراد فرمود كه دلخوري و كدورتي ميان �پيامبر 

و تعدادي از همراهانش كه از يمن با او به مكه برگشته بودند ايجـاد  �علي 

مـردم را در بـاره اهـل بيـت خـود      �شده بود، به همين سبب رسول خدا 

در درجـة اول  » اهـل بيـت  «: فارش فرمود، و همانگونه كه در روايـت آمـده  س

هايش نيـز  عموها و عموزاده،شود و سپس فرزندانمي» همسران پيامبر«شامل 

...شوندمشمول آن مي

:امام مالك نيز آمده است» الموطأ«در 

»�± N/��� �s �8 � O�� H� H#�8s N��� 10�� :3�>� ¤� .�/0 a���P�«)2(.

در بين شما دوچيز را بر جاي گذاشتيم، مادام كه بـه آنهـا پايبنـد باشـيد،     «

.»كتاب خدا و سنت پيامبرش: هرگز گمراه نخواهيد شد

الوداع را به تفصـيل  حجةدر �نيز كه خطبه پيامبر » ابن هشام«در سيره 

:آورده، اين سخن وجود دارد

; N/[G/L� �� �8 N��� 10�� 2E33�>� ¤� .�/0 ����; ���8s , a� �s  O�� HO;��2 و«
��P�«)3(.

���  �2= � >+ ��W# = �; 7_>� +,��3[� 5,�, ?�0' �3[0 �3�( �3; N#�3�X �3À '� �3�O; ,23�
�82�D

���$ u�,\�p+2"��; � "�� HL ����� .�/0 ,���8 7�8D
�-� "�7_>� '� Fk ,�/@#} ,�>���Y�nD
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در بين شما چيزي را بر جاي نهاده ام كه اگر به آن ملتزم باشيد و اعتصام «

كتـاب  ) آن دو عبارتنـد از (بجوييد، هرگز گمراه نخواهيـد شـد،   ) و مصونيت(

.»خدا و سنت پيامبر او

ين حديث ا» ارزشگذاري«و به قول تيجاني در » داللت«بنابراين، سخن در 

.است

بحث اصلي اين نيست كه حديث ثقلـين را چنـد راوي و يـا چنـد كتـاب      

» كتاب اهللا و سنتي«سني يا شيعي نقل كرده باشند، سخن اينجاست كه روايت 

كتاب «باشد، اما روايت متواتر و منطبق با قرآن و به هيچ وجه مورد ترديد نمي

ين جهت است كه مورد اخـتالف  آن قوت و اعتبار را ندارد، از ا» اهللا و عترتي

.!آيداي نيز بدست نميقرار گرفته است، و گذشته از ضعف آن هيچ نتيجه

�اهـل بيـت پيـامبر    » عصـمت «اگر تالش اين است كه از اين حـديث  
خواهند اثبات كنند كـه بنـا   ثابت شود، اين كه مخالف با قرآن است، و اگر مي

بايـد  �قـط از خانـدان پيـامبر   به مفاد حديث، احكام و تفصيالت دين را ف

و نه حتي از كساني چون ابوذر و مقداد �گرفت نه از اصحاب رسول خدا 

.و عمار اين مطلب نيز برخالف تعاليم اسالم است

براي تعليم قرآن و حديث اصـحاب خـود را بـه قبايـل و     �مگر پيامبر 

مردم بـه  فرستاد؟ در دوران خلفاي راشدين مگر مناطق تازه مسلمان شده نمي

آموختنـد؟ آيـا   نمودند و احكام دين شـان را از آنهـا نمـي   صحابه مراجعه نمي

هرگز با تعليم و تربيت مردم از طرف اشخاصي غير از اهـل  �حضرت علي

.بيت مخالفتي نشان داد؟

در خور توجه است كه دريافت روايات از عترت و اهل بيت نيـز موجـب   

، زيرا بسياري از روايات ائمه به قـول  رفع اختالفات بين مسلمانان نشده است

.فقها و محدثين بزرگ شيعه در شرايط تقيه گفته شده اند

آن روايات منقول و منتسب به ائمه حتي زمينه اختالف در فقه شيعه را نيز 

گانـة كـه غالـب شـيعيان قائـل بـه       طوري كه ائمـة دوازده ! فراهم آورده است
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شـهادت تـاريخ و بـه اعتـراف     عصمت و واليت تكـويني ايشـان هسـتند بـه     

علمايشان، هركدام داراي عملكرد و اجتهاد خاص به خـود بـوده انـد كـه در     

و عمـالً بسـياري از   ،بسياري از موارد با عمل و اجتهاد امام ديگر تفاوت دارد

توجه كننـد و بـا يكـديگر    رهبران مذهبي نتوانسته اند آن تفاوت و تضادها را 

با معاويه و صلح و بيعـت  �نگ حضرت علي ج: براي مثال؛)1(سازش دهند

���  �3=�; �3; �� [� �� �L �; ���#� +, � ,N#� 5,�0 �0� �+ ?��_/=� H#� '� �=�; ,��� FG� +, �_PE
�8 5+��� �6#, o�A �+ �( ��O� j�� �0 �[$�� ��J �; �OL ?ª9 «_/=� �OS '� ,, �

 1>� 5,�0 �+�B<M�& ,, ; ��_/=� �[$�� � �OL ���8 i8�� 13��< �+ �OL 1>, � 2� ,+��
 �3� 13��, �36� ����J � ,1��y< , = ��+ �; 1��< �+ �[$�� 1>, � 1��y< , = ��+ �; �

, 8�� |_!� �+ �, �( ���8 :%; 5�6�(28( �� Q�+� 3�e� +�3); �; , � �@C��8h ,Y-k ,�Y� ,
K, P± �E�; 2[] ��O@� � ��"rD�

�6#, �� [� :@�� K�OL �����A H3�9 �3�& �3; �3OL ?ª9 «_/=� 2�� 5,�0 �0� �� ,13>�
2�� 5,+�( :M �3OL H; H�9 �2�'�� ,2� ¶+�� '�� '� o�8©u�%8� � A� � 13�+ �� K 3> �3;

1*< � 1�#�< ��> ,1�W� �� +��0 :�[� H8 �38�,� �� �3#�< �3; � N�# 6; Hb>  � �; N�� �
1*< ��> ,,�, :+2& K� !� �/W0 ��mL �0 �8�6�4 '� � 5238(  � K > �; ��4�6)P! 7,�8 � 2

 7,�8 aJ �� K�#y�� �+ �( �0 7,�0 ��! �  � �; H8 ,K%6; 52�L �; �+ 1�_= �0 2�,�0 �V�"�  �
 �; 5�; K > �; %;' � �)O$ h��= i= �0 �8�6�4 o��J ,2�0 1L�$�  � '� �$��8 �8�� +,

 +, � K,�<'�; ��#28 �; �0 7,�0 t�L ,2�>+  ����=�3;�+ �3�( �3; � ���3W�; ?�K 3W� �+ ! �
 �� �3<� �3� K 3� h+�3= �3�#28 '� �30 7,�0 ��! �  � �; 2� 5:�] ��mL ���= �0 N4 �8�6�4

��4 +,  � �8� ,���P� ��#28 +,  � , � �/W0K,��� � PE ��8 Ks+ + 8� H#� '� �#D!
 �OL ?ª9�,�, j>�& : aJ �� N��; �x/�8 �0 ,+ 8 H#� +, 13L�$� H38 '� �$�3�8 �8�3� +, 7,�8

N# 6; 2#�; ,2��0 : 1@�;��*�O= .�b/�� � � �3�8 +, �0 1>� K+�G�� � H#�C��8 '� 52L �( �9
 �V�+ 1>� RC�� 7,�8 aJ �; ,2�,�0 1"�� 8 ��0 1�_= �; ��( �<� ,2�+�, + �9 ��#28 �

2� � N�O�� �D
5+��0 ,+ 8 +, �8����= � Á#�} �( +, H/��<�oW�38 7�3��� �+ +�0 H#� �<� ,�2� �3; �3�;�+ +, ,7,�,

 +�3� �; �4�� 0 ����O�8 + 8��38 �3; 138� H3#� ?239� � 234, K�+ �3E�*� �3��#� '� � ,238(
5, >( ,, � F#2P� �<2�0��&7, P� N$�= D 5:�] ��mL �0 �8�6�4 ��#28 '� h��= ,+ 8 +, �8�
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با يزيد بن معاويـه، و سـكوت و   �با او، و جنگ امام حسين �امام حسن 

،گيري ائمه ديگر در برابر خلفاي اموي و عباسي و گاهي بيعت با ايشـان كناره

.توان اشاره كردمي

برخي از نويسندگان براي توجيه آن تضادها ناچار شـده انـد، بـه روايـاتي     

گانـه، از جانـب   دهزها هريك از امامـان دوا متوسل شوند كه بر فرض قبول آن

خدا نامه و كتاب خاصي داشته و مأمور بـوده انـد بـر پايـه احكـام آن رفتـار       

يعني آنان خود وظايف خاصي داشته، و تابع كتاب و سنتي مخصوص ! نمايند

.!!به خود بودند

و هرعملي كه بـرخالف حكـم   اگر چنين ادعايي را بپذيريم، وقوع هر امر 

رود، از طرفي تعيين امامـاني بـا چنـان اختيـاراتي     صريح قرآن باشد انتظار مي

براي رهبري مسلمانان به معناي قلم بطالن كشيدن العياذباهللا بـر احكـام قـرآن    

.آيدو اين ادعا با هيچ ميزاني و معياري جور درنمي،است

آيا حديث ثقلين متواتر است؟
و از مسـلمات  » متـواتر «ايـن حـديث   : گوينـد مي» ثقلين«ث در مورد حدي

يا » كتاب اهللا«غيرقابل انكار تاريخ اسالم است، و تواتر و صحت آن با حديث 

.قابل مقايسه نيست» كتاب اهللا و سنتي«

:پاسخ
همانگونه كه قبالً عرض كردم، اعتبار اولي و اساسي هـر حـديث بـر پايـه     

باشـد كـه بايـد بـا     آن مي» محتوا و متن«ر پايه آن نيست، بلكه ب» سند روايت«

سـازگاري داشـته باشـد، سـند حـديث      �قرآن و سنت قطعي رسول خدا

N# 6; 2#�; ,, ; 52� :B�� H8 �����9 +, N#��3; �3� 6A ,7, 3; �/��< +��E 5:�] +, ��mL 2���8
?7 � h+�= ��#28 '� 1��, ���8�D!
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و اگـر يـك   ،پذيرند؛ چون موافق با قرآن اسـت را همه مي» كتاب اهللا و سنتي«

محفـوف بـه قرينـة    «قبول خواهد بود؛ زيـرا  سند روايت هم داشته باشد مورد 

كتـاب و سـنت را از   �پذيريد كه رسول خـدا ياست، و شما هم م» قطعيه

خود بر جاي نهاد و هركس به راستي بـه آن دو متمسـك شـود اهـل نجـات      

است، و آن دو از يكديگر جدايي ناپذيرند، و روي هم رفتـه عقايـد و شـرايع    

.دهنداسالم را تكميل نموده و توضيح مي

ذاري در اسـالم  گـ مرجع قانون» سنت«را به جاي » عترت«اما اگر بخواهيم 

معرفي كنيم، با واقعيت همخواني ندارد، زيرا خود آنان از اولين پيروان قرآن و 

.!سنت بوده اند

مسلمانان را به » گذاريمنابع قانون«در مقام ذكر �بنابراين، رسول خدا 

خود سفارش فرموده، و اين واقعيت عيني و قرآني با حديث » سنت«و » قرآن«

.»كتاب اهللا و عترتي«آيد تا با بهتر جور درمي»كتاب اهللا و سنتي«

به گزارش » كتاب اهللا و عترتي«اضافه بر اين ايشان در جهت اثبات حديث 

:گويداستناد كرده اند كه مي» صحيح مسلم«در �زيد بن األرقم 

»oO"m�� N��� ¡+�� ��s : ¤� .�3/�; ��y3b� + 3���� K2� ��� ¤� .�/0 ��s
 � ��[/>����E NT ��� RX+� ¤� .�/0 �OL ®)� ,�; :� ¤� N0�30�s �3/�; F4s

 ��s�/�; F4«)1(.

كتاب خداسـت  : نهم، اوليمن دو چيز گرانبها را در ميان شما بر جاي مي«

كه هدايت و نور است، پس آن را برگيريد و بدان تمسـك جوييـد، سـپس در    

اما در مـورد اهـل بيـتم؛    و: اين مورد بسيار تأكيد و ترغيب نمود، آنگاه فرمود

.»)و اين را سه بار تكرار فرمود(آورم خدا را به ياد شما مي

��� �;� H; �OL F¬��� .�; ,a;�)G�� F¬��� .�/0 ,NO�8 ��)! £+�� ®#29 ,R��$-�D
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گـذاري  نيز مرجع قانون» عترت«توان نتيجه گرفت كه آيا از اين حديث مي

هستند، و منحصراً از طريق ايشان دين را بايد فهميد؟ آيا روح حديث تأكيدي 

.بر ضرورت محوريت و مرجعيت قرآن نيست؟

نتيجه گرفته اند كه قـرآن و  » كتاب اهللا و عترتي«در حديث » ثقلين«واژة از

عترت همسنگ يكديگر و در يك منزلت قـرار دارنـد، در حاليكـه بـه فـرض      

ثقـل  «و عتـرت،  » ثقـل اكبـر  «صحت حديث، در حديثي ديگر آمده كه قـرآن  

:است؛ همانگونه كه در نهج البالغه نيز آمده است» اصغر

»N��� F[Ls  s��!e� F"m�� N��� ¡��s� i0e� F"m��;«)1(.

آيا من به ثقل اكبر در ميان شما عمل نكردم، و ثقل اصغر را از ميان شـما  «

.»وانگذاشتم؟

حـديث  «دانيم روايات مفسـر و مكمـل همديگرنـد و در برابـر     چنانكه مي

ث ياين احاديث نيز هست كه حـد ،كه شما از كتب گوناگون آورده ايد» ثقلين

دو مرجـع  » عتـرت «و » قـرآن «سازد كـه  و مشخص مي،را توضيح دادهنليثق

.!!همسنگ نيستند، البته اگر بنا را بر صحت آنها بگذاريم

و در حضـور  ) سـوربون (دكتر عبدالكريم سروش در سخنراني در دانشگاه 

دانشجويان و روشنفكران ايراني مقيم فرانسه و در ارتبـاط بـا موضـوع مـورد     

:گويدبحث مي

هاي آنهـا  تشيع مشتركات زيادي با اهل تسنن دارد، اما در اينجا به ويژگي«

دهد كه با آن درجه بايد توجه نمود، دو مفهوم كليدي خصوصيتي به تشيع مي

يعنـي آن  ،است» واليت«لضت در جهان تسنن وجود ندارد، اول خصلت غاز 

مبر پايـان  كنـد و بـا مـرگ پيـا    خصوصيتي كه در پيامبر بـود، ادامـه پيـدا مـي    

پذيرد؛ آنهم در افرادي معين نه در همه افراد، در ميان شيعيان آنـان اوليـاء   نمي

شـوند و نيـز   ناميـده مـي  » امامـان شـيعه  «الهي نام برده شده انـد؛ همانهـا كـه    

تـوانيم  شخصيتي به اين افراد داده شده، تقريبا برابر با شخصيت پيامبر كه مـي 

���  �BC ,7_>p� ��� |} ,�X_P�� ~�� 7_0 ,f�D
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ا دچار تزلزل كرده اسـت، ايـن نكتـه بسـيار     ر» خاتميت پيامبر«مفهوم : بگوئيم

مهمي است كه ما چه شيعه باشيم يا نباشيم بايد تكليفمـان را بـا آن مشـخص    

گويد كه پيامبر اسالم خاتم النببين است، اما شـيعيان  بكنيم، قرآن به وضوح مي

مقام و منزلتي كه به ائمه خودشان بخشيده اند تقريباً مقام و منزلتي اسـت كـه   

توان به سهولت از آن گذشـت، يعنـي   اي است كه نميدارد، و اين نكتهپيامبر

وم رقيق شده و سستي است، زيرا امامان شـيعه  هدر تشيع مف» خاتميت«مفهوم 

.حال آنكه اين حق انحصارا حق پيامبر است،حق تشريع دارند

: دكتر سروش آنگاه به بيان منابع فقه نزد شيعه و سـني پرداخـت و گفـت   

اعتقاد داشت كه كل احاديـث صـحيح از پيـامبر بـه بيسـت حـديث       ابوحنيفه

و يك دانش فقه به اين عظمت براساس هفـده حـديث از پيـامبر و    ،رسدنمي

هاي فقهي بسيار محدود هستند بنا نهادند در واقع آيات قرآن كه آنهم در زمينه

ين منبع ديگري وجود نداشت، قرآن به عالوه روايات موثق از پيـامبر، بـه همـ   

.دليل فقه اهميت زيادي پيدا كرد

اما وضع در شيعيان متفاوت بـود و منـابع نـزد ايشـان بسـيار نامحـدود و       

پايان بود، يعني وقتي از امام حسين، امام جعفر صادق و امام باقر روايتي را بي

.شنيدند مثل اينكه خود پيامبر گفته بودمي

ا نيسـتند و رأي فقهـي   از نظر شيعيان امام صادق و سـاير ائمـه جـزو فقهـ    

گويند عين حكم الهي است، و همان رفتار با آن دهند، بلكه كلماتي كه مينمي

كنند، ميان پيامبر و امـام هـيچ فرقـي از    كنند كه با كلمات پيامبر و قرآن ميمي

.اين جهت وجود ندارد

،گيرندقرار مي» وحي«گفتند كه امامان شيعه مورد و محل البته شيعيان نمي

اينها محدث و مفهم هستند، يعني : گويندبرند و ميلي تعبيري ديگر بكار ميو

گفتنـد، امـا اسـم    فهمانند اما شكلش را نمييك جوري حقايق را به ايشان مي

اما شأن و مرتبتي كـه  ،آوردند براي اينكه متمايز بشوند از پيامبروحي هم نمي

يامبر بود، يعني مقـام عصـمت   همان شأن پبراي امامان شيعه قائل بودند دقيقاً
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درست مثل پيامبر و سخن ايشان همرديف كـالم پيـامبر و قـرآن    ،قائل هستند

.دانندباشد، بدليل اينكه ايشان را حامالن واليت الهي ميمي

اما اهل سنت هر حرمتي هم بـراي ابوحنيفـه قائـل باشـند وي را معصـوم      

و هرگـز او را مصـون از   داننـد  شمارند و وي را حامل واليت الهـي نمـي  نمي

دانند، غزالي منتقد ابوحنيفه بود و سخن ماندگاري گفـت  انتقاد و اعتراض نمي

تا آنجائي كـه سـخن   : كه ما بايد هميشه آن را به ياد داشته باشيم، غزالي گفت

قرآن و پيامبر است هرچه گفتند روي چشم بنده، اما از پيامبر كه پائين آمديـد  

آنها براي خودشان كسـي بودنـد، و مـا هـم بـراي      «» هم رجال و نحن رجال«

آنها براي خودشان حرفي دارند و رأيي دارند، و ما هم » خودمان كسي هستيم

حرف و رأيي داريم، آنها را به رخ ما نكشيد كه مثالً ابوحنيفه چنين گفته شما 

دهانت را ببند، چرا؟ او صاحب اجتهاد بود، و ما هـم بـه قـدر خودمـان فكـر      

.كنيمو صاحب اجتهاديم و عقالً و منطقاً از نظراتمان دفاع ميكنيممي

اين يك تفاوت اساسي بين شيعان و اهل سنت است، در مسئله واليـت و  

تعارض آن با مفهوم خاتميت، اين دركـي كـه شـيعيان خصوصـا اآلن در ايـن      

شيعه غلوآميزي كه در ايران هست اين دركي كه از واليت دارنـد واقعـا نفـي    

خاتميت است، در ايران ما يك شيعه غالي يعني اهل غلو داريـم، همـان   كننده

شيعه صفوي و يك تفكر اخباري كه در آن اسـم  : گفتكه مرحوم شريعتي مي

شــود، امــا چيــزي تقليــد در حوزهــاي علميــه بــه چشــم  اجتهــاد بــرده مــي

.)1(»خوردنمي

��� �-°f°fY �H;+ > 5�6W��,D
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عصمت ائمه

)معصوم بودن ائمه(رسي آيه تطهير بر
:گويدا آيه تطهير تيجاني سماوي ميدر رابطه ب

منظور آيه از اهل بيت همان چهارده معصوم هستند، او بـه دو روايـت   -1

» الدر المنثور«كه جالل الدين سيوطي در تفسير �از ام سلمه همسر پيامبر 

گويد كـه ام سـلمه   استناد كرده و مي)1(آورده و به حديث كساء معروف است

.دانستنميخود را مشمول آيه تطهير

و ) عـنكم (بود، چرا ضمير جمع مـذكر  مي�اگر منظور زنان پيامبر -2

نيامده است؟ و ادعا كرده ) يطهركن(و ) عنكن(آمده و ضمير مؤنث )ركمهيط(

بـه همـان معصـومين    » يطهـركم «و » عنكم«كه ضمير جمع مذكر در دو كلمه 

.گرددبرمي

:پاسخ
به جمعي گفتـه  ) اهل(اصوالً در قرآن : تبايد گف» اهل«در مورد واژه : اوالً

» اهـل كتـاب  «شود كه در اموري باهم نقاط مشتركي داشته باشند؛ همچون مي

كه در اسالم، اشتراك عقيده » اهل اسالم«كه در داشتن كتاب اشتراك دارند، يا 

بنابراين، واژه اهل در مصاديق مختلف به كار رفته، اعـم از همسـران   . )2(دارند

افراد خانواده و كساني كه مشتركات عقيدتي دارند، بايد به قبل و ،�پيامبر 

.را در آنها يافت» اهل«بعد آيه نگريست تا معني مورد نظر 

���1#��+ +,( �4528 : i8��&� o�9 � H�9 ,�OL ,�[$��� � 23�� = ��3� , 3= K�3PL �3#' �+
, 8�� :M�+�<,+��& !��,�< ¡�& K2�O&�4 '� �+ ��W#� �& ,2�/�4 H8 1�; F4� ���#�!QD

��� �OL �����A��8 ?�+���� a��>+ +,2#�8�� :M�O4s� 7_>p� ��s   �� 1�W)�DDDQ ,M 72�>��
���O�8 � 7_>� �<�N��� K+�# �+ �DDDQD
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در آغـاز مطلـب، و ضـماير جمـع     » يا نساء النبي«در آيه تطهير، بنابر قرينة 

نان همان ز» اهل«مراد از واژه : شودها و خود آيه معلوم ميمؤنث تا انتهاي آيه

:فرمايدباشند؛ همانگونه كه خداوند متعال ميمي�پيامبر

�{��]���\��[��Z��Y��X��WV��U��T��S����R��Q��]���\��[��Z��Y��X��WV��U��T��S����R��Q��]���\��[��Z��Y��X��WV��U��T��S����R��Q��]���\��[��Z��Y��X��WV��U��T��S����R��Q
��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��^��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��^��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��^��k��j��i��h��g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��^
������w�� vu��t��s��r��q��p���o��nm��l������w�� vu��t��s��r��q��p���o��nm��l������w�� vu��t��s��r��q��p���o��nm��l������w�� vu��t��s��r��q��p���o��nm��l
��a� � �̀ � �_� �~� �}� � � � �|� �{�� � �z� �y� �x��a� � �̀ � �_� �~� �}� � � � �|� �{�� � �z� �y� �x��a� � �̀ � �_� �~� �}� � � � �|� �{�� � �z� �y� �x��a� � �̀ � �_� �~� �}� � � � �|� �{�� � �z� �y� �x
�m��� �l�� kj��i��h���g�� � �f��e�� �d��c��b�m��� �l�� kj��i��h���g�� � �f��e�� �d��c��b�m��� �l�� kj��i��h���g�� � �f��e�� �d��c��b�m��� �l�� kj��i��h���g�� � �f��e�� �d��c��b���������n���������n���������n���������n

���q��p��o���q��p��o���q��p��o���q��p��oz�.�B9e� :-�–-Y�»يك از شما مثل هيچ! اي زنان پيامبر

اي به گونه(خواهيد متقي و پرهيزكار باشيد، صدا را زنان ديگر نيستيد، اگر مي

نكند كه !) و با ناز و كرشمه سخن نگوييد(نرم و نازك نكنيد ) انگيزهوس

به صورت شايسته و برازنده سخن بيماردالن چشم طمع به شما بدوزند، بلكه 

و جز براي انجام كارهايي كه خدا به آنها (هاي خود بمانيد بگوييد، و در خانه

و همچون جاهليت پيشين در ميان ) هايتان بيرون نرويداجازه داده، از خانه

و خود را در معرض تماشاي ! (مردم ظاهر نشويد و خودنمايي و آرايش نكنيد

نماز را به پا داريد، زكارت را بپردازيد و از خدا و ،!)مردم قرار ندهيد

خواهد پليدي را از شما اهل زيرا قطعاً خداوند مي! رسولش اطاعت نماييد

دور كند و شما را پاكيزه سازد و آيات خدا و سخنان ) پيامبر(بيت 

) بياموزيد و براي ديگران(شود، هايتان خوانده ميآميز را كه در خانهحكمت

.»دقيق و آگاه است) از تمام كارهايتان(كنيد، بيگمان خداوند بازگو 

شود كه در تمامي آيات قبل و بعد آن طرف خطـاب همسـران   مالحظه مي

ايي از آيات را برداشت و سياق و ساختار توان قطعههستند، و نمي�پيامبر

...آن را شكست
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به طور خـاص  » رهمسران پيامب«در اين آيه همان » اهل«بنابراين، منظور از 

هاي همسرانش اسـت؛  و حجره�خانه پيامبر» البيت«و منظور از ،باشدمي

:فرمايدهمانگونه كه در همان آيات مي

{h��g���fh��g���fh��g���fh��g���f ...� �}���� �|��{����z��}���� �|��{����z��}���� �|��{����z��}���� �|��{����z...��c��b��c��b��c��b��c��b
f��e���df��e���df��e���df��e���dz

:فرمايديا در جايي ديگر در همان سوره مي

�{� �o� �n�� �m� � � �l� �k� �j� �i� �h� �g� �f��e� �o� �n�� �m� � � �l� �k� �j� �i� �h� �g� �f��e� �o� �n�� �m� � � �l� �k� �j� �i� �h� �g� �f��e� �o� �n�� �m� � � �l� �k� �j� �i� �h� �g� �f��ez
�.�B9e� :
هاي پيامبر وارد نشويد، مگر اينكه به شما به خانه! اي مؤمنان«�-

.»اجازه داده شود

، »ابـن عبـاس  «هـاي متعـددي را از   شوكاني نيـز در تفسـير خـود روايـت    

آورده كـه مقصـود   » �سعيد بن جبير «، »مقاتل«، »كلبي«، »عطاء«، »عكرمه«

.)1(باشدمي�آيه همان همسران پيامبر 

سـيوطي آورده  » الدر المنثـور «كه از �منسوب به ام سلمه اما در روايت 

اند، تمام علماي اهل سنت آن را جعلي و مردود دانسته انـد، و در سلسـله آن   

» عطيه الكـوفي «و » فضيل بن مرزوق الكوفي«و » شهر بن حوشب«دو روايت 

تعصب و تـدليس  «شوند كه همگي آنها به ديده مي» عبداهللا بن عبدالقدوس«و 

.)2(روايت و دروغگويي مشهورند» علو ج

گويد كـه او مشـمول آيـه    اضافه بر اين اگر روايت منسوب به ام سلمه مي

دهد كه هست و ما متن صريح قرآن را بـه خـاطر   تطهير نيست، قرآن نشان مي

.!نهيمسخن ساختگي منتسب به ام سلمه كنار نمي

���h ,���0 � ,�#2"�� �/�Yk ,�nf�8 z�A ,D
��� h ,�33P4� 7�38� ,��23/Lp� ��B3�8-k ,-��h ,�k ,Y
n−h ,�33�[�� H3;� ,a�3��� h�3��8Y ,

kf�−k ,2¬� *�� �; ���# �[O@8 j�� ��O@�-
-D
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برخالف سـاير ضـماير   »يطهركم«و » عنكم«و اما اينكه چرا دو ضمير : ثانياً

بـه  : جمع مؤنث كه در آيات آمده، به صورت جمع مذكر ذكر شده، بايد گفت

گردند، نظير اين مورد در باشد كه هردو ضمير به آن برميمي» اهل«خاطر لفظ 

فراوان است كه به چنـد نمونـه از آنهـا اشـاره     ! قرآنكريم كه أفصح كالم است

:شودمي

�{�i��h��g��f��e��d��c��b�i��h��g��f��e��d��c��b�i��h��g��f��e��d��c��b�i��h��g��f��e��d��c��bjjjj�z�7�@�e� :nf�» پس

! اين است پروردگار من: وقتي كه خورشيد را درخشان و تابناك ديد گفت

.»!اين بزرگتر از ما و ستاره است

مؤنث لفظي است و صفت آن نيز بازغه بـه صـورت   » الشمس«در حاليكه 

مشاراليه اسـت، بـا   » رب«مؤنث ذكر شده است، اما در جمله بعدي چون لفظ 

» أكبـر «به آن اشاره شده، همچنـين صـفت تفضـيلي مـذكر     » هذا«ضمير مذكر

كه » كبري«و نه » هذه«باشد ذكر شده، نه مي» هذا«كه مشاراليه » الشمس«براي 

.شدندذكر مي» الشمس«بايست براي قاعدتاً مي

بـه  » الشـمس «پس ذكر اسم اشاره و ضمير تفضيلي مذكر در اين آيه براي 

نانكه ضمير جمع مـذكر در آيـه تطهيـر بعـد از آن     است؛ چ» رب«اعتبار كلمه 

، »، بيـوتكن »قرن«، »قلن«، »فال تخضعن«، »اتقيتن«، »لستن«: همه ضماير مؤنث

باشند و جز اين معنـي  مي» اهل«، به اعتبار »أطعن«و » آتين«، »أفمن«، »تبرجن«

:ترهايي واضح، و اما نمونهديگري ندارد

�{��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ���Ö��Õ���Ö��Õ���Ö��Õ��A��A��A��A
��O��N��M��L�� � �K� �J�� IH��G��F��E��D��C��B��O��N��M��L�� � �K� �J�� IH��G��F��E��D��C��B��O��N��M��L�� � �K� �J�� IH��G��F��E��D��C��B��O��N��M��L�� � �K� �J�� IH��G��F��E��D��C��B
��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��Pz

�, 4 :n�–n-�» از اين خبر كه (ايستاده بود ) ساره كه در آنجا(همسر ابراهيم

آنها فرشتگان هستند و براي نجات برادرزاده ابراهيم، يعني لوط و ساير 

بدو مژده ) توسط همان فرشتگان(خنديد، ما ) ست كفار آمده اندمؤمنان از د
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اي : را داديم، گفت) از اسحاق(يعقوب ) تولد(اسحاق و به دنبال او ) تولد(

شوهرم كه پيرمردي است ) ابراهيم(مگر من كه پيرزني هستم از او ! واي

)! يمابراه(اي اهل بيت : گفتند! اين چيز بسيار شگفتي است! زايم؟فرزندي مي

رحمت و بركات خدا شامل شماست، ! كني؟آيا از كار خدا تعجب مي

.»گمان خداوند ستوده و بزرگوار استبي

است، زمـاني كـه او را در   �اين گفتگوي مالئكه با ساره همسر ابراهيم 

.حالي كه نازا و پير بود به تولد اسحاق بشارت دادند

را با زبـان مالئكـه بـراي    » تأهل بي«خداوند لفظ : بينيمو همانگونه كه مي

كـه بـه جـاي    » عليكم«برد نه ديگري، و جمع مذكر به كار مي�زن ابراهيم

موضوعي كه مفسران شيعه نيـز بـه   ... گرددبرمي» اهل«آمده به همان » عليكن«

زيـرا  . )1(را تنهـا سـاره دانسـته انـد    » اهل البيـت «آن اعتراف دارند و منظور از 

ع هنوز داراي فرزندي نشده بودند و تنهـا مخاطـب   ابراهيم و ساره در آن موق

.!مالئكه نيز او بوده است

:اي ديگرنمونه

�{��M� �L�� �K�� �J��I� �H��G��F��E��D��C��B��A��M��L�� �K�� �J��I� �H��G��F��E��D��C��B��A��M��L�� �K�� �J��I� �H��G��F��E��D��C��B��A��M��L�� �K�� �J��I� �H��G��F��E��D��C��B��A
�����Z��Y��� �X���W� � � � � � � �V��U���T��S��R��Q��� �P��O��N�����Z��Y��� �X���W� � � � � � � �V��U���T��S��R��Q��� �P��O��N�����Z��Y��� �X���W� � � � � � � �V��U���T��S��R��Q��� �P��O��N�����Z��Y��� �X���W� � � � � � � �V��U���T��S��R��Q��� �P��O��N

��]�� �\��[��]�� �\��[��]�� �\��[��]�� �\��[z�gG"�� :���» قرارداد (هنگامي كه موسي مدت

يعني زنش، دختر (اش پايان رسانيد و همراه خانوادهرا به) بين خود و شعيب

، در كنار كوه طور آتش را ديد، به )شعيب از مدين به سوي مصر حركت كرد

اي بينم، شايد از آنجا خبري يا شعلهبايستيد، من آتشي را مي: اهل بيتش گفت

.»!را برايتان بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد

���h ,�>i$ j�� ,���P�� Z[�-k ,�fd] _38 ,oE,�3G�� ~��38 ,?�%3; z�A , ��3� H3�
h ,�����0Yk ,Y�-���� z�A ,D
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است كه به �و همسرش دختر شعيب �سي در آنجا نيز بحث از مو

تمام مفسران شـيعه نيـز بـه ايـن موضـوع      .. رفتندتنهايي از مدين به سيناء مي

، )1(با او حضور نداشته اسـت �اعتراف دارند كه كسي به جز همسر موسي 

پس چرا در مورد همسر حضرت موسي ضـماير بـه صـورت تأنيـث أمكثـي،      

.آتيك، لعلك، تصطلين نيامده است؟

:اي ديگربازهم نمونه

�{�� �Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í������Ì��Ë��Ê��É���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í������Ì��Ë��Ê��É���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í������Ì��Ë��Ê��É���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í������Ì��Ë��Ê��Éz
����[L �زماني را كه سحرگاه از ميان خانوادة ) به ياد آور! اي پيامبر(«����: )

كردي و هاي جنگ را براي مسلمانان آماده ميخود بيرون رفتي و پايگاه

.»خداوند شنوا و دانا است

از نزد همسران خود بيـرون  �اني بود كه پيامبر اين جريان مربوط به زم

بعـد از اينكـه   �آمد و آنگونه كه در روايات و تفاسير آمـده، رسـول خـدا    

لباس رزمي خود را پوشيد از منزل عايشه براي حضور در جنگ احـد خـارج   

.)2(شد

شد، زماني كه به حجره زنانش وارد مي�در احاديث نيز آمده كه پيامبر 

.)��0�;� ¤�Q)3�M3�+� 1�P�� F4s N��OL 7_��� a: فرمودمي

در مورد �تهمت ناروايي كه به عايشه زده شد، پيامبر » افك«در جريان 

M �3O4s N34:گفـت �نظرخواهي كرد، أسامه �همسرش از أسامه بن زيد 

���h ,�>i$ ,���P�� Z[�Yk ,����F[� £+ > � k ��
d�gGE £+ > � ,oE,�3G�� ~��8
h ,���33��0 ��33�nk ,�
− �33[E H33�{� ;s ,�33[E %33�*�� � �@�33� H#33�*8 7�338� �33; �330

�[#2E1>� «��@8 ��( H#���h ,�k ,�-�3�� z�A ,−KB# 39 �3>��L ,oO"m��+ 3� ,
hYk ,���NE z�A ,D
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−h ,R3�E 2�3> ,�(�3E �_3³ �3��k ,Ydf− ,«�3W���

h ,K¢¿'�k ,Ydf D
�-�h ,K+�b; ��)! |} ,K+�P�� �/�fk ,Y��D
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 ��%= `� NOLs `�Q)1(»   چيـزي از او  او اهل و خانواده توست و من جـز نيكـي

! ذكـر نمـوده  ) هـم (بينيم كه آن را به صورت ضمير جمع مـذكر  مي» .نديده ام

..ها فراوانندالبته اينگونه نمونه

بـودن ائمـه بايـد گفـت كـه خداونـد در آن آيـه        اما در مورد معصوم: ثالثاً

.و مادرزادي را» تطهير تكويني«را بيان فرموده، نه » طهارت و تزكيه تشريعي«

پرداخـت  «، »اقامـة نمـاز  «، »عفت گزيني«، »پرهيزكاري«ها با زيرا كه انسان

.گردندشوند و پاك ميتزكيه مي» اطاعت از خدا و رسولش«و » زكات

:خداوند اين مطلب را در مورد عموم مسلمانان نيز فرموده است كه

� {����{��z� �y� �x� �w� �v��u�� �t� �s� �r����{��z� �y� �x� �w� �v��u�� �t� �s� �r����{��z� �y� �x� �w� �v��u�� �t� �s� �r����{��z� �y� �x� �w� �v��u�� �t� �s� �r
� � �a� � �̀ �_� �~� �}� �|� � �a� � �̀ �_� �~� �}� �|� � �a� � �̀ �_� �~� �}� �|� � �a� � �̀ �_� �~� �}� �|z�£2¬�u� :��» خدا

خواهد شما را پاك گرداند و رد، بلكه ميخواهد بر شما سخت بگينمي

.»نعمتش را بر شما كامل كند، به اين اميد كه او را سپاسگزاري كنيد

:همچنين ميفرمايد

�{� �|��{��z��y�� xw��v��u��� � � �t� � � sr��q��p� �o��|��{��z��y�� xw��v��u��� � � �t� � � sr��q��p� �o��|��{��z��y�� xw��v��u��� � � �t� � � sr��q��p� �o��|��{��z��y�� xw��v��u��� � � �t� � � sr��q��p� �oz
�a; /�� :�d-�»شان از اموال شان زكات بگير تا پاك شان گرداني و تعالي

.»بخشي

گاهي علي و �پيامبر: گويدحيحي موجود است كه ميالبته احاديث ص

فرمود، و ايـن بـه   را قرائت مي» آيه تطهير«كرد، و فاطمه را براي نماز بيدار مي

آن معناست كه آيه عموميت دارد و عـالوه بـر زنـان، فرنـد و دامـادش همـه       

اش پـاك با عمل به دستورات خدا و اجتناب از نواهي: توانندمسلمانان نيز مي

عصـمت ذاتـي و   «و » تطهيـر تكـويني  «شوند و مصونيت پيدا كنند، نـه آنكـه   

.!را در مورد ايشان اعالم نمايد» مادرزادي

��� 7_>�k ,�/@#} ,�>����-Y− *G�� a*!h ,K' C H;� H����2PL ,£�k ,�
D
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» اهل بيـت «)1(نيز آمده�بنابراين، همانگونه كه در روايت زيد بن األرقم 

هسـتند، و سـپس فرزنـدان، عموهـا و     » همسـران پيـامبر  «در درجه اول همان 

شود، اما غالب شيعيان تنها چهـار نفـر آل عبـا    يز شامل ميهاي او را نعموزاده

دانند و بقيـه  و فرزندان ايشان را اهل البيت مي» علي، فاطمه، حسن و حسين«

.!دانندهاي رسول خدا را معصوم نميدختران، دامادها، عموها و عموزاده

: كـه عبارتنـد از  �تر اين است كه ديگر فرزندان اميرالمؤمنين علي جالب

، محمـد بـن حنفيـه، أبـوبكر، عمـر،      )همسر حضرت عمـر (زينب و ام كلثوم 

عثمان، عباس، جعفر، عبيداهللا، يحيي، را غيـر از حسـن و حسـين، و فرزنـدان     

، غير از امام زين العابدين، فرزندان زين �امام حسن، فرزندان امام حسين 

اهـل بيـت و   «ر را از عضـويت د .... العابدين غير از امام باقر، و فرزنـدان او و 

.!سازندمحروم مي» عصمت

از اين حق محـروم  �را غير از فاطمه �همچنين ديگر دختران پيامبر 

دو همسـر  (و رقيـه و ام كلـوم   ) همسر ابي العاص بن ربيـع (ساخته، و زينب 

.آورندرا جزو آنها به حساب نمي) عثمان

بـودن عضـو اهـل بيـت محسـوب     �به خاطر داماد پيامبر �اگر علي 

بيع نيـز  بوده و ابي العاص بن ر�كه دو بار داماد پيامبر �شود، عثمانمي

.!داماد رسول خدا بوده است

��� MDDDoG9 �� ��"� :; F4� H8���E ?�/�; F4s H8 5²��� ���s ?2#' �# �/� : �3/�; F34� H38 5²�3��
��E ,52@; N��OL aE2G�� 18�9 H8� :¹�PL �(� �*@C �(� F�"L �(� �OL �( N4 DDD��E : F30

��E ,N��OL aE2G�� 18�9 �`©4 :N@�! QDDDD1*< 2#' �; oG9 �& :2#' K� ! �3A 13�; F34�
 i8��& ���' �#( ?2�/�4 ����0��( �BC13*< 2#' ?2�/�4 � :K+( ! 13�; F34� '� B3�� I��3�'
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1*< oG9 :3#' ?2�/3�4 7��3] �E2! H/��< '� ���#� 7��13*< 2 :K+(Q� DD ,NO3�8 ��)3!
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ي پيـامبر بـودن معصـوم اسـت، چـرا      اگر حضرت علي به خاطر عموزاده

از ايـن حـق محـروم شـده انـد؟ چـرا       �جعفر و عقيل ديگر بـرادران علـي   

از �ش از جملـه عبـداهللا   و فرزندان�عباس : از جمله�عموهاي پيامبر 

.!محروم گشته اند؟» اهل البيت و معصوميت«حق عضويت در 

عصمت به چه معناست؟
عصمت به معني مصـونيت از گنـاه و عصـيان اسـت كـه بـاالتر از درجـه        

اختصاص داشته است؛ » عليهم السالم«تقواست، اين صفت تنها به انبياي الهي 

كردنـد،  هرگـاه لغـزش و اشـتباهي مـي    زيرا دائماً با وحي در ارتبـاط بـوده و  

شـدند و گفتـار و كـردار خـود را اصـالح      بالفاصله از طريق وحي خبردار مي

شـان عصـمت ذاتـي و تكـويني نبـوده، بلكـه در پرتـو        كردند، لذا عصمتمي

.پايبندي به تعاليم و احكام دين و تذكرات وحي بوده است

كه ائمه نيز همچـون انبيـاء   اما تيجاني و بسياري از شيعيان متأخر معتقدند 

معصوم بالذات بـوده و از اشـتباهات و گناهـان كوچـك و بـزرگ و پنهـان و       

آشكار و از هرگونه فراموشي و نسيان مصون هستند؛ همانگونه كـه در فصـل   

امام ماننـد پيـامبر از   «: گويدچنين مي» همراه با داستگويان«از كتاب » عصمت«

عمدي و اشتباهي آشـكار و پنهـان از آغـاز    ها و گناهانها فراموشيتمام بدي

كودكي تا روز وفات معصوم است، زيرا امامان حافظان و نگهبانان شريعتند، و 

جايگاه آنان همان جايگاه پيامبر است، و به همين دليل كه ناچاريم به عصمت 

.معتقد شويم، به عصمت امامان نيز بايد باور داشته باشيم�پيامبر 

نظر غالـب شـيعيان در مـورد عصـمت اسـت، آيـا در آن       اين: گويداو مي

يـا  آدانـد؟  چيزي مخالف با قرآن و سنت وجود دارد؟ يا عقل آن را محال مـي 

رساند؟ يا قدر و منزلت پيامبر و امامان را اين عقيده به اسالم ضرر و زياني مي

.»؟آوردتر ميپايين
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:گوييمدر پاسخ به تيجاني مي
، سخنان خود امامـان و  �ر قرآنكريم، سنت پيامبر آري، اين عقيده از نظ

به اسالم !تواند آن را بپذيردو عقل نيز نمي! مسلمات تاريخ اسالم مردود است

و امامـان را نيـز آز آنـي كـه     �رساند و قدر و منزلـت پيـامبر  هم زيان مي

.آوردتر ميهست، پايين

ـ �به همان صورت كه مسيحيان در مورد عيسي  و و افـراط  آن چنان غل

كردند كه در نتيجه او را با خدا شريك ساختند، و يهوديان نيز در ديـن خـود   

غلو نمودند و تعاليم الهي آن را تحريف كردنـد و تغييـر دادنـد، لـذا هرگونـه      

غلوي و افراطي در مورد منزلت حقيقي بزرگان اسالم مايه انحراف و ضـرر و  

سلمانان خواهد بود؛ همانگونه كه براي م... زيان اعتقادي، اجتماعي و معنوي و

:داردقرآن اهل كتاب و ساير مردم را از اين كار برحذر مي

�{��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��Mz

�£2¬�u� :nn�»روييو زياده(به ناحق در دين خود غلو ! اي اهل كتاب: بگو (

يال گروهي كه پيش از اين گمراه شده اند و بسياري را نكنيد و از اهواء و ام

.»!گمراه كرده اند و از راه راست منحرف گشته اند، پيروي ننمايد

:فرمايدنيز مي�رسول خدا 

»N#�8 H; ���L K+�G��� ?�$s �0 ������ ` ! ¤�23PL � 3� "� ,2PL ��s ���
�� >+�«)1(.

مرا بيش از اندازه نستانيد، همانگونه كه مسيحيان عيسي پسر مريم را بيش «

: از اندازه ستودند، من تنها بنده خدايي بيش نيستم، پس خطاب به من بگويـد 

.»!بنده و فرستاده خدا

��� NO�8 � K+�b; ��)!D
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خداوند انسان را از روح و جسم آفريده و عناصري را در وجودش نهـاده  

هاي نفساني سرشـته شـده و   و كششكه با جهل و خطا و عصيان و فراموشي

:فرمايدكس را از آنها جدا ننموده است؛ همانگونه كه ميهيچ

�{�s��r��q��p�s��r��q��p�s��r��q��p�s��r��q��pz)1( ..�{V��U���TV��U���TV��U���TV��U���Tz)2(..�{��¡��¡��¡��¡

��¥��¤��£����¢��¥��¤��£����¢��¥��¤��£����¢��¥��¤��£����¢z)3(..{�I��H��G��F�I��H��G��F�I��H��G��F�I��H��G��Fz)4(..{��v��u��v��u��v��u��v��u

wwwwz)5(..{Ã��Â���Á��ÀÃ��Â���Á��ÀÃ��Â���Á��ÀÃ��Â���Á��Àz)6(..{��ON��M��L��K���J��I��H��ON��M��L��K���J��I��H��ON��M��L��K���J��I��H��ON��M��L��K���J��I��H

WV���U��T��S��R��Q��PWV���U��T��S��R��Q��PWV���U��T��S��R��Q��PWV���U��T��S��R��Q��P��]��\�����[��Z��Y��X��]��\�����[��Z��Y��X��]��\�����[��Z��Y��X��]��\�����[��Z��Y��Xz)7(..{��p��p��p��p

���s��r����q���s��r����q���s��r����q���s��r����qz)8(..{��o���n��m������l��k��o���n��m������l��k��o���n��m������l��k��o���n��m������l��kz)9(..{���M��L���K���M��L���K���M��L���K���M��L���K

O��NO��NO��NO��Nz)10(..{W��V��UW��V��UW��V��UW��V��Uz)11(..�{����j��i��h��g��f����e��d����j��i��h��g��f����e��d����j��i��h��g��f����e��d����j��i��h��g��f����e��d

��l���k��l���k��l���k��l���kz)12(.
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ايـن حقيقـت مسـلم را بـه اثبـات      )1(تمام اين آيات و آيات بسياري ديگر

اي خلق كرده كه دائماً همانگونه كـه از  ا به گونهرسانند كه خداوند انسان رمي

پيداست در معرض اشتباه و فراموشي است، و اشـتباه و ميـل بـه    » انسان«اسم 

هـايش  نافرماني و فرمانبرداري را در سرشت او نهاد كه همچون خـون در رگ 

كس را معصوم مطلق نيافريده و به عصمت و پاكي مطلق جريان دارد، لذا هيچ

توانيد گنـاه نكنيـد و خـود را از    تا آنجا مي: خته است، بلكه فرمودهمكلف نسا

.!نافرماني برحذر داريد

�{¬��«��ª��©�� � �̈ �§¬��«��ª��©�� � �̈ �§¬��«��ª��©�� � �̈ �§¬��«��ª��©�� � �̈ �§�z�£�"P�� :�f��» نفسي را خداوند هيچ

.»وانايي اومگر به اندازه ت،مكلف نساخته

{� � �z��y��x��w���z��y��x��w���z��y��x��w���z��y��x��wz�H;��/�� :���»خدا پروا توانيد ازتا آنجايي كه مي

.»و پرهيزكار باشيدكنيد 

ها نزد خدا با تقواترين آنها هستند، كسـي  ترين انسانبه همين علت گرامي

.كه دائماً در حال بررسي اعمال خويش است تا به گناه و عصيان آلوده نشود

{u��t��s��r����qu��t��s��r����qu��t��s��r����qu��t��s��r����q�z�?���{� :�-�»ن شما تريبه راستي گرامي

.»نزد خدا با تقواترين شماست

ي بنابر اقتضاي طبيعتش گناهي را هم مرتكب شد و يا خطايي اما اگر انسان

تواند با اقدام بـه توبـه آن را جبـران كنـد و از خـدا      را انجام داد، بالفاصله مي

.طلب بخشش نمايد

{�̂ �]�̂�]�̂�]�̂�]��g��� �f��e��d��c��b��a� � �̀ �_��g��� �f��e��d��c��b��a� � �̀ �_��g��� �f��e��d��c��b��a� � �̀ �_��g��� �f��e��d��c��b��a� � �̀ �_
��l��k� �j��i��h��l��k� �j��i��h��l��k� �j��i��h��l��k� �j��i��hz����[L �( :�-
بندگان خود خداوند كساني «�

بر خود ستم ) با ارتكاب گناهي كوچك(ار گناهي شدند يا هستند كه چون دچ

���  FG� �; ,+ 8 H#� +,M����� 1"�"9 Q .�/0 '�M?�3J � � 7_3>�Q .�3/0 o3��J ,M � 7_3>�
K,�'( Q, � �@C��8 K2�9 � N�4��;� �/� � �,�4D
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شوند، بجز افتند و آمرزش گناهانشان را خواستار ميكردند، به ياد خدا مي

.»خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟

شود به در واقع كمال انساني در آن است كه اگر مرتكب گناهي شد كه مي

جـويي اسـت؛   كمال پاكي و عصمتراه صحيح باز گردد و توبه كند، اين عين 

:فرمايدهمانگونه كه مي

�{�±� �°�� � �̄ �®��¬� �«� �ª�±� �°�� � �̄ �®��¬� �«� �ª�±� �°�� � �̄ �®��¬� �«� �ª�±� �°�� � �̄ �®��¬� �«� �ªz�£�"P�� :����» به راستي

.»داردكاران و پاكان را دوست ميخداوند توبه

:كندرا نيز چنين ستايش مي�و پيامبران خدا از جمله سليمان 

�{� �u� � �t� � � � �s� � rq��p� �u� � �t� � � � �s� � rq��p� �u� � �t� � � � �s� � rq��p� �u� � �t� � � � �s� � rq��pz�k :-d�»زيرا او بنده بسيار خوبي بود ،

.»بود) به خدا(اهل توبه و بازگشت بسيار

گاه گناه نكنـد و مرتكـب   اي نيافريده كه هيچپس خداوند انسان را به گونه

توانيـد پرهيزكـاري را پيشـه خـود     تا آنجا كه مي: اشتباهي نشود، بلكه فرموده

و در مقابل او را مكلف ساخته كه در صورت ارتكاب جـرم و گنـاه يـا    ! كنيد

ي و اشتباه بنابر اقتضاي سرشت و طبيعـتش بالفاصـله كوتـاه بيايـد و     فراموش

شـود، آلـودگي   اش بـا آب پـاك مـي   توبه كند، و همانگونه كه آلودگي جسمي

تواند ادعا كند كـه  كس نميگردد، هيچاش نيز با توبه و عبادت پاك ميروحي

چـون  مهكردن احتياج نـدارد، روح او نيـز   شود و به حمامجسمش آلوده نمي

.كندبدن او به استحمام نياز پيدا مي

بنابراين، هيچ انساني اگرچه پيامبر خدا هم باشد ذاتاً معصـوم نيسـت و از   

لحظه تولد تا مرگ دائماً در معرض اشتباه قرار دارد، در قـرآن آيـات فراوانـي    

زدهند كه پيامبران الهـي نيـ  كنند و نشان ميهستند كه اين حقيقت را تأييد مي

خطاها و اشتباهاتي شده اند، امـا خداونـد از راه وحـي آنهـا را از آن     مرتكب

و سپس آنان را به توبه امر نموده و ايشان نيز توبـه  ،خطا و گناه برحذر داشته

.كرده و مورد عفو قرار گرفته اند
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و » دريافت«در » عليهم السالم«يك از انبياي الهي البته ناگفته نماند كه هيچ

ن وحي اشتباه ننموده و گناهي را مرتكب نشـده انـد، نـه بـدين     و تبيي» تبليغ«

معني كه اين صفت در ذات آنها بوده، بلكه بدين معني كه خداونـد هميشـه و   

فرمـوده  شان بوده و از طريق وحـي ايشـان را توجيـه مـي    در همه حال مراقب

و هايي از قـرآن در اينجا براي اثبات اين نظريه خويش ناچاريم نمونه.)1(ستا

:سنت را به عنوان دليل و مثال بياوريم

گويند؟ن و سنت در باره عصمت چه ميقرآ

»ميوه ممنوعه«و خوردن از �حضرت آدم 
را، اكثـراً  » ميوه ممنوعـه «جريان آفرينش آدم و همسرش و نهي از خوردن 

دانيم كه آدم و همسرش فريب سوگندهاي ابليس را خوردنـد و پيمـان بـا    مي

بـود  هكردند و به دلخواه ابليس كه خوردن از ميـوه ممنوعـ  » شفرامو«خدا را 

:و سرپيچي كردند» عصيان«و اين چنين از فرمان خدا ،عمل نمودند

�{¦��¥��¤��£��¢¦��¥��¤��£��¢¦��¥��¤��£��¢¦��¥��¤��£��¢z��$ :����» فرمان خدا سرپيچي كرد و آدم از

.»و گمراه شد

:لذا خداوند كلماتي را به آدم ياد داد تا با بيان آنها توبه كند

�{��Ð��Ð��Ð��Ð���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñz�£�"P�� :-n�» پس

سپس آدم از پروردگار خود كلماتي را دريافت ... شيطان موجب لغزش آن دو شد

��� �8 I� >+ �; 2���2=2#�8��:�{��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê

���Ù��Ø���Ù��Ø���Ù��Ø���Ù��Ø���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Úz�a8��"�� :��–���M��(�3E �9� 7�6�4 �; � ����6;�/3�
 528 ���� �( �2�� = �; ��;'�H�8 +���� ��` �L �� a*�³� I�2�� = � �(�E �,+�( ,�< ��#' ,

 1>�8���P8 ���6� �&�! �+ �(�E 5�<�4 �y� ,� � �; � � K%36�& �+ �( �23�� =  3� ,N#23�� =
H0 K�%& !< ���#� '� �/�y�K,�0 �2�& �O�W8 ?�#( ��B� '� 2@; �0 ��+ ! +, � ��V � � ���;
1>�8�; �(QDD
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او را پذيرفت، خداوند بسيار و خداوند توبه) و با گفتن آنها توبه كرد(داشت 

.»پذير و مهربان استتوبه

:ها بودندو آن كلمات اين

�{��M��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��Az
�«��3Le� :�-�»بر خويشتن سـتم كـرده   ) با نافرماني تو(ما ! پروردگارا: هردو گفتند

.»ايم و اگر ما را مورد بخشش و رحمت خود قرار ندهي، از زيانكاران خواهيم بود

�قضاوت حضرت داود 

ناگهـاني بـر او وارد   آنجا كه دو نفر شاكي بـه صـورت   �در مورد داود 

:فرمايدشدند تا ميان آنان قضاوت كند، چنين مي

�{�������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������
������ � � ����� ����� ��!��"��#��$��%��&��'��(��)���*+��,��-������� � ����� ����� ��!��"��#��$��%��&��'��(��)���*+��,��-������� � ����� ����� ��!��"��#��$��%��&��'��(��)���*+��,��-������� � ����� ����� ��!��"��#��$��%��&��'��(��)���*+��,��-
��.� �/��0��1��2�� � � �3��4�� � �5��6�� � � � �7��8��9��:��;� �<�� � � �=��.��/��0��1��2�� � � �3��4�� � �5��6�� � � � �7��8��9��:��;� �<�� � � �=��.��/��0��1��2�� � � �3��4�� � �5��6�� � � � �7��8��9��:��;� �<�� � � �=��.��/��0��1��2�� � � �3��4�� � �5��6�� � � � �7��8��9��:��;� �<�� � � �=

��>��?��@��A���B���C��D��E��>��?��@��A���B���C��D��E��>��?��@��A���B���C��D��E��>��?��@��A���B���C��D��E��F���G�����H��I��J������ �� � �� ��K��L��MN��F���G�����H��I��J������ �� � �� ��K��L��MN��F���G�����H��I��J������ �� � �� ��K��L��MN��F���G�����H��I��J������ �� � �� ��K��L��MN
����������	��
�����������OP��Q� � � �R��S��T��U��V��W��X����������	��
�����������OP��Q� � � �R��S��T��U��V��W��X����������	��
�����������OP��Q� � � �R��S��T��U��V��W��X����������	��
�����������OP��Q� � � �R��S��T��U��V��W��X

Y��Z��[�������� ����� ���� ��Y��Z��[�������� ����� ���� ��Y��Z��[�������� ����� ���� ��Y��Z��[�������� ����� ���� ���z�k :��−�
آيا داستان !) اي پيامبر(«�

شاكياني به تو رسيده هنگامي كه از ديوار عبادتگاه باال رفتند؟ و ناگهاني بر داود 

ما دو نفر شاكي هستيم و يكي از ! مترس: ز آنها ترسيد، بدو گفتندوارد شدند و او ا

ما بر ديگري ستم كرده است، تو در يمان ما به حق و عدالت قضاوت كن و ستم

اين برادر من :) يكي از آن دو گفت! (و ما را به راه درست راهنمايي فرما! روا مدار

آن : گويدمي) به من(او گوسفند دارد، و من تنها يك گوسفند دارم،99است و 

چون (او در سخن و استدالل بر من چيره شده است، ! يكي را هم به من واگذار

تري از من دارد و مرا مغلوب خود ساخته، و نيز با اصرار زيادي كه در زبان چرب

مسلماً او با : گفت) داود! ورزد مرا خسته و درمانده ساخته استاين باره مي

ند تو براي افزودن آن به گوسفندهاي خود به تو ستم درخواست يگانه گوسف
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ميكند، اصالً بسياري از شركا و كساني كه با يكديگر سروكار دارند نسبت به 

دارند، مگر آنهايي كه ايمان دارند و كارهاي شايسته انجام همديگر ستم روا مي

فهميد ) پس از لحظاتي(اما داود ! دهند، ولي چنين كساني هم بسيار كم هستندمي

و اندازه هراس او از ديگران و نيز نحوه قضاوتش را به (كه ما او را آزموده ايم 

، او از پروردگار خويش آمرزش خواست و خاشعانه و )محك آزمايش نهاده ايم

.»كرنش كنان فرو افتاد و توبه كرد، ما نيز او را بخشيديم

عنوان دادخواهي نفر بهشود اين است كه دوآنچه از اين آيات فهميده مي

باال رفتند، و يك دفعـه مقابـل ديـدگانش ظـاهر     �گاه داود از ديوار عبادت

سپس به شكايت يكي از آن دو گـوش  ! شدند�گشته و باعث هراس داود 

99گوسفند و خود تنها يك گوسفند داشت، و صاحب 99فرا داد كه برادرش 

م به او بدهـد، و  خواست كه آن يكي را هگوسفند از صاحب يك گوسفند مي

پيش از آنكه از طـرف  �مطرح ساخت، داود �اين شكايت را نزد داود 

اما بالفاصله متوه اشـتباهش شـد   ! مقابل توضيحي بخواهد حق را به شاكي داد

و از شتاب و دستپاچگي كـه در صـدور حكـم بـه خـرج داد، توبـه نمـود و        

:كند كهود يادآوري مياش را پذيرفت، خداوند بالفاصله به داخداوند نيز توبه

�{��\��]�� �̂ �_��� � � �̀ �a��b��� �c��d��e��f��� � �g��h��\��]�� �̂ �_��� � � �̀ �a��b��� �c��d��e��f��� � �g��h��\��]�� �̂ �_��� � � �̀ �a��b��� �c��d��e��f��� � �g��h��\��]�� �̂ �_��� � � �̀ �a��b��� �c��d��e��f��� � �g��h
��i��j��k����l��m��n��op��q��r��s��i��j��k����l��m��n��op��q��r��s��i��j��k����l��m��n��op��q��r��s��i��j��k����l��m��n��op��q��r��sz�k :���»ما تو را ! اي داود

ساخته ايم، پس در ميان مردم به حق داوري كن و از ) خود(در زمين نمايندة 

.»سازدهواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي

�هاي رسول خدابرخي از قضاوت

�����Ú}�نيز بنا به اقتضاي بشريتش �حضرت محمد  � � �Ù��Ø�� � � � �×�� �Ö��Ú��� � � �Ù��Ø�� � � � �×�� �Ö��Ú��� � � �Ù��Ø�� � � � �×�� �Ö��Ú��� � � �Ù��Ø�� � � � �×�� �Ö
� �Ü� �Û� �Ü� �Û� �Ü� �Û� �Ü� �Ûz����� :��d�»من نيز انساني همچون شما هستم، با اين : بگو

هايي شده كه در دچار اشتباهات و لغزش» آيدتفاوت كه برايم وحي مي
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}�! به كارهايش نسبت داده استرا» ذنب، گناه«بعضي موارد خداوند لفظ 
� �ã� �â��ã��â��ã��â��ã��âz�2[] :��� اما او نيز با توجيه و هدايت وحي پس از

گرفت؛ همانگونه كه در مالمت از طرف خدا مورد عفو و آمرزش او قرار مي

جريان از اين ! آمده بود، در قضاوتش دچار اشتباه شدجريان دزديي كه پيش

:قرار بوده است

لباسي جنگي را از كسي دزديـده  » طعمه بن أبيرق«ام يكي از مسلمانان به ن

آورده شد، او همراه با نزديكـانش  �بود، زماني كه براي قضاوت نزد پيامبر 

كه فردي يهودي بـود  » زيد بن سمير«قسم خوردند كه او آن را ندزديده، بلكه 

در هنگام قضاوت و داوري بين آنهـا بـه   �پيامبر ! آن را سرقت كرده است

وء سابقه يهوديان سوگند آن مسلمانان را پذيرفت و شـخص يهـودي   خاطر س

را به دزدي محكوم نمـود، در حـالي كـه آن مسـلمان مرتكـب دزدي شـده و       

كـار و  از مسـلماني گنـاه  ) غيرعمـدي (داري لذا به سـبب جانـب  ! خطاكار بود

)1(:اشتباهش در قضاوت، خداوند اين چنين او را مورد مالمت قرار داد

{º��¹� �¸º� �¹� �¸º� �¹� �¸º� �¹� �¸��Å� �Ä� � ÃÂ� �Á� �À� �¿� � �¾� � �½� �¼��»��Å� �Ä� � ÃÂ� �Á� �À� �¿� � �¾� � �½� �¼��»��Å� �Ä� � ÃÂ� �Á� �À� �¿� � �¾� � �½� �¼��»��Å� �Ä� � ÃÂ� �Á� �À� �¿� � �¾� � �½� �¼��»
���È��Ç��Æ���È��Ç��Æ���È��Ç��Æ���È��Ç��Æ��L���K��J��I��H��G���� � � � �F��E��D��CB��A��L���K��J��I��H��G���� � � � �F��E��D��CB��A��L���K��J��I��H��G���� � � � �F��E��D��CB��A��L���K��J��I��H��G���� � � � �F��E��D��CB��A

�Y��X��W����V��U��T��S��R��Q��PO��N��M�Y��X��W����V��U��T��S��R��Q��PO��N��M�Y��X��W����V��U��T��S��R��Q��PO��N��M�Y��X��W����V��U��T��S��R��Q��PO��N��Mz������� :�d

–�dn�» بر تو نازل كرده ) و عدالت(حق ) اجراي(را براي ) قرآن(ما كتاب

ه است داوري كني، مدافع ايم، تا بين مردم براساس آنچه خدا به تو نشان داد

خائنان مباش و از خدا آمرزش بخواه كه او بسيار آمرزنده و مهربان است، و 

كنند، به خود خيانت مي) كه با ارتكاب جرايم در اصل(از كساني دفاع مكن 

.»داردپيشه را دوست نميكنندگان گناهگمان خداوند خيانتبي

��� k ,�8_>� �*@C 2[] ^0, aS�� ,?�#( ��B� �\��dY ��d
− j�3� ,��3�P�� Z3[� %�*�
 ?�#( ,���� £+ > ,�>i$�d
 ���dnD
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گرفتن از اسيران جنگ بدرفديه
مورد عتـاب  �خواستن از اسراي بدر نيز پيامبر جريان فديههمچنين در

جريان از اين قرار بود كه در غـزوه بـدر هفتـاد هـزار از     ! خداوند قرار گرفت

بـراي تعيـين تكليـف آنهـا     �سران و بزرگان كافران اسـير شـدند، پيـامبر    

اي مشورتي را با يـاران خـود تشـكيل داد، و همانگونـه كـه مفسـران و       جلسه

: گفـت �نظرخواهي فرمـود و ابـوبكر   �ابتدا از ابوبكر : ان آورده اندمورخ

،)1(پسر عموها و خويشـاوندان تـو هسـتند   بيشتر اين اسيران، ! اي رسول خدا«

رأي من اين است كه از آنان فديه قبول كني تا بـه وسـيله آن قـدرت نظـامي     

وند آنـان را  خود را افزايش دهيم و بر مشركين متجاوز غلبه نماييم، شايد خدا

.»كند و آنان نيز به ما ملحق شوندهدايت

نظر من بـرخالف  «: رأي تو چيست؟ او نيز گفت: فرمود�سپس به عمر 

اگر به من اجازه دهيد گردن همـه نزديكـانم   ! به خدا سوگند! نظر ابوبكر است

را بزنم، اين كار را خواهم كرد، و اگر به علي اجازه دهيد و امر نماييـد گـردن   

درش عقيل را بزند، اين را خواهد كار را خواهد كرد، اگر به حمزه دسـتور  برا

كنـد، تـا   دهيد كه گردن برادرش عباس را بزند، از ايـن كـار خـودداري نمـي    

هاي ما مسلمانان جايي براي دوستي با مشركين خداوند شاهد باشد كه در دل

ان و رهبـران  اسـيران همـه بزرگـ   اين ! حتي اگر نزديكان ما باشند وجود ندارد

دين تو را تكذيب كردند، به جنگ با تو برخاستند و از شـهر  ! مشركين هستند

شان را بزن تا بـدين وسـيله اسـالم    گردن! اي رسول خدا! خود بيرونت كردند

.»!نيرومند شود و مشركان خوار گردند

ترين روش بعد از مشورت با ديگر اصحاب خود به آسانگيرانه�پيامبر 

امـروز شـما مردمـي    «: تمايل نشان داد و به آنـان فرمـود  �وبكريعني نظر اب

هيچيك از اين اسيران را از دست ندهيـد، مگـر آنكـه فديـه     ! محتاج و فقيريد

��� �OS '� H#�C��8 ^W�; ���#,B� :i8��& K [L ¹�PL� 5B� +,��; �� �OL +,��; F�"L ,� �
 i8��& K [L �&�2�, ; ��%>� �BC ,D
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چـون از سـران كفـر و    (شـان فديـه آنهـا را ندانـد،     بگيريد امـا اگـر بسـتگان   

.)1(»!شان را بزنيدگردن) تجاوزگري هستند

و آن دسته از يارانش را كه به قبول فديه �در اين هنگام خداوند پيامبر 

تمايل نشان دادند، با نزول آياتي شديداً مورد سرزنش قرار داد كه چرا ثـروت  

دهيـد؟ آن هـم در   بر ياري دين خدا تـرجيح مـي  ) ناخواسته(ناپايدار مادي را 

.نخستين نبرد اسالم با مشركين متجاوز و برانداز

:خداوند خطاب به ايشان فرمود

�{««««���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄��®����¬���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄��®����¬���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄��®����¬���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄��®����¬
�����Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼�����Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼�����Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼�����Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ

Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��ÌÜ��Û��Ú��Ù���Ø��×Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��ÌÜ��Û��Ú��Ù���Ø��×Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��ÌÜ��Û��Ú��Ù���Ø��×Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ìz
���*�e� :�n–���» از سران (هيچ پيامبري حق ندارد كه اسيران جنگي

د، مگر آنگاه كه خونشان را بر زمين داشته باش) مشركين متجاوز و برانداز

خواهيد، در صورتي كه خداوند آخرت را بريزد، شما متاع ناپايدار دنيا را مي

خواهد و خداوند صاحب عزت و حكمت است، اگر حكم مي) براي شما(

عذاب ) كه بدون ابالغ و اتمام حجت، امتي را كيفر ندهد(سابق خداوند نبود 

گرفته ايد، بر شما ) به عنوان فديه از اسيران بدر(بزرگي در مقابل چيزي كه 

غنيمت گرفته ايد، حالل و ) از اسيران(چيزهايي كه اكنون از آن ! رسيدمي

و توبه (از خدا بترسيد ) و در همه كارهايتان از اين به بعد(پاكيزه بخوريد 

.»سيار آمرزنده و مهربان استكه خداوند ب) كنيد

و اصـحاب سـخت   �ايـن آيـات پيـامبر    روايت شده كه بعد از نـزول 

به واسطه طمع در مال دنيـا عـذاب از   «: اندوهگين شدند و رسول خدا فرمود

.)1(»!ماست، به ما نزديكتر شده بوداين درخت كه كنار

���  ,?�#( ��B� �\�−d��−h ,Ki3$-k ,�k ,�8_3>� �*@C 2[] ^0,�ff ��fترجمة
a#������ a#�2P��h ,-k ,�
n− ,F��4 o��9 ,2[] £��9ترجمةk ,52�#�& N>�"�� ;�-nnD
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را تأييـد  �ناگفته نماند كه خداوند با نزول اين آيات رأي قاطعانـه عمـر   

!..فرمايدمي

ر جنگ تبوكودن منافقين از حضور دنممعاف
به خاطر بعضـي از تصـرفات   �نيز رسول خدا » تبوك«در جريان غزوه 

:مورد مالمت خداوند قرار گرفت، آورده اند

كرد تا با روميان متجـاوز  تمام يارانش را براي جنگ بسيج مي�پيامبر «

بـه بعضـي از افـراد از جملـه     �بجنگند، در اين هنگـام پيـامبر   » تبوك«در 

كردنـد، تحـت   جويي مـي رياكار كه براي نرفتن به جنگ بهانهمنافقين دورو و 

هاي آنان را قرار گرفت، و قبـل از آن كـه بدانـد كـدام يـك      تاثير بهانه جويي

را از حضـور در آن جنـگ معـاف    گويـد و كـدام يـك دروغ آنـان     راست مي

.)2(فرمود

��� �OPE ZC�8D
���  �(�E �; �+M£�@�� aL�> Q�8 ,�# � ,, 3; ��/3�;�� 2#23� K�38�< +, � ��` $ K�*> ��#' ,2�0

�38 130�9 .( �3; � �3W= K��)3! '� 5�+ �23[�& K��3; �/�#�; 13��,�; ��38' � 23�,�0
, ; B�� K'+��W0 ?` G] ! +, ����O3�8 �30 23�8�%� � K E +���; ��[�, �; ^[�8 �J '� �

 ¼�CM��©8 Q�; ��( �;�8 ��;�+ ,2�/���� 1>, K'�%&2�2� ! K��3; ��3"���8 Z3E 8 H3#� +, �y�
2�/*< ��( '� ��@; �_m8 ;2�2����� �4+yX 1b> ¼�C H#� �; H/��� :�2= � >+ �# ! 5'�C� �8 �;

5238 +��3E � 38'( t�3@8 +, �+ �8 � N���; ��#28 +, �� 52; !�38 ��3�' �3��( +, � N�#�3�; N�3>��
; �+ �8�+ K�+2�*>N�4, 1>, '� �+ , = +��/=� � N���P! Q13W< �'�3� �3#( H#� �0:�{��R��R��R��R

���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��Z��YX��W��V��U��T��S���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��Z��YX��W��V��U��T��S���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��Z��YX��W��V��U��T��S���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��Z��YX��W��V��U��T��S
��c��c��c��cz�a; /�� :Y��M�8 ��"���8 '� ��@;2�/*< : 523; 5'�3C� �38 �;� ��3�8�+ �3; ¼3�C +, �3�

N���� 10} � ,��� � ��/� +�A� �+ �8 ���8�+ ��#�+�P#' �'��8 !��4! o3L +, �3�#� N4 ��W#�
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به همين جهت خداوند او را به خـاطر آن اقـدام سـرزنش نمـود، و بـه او      

دادي، بلكـه الزم بـود صـبر    آور شد كه نبايد به هركس اجازه معافيـت مـي  ياد

.كردي تا دروغگو از راستگو شناخته شودمي

زكـات،  : هايي همچـون منافقين هميشه به اين صورت بوده و براي عبادت

نمـاز را از  «: حاضرند كه شركت كند، هرچند بـه تعبيـر قـرآن   ... نماز، انفاق و

امـا  » .پردازنـد خوانند و زكات را از روي ناچاري ميميميلي روي تنبلي و بي

كنند، زيرا حضور در جهـاد بحـث مـرگ و    در جهاد بسيار كم حضور پيدا مي

زندگي در ميان است، چطور ممكن است خود را براي ديني به كشتن بدهنـد  

!.كه به آن ايمان ندارند؟

ضور در جنگ بـه  داد، آنها از حداد و چه نميچه اجازه مي�لذا پيامبر 

كردنـد، و معمــوالً در وســط راه  هـر نحــوي كـه ممكــن بــود خـودداري مــي   

.)1(!گشتند، و اين كار را هم كردندبرمي

 5�@�� I�C �0 ���8' �M¹�3�9 � 1b> 1#+ 8\8 5��> Q 523� Z3S ��3"���8 ,,�3/�� 130�9 �3;
�8 5�b�8 �+ ����O�8��8 � 2�,�0�8 7,�8 �; � 2�2#2�=2�/*< :M ��%3; 1b> K�8�< H#� +,

���2���� 10} ¼�C +, � 2#! Q13W< �'�� �#( H#� �0:�{�� �̀�_��� �̂�]�� �̀�_��� �̂�]�� �̀�_��� �̂�]�� �̀�_��� �̂�]

��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a
��z��y��������x���w��z��y��������x���w��z��y��������x���w��z��y��������x���wz)a; /�� :f��M���= ��"���8 ���#� '� oW���8 ��� R3#�� �+ i8�3�& 2��0

5,�, ��8,�� ,2�� 5,��� 10} ¼�C +, �2�� � ! �23= 5�+ +, , 3= ��3C � ��38 �; 2�� �b� ���(
�8 � ,2��0 ,��C2�/*< : ��' > K�8�< +,�¡ P� «�$ �; �2���� 10�9� !i8�3�& K� �! 36; :

�8 �<��8 2#2��2��1>� ^�'� > � ^8�< +���; N��C I�( �0 2�/���, ! 2�2�b; ^[0 2#�; �&
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ناخواسته به منافقين كمك كرد تا همچنان دروغگويي �در واقع پيامبر 

و رياكاريشان را پنهان كنند، و اين بود كه خداوند او را چنـين مـورد مالمـت    

:قرار داد

{mlkmlkmlkmlknnnnooooppppqqqq��vu� t� sr��vu� t� sr��vu� t� sr��vu� t� sr
xwxwxwxwz�a; /�� :Y-�»چرا قبل از آنكه ! خداوند تو را ببخشايد

اجازه را از هم تشخيص بدهي، به ايشان) منافق(راستگويان و دروغگويان 

.»دادي؟) نيامدن به جنگ را(

در آن ميان سه نفر از مسلمانان نيز بدون اينكه عذري داشته باشند از رفتن 

و هم آن سه نفـر كـه در جنـگ    �كردند، اما هم پيامبر به جنگ خودداري 

:تبوك حاضر نشده بودند توبه كردند و خداوند نيز توبه ايشان را پذيرفت

{®�� �¬� �«� �ª� �©®�� �¬� �«� �ª� �©®�� �¬� �«� �ª� �©®�� �¬� �«� �ª� �© ...D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��A ...¢¢ ¢¢��Y��X� �W��Y��X� �W��Y��X� �W��Y��X� �W

�a� �̀ � � �_�� �̂ �]� � � � �\� � [Z�a� �̀ � � �_�� �̂ �]� � � � �\� � [Z�a� �̀ � � �_�� �̂ �]� � � � �\� � [Z�a� �̀ � � �_�� �̂ �]� � � � �\� � [Zz�a; /�� :��f�» خداوند توبه پيامبر را

... كه از جنگ تخلف كردند نيز پذيرفتو توبه آن سه نفري را ... پذيرفت

سپس خداوند توبه همه ايشان را پذيرفت و بخشيد، زيرا خداوند همان 

.»پذير مهربان استتوبه

استغفار براي خويشاوندان
خواست براي عمويش أبوطالب طلب �همچنين زماني كه رسول خدا 

اد كـه بـراي   آمرزش كند خداوند او را سرزنش نمود، خداوند به او اجازه نـد 

.مشركين هرچند از نزديكانش باشند، استغفار نمايد

براي بعضي از نزديكانش �مسلمانان نيز با شنيدن طلب آمرزش پيامبر 

كنـيم؛ زيـرا   پس ما نيز براي پدران و نزديكان خود طلـب آمـرزش مـي   : گفتند

نيز براي پدر خود كه مشرك بود طلب مغفرت نمود و محمد نيز �ابراهيم 
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عمو و مادرش درخواست، مغفرت كرد، اما خداوند با اين آيات پيامبر و براي

:پيروان او را مورد خطاب قرار داد

�{�� �̂�]��\�����[��Z��Y���X��W��V��U�������T��S�� �̂�]��\�����[��Z��Y���X��W��V��U�������T��S�� �̂�]��\�����[��Z��Y���X��W��V��U�������T��S�� �̂�]��\�����[��Z��Y���X��W��V��U�������T��S
�����k��j����� � � � � � � � � �i��h��g��f��e��d��c��b��a�� � � �̀ �_�����k��j����� � � � � � � � � �i��h��g��f��e��d��c��b��a�� � � �̀ �_�����k��j����� � � � � � � � � �i��h��g��f��e��d��c��b��a�� � � �̀ �_�����k��j����� � � � � � � � � �i��h��g��f��e��d��c��b��a�� � � �̀ �_

y��x��w��v��u��t��s��r���� � � � � � � �q��p��o��n����� � � �m��ly��x��w��v��u��t��s��r���� � � � � � � �q��p��o��n����� � � �m��ly��x��w��v��u��t��s��r���� � � � � � � �q��p��o��n����� � � �m��ly��x��w��v��u��t��s��r���� � � � � � � �q��p��o��n����� � � �m��l����������|��{��z����������|��{��z����������|��{��z����������|��{��z
��_����~���}��_����~���}��_����~���}��_����~���}z�a; /�� :��-–��Y�» براي پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه

باشند طلب آمرزش كنند، هنگامي كه ) آنها(براي مشركين، حتي اگر خويشان 

مشركين اهل ) با شرك از دنيا رفته اند، بدانيد كه(برايشان ثابت شود كه 

اي بود كه به او داده پدرش به خاطر وعدهدوزخند، استغفار ابراهيم نيز براي 

خداست، از ) دين(بود، اما هنگامي كه براي او روشن شد كه پدرش دشمن 

واقعاً ابراهيم بسيار ) و بعد از آن براي او استغفار نكرد(او بيزاري جست 

.»دست به دعا و فروتن و شكيبا بودمهربان و

در باره عصمت خود» اهل بيت«نظر 
بينم كه عالمه شيخ عبـداهللا  يز يادآوري اين موضوع را الزم ميقبل از هرچ

�3� �M N3OL a3��@8 �3هجري قمري در كتاب 1351مامقاني متوفاي "u� ��3"��
��C���Qحاوي احوال تمامي رجال مورد بحث در روايات شـيعي اعـم از   كه

اصحاب و ائمه و ديگر روايـان تـا قـرن چهـارم هجـري اسـت در آن كتـاب        

:گويدمي
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بيشتر آنچه امروز در مورد اوصاف ائمة جزو ضـروريات مـذهب شـمرده    «

گـري بـه   اعتقاد به آنها غلو و افراطي) قرن اول تا چهارم(شوند، در گذشته مي

.)1(»آمدندحساب مي

را براي تحكيم اقتدار » عصمت«برخالف زمامداران اموي كه تبليغ ويژگي 

ديدند، ائمه اهل بيت با نسبت دادن اين ويژگي بـه خـود   سياسي خود الزم مي

تا حدود زيادي تحـت  ) امامت الهي(كردند، نظريه پردازان شديداً مخالفت مي

امامت «لي در برابر آنان ها قرار گرفته و به عنوان عكس العمتأثير ديدگاه اموي

.كردندرا دو امر الزم و ملزوم يكديگر قلمداد مي» و عصمت

توان مهمترين مـانع رشـد و   اما مخالفت ائمه اهل بيت با اين ديدگاه را مي

در آن دوره زماني دانست، بسـياري از احاديـث   ) امامت الهي(گسترش نظريه 

د كه آنـان ماننـد ديگـر مـردم     امامان اشاره صريح و آشكاري به اين مسأله دار

نيـاز  عادي از اشتباه و خطا مصون نبوده و خود را از نقد و تذكر ديگـران بـي  

.دانستندنمي

در زمان زمداري خود و در مقابل انبـوه جمعيـت در   �اميرالمؤمنين علي 

:فرمايدمسجد كوفه مي

هركس به عظمت خداوند پي ببـرد، آنچـه را غيـر اوسـت كوچـك      «

مند شود، بايد به عظمت هركس كه از نعمت خداوند بيشتر بهرهشمارد، مي

تـرين صـفت   بنابراين، زشـت . او و ناچيزبودن غير او بيشتر يقين پيدا كند

زمامداران آنست كه در برابر مردم نيك تكبر ورزند و فخر بفروشند، من از 

اينكه برخي از شما در اين انديشه ايد كـه چاپلوسـي و ثنـاگوئي در مـن     

را روردگارپر افتد، بسيار ناخرسند و بيزارم، زيرا كبريائي و بزرگواري مؤث

گويي نكنيد، مـرا از  گاه از من ثنادانم، هيچبيش از همه شايان ثناگوئي مي
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انجام وظايف و احقاق حقوقي كه هنوز آنهـا را بـه سـرانجام نرسـانده ام     

نـزد مـن از   منصرف نسازيد، با من مانند جباران و سالطين سخن مگوئيد، 

پـروا  محافظه كاري و از رفتار تصنعي بپرهيزيد و در انجام عمل نيك بـي 

! دانيد بدون واهمه حق را بگوئيـد در آنچه كه براي من ناصواب مي! باشيد

گمان انجام عمل حق و عدالت زيرا هرچند شنيدن حق سخت است، اما بي

شتباه مصـون  من كار و رفتار خود را از عيب و اشكال و اتر است، سخت

مگر آنكه پروردگارم خود نفس مرا از خطائي مصون بدارد، زيرا دانم،نمي

كه مقابله با هواي نفس تنها با توفيق او ممكن است، من و شـما در برابـر   

ها تسـلط دارد، اوسـت   پروردگار بندگاني بيش نيستيم، اوست كه بر نفس

نمـود و چشـمان   كه ما را از نيستي هستي داد، و به عمل صـالح هـدايت   

.)1(»اهي به شاهراه هدايت رهنمون ساختنابيناي ما را از گمر

پيوسـت،  ) خـوارج (كه بعدها به ) خربت بن ناجيه(فردي به نام : گويندمي

كرد كه مخالفان خود را از بين برده و يا زنداني كند، اما به امام علي توصيه مي

ر داشت و به او و ديگـران  برحذنتي او را از گفتن اين سخخاميرمؤمنان به س

بـر آنـان واجـب    ،نيز گوشزد كرد كه چنانچه خود او نيز چنين دستوري بدهد

!.است كه مانع آن اقدام او شوند و او را اطاعت نكنند

گوئي بـه دور اسـت، خـود دليلـي     پيداست گفتار امام كه از هرگونه مبالغه

صـمت ذاتـي و   ع«واضح بر عدم صحت احاديث منسوب به امامان در زمينـه  

.باشدآنان مي» تكويني

بـرد و او را بـر   اي از تقـدس فـرو مـي   امام و زمامدار را در هاله» عصمت«

نشاند و مخالفان و ناصـحان را از حـق انتقـاد و    مقامي برتر و واالتر از نقد مي

سازد و در بسياري از موارد آنان را بر كرسي جرم و اتهام نصيحت محروم مي

خواهي بود همواره كه خود نمونه تواضح و عدالت�ام علي دهد، امقرار مي
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خواند، اصحاب را به ايفاي نقش سياسي و انجام وظيفه نظارت بر خود فرا مي

:فرمايدهايش مياو در يكي از نيايش

و ! گناهاني را كه خود بيش از من از آنها آگاهي بـر مـن بـبخش   ! الها«

! را دوباره شامل حال من كـن اگر دوباره مرتكب آنها شدم، بخشش خود 

آنچه را كه با خود عهد كردم انجام بدهم، اما وفا نكردم بر من ! پروردگارا

جستن به تو بر زبان آوردم، اما در آنچه را براي تقرب! ببخشاي، بار خدايا

هـاي زبـاني و   لغـزش ! خداونـدا ! دل با آن مخالفـت كـردم، عفـو بفرمـا    

.)1(»ببخشهاي نارواي نفساني را بر من كشش

:شماردهاي زمامدار و حاكم را چنين برمياي ويژگياميرمؤمنان در نامه

پيشوائي مسلمانان شايسته است كه حافظ ناموس، جان و مال مردم ... «

زيرا كه زمامدار جاهـل مـردم را   ! باشد، زمامدار نبايد جاهل و نادان باشد

را كه با جور و جفايش كند، او بايد از جور و ستم پرهيز كند، زيگمراه مي

تـا در  ! سازد، همچنين رهبر نبايد اهل خيانت باشدخود را از مردم دور مي

تـا قـومي و   ! طمع نكند، او نبايد اهـل تبعـيض باشـد   ) بيت المال(اموال 

گروهي را بر قوم و گروه ديگر ترجيح ندهد، همچنين پيشـوا نبايـد اهـل    

نكـه زمامـدار بايـد حـافظ     تا حق را ناحق نكند، سـرانجام اي ! رشوه باشد

در غير اين صورت امت را به سوي نيستي و نـابودي  ! باشد» سنت پيامبر«

.)2(»كشاندمي

داند كه در اجـراي  اي ديگر زمامداري را حق كسي مياميرمؤمنان در خطبه

.)3(»تر و داناتر باشددستورات الهي از ديگران قوي
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رالمـومنين در بيـان صـفات    فرماييد كه در تمام آن سـخنان امي مالحظه مي

شود، شـيخ صـدوق در   ديده نمي» عصمت«اثري از ويژگي » ولي امر«حاكم و 

كند كه بـا ويژگـي   نقل مي�رفتار فاطمه زهرا داستاني را از ) اإلمالي(كتاب 

:گويدعصمت امامان به هيچ وجه همخواني ندارد، او مي

ن را انفاق كـرد  روزي امام علي تمام پول حاصل از فروش يك قطعه زمي«

و به مستمندان بخشيد، و حتي يك درهم را هـم بـراي خـود نگـاه نداشـت،      

.پيراهن او را به نشانه اعتراض گرفت و كشيد�فاطمه زهرا 

جبرئيل بر پيامبر نازل شد و او را از موضوع باخبر ساخت، پيامبر نزد آنان 

ش نمـود،  رفت و دخترش را به سبب اعتراض به آن اقدام حضرت علي سرزن

و ،طلبممن از اين بابت از خدا بخشش مي: فاطمه زهرا در پاسخ به پدر گفت

.)1(»كار را هرگز تكرار نخواهم كرداين 

امام حسـن  «روايت كرده كه ) خصائص اإلمامة(شريف رضي نيز در كتاب 

چيزي را از بيت المـال بـه امانـت گرفـت، اميرمؤمنـان از ايـن كـار او بسـيار         

! اي ابامحمد از آتش جهنم بترس: ند بار خطاب به او گفتخشمگين شد و چ

.)2(»با پس گرفتو آن كاال را 

اي به مردم كوفه كه همراه با مسلم بن عقيل فرستاد در نامه�امام حسين 

:گويدمي

پيشـوايي و امامـت تنهـا از آن كسـي     ! خورمبه جان خود سوگند مي«

به دين خدا سازد، بـه  است كه به قرآن عمل كند و خود را وقف خدمت

در اينجا نيز از .)3(»كنداحكام دين خدا پايبند باشد و براساس عدالت عمل

.شرط عصمت چيزي گفته نشده است
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كند كـه شـرايط الزم بـراي    نقل مي�امام باقر حديثي را از رسول خدا 

كند، حديث پيـامبر  ميشمارد، اما از مسأله عصمت صحبت نميزمامداري را بر

:ست كهاين ا

گيرد، بايد سـه ويژگـي در او   كسي كه زمام امور امتم را در دست مي«

كه او را از معصيت پروردگار مصـون  » تقواست«كي ي: وجود داشته باشد

بردباري است كه مانع از خشـم و خشـونت او   و» صبر«سازد، ديگري مي

را با زيردستان است، زيـرا ايـن رفتـار او   » رفتار نيك«شود، و باالخره مي

.)1(»گرداندبراي مردم پدري مهربان مي

توان فهميد كه زمامداري و امامت در انحصار خانواده و از حديث فوق مي

هـا را داشـته باشـد شـوراي     ي خاصي نيست، و هر انساني كه آن ويژگيطبقه

و رهبري » امامت«توانند او را بر مقام مي) اهل حل و عقد(گيري عالي تصميم

.بنشانند

:فرمايدصادق در مورد خود به صراحت تمام ميامام

هايي هستيم كـه هـيچ سـود و زيـاني را بـا      ما انسان! سوگند به خدا«

توانيم فراهم كنيم، اگر رحمتـي شـامل حـال مـا شـد،      خواست خود نمي

و اگر مجازات شـديم، قطعـا بـه دليـل     ،گمان از بخشش خداوند استبي

گناه و معصـيت خداونـد مصـون    به خدا سوگند كه ما ازگناهان ماست، 

شويم و در شويم، دوباره زنده ميمينفدميريم، در قبرها ما هم مينيستيم،

گيـريم، مـن   روز رستاخيز مانند ديگران مورد بازخواست خداوند قرار مي

دهم كه هرچند از نوادگان پيامبر هستم، اما مصـونيتي  نزد شما شهادت مي

عت كنم، بخشش او شامل حال مـن خواهـد   از گناه ندارم، اگر خدا را اطا
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ابي سـخت دچـار   شد، و اگر از دستورات او سرپيچي نمايم، مرا بـه عـذ  

.)1(»خواهد ساخت

خـود نشـان  » عصـمت «تأكيد بيش از حد امام صادق در نفـي و تكـذيب   

امامان بوده اسـت،  » عصمت«دهنده اصرار گروهي از پيروان او در باره باور به 

يجه گرفت كه امام صادق از گسترش چنين باوري در ميان توان نتهمچنين مي

.مردم نگران و بيمناك بوده است

گروهـي ادعـا   ! يا اباعبداهللا: (گفت�روزي يكي از شيعيان به امام صادق 

اي وجود دارد، آيا اين ) واجب اإلطاعة(كنند كه در ميان شما اهل بيت امام مي

من چنين شخصي را در ميان خير،: سخن درست است؟ امام صادق فرمودند

مردان ) ادعا كنندگان(يا اباعبداهللا، آنان : شناسم، گفتندخود نمي» اهل بيت«

گويند كه آن شخص جز خود شـما كسـي   زهد و تقوا هستند و مي،عمل

ن به آنـان  مهاي خود هستند،خودشان مسئول گفته: ديگري نيست، فرمود

.»چنين چيزي را نگفته ام

در زمينه ويژگي عصمت انبيـاء  ) عيون اخبار الرضا(تاب شيخ صدوق در ك

دو روايت را از زبان امام رضا كه در حضور مأمون و شخصي به نام علي بـن  

كند، در اين دو روايت امام در مـورد  محمد بن الجهم گفته شده است نقل مي

انبياء را در ظاهر آيات قرآني به قـول شـيخ صـدوق تأويـل     » معصيت«نسبت 

.)2(كندمعصيت منزه و مصون معرفي ميزو انبياء را ا،نموده

نكته حائز اهميت اين است كه در چنـين مناسـبتي امـام رضـا در حضـور      

پرده در مورد امامت سخناني ايراد كـرده  مأمون خليفه عباسي به صراحت و بي

عصـمت  «كند و به هيچ وجه در مـورد  است و تنها به عصمت انبياء اشاره مي
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» اهل بيت«گمان آن است كه امامان گويد؟ علت اين امر بيي نميسخن» امامان

.بودن خود باور نداشتندبه معصوم

و آنهـم بسـيار   ) غاليـان (عصمت امامـان در آن دوره زمـاني تنهـا از زبـان     

هـاي نقـل شـده از امامـان را كـه صـراحتاً       شد، آنان روايتمخفيانه شنيده مي

كردند كـه امامـان ايـن    يل و توجيه ميكنند، چنين تأوعصمت خود را نفي مي

گفتـه انـد،   مي» تقيه«سخنان را تنها در مقام آموزش مردم و يا احتماالً از روي 

دادنـد كـه در آنهـا ويژگـي     برخي از آنان حتي احاديثي را به امامان نسبت مي

بسـياري از آن  : عصمت الزمه امامت شـناخته شـده اسـت، امـا بايـد دانسـت      

.اد غيرمستدل و بعضي نيز روايات ضعيفي هستندروايات از نظر إسن

امامـان مـا   «العابـدين آمـده اسـت كـه     در رواياتي منسوب به امـام زيـن  

هاي ناشناخته آفـرينش اسـت بـه    معصومند، مردم عصمت را كه از پديده

اعتصام و تمسـك بـه طنـاب نجـات     : شناسند؛ عصمت يعنيدرستي نمي

رمـز  (است و قرآن مردم را به » نقرآ«خداوند، طناب نجات خداوند همان 

.سازدامامت رهنمون مي) كسب مقام

بينـيم كـه   در اينجا صرف نظر از نقد مستندبودن يا نبودن اين حـديث مـي  

شـود، نـه آنگونـه كـه     به تعاليم قرآن حاصل ميعصمت از طريق التزام انسان 

كننـد كـه مـانع ارتكـاب     معرفـي مـي  » حصار الهي«متكلمان عصمت را نوعي 

.شودعصيت و اشتباه توسط امامان ميم

از «كند كه را شخصي معرفي مي) معصوم(حديث ديگر از امام صادق 

���M}: در قرآن نيز آمده است)1(»كندپرهيز ميمحرمات خداوند �L��K��M� �L��K��M� �L��K��M� �L��K
���S��R��Q���P��O��N���S��R��Q���P��O��N���S��R��Q���P��O��N���S��R��Q���P��O��Nz����[L �( :�d��» هركس به)پروردگار ) كتاب

اين مطلب نيز » .مايي شده استاعتصام و تمسك جويد، به راه راست راهن

تأييد كننده همان مفاهيم وارده در روايت امام سجاد است، شيخ صدوق در 

���;� � « G/�� ok ,���{� «��@8 N��4 ,Z�W/����D
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كند كه از زبان سليم بن قيس از اميرالمؤمنين روايت مي) اكمال الدين(كتاب 

.»ا قرين و جدائي ناپذير ساخته استخداوند قرآن را در همه جا با م«

من «: نيز از عبداهللا بن عباس نقل شده است»عيون الخبار الرضا«در كتاب 

من، علي، حسن، حسـين و نـه تـن از    : فرموداز رسول خدا شنيدم كه مي

.»مطهر و معصوم هستيمفرزندان حسين

است، ) سليم بن قيس هاللي(مجلسي احاديثي را كه به گفته او منسوب به 

احاديـث آمـده   در يكي از اين.شود آورده استاما در كتاب هاللي ديده نمي

به راستي از خدا و رسول و اولياي امور بايد اطاعت كرد، خداونـد بـه   «: است

اين دليل دستور اطاعت از اولواالمر را صادر فرمود كه آنـان معصـوم و مطهـر    

.»شودبوده و هيچ امري كه در آن معصيت خداوند باشد، از آنها صادر نمي

ين تنها شيخ صدوق آن را نقـل  با توجه به روايت ديگري كه از ميان مورخ

هـاي اهـل   شود كه امام رضا در هنگام بيان برتـري و ويژگـي  ، گفته ميكندمي

شـود، امـا   بيت در مقابل مأمون خليفه عباسي عصمت آنان را نيز متـذكر مـي  

ن را از آرسد، زيرا كه شـيخ صـدوق   سند اين روايت كامالً ضعيف به نظر مي

كـه  » بن مسـرور ه المؤدب و جعفر بن محمدعلي بن الحسين بن شاذوي«زبان 

ريـان  «و ناشناس هستند، همچنين از زبـان  » مهمل«از نظر علم الرجال افرادي 

بنـدي علـم   از ياران فضل بن سهل كه اين فرد نيـز از نظـر طبقـه   » بن الصلت

كند، ايـن روايـت حتـي طبـق     رود نقل ميبه شمار مي» ضعيف«الرجال فردي 

به روايت شخصي كه خود در مجلس امام حضـور  روش معمول سند نويسي 

.داشته و مستقيما روايت را شنيده باشد، مستند نشده است

زيسـته، مـؤرخ   به همين دليل پيش از صدوق كه در ميانه قرن چهـارم مـي  

ي كند، اظافه بر آن در ذيل ايـن روايـت جملـه   ديگري اين روايت را ذكر نمي

و رهطـك  «عبارت » عشيرتك األقربينو أنذر«ي آمده است كه به عبارت قرآن

شـده از قـرآن بـه شـمار     را افزوده است، و آن را عبـارتي حـذف  » المخلصين

به » انيالغ«يكي از ادعاهاي ) به تحريف قرآن(باور : دانيمچنانكه مي! .آوردمي
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شمار ميĤيد، اما ائمـه اهـل بيـت همـواره از چنـين ادعاهـايي اظهـار انزجـار         

اهميت اين است كه هرچنـد مضـمون روايـت بـه دنبـال      ميكردند، نكته حائز 

اثبات عصمت و طهارت اهل بيت است، اما مصـداق اهـل بيـت را مشـخص     

هاي گوناگون شيعه در آن زمان برداشـت  كند، اين در حالي است كه فرقهنمي

كردند، تا آنجا كه گاهي آنـان همـديگر   بيان مي» اهل بيت«متفاوتي از مصداق 

كردند، اين روايـت  نفاق و حتي انحراف و گمراهي متهم ميگوئي،را به دروغ

در حقيقت نمونه كوشش برخي از متكلمان غالي براي تأويل قرآن متناسب با 

.است» عصمت و امامت الهي«نظريه 

عصمت ائمه حقيقت يا توهم؟
كتاب عرضه روايات اصول بر قرآن و «اهللا سيد ابوالفضل برقعي در يةآ

:گويدمي» عقول

در » اذهاب رجس و تطهيـر اهـل بيـت   «ي خداوند بر آلودگي زدايي اراده«

) سـنت (خواستي تشريعي و از طريق تبعيت از تعاليم قرآن و تفسير عملي آن 

ها در قرآن كه كتاب قـانون و تشـريع اسـت،    اصوالً اوامر الهي به انسان. است

ي سـوره ي تشـريعي پروردگـار اسـت، اضـافه بـر آن در آيـات       ناشي از اراده

صـرفاً از  �خطـاب بـه همسـران رسـول خـدا     ) به بعـد 28ي آيه(احزاب 

در خانـه  ! تان را بپردازيـد زكات اموال! نماز را به پا داريد: تكليف است، مانند

خـدا  » تشـريعي ياراده«كه اين اوامر ناشـي از  .... و! بمانيد و خودنمايي نكنيد

ياراده« ريعت اسـت، و نـه   درخواست او به پيروي از احكام يقيني شـ : يعني

ي خدا بر پاك گردانيدن و تطهير اهـل  اراده)1(و آفرينش مادرزادي او» تكويني

��� 5,�+� �3; � 23��; +�3�/=� � 5,�+� K�+�, B3�� , 3= 3O�8 �30 13>� �@#3¢� K,+� 8 +, �2= K
5,�+� «_=�; ,2�0 F[L �2= �8��� �; , = 1>� =�38�� 1OL � ½�¢8�� �0 �2= ��# �� K K

��4 � 1>� ,��8 �"r�[� �( �"r Z��8 B�A�� �, ; 2D
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6ي ي مائـده آيـه  هاي است كه در سـور مانند اراده»مركُهطَي«: بيت كه فرموده

... ي مؤمنين از جمله پيامبر، حضرت علي و حضرت فاطمـه و خطاب به همه

ي مـذكور چنـين   آيه» خواهد تا شما را پاك سازدمي= طَهركُميرِيد لي«: فرموده

:است

�{��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
���WV��U��� � �T��S��RQ��P��O���� � �N��M��L���WV��U��� � �T��S��RQ��P��O���� � �N��M��L���WV��U��� � �T��S��RQ��P��O���� � �N��M��L���WV��U��� � �T��S��RQ��P��O���� � �N��M��L
��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z�����������Y��X��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z�����������Y��X��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z�����������Y��X��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z�����������Y��X
���t� �s� �r� � qp� �o��n��m�� �l� �k� �j��i���t� �s� �r� � qp� �o��n��m�� �l� �k� �j��i���t� �s� �r� � qp� �o��n��m�� �l� �k� �j��i���t� �s� �r� � qp� �o��n��m�� �l� �k� �j��i

� �z� �y� �x� �w� �v��u��z� �y� �x� �w� �v��u��z� �y� �x� �w� �v��u��z� �y� �x� �w� �v��u��~� �}� �|� � � �{��~� �}� �|� � � �{��~� �}� �|� � � �{��~� �}� �|� � � �{
���a�� �̀�_���a�� �̀�_���a�� �̀�_���a�� �̀�_z�£2¬�u� :��» اي مؤمنين وضو «منظور آن است كه

خواهد شما را در كه خدا نمي) و سبب اين امر به شما آن است.... (بگيريد

و نعمت خواهد شما را پاك و پاكيزه سازد تنگنا و سختي قرار دهد، بلكه مي

.»خود را بر شما تمام نمايد

خواهـد بـه اراده و   تكليف است، يعنـي خـدا مـي   در اين آيه نيز سخن از

ي تشريعي اراده و اختيـار مكلـف   اختيار خودتان شما را پاك گرداند، در اراده

ي ي بقره و آيهسوره185ي نيز از شروط تحقق آن است، و همچنانكه در آيه

ي نساء كه در آنها نيز سخن از تكاليف و امر و نهي الهي سوره28و 27و  26

ي مـذكور در  ي تكويني نيست، واضح است كـه اراده ي خدا ارادهارادهاست،

ي حق علت ي تكويني نيست كه صرف ارادهي احزاب و مائده نيز ارادهسوره

:ي تكويني فرمودهتحقق آن شود و مراد خدا حتماً واقع گردد، چنانكه در باره

{� � �Æ��Å����� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿���� �¾��½����¼���Æ��Å����� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿���� �¾��½����¼���Æ��Å����� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿���� �¾��½����¼���Æ��Å����� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿���� �¾��½����¼z��# :f�� » جز

فرمايد چون چيزي را بخواهد، مي] چنان است كه[اين نيست كه فرمان او 

.»آيدبه وجود مي] درنگبي[پس ! باش
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ناپذير تكويني الهي باشد، ي تخلفاگر عصمت اهل بيت معلول اراده: اوالً

تواننـد  چنين عصمت و طهارتي فضيلت نيست و هر سنگ و چوبي كـه نمـي  

صوم و مطهر هستند، زيرا افرادي كه به اراده و خواست خطا و تخلف كنند مع

تواننـد اسـوه و مقتـداي    ازلي خداوند مطهر و مبري از هرآلودگي باشند، نمـي 

.مؤمنين باشند

در نتيجه سخن ما اين است كه خداوند از تمامي مردم خواسـتار دوري از  

ي احـزب بـه   گرديـده اسـت، ولـي در سـوره    » رجـس «آلودگي يا اجتناب از 

خصوص از اهل بيت پيامبر پاكي و پاكيزگي را خواسته، زيرا اهل بيت هركس

:به نوعي به او ارتباط دارند، چنان كه فرموده

{²���±���°��¯��®��¬��«²���±���°��¯��®��¬��«²���±���°��¯��®��¬��«²���±���°��¯��®��¬��«z�N#�33)/�� :��»  ــه ــاني ك اي كس

.»محفوظ بداريد] دوزخ[د را از آتش ي خوخود و خانواده! ايمان آورده ايد

ز به وي وابسته اند، و آبروي ايشان آبـروي رسـول   طبعاً اهل بيت پيامبر ني

خداست و مردم توجه خاصي به آنان دارند، و بـيش از سـايرين تحـت تـأثير     

گيرند، و خدا توقعي كه از ايشان دارد و اداي تكاليفي كه از قرار ميرفتار آنها 

و30ي تر بوده است، چنان كه در آيـه خواهد مؤكدتر و ذكر آن الزمايشان مي

اگـر اعمـال صـالحه بـه جـاي آورنـد أجرشـان        «: احزاب به آنان فرمـوده 31

.»شوند كيفرشان دوچندان خواهد بوددوچندان و اگر اعمال ناپسند مرتكب

و عصمت اهل » ي تكوينياراده«ي الهي در اين مورد واضح است كه اراده

ي خـدا آن اسـت كـه ايشـان از     نيست، بلكه خواسـته » عصمت تكويني«بيت 

ريق تبعيت از تعاليم شريعت خود را از ناپاكي دور بدارند و طهارت جسمي ط

ي ساير مردم شوند و آبـروي پيـامبر را   و روحي و اخالقي كسب كنند و اسوه

.حفظ كنند

البته خـدا از مكلفـي طهـارت جسـمي و روحـي و اجتنـاب از ناپـاكي را        

آيـات خـدا   ي خـدا از كسـاني كـه    خواسته است، با اين تفاوت كـه خواسـته  
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شود، يعنـي از اهـل بيـت رسـول، مؤكـدتر      ي آنها تالوت مينخست در خانه

.است

چـون قبـل از   : گوينـد برخي از گويندگان و نويسندگان جامعه ما مي: ثانياً

اسـت و  » أدوات حصر«به كار رفته، و إنما از » إنما«لفظ » إذهاب رجس«ذكر 

إذهـاب  «لذا خدا انحصاراً يعني اثبات و ايجاد محصور و نفي غير آن،» حصر«

ي حصر و تطهير مخاطبين آيه را خواسته است و غيرمخاطبين از دايره» رجس

حضرت فاطمه و حضرات علـي  : بنابر روايات، مخاطبين آيهو !! آيه خارج اند

ي تخلف ناپذير و تكويني از هرگونـه گنـاه   و حسنين بوده اند و ايشان به ارده

.!!و خطا معصوم اند

سـين هرسـه   حسـن و ح «:گويـد ا يادآور مثل معروفي است كه مياين ادع

:در پاسخ به آن بايد گفت كه! »اويه انددختران مع

اسـت، امـا محصـور آن    » حصـر و تحديـد  «از ادوات » إنمـا «گرچه -الف

انحصار امر و نهي به يك هدف واحـد  » إنما«اشخاص نيستند، بلكه مقصود از 

هدف از اين اوامـر  : فرمايدر واقع آيه ميو نفي اهداف و مقاصد ديگر است، د

از : فرمايدنيست، به عبارت ديگر خدا مي» تزكيه و تطهير«و نواهي به شما جز 

خـواهم،  تان چيز ديگري را نمـي گردانيدن امر و نهي به شما جز تطهير و پاك

خـواهيم و الغيـر، زيـرا    فقط تطهيـر شـما چنـد نفـر را مـي     : نه آن كه بفرمايد

گردانيـدن  تطهيـر و پـاك  ) 6/المائـده (اي ديگر كه قبالً گفتيم، در آيههمانگونه

.تمام مكلفين را خواستار شده است

ـ  اگر عصمت و طهارت كسي معلول اراده-ب دي تكويني و ازلـي خداون

تواننـد  هايي نمـي آور نيست، و چنان انسانيباشد، همانگونه كه گفتيم فضيلت

.كويناً و در آفرينش الهي مطهر نيستنداسوه والگوي ديگراني باشند كه ت

حضـرت علـي و فاطمـه و حسـن و     : اگر حكـم آيـه بـه مخـاطبين يعنـي     

منحصر باشد و سايرين خارج از دايره انحصـار آن باشـند، بايـد بـه     �حسين

!امام ديگر معتقد نباشيد9عصمت 
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واضح است، اما اگر اصرار داريد كه داماد و نوادگان » اهل بيت«معناي -ج

م جزء اهل بيت باشند، چرا ابوبكر و عثمان دو پسـر ديگـر حضـرت علـي،     ه

همچنين زينب و أم كلثوم دو دختر ديگر آن بزرگوار را معصوم نميدانيد؟ چرا 

عثمان خليفه سوم را كه او نيز مثل حضـرت علـي دامـاد رسـول خداسـت و      

.دانيد؟فرزندانش را جزو أهل بيت نمي

ز اشـتباه مبـري نبـود، بلكـه از طريـق وحـي       به نص قرآنكريم، پيامبر ا-د

چگونـه ممكـن اسـت    ....) و1/و التحريم43/التوبه(شد اشتباهاتش اصالح مي

شد از او پيشي بگيرند و به هـيچ وجـه   اهل بيتش كه به ايشان وحي نازل نمي

.خطا و اشتباه نكنند؟

آيه از رفع رجس و پليـدي سـخن گفتـه و پليـدي ناشـي از گنـاه و       : ثالثاً

ممكن است يعني ! شودمعصيت است، ولي خطا و اشتباه كه سبب پليدي نمي

فردي پاك باشد، اما اشتباه هم بكند، ولي شما احتمال سهو و اشتباه را نيـز از  

.!كنيدائمه نفي مي

ليـذهب عـنكم   «ي اصوالً خطاب خدا به اهل بيت رسـول در جملـه  : رابعاً

كنـد،  صمت اهل بيت را اثبـات مـي  ، عدم ع»تا پليدي را از شما ببرد= الرجس

خواسته آن را از بـين  ي بوده كه خدا مييزيرا نشان ميدهد كه رجسي و آلودگ

ببرد و برطرف نمايد، پس در اين آيه كه راجـع بـه زنـان پيـامبر اسـت، خـدا       

خواهد، ايشان به اختيار خويش و از راه اطاعت از خـدا و رسـول خـود را    مي

لي كـه شـما ائمـه را از زمـان والدت و در دوران     پاك و پاكيزه سازند، در حا

دانيـد، در  طفوليت و تا پايان زندگي نيز معصوم و مطهر از گناه و معصيت مي

اصرار نكنيد كه مخاطب اين آيه حضرت علي و فاطمه و : نتيجه بهتر آن است

.!بوده اند» عليهم السالم«حسنين 

خطـايي مصـون و محفـوظ    اين ادعا كه ائمه از هر گناه و سـهو و  : خامساً

حضـرت  : بوده اند، با روايات صحيح و كالم خودشـان مخـالف اسـت، مـثالً    

:كنددر پيشگاه خداوند عرض مي�علي
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.)1(»!با رحمت وسيعت گناهان بزرگم را بيامرز«

.)2(»!با جنايتي كه بر نفس خويش كرده ام مرا رسوا مفرما«

و ،درستي كه مرتكب شده امكنم از هركار ناتوبه مي] خدا[در پيشگاه «

و از هركـار زشـتي كـه از مـن سـر زده      ،از هرگناهي كه انجـام داده ام 

.)3(»است

هم اكنون كه اينجا نشسته ام، آمرزش گناهاني را كه پـيش از ايـن از   «

.)4(»!من سرزده به من مرحمت بفرما

به راسـتي بخشايشـت از گنـاهم و گذشـت از خطـايم و      ! پروردگارا«

ات از جرم و جنايت بزرگم كه به خطا يا به عمد مرتكب شده پوشي چشم

بخواهم كـه سـزاوارش   ] آمرزشي را[ام، مرا بدين طمع واداشت كه از تو 

.)5(»!نيستم

اگر شـكنجه و عـذابم فرمـايي بـه كيفـر سـتم و جـور و جنايـت و         «

روي است كه خود بر خويش تن روا داشته ام و عـذري نـدارم كـه    زياده

.)6(»اهي كنمبدان پوزش خو
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روي آورم از اينكه خطاها و يا ستم يـا زيـاده  به تو پناه مي! پروردگارا«

هاي نفس و به كاربردن شهوت، ميان ي خود و پيروي از هوسمن در باره

.)1(»من و رحمت و احسانت حائل و مانع شود

ها به پيشگاهت از تو خواهان آمرزشم از گناهاني كه از آن! پروردگارا«

.)2(»باز گشتم] شانابتوبه شكستم و به ارتك[آورده ام و دگر بار توبه 

وجود » هيي علوصحيفه«و سخنان فراوان ديگري از اين قبيل كه در كتاب 

.دارند

:كندنيز در پيشگاه خداوند عرض مي�حضرت سجاد 

.)3(»م كه تو را بسيار نافرماني كرده امكناقرار مي«

فرمان دادي كه آنها را تـرك كـردم و از   ) يبه كارهاي(مرا ! پروردگارا«

يم اي بد، كار نادرست را بـر كارهايي بازداشتي كه مرتكب شدم و انديشه

.)4(»راست و قصور ورزيدمآ

چه بسـيار از وظـائف خـود و واجباتـت غافـل بـودم و بسـياري از        «

ي نواهي تو را دريدم و گناهاني عظيم مرتكـب  احكامت كنار نهادم و پرده

.)5(»شدم
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حاجتم جز درگـاه تـو جـايي بـراي درخواسـت      ] شدنبرآورده[براي «

.)1(»ي گناهان من نيستنيست و جز تو كسي بخشنده

گناهان ما آنچه را كه پنهان و آنچـه را كـه آشـكار اسـت،     ] خداوندا[«

.)2(»بيامرز

اي از قرآن استناد نكرده اند، بلكـه  ي خود به آيهبراي اثبات عقيده!: سادساً

در رابطه بـا ايـن موضـوع نيـز روايـات      ! ات را جايگزين آيات نموده اندرواي

:گويندزيادي در دست است، از جمله رواياتي كه مي

زنان پيامبر و آل پيامبر يعني آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عبـاس  «

مخاطـب آيـات فقـط    : گوينـد رواياتي نيز مي» باشندجزو مخاطبين آيه مي... و

وي روايتي كه خطـاب آيـات را بـه همسـران     ار: گوينداند، اما ميزنان پيامبر

و از خـوارج بـوده و   » ابن عباس«است، او غالم ) عكرمه(پيامبر منحصر كرده 

كـرد و بـه   بـه احاديـث او اعتنـاء نمـي    » مالك بن انـس «در شمار ضعفاست، 

رب احمد ابن حنبل او را مضط«احاديث او را نپذيرند، : كردسايرين توصيه مي

او را » يحيـي بـن سـعيد انصـاري    «و » سـعيد بـن مسـيب   «الحديث شمرده و 

» ابن عباس«گويي مشهور بود و پس از مرگ گو دانسته اند، وي به دروغدروغ

سازي ضـرب المثـل شـد،    بست تا جايي كه در خيانت و دروغبر او دروغ مي

ي او را هيك از مردم جنـاز هيچمردوي به قدري بدنام بود كه چون در مدينه

.تشبيع نكردند

نيـز او را از فرقـه خـوارج شـمرده و     » شـيخ كلينـي  «از ميان علماي شيعه 

نيز او » مامقاني«او را از ضعفا دانسته اند و » ي حلي و سيد بن طاووسعالمه«

.را منحرف دانسته است
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به نظر ما معني و داللت آيات به قدري واضح است كه به هـيچ وجـه بـه    

داند كه هيچ اصـراري بـر قبـول ايـن حـديث      نيست و خدا ميروايات نيازي 

ي همـين  نداريم، اما سؤال بزرگ ما اين است كه چرا همين سخنان را در باره

ي سـوم نهـج البالغـه نيـز هسـت      خطبـه » شقيهقش«ي عكرمه كه راوي خطبه

ها و يا برروي منبرها و يا در روزنامـه و راديـو و   و دائماً در كتاب،گوييدنمي

آوريد كـه راوي آن همـين   كنيد و به روي خود نميلويزيون به آن استناد ميت

بائُـك  )1(!!شـود ي مذكور به او خـتم مـي  است و طرق روايت خطبه» عكرمه«

.!تَجرُ و بائي التَجرُ؟

:اندبرخي از نويسندگان و گويندگان اين حديث به آيه زير نيز استناد كرده

�{8�������9��:��;���<��=8�������9��:��;���<��=8�������9��:��;���<��=8�������9��:��;���<��=>���?>���?>���?>���?�z���*�e� :n
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از [بــه يكــديگر ســزاوارترند ] بــردندر ارث[خويشــاوندان در كتــاب خــدا «

.»]ديگران

ي مـذكور را در رابطـه بـا مباحـث ارث     تمام فقها و محدثين به اتفاق آيـه 

ذيل هردو » مجمع البيان«شيخ طبرسي در : آورده اند، به قول مفسرين از جمله

بردن خويشاوندان بر ديگـران  مقصود از آيه اين است كه در ارث: دآيه گفته ان

بردن بر پايه دوستي و برادري بـوده،  مقدم اند، ليكن قبل از نزول اين آيه ارث

بين آنان أخوت و برادري برقرار �زيرا تعداد مومنين كم بود و رسول خدا

و ارث بـا توجـه   نمود و بعداً كه مسلمين زياد شدند، قانون قبلي نسخ گرديد 

.ي مذكور ميان خويشاوندان مسلمان تقسيم شدبه آيه

ي امامـت اليـه نـدارد، امـا     آيه ارتباطي به مسـأله : كنيدچنانكه مالحظه مي

علـي بـن   «فطحي مـذهب و  » يونس«كذاب و » سهل بن زياد«اي از قبيل عده

: ده انـد ادعا كـر ... غالي و» حسين بن سعيد«معتقد به تحريف قرآن و » ابراهيم

يعنـي از  ! ي ارث از زمان حضرت سيدالشهداء جاري شـده تأويل و تحقق آيه
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�ي انفال نازل گرديده، تا زمان شهادت حضرت حسيني بدر كه سورهغزوه

ايـن  ! آيا اين كذابين هيچ فهميده اند كه چه بافتـه انـد؟  !! آيه معطل بوده است

ل شوند و بين مسلمين تفرقه افراد فاسدالعقيده براي اين كه به مقصود خود نائ

اگر امامت ارثـي  : گوييممي!! بيندازند، آيه را به ارث امامت اختصاص داده اند

است، بايد آن ارث به تمامي اوالد امام قبلي برسد، نه فقط به يكي از ايشان، و 

.!امامت ارثي است؟: گوييداگر براساس تعيين و اعالم خداست، پس چرا مي

ه مائدهسور55بررسي آيه 
ي اين آيـه سـخن   ي مائده استناد شده كه ما قبالً در بارهسوره55ي به آيه

�بدانجا مراجعه شود، در حديثي آمده است كـه حضـرت علـي    .)1(گفته ايم

لباسي به بهاي هزار دينار بر تن داشت، و آن را هنگامي كه در ركوع دوم نماز 

مـده و در مسـجد گـدايي    اي كه به صـورت گـدا درآ  ظهر بود به سوي فرشته

و معلوم نيست كه چرا در نماز جماعت شركت نكرده و گدايي را بر «كرد مي

انـداخت و بـا دسـت    ) ذهن نمازگزاران بودنماز مقدم داشته و مزاحم حضور

مائـده  يي مباركـه سـوره 55ي يـه آاشاره فرمود كه آن را بردارد، بدين سبب 

!نازل گرديد

س هزار ديناري را نفروخت و پـول آن را ميـان   چرا حضرت علي لبا: اوالً

.!چند تن از نيازمندان مدينه تقسيم نفرمود و همه را به يك نفر بخشيد؟

اگر امامت به بخشيدن انگشتر يا حله هزار ديناري اسـت، پـس اوالد   : ثانياً

اميرالمومنين علي يعني يازده امام بعدي نيز هريك بايد در حال ركوع به يكي 

شان ثابـت شـود و بـه صـفت علـي متصـف       چيزي بدهند تا امامتاز مالئكه

پس چرا پرداخت زكات در ركوع نماز از آنها روايت نشـده اسـت؟ از   ! شوند

شدند؟ مگـر مالئكـه   مگر ماليك بر أئمه نازل مي: سازان بايد پرسيدآن روايت
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كـرده  آيا علي انگشتر و يا لبـاس هـزار دينـاري دربـر مـي     ! محتاج زكات اند؟

.!ت؟اس

.اين روايت را بپذيريم يا روايت بخشيدن انگشتر را؟: ثالثاً

ادعا شده، اميرالمؤمنين علي در ركوع : در اين روايت چنان كه گفتيم: رابعاً

نمازش لباس را به سوي سائل انداخت و به او اشاره كـرد كـه آن را بـردارد؟    

داختـه و بـه سـائل    را ان) رداي گرانبها(اگر امام در حال ركوع حله : پرسيممي

شـود، و اگـر قبـل يـا بعـد از      اشاره كرده كه ركوعش و طبعاً نمازش باطل مي

.!ركوع انداخته و اشاره كرده يعني در حالت ركوع نبوده است

ي غدير اعالم نفرمود كه امام شما كسي اسـت  چرا پيامبر در خطبه: خامساً

.كه در ركوع نمازش زكات بدهد؟

هـايي را سـاختند و   وسـت نـادان و متعصـب قصـه    اي دشمن دانا يا دعده

پرداختند و رفتند و مسلمين را گرفتار تفرقه و اخـتالف كردنـد، و يـك عـده     

ها را نوشتند و براي مـردم گفتنـد و   افراد ناآشنا با قرآن ومنفعت جو آن افسانه

.!اي هم باور كردندخواندند و عده

گان و نويسندگاني كه از انصافي و تعصب برخي از گويندمن براستي از بي

آوري كرده است، اين همه تجليـل و  ها را جمعكسي چون كليني كه اين قصه

.!كنمكنند، بسيار تعجب ميتقدير مي

» ابوالجـارود «باب امامت اصول كافي حديث 6و 4راوي هردو حديث * 

ده است، او را قبالً معرفـي كـرده   وگو باست، او فردي كامالً منحرف و بيهوده

كـاري  است كه فرد فريـب » منصوب بن يونس«وي ديگر حديث ششم اايم، ر

.بوده است

ي مائـده اسـتناد شـده، مـا نيـز آيـه و       سـوره 67ي در اين حديث به آيـه 

:آوريم تا خوانندگان خود قضاوت كننداش را ميترجمه
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كتاب ايمان آورند و پرهيزگاري پيشه كنند، البته گناهانشان را جبران نموده و 

و اگر ،سازيمهايي پر از نعمت وارد ميپوشانيم و ايشان را به بهشتمي

از باال ،تورات و انجيل و آنچه از پروردگارشان بر آنان نازل شده برپا دارند

شوند، شماري نعمت خورده و بهرمند مي) زمين(=ن و از زير پايشا) آسمان(=

آنچه از پروردگارت ! اي پيامبر. رو و بسياري كردارشان بد استاز ايشان ميانه

بر تو نازل شده، برسان كه اگر چنين نكني پيام حق را نرسانده اي، و خدا تو 

دارد، و خداوند گروه كافران را محفوظ مي) دشمن(مردم ] از آسيب[را 

و چيزي به دست [شما بر چيزي نيستنيد ! اي اهل كتاب: بگو. كنديت نميهدا

تا اين كه تورات و انجيل و آن چه را كه از پروردگارتان بر شما نازل ] نداريد

و البته آنچه از پروردگارت بر تو نازل ] و بدان عمل كنيد[شده برپا داريد 

.»!فران افسوس مخورافزايد، پس بر گروه كاشده بر سركشي و كفر آنان مي

نازل گرديد، بـدين  » غديرخم«سوره مائده در نزديكي 57ي آيه: گويندمي

ي واليت و خالفت علي بـر تـو نـازل    آنچه را كه در باره! معني كه اي رسول

اي، و خـدا تـو را از   گرديده برسان، و اگر نرساني رسالت خدا را تبليغ نكرده

و خدا قوم كـافر را كـه واليـت علـي را     ،كندشر مردم كافر و منافق حفظ مي

.!پذيرند، هدايت نخواهد كردنمي

كه در اين آيه مذكور اند چه كساني هستند، و خدا كه » كافرين«: پرسيممي

.كند، كدام مردم اند؟رسول خود را از شر مردم حفظ مي: فرموده
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اي هـ ها و جانفشـاني آيا خدا اصحاب پيامبر را كه پس از آن همه فداكاري

برداري از اوامر خدا و پيروي از رسول او كه تازه از ها و فرمانپياپي در جنگ

.!انجام اعمال حج فارغ شده بودند، كافر خوانده است؟

ــوال و    ــامبر را كــه بســياري از آنهــا ســرزمين و ام ــا خــدا اصــحاب پي آي

خويشاوندان خود را رها كرده و براي رضاي او تن به هجرت دادنـد، و خـدا   

اگر در جايي از زمين به قدرت برسند، كارهاي خير و «: ورد ايشان فرموددر م

شماري از آنها از انصار مدينه اند و «) 42و 41/ الحج(» دهنددرست انجام مي

مهاجرين فقير را در خانه و اموال خويش شريك ساخته انـد و خـدا فرمـوده    

در مدح و تمجيد آنها نازل ي قرآن ها آيهو ده) 74/ االنفال(» واقعاً ايمان دارند

.)1(!شده، كافر خوانده است؟

آيا معقول است كه خدا جز سـه تـن از اصـحاب پيـامبر را كـافر شـمرده       

.!باشد؟

راويـان  : رود كه مسلمان عاقل چنين سخني را بگويد، زيـرا اوالً گمان نمي

ر و اسالم كه دين خدا را به ما رسانده اند همان اصحال اند، اگر آنان همه كـاف 

» واحد«منافق بودند، پس اسالم راوي و ناقل مورد اعتماد نداشته، و جز اخبار 

.!چيزي در دست ما نيست، خبر واحد نيز كه براي اثبات عقيده اعتبار ندارد

ديگر آنكه خدا مكرراً در قرآن از اصحاب تمجيد فرمـوده اسـت و آيـات    

آنـان كـافر بـوده انـد،     فراواني در فضل مهاجرين و انصار نازل شده اند، اگـر  

تمجيدهاي قرآن بدون مصداق گرديده، و گويي نغوذباهللا خـدا اشـتباه نمـوده    

.!!شوداعتبار مياست، در نتيجه تمام قرآن بي

ي مائده در نزديكي غـديرخم نـازل شـده باشـد،     سوره67ي اگر آيه: ثانياً

انصـار  نزول اين آيه در زماني است كه اصـحاب پيـامبر أعـم از مهـاجرين و     

به مكه رفته و با نظارت و ارشـاد پيـامبر اعمـال حـج     �همراه رسول خدا 

تـوان بـاور   تمتع را به جاي آورده و در راه بازگشت به مدينه بوده اند، آيا مـي 
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كرد كه خدا به جاي آن كه به مهاجرين و انصار كه وصفشـان در سـطور بـاال    

و نظــاير آن را »  اَعمــالَكُمعســي اَن يتَقَبــلَ اهللاُ«: گذشــت و در موردشــان آيــه

.!بفرمايد، آنها را كافر و غيرقابل هدايت بخواند؟

معناي كافربودن مهاجرين و انصار آن است كـه اصـحاب پيـامبر كـه     : ثالثاً

واسطه با شخصيت واالي رسول در ارتباط بوده اند، و تحت تأثير تربيت و بي

اقعـي نياوردنـد و مـؤمن    ارشاد مستقيم آن حضرت قرار داشـته انـد، ايمـان و   

و ،نبودند، يعني تربيت پيامبر هيچ تـأثير قابـل تـوجهي بـر پيـروانش نداشـته      

ي بيست و سه سال زحمات پيامبر جز سه يـا هفـت تـن مـؤمن نبـوده      نتيجه

.!!است

ي مائده در اواخر عمر پربار پيامبر نازل شـده كـه در آن وقـت    سوره: رابعاً

كه روز اول رسالت خود كه يدند، پيغمبرقسمت أعظم حجاز اسالم آورده بو

يار و ياوري نداشت از بيان حق و ابالغ آيات الهي به مردم ديار خـويش  هيچ

هراسي نداشت، چگونه در اواخر عمر كه هزاران فدائي و پيرو داشـت از بـيم   

.!اي در بيان ما انزل اهللا تعلل و كوتاهي كرده است؟مخالفت عده

ي مائـده مفـاد   سـوره 67ي موصوله در آيه» ما«از اگر شما منظور : خامساً

اي كه در قـرآن راجـع   آيه: دانيد، در اين اصورت بايد بگوييدي بعدي نميآيه

نازل شـده و پيـامبر از ابـالغ آن نگـران بـوده، در      �الفصل عليببه خالت 

مائده راجع به ابالغ آن به مـردم سـفارش و   67ي كجاي قرآن است كه در آيه

ي خالفت علي كدام است كه بر رسـول  بايد بگوييد كه آيه! شده است؟تأكيد 

آن را ابـالغ نكـرده بـود؟    67ي خدا نازل شده، ولي پيامبر تا قبل از نزول آيـه 

ي احـزاب  سوره6يچرا پيامبر در غديرخم براي مردم سخنراني كرد و به آيه

ـ يلذا عهفَ،والهمنتن كُم«ي اشاره نمود و جمله ـ للَّواله، اَم هـ والِم من وااله

امن عادوعادمعنـي  27اي به كار بـرد كـه بـه قـول شـما      و كلمه،را فرمود» ه
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ي اصل امامـت و خالفـت بالفصـل علـي و اوالد     اي كه در بارهاما آيه)1(دارد،

.براستي از چنين ادعايي بايد تعجب كرد!! اوست، بر زبان نياورد؟

ي امامت انتصابي حضرت علـي  مثال او آنچه را در بارهطرفداران كليني و ا

نازل شده به ما نشان بدهند، يا روايات امثال ابي الجارود ملعـون و سـهل بـن    

.زياد را دور بيندازند

اب به هيچ وجـه  حهاي خود در مقابل اصاميرالمؤمنين در استدالل: سادساً

ـ به اين آيه اشاره نفرمود، معلوم مي ه را مربـوط بـه خـود    شود كه حضرتش آي

از اسـتناد بـدان الاقـل بـه منظـور اتمـام حجـت دريـغ         االدانسته است ونمي

.فرمودنمي

ي آيات قبل و بعـد راجـع بـه كفـر يهـود و      به قرينه67ي گوييم آيهما مي

تكـرار شـده كـه    » القوم الكافرين«نيز 68ي نصاري است، خصوصاً كه در آيه

را توضـيح  67ي در آيـه » كـافرين «ظـور از  و من،اشاره به اهـل كتـاب اسـت   

آوردن قسـمت اعظـم   در اواخر عمر و پس از اسـالم �دهد، پيامبر اكرممي

ي يهود و نصاري طـرف بـوده و از   هاي قدرتمند كفر و توطئهحجاز با دولت

خاطر نبود و در برخورد با آنهـا مقـداري   آسودهجانب آنها براي خود و امتش 

آنها از قدرت نظامي فراوان برخوردار بودند و هم ايـادي  كرد، زيرااط مياحتي

توانسـتند از طريـق آنهـا در داخـل     و مي،و مزدوراني در داخل حجاز داشتند

حجاز توطه و فتنه ايجاد كنند، لذا پيامبر تمايلي به تحريـك آنهـا نداشـت، آن    

، ها عالوه بر اين كه از دين حقيقي و توحيد خالص منحرف شده بودنددولت

رنـد، لـذا   كبه تورات و انجيل كه ادعاي اعتقاد به آنهـا را داشـتند عمـل نمـي    

اگر ايشان به تورات و انجيل عمل كننـد، مـا   «فرموده كه 66ي خداوند در آيه

و ،دل قـوي دار : فرمايدبه پيامبرش مي67ي و در آيه» .دهيمبه آنها پاداش مي

68ي و بالفاصـله در آيـه  » يم مـدار آنچه را بر تو نازل شده علناً ابالغ كن و ب
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��242بازسازي باورها

شما بر هيچ چيزي نيستيد تا اين كه تـورات و  !اي اهل كتاب: بگو«: فرمايدمي

.»چه را كه از پروردگارتان بر شما نازل شده برپا داريدانجيل و آن

بـا مفـاد پيغـام هـيچ     » !پيغام را برسان«: در واقع بين فرمان خدا كه فرموده

يات قبـل و بعـد را بـا    آ معقول نيست كه ارتباط الو اِاي در بين نيست،فاصله

ي مياني انكار كنيم و آيات قـرآن را نامرتـب و غيرمـرتبط جلـوه دهـيم و      آيه

در » !پيـام را برسـان  «: اي كه با تأكيد بسيار و حتي تهديـد فرمـوده  آيه: بگوييم

آيـا  !! اينجاست، اما خود پيام كه منظور اصلي است پس از آن ذكر نشده است

قرآني كه مظهر اعالي فصاحت و بالغت است، مقاصـد خـود را چنـين بيـان     

.»!كند؟مي

آيا ائمه علم غيب داشته اند؟
و ) اصـولي (اختالف نظر علماي برجسته اهل تشيع در دو جناح و گرايش 

بر سر بسياري از مسايل اعتقادي به ويژه صفات فـوق بشـري ائمـه    ) اخباري(

مـن ال  «ت، تا جايي كه شيخ صـدوق در كتـاب   اختالف تاريخي مشهوري اس

حكـم تنـدي را در   360ص1ج1031در شرح حديث شماره » يحضره الفقيه

كساني كه قايل به علم غيب و اداره تمامي امور جهـان و  : يعني)مفوضه(باره 

كنـد كـه مـا از نقـل آن     هاي فوق بشري براي ائمـه بودنـد صـادر مـي    ويژگي

ن ايشا«گويد كه يت راجع به رسول خدا و ائمه ميخودداري ميكنيم، او در نها

.»بشر و مخلوقند، نه خدا و معبود

ها داستان در بـاره معجـزات و   اما شيخ كليني، شيخ مفيد و شيخ طوسي ده

ذكـر كـرده انـد،    ) نواب اربعه امام زمـان (دادن خوارق العادات و خبر از غيب

معجـزات امـام بـه    «: گويديكند و محفيد العمري نقل مي) هبة اهللا(طوسي از 

.)1(»كردظاهر شده، و او از غيب صحبت مي) عمري(وسيله او 

��� aP����−k ,�> $ j���-�D



بازسازي باورها��243

كنـد و  نقـل مـي  » علي بـن احمـد دالل  «همچنين شيخ طوسي خبري را از 

حـرف عمـري   : عمري سـاعت مـرگش را بـه او خبـر داد و گفـت     «: گويدمي

هجـري  305درست از آب درآمد، و ايـن در آخـر جمـادي االولـي از سـال      

.)1(»بود

اين ادعاها با اصول و عقايد ائمه شيعه و ائمه اهل البيـت مغـايرت دارنـد،    

كردند، حتي با ادعـاي معجـزه   اهل البيت هميشه علم به غيب خود را نفي مي

.كرندشان مخالفت ميتبراي اثبات امام

:گويدمي) اكمال الدين(شيخ صدوق در كتاب 

» قـرآن و سـنت  «لحي است كه از امام علم غيب ندارد، اما او بنده صا«

آگاه است، كسي كه علم غيب را به امام نسـبت دهـد بـه پرورگـار كفـر      

الغيـب ال  «باشد، زيـرا  ورزيده، و به نظر ما چنين كسي از اسالم خارج مي

اگـر بشـري آن را   » ها خبر نداردجز خداوند كسي از نهاني» «يعلمه اال اهللا

.)2(»باشدادعا كند او كافر يا مشرك مي

كننـد مـا علـم غيـب داريـم،      از مردمي كه ادعا مـي «: فرمايدامام صادق مي

قصد تنبه فالن جاريه ام را داشتم، اما او فرار كرد و ! بخدا قسم! كنمتعجب مي

.)3(»دانستم در كدام اطاق خانه مخفي شده استمن نمي

ما شـ : گوينـد اي ميعده: روزي ابوبصير نزد امام صادق آمد و به وي گفت

هـاي درختـان و وزن   هاي باران عدد ستارگان آسمان، برگبه اندازه تعداد دانه

.. سـبحان اهللا «: آنچه در درياهاست و عدد ذرات خاك علم داريد، امام فرمودن

.)4(»داندكسي جز خدا اينها را نمي! نه بخدا سوگند.. سبحان اهللا

��� aP����−k ,�> $���D
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! م بـه قربانـت  انج: كنديحيي بن عبداهللا از حضرت موسي كاظم سؤال مي

سبحان اهللا، از ايـن  : امام فرمودند! كنند كه شما از غيب خبر داريدآنها ادعا مي

بـه  ! شونداز شنيدن چنين ادعاهايي موهاي بدنم راست مي! بخدا سوگند! افترا

.)1(»چنين چيزي از رسول خدا به ما نرسيده است! خدا سوگند

برخـي از پيـروان   «: يـد گوكنـد و مـي  حر عاملي روايت ديگري را نقل مي

من از .. ارزشتر استدهند، آنهاي كه دينشان از بال پشه كمجاهل ما را آزار مي

را بـه مـا نسـبت    » علم غيب«از كساني كه ! برمآنها به خدا و رسول او پناه مي

.)2(»دهند

گاليه ائمه از پيروان خود
از مـدعيان پيـروي و عالقمنـدي بـه خـود      �حضرت علي و فرزندانش 

هـا  خاطر بوده انـد؛ همانگونـه كـه از روايـات موجـود در كتـاب      بسيار آزرده

علـي  : بـراي مثـال  ! پيداست، تمامي ائمه از پيروان خود دل خوشي نداشته اند

:فرمايدمي�

»?B�8  � N�23C� �3u �/@�3�� `� N�23C� �3u N�/3�)/8�  3�� ,a*3!�� `
 �e� H8 gO= �u N�/G)�  �� ,H#2��8�9�� `2«)3(.

اگر شيعيان خود را از همديگر تمييز و تصفيه سـازم، در ميـان آنهـا جـز     «

يابم، و اگر آنهـا را بيازمـايم بجـز مشـتي     جماعتي مداح و متملق كسي را نمي

هـزار نفـر   شان افراد خالص را جدا سازم، از هـر بينم، و اگر در بينمرتد نمي

.»!شودتنها يك نفر پيدا مي

:فرمايدين خطاب به اتباع خود ميهمچنين اميرالمؤمن

��� �?�2� ?�PT−h ,�O8�L �9-kn�n �� 2�*u� ���8e�k�-D
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اي كساني كـه عقـل شـما    ! اي نامردهايي كه آثار مردانگي در شما نيست«

من شـما را  ! اي كاش! هاي تازه به حجله رفته استها و زنهمچون عقل بچه

ماني و غم نتيجه آشنايي با شما تنها پشي! قسم به خدا! شناختمديدم و نمينمي

دل مرا بسيار چركين كرده و سـينه ام را  ! تان دهدخداوند مرگ! و اندوه است

و به سبب ! درپي غم و اندوه به من خورانده ايداز خشم آكنده و هر لحظه پي

نتيجـه سـاختيد، تـا    نافرماني و بي اعتنايي به من، رأي و تدبيرم را تبـاه و بـي  

مـرد دليـري اسـت، امـا علـم و تـدبير       طالب پسر ابي: جايي كه قريش گفتند

كننـد، بـي   اما رأي و تدبير كسي كه يارانش از او اطاعت نمـي !... جنگي ندارد

.)2(»حاصل است

نيز در دعاي خـود عليـه پيـروانش كسـاني كـه او را بـه كوفـه        �حسين 

دعوت كردند و امامتش را پذيرفتند، اما در شرايطي سخت او را تنها گذاشتند 

:فرمايددوست شدند و به شهادتش رسانيدند، ميو با دشمنانش

» t�3� `� ,��,23E �3¬��$ N3�O@C�� ,��E�� N�E�*� o9 ��� N�/@/8 �� N�O��
�� O/"� ���OL ��2L NT ,������� �� L, N�¦� ,��2;s N��L £` ��!«)3(.
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منـد  اگر آنها را تا روز قيامت زنده نگه داشتي تا از اين دنيا بهره! خداوندا«

هاي مختلـف بـا افكـار    و راه! ده ساز تا كه فرقه فرقه شوندنوند، آنها را پراكش

شان را تا ابد از آنها راضي و رؤسا و زمامداران! گوناگوني بر راه ايشان قرار ده

زيرا آنها ما را دعوت كردنـد تـا ياريمـان دهنـد، امـا بـا مـا دشـمني         ! مگردان

.»!ورزيدند و جنگيدند و ما را كشتند

:فرمايدين در دعايي عليه آنان ميهمچن

براي بيعت، همچون مور و ملخ به طرف ما هجوم آورديد، و همچـون  «

ها پياپي بر سر ما ريختيد، سپس بيعت خود را شكسـتيد و سـفيهانه   پروانه

همچون طواغيت اين امت درآمديد و كتاب خدا را پشت سـر انداختيـد،   

پناه گذاشتيد و بـا  ا را تنها و بياين شما بوديد كه به ما خيانت كرديد و م

.)1(»!لعنت خدا بر ستمگران باد! ما جنگيديد و كشتيد

تمامي اين نصوص بيانگر اين حقيقت هستند كه قاتلين حقيقي امام حسين 

سـيد  «بلكه ،گوييمبودند؛ اين را ما نمي» اهل بيت«همان مدعيان پيروي از �

هزار نفر از اهل عـراق بـا امـام    20«گويد كه از علماي شيعه مي» محسن أمين

حسين بيعت كرده بودند، اما در شـرايطي حسـاس بـه او خيانـت كردنـد، در      

حاليكه هنوز بيعت با او بردوش ايشان بود، عليه او قيام كردنـد و سـپس او را   

.)2(»!كشتند

:فرمايدنيز در موردشان مي�حسن 

بينم، كسـاني كـه   ميمعاويه را براي خود بهتر از اينان! به خدا سوگند«

كنند شيعيان من هستند تالش كردند مرا به قتل برسانند و امـوالم  خيال مي

.)3(»!را بربايند

��� h ,�>i$ ,h��/9p��k ,�YD
��� Ib; ,o8� H�] ,�@�W�� ���L��k ,-YD
�-� �>i$ ,h��/9p�h ,�k ,�dD



بازسازي باورها��247

:فرمايدحضرت حسن همچنين مي

يـك از آنهـا   ام، هـيچ ام و آنها را آزمـوده اهل كوفه را خوب شناخته«

كه چـه  و از اين،وفا هستندبه راستي آنها فاسد و بي! شايسته دوستي نيست

گفته و چه كرده و چه پيماني بسته انـد، بـاكي ندارنـد كـه آن را زيرپـا      

يمـان بـا   هاقلـب : گوينـد به مـا مـي  ! آنها مردمي دروغگو هستند!بگذارند

.)1(»!شماست، اما در عمل شمشيرهايشان عليه ماست

:فرمايدنيز مي�امام زين العابدين 

يد و او را فريـب داديـد و   دانيد شما بوديد به پدرم نامه نوشـت آيا مي«

!داوطلبانه با او عهد و ميثاق بستيد، اما با او جنگيديد و تنهايش گذاشتيد؟

نگاه خواهيـد كـرد، او بـه    ����با چه رويي در روز قيامت به رسول خدا 

شـان  شما خواهد گفت كه چون با عترت من جنگيديـد و هتـك حرمـت   

.)2(»!جزو امت من نيستيد!نموديد

:گويدر ميو در جاي ديگ

.)3(»ان هؤالء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم؟«

كنند، به راستي چه كساني غيـر از ايشـان مـا را    اينان كه براي ما گريه مي«

.»كشتند؟

:گويدامام محمد باقر نيز مي

» �3=Ã� Z3;���� o0��� ��� N�L�;+s aT_T ���� a@�� ��� N�O0 ¹���� ��0  �
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مردم از پيروان ما بودند، سه چهارم آنها نسبت به ما در شك اگر تمام آن«

.»!و دودلي و يك چهارم ديگرشان احمق و كودن هستند

:خطاب به آنان فرمود�حضرت زينب خواهر امام حسين 

بـه راسـتي شـما را    ! اي اهل خيانت و فريـب و دغـل  ! اي اهل كوفه«

كند، اما آن را از ريشـه  خواهد ساقهاي تشبيه كرد كه ميتوان به جوانهمي

شـوند كـه جـز مـداحي و     در بين شما تنها افرادي يافت مي!بيرون آورند

شما داريـد بـه خـاطر بـرادرم گريـه      ! داننددروغگويي چيز ديگريي نمي

! به خدا بسيار بايد گريه كنيد و كمتـر بخنديـد  ! آري، حق داريد!كنيد؟مي

يد، چگونه از مجـازات قتـل   زيرا كه به راستي آزمايش بدي را پس داده ا

.)1(»!رهيد؟فرزندان خاتم پيامبران مي

��� h ,h��/9e��k ,�� �-d D
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بخش چهارم

»اصحاب و اهل البيت«روابط 
.اصحاب او مرتد شدند؟�آيا بعد از وفات رسول خدا 

همه اصـحاب او بـه جـز    �كند كه بعد از وفات پيامبرتيجاني ادعا مي

عمران اسـتناد كـرده اسـت كـه     سورة آل144چند تن مرتد شدند؟ او به آيه 

:فرمايدخداوند مي

{��r� �q�� �p�� �o� �n��m�� lk��j��i� �h��g� �f�� � �e� � � �d� �c��r� �q�� �p�� �o� �n��m�� lk��j��i� �h��g� �f�� � �e� � � �d� �c��r� �q�� �p�� �o� �n��m�� lk��j��i� �h��g� �f�� � �e� � � �d� �c��r� �q�� �p�� �o� �n��m�� lk��j��i� �h��g� �f�� � �e� � � �d� �c
ssss�z����[L �( :�YY�

:و متأسفانه آقاي مهري مترجم كتاب آيه را اينگونه ترجمه نموده است

اي از سوي خدا كه پيش از او نيز فرستادگاني و محمد نيست جز فرستاده«

دنيـا بـرود يـا كشـته شـود، شـما بـه گذشـته         ند، پس اگر او نيز از درگذشته ا

.»)شويدومرتد مي(گرديد برمي

فهماند كه اصـحاب جـز تعـداد    يه آشكارا به ما ميآاين «: گويدتيجاني مي

گذشـته  ) جاهليـت (اندكي از آنها بالفاصله پـس از پيـامبر مرتـد شـده و بـه      

.)1(»برگشتند، و بر دين باقي نماندند

خواهد ماً آقاي تيجاني يا معني آيه را نفهميده و يا با زروگويي ميمسل

����p}كند كه معني آن را تحريف كند، زيرا خدا سؤال مي � � o� �n� �m���p� � � o� �n� �m���p� � � o� �n� �m���p� � � o� �n� �m
s��r��qs��r��qs��r��qs��r��qz» اگر پيامبر فوت كرد و يا كشته شد، مگر قرار است شما

.»گذشته برگرديد و مرتد شويد؟) جاهليت(به 

���  72� 1#�24 �0 5�6�(�k��-D�
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متـرجم  ) آقـاي مهـري  (ت نه خبري، امـا  اس» استفهامي«بينيد كه جمله مي

تكفيري آموخته، جملـه اسـتفهامي را   ) تيجاني(كتاب نيز كه كار تحريف را از 

.به صورت خبري ترجمه كرده است

راستي به آقاي مهري كـه از خـدا شـرم ننمـوده و در ترجمـه آيـه همـزه        

يـد  را حذف و معني آيه را عمداً تحريف كرده اسـت چـه با  ) آيا=أ(استفهاميه 

گفت؟، اگر اين كار خدمت است، پس خيانت و دشمني با قرآن و ديـن خـدا   

.چه معني دارد؟

اكنون ادعاي تيجاني و بسياري از مدعيان را با قرآن و نهج البالغـه تطبيـق   

.دهيم، تا حقيقت براي همگان روشن شودمي

اي وجود ندارد كه خدا خطاب به ياران واقعيت اين است در قرآن هيچ آيه

شود، اما آيـات زيـادي در مـدح و سـتايش     شما مرتد مي: يامبر فرموده باشدپ

و تأييد ايمان آنها وجود دارد كه ) مهاجرين و انصار(�اصحاب رسول اهللا

:شوددر اين جا چند نمونه از آنها ذكر مي

1-{��@��A� �B� �C� �D� �E� �F�� �G��H� �I��@��A� �B� �C� �D� �E� �F�� �G��H� �I��@��A� �B� �C� �D� �E� �F�� �G��H� �I��@��A� �B� �C� �D� �E� �F�� �G��H� �I

J��K�� �L� �M� � NO� �P�� �Q� �RJ��K�� �L� �M� � NO� �P�� �Q� �RJ��K�� �L� �M� � NO� �P�� �Q� �RJ��K�� �L� �M� � NO� �P�� �Q� �R��S� �S� �S� �Sz���*�e� :nY�»اني كه كس

و آنان كه مأوايشان داده ) مهاجرين(ايمان آورده و در راه خدا هجرت كردند 

مؤمنان حقيقي اند و براي ايشان مغفرت و روزي ) انصار(و ياريشان نمودند 

.»اي استكريمانه

اين آيه به وضوح همه مهاجرين و انصـار را مؤمنـان حقيقـي ناميـده، و از     

كردند و مسـتحق بهشـت شـده    م فداكاري ميشمارد كه در راه اسالكساني مي

نيز جزو آن ) ابوبكر، عمر، عثمان و علي(اند، شكي نيست كه خلفاي راشدين 

داند، باورش بـه دليـل   دسته اند، پس تيجاني كه مهاجرين و انصار را مرتد مي

در ) خواسته يا ناخواسته(و قلم و قدمش ،تضاد با قرآن صددرصد باطل است

.داردقرارهاي دشمنان اسالم و قرآنتوطئهها وخدمت سياست
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2-{��H��G�� �F� �E��D��C� �B��A��H��G�� �F� �E��D��C� �B��A��H��G�� �F� �E��D��C� �B��A��H��G�� �F� �E��D��C� �B��A
��U��T����������S��R��Q��P��O����N��M��L��K��J��I��U��T����������S��R��Q��P��O����N��M��L��K��J��I��U��T����������S��R��Q��P��O����N��M��L��K��J��I��U��T����������S��R��Q��P��O����N��M��L��K��J��I

��[��Z��Y��X���WV��[��Z��Y��X���WV��[��Z��Y��X���WV��[��Z��Y��X���WVz�a; /�� :�dd�» پيشروان نخستين مهاجرين و انصار

يز و كساني كه با نيكوكاري از آنها پيروي كردند، خدا از آنها راضي و ايشان ن

هايي را براي ايشان مهيا كرده است كه از از خداي خود خشنودند و بهشت

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 قيـد و شـرط از   

يجـاني و  آنها راضي شـد و بـه ايشـان وعـده بهشـت داده اسـت، آيـا بـاور ت        

.ت؟دانند برخالف قرآن نيسهمفكرانش كه آنها را مرتد و ستمكار مي

3-�{� �e��d� �c��b���a�� � �̀ �_�� � � �̂ �]� �\��e��d� �c��b���a�� � �̀ �_�� � � �̂ �]� �\��e��d� �c��b���a�� � �̀ �_�� � � �̂ �]� �\��e��d� �c��b���a�� � �̀ �_�� � � �̂ �]� �\z
�+ ��� :

خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، «�

.»...شان كندوعده داده كه در اين سرزمين جانشين

ز قرآن خداوند متعال به مهـاجرين نخسـتين وعـده    به استناد به اين آيات ا

: حكوت داد و اين وعده او تحقق يافت، همانگونه كه در نهـج البالغـه آمـده   

خواست شخصاً همراه لشـكر مسـلمانان بـه ايـران     مي�وقتي حضرت عمر 

با استناد به همـين  �مشورت كرد و حضرت علي �برود، با حضرت علي

.نابر وعدة خدا ما پيروزيممرو كه ب: آيه به او فرمود

4-�{I��H��G��F��E�� DC� �B��AI��H� �G��F��E�� DC� �B��AI��H� �G��F��E�� DC� �B��AI��H� �G��F��E�� DC� �B��AK��JK��JK��JK��J�z��/*�� :���
يارانش خصوصاً مهاجرين (محمد رسول خداست، و كساني كه با او هستند «

نسبت به كافران سرسخت و قاطع و ميان خود بسيار دلسوز و ) و انصار

.»مهربان هستند

دوسـتدار و  ) رين و انصـار مهـاج (اصـحاب پيـامبر   : فرمايـد آري، قرآن مي

خت كفـار بـوده انـد، ولـي تيجـاني      سـ دلسوز پيـامبر و مؤمنـان و دشـمن سر   
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اصحاب با پيامبر و يكديگر دشمن بودند، آيا باورداشتن به كالم خدا : گويدمي

.اساس تيجاني؟خردمندانه است يا پيروي از سخنان بي

5-� {��V� �U�T� �S� �R� �Q� �P� �O� �N��V� �U�T� �S� �R� �Q� �P� �O� �N��V� �U�T� �S� �R� �Q� �P� �O� �N��V� �U�T� �S� �R� �Q� �P� �O� �N

Y��X���WY��X���WY��X���WY��X���W�z���[L �(� :��d�» شما بهترين امتي هستيد كه براي

دهيد و از بدي مردم به پا خواسته ايد، زيرا كه به نيكي دستور مي) هدايت(

.»داريد و به خدا ايمان داريدبازمي

تربيت امتـي  �ثمرة بيست و سه سال تالش پيامبر: گويدقرآن به ما مي

ة ات آن حضـرت همـ  بعـد از وفـ  : گويدنمونه و سرمشق بود، ولي تيجاني مي

هـاي پيـامبر   ؟ و اين بدين معناست كه تمـامي تـالش  !آنان كافر و مرتد شدند

.!حاصل بود و او نتوانست امت اهل ايماني را پرورش دهد؟پايه و بيبي

6-{��~��}��|�� �{��z� �y� �x��w��v��u��~��}��|�� �{��z� �y� �x��w��v��u��~��}��|�� �{��z� �y� �x��w��v��u��~��}��|�� �{��z� �y� �x��w��v��u

¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦�� � � � �¥� �¤��£��¢��¡� ��¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦�� � � � �¥� �¤��£��¢��¡� ��¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦�� � � � �¥� �¤��£��¢��¡� ��¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦�� � � � �¥� �¤��£��¢��¡� ���z
�a; /�� :Yd�» را ياري ) پيامبر(او ) مانان غيرمهاجر و انصارمسل(اگر شما

نكنيد، خدا ياريش كرده، زماني كه كافران او را از مكه بيرون راندند، در 

بود و هردو در آن غار ) ابوبكر صديق= نسبت به همراهش(حاليكه دومين نفر 

.»!غم مخور كه خدا با ماست: گفتبودند، آنگاه كه پيامبر به دوستش مي

اشاره دارد، مربوط به زماني است كـه  �ه كه به هجرت پيامبر در اين آي

به اتفاق ابـوبكر صـديق از مكـه خـارج شـده، و چـون كفـار در        �پيامبر 

دهـد كـه حضـرت ابـوبكر     شان بودند به غار ثور پناه بردند، نشـان مـي  تعقيب

نگران سرنوشت رسول خدا و رسالت او بود، و پيامبر با سخنانش او را تسلي 

همراه ) يعني من و تو هردو(خدا با ما «د كه ضمن آن صريحاً اشاره دارد دامي

مسلماً اين معنا نمايانگر فضـيلتي عظـيم بـراي ابـوبكر صـديق اسـت،       » است

:گويندند بسياري از مدعيان ميهرچ
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همراهي ابوبكر با پيامبر در غار فضيلتي نيست، زيـرا حضـرت يوسـف    «-

.»!بودند؟نيز در زندان با چند مشرك همبند

.»!ترسيده استچون ابوبكر تزلزل و ضعف ايماني داشته، مي«-

.»!بودن خدا با ابوبكر فضيلتي نيست، زيرا خدا با همه چيز هست«-

:اما بايد دانست كه

هم بندبودن مشركان در زندان با حضرت يوسف تصـادفي بـوده، امـا    : اوالً

وطلبانه و انتخابي بوده اسـت،  همراهي ابوبكر صديق با نبي اكرم در آن غار دا

و او در آن سفر جانش را در مقام دفاع از ديـن و رهبـرش در طبـق اخـالص     

.نهاده بود

دهد و ترس او را اثبات آيه تزلزل ايماني حضرت ابوبكر را نشان نمي: ثانياً

و » !نگران مباش«: يعني» !التحزن«: كند، زيرا از قول پيامبر به او گفته شدهنمي

اما حزن و اندوه بخاطر پيـامبر و اسـالم نـه    » !مترس«: يعني» !التخف: هنفرمود

.كس عيب نيست، بلكه مايه افتخار نيز هستاينكه براي هيچ

و آفرينشـي  » معيـت تكـويني  «بودن خدا با همه اشياء از نظربـودن و  : ثالثاً

آمده است، » تأييد و حمايت«اوست، ولي بودن خدا با ابوبكر در آيه از جهت 

چون معيـت و همراهـي تأييـدي اسـت، و     : اهللا ابوالفضل برقعييةبه گفته آو

اسميه است، و جملـه اسـميه بـر دوام و اسـتمرار داللـت      » ان اهللا معنا«جمله 

.باشدييد خداوند متعال ميأكند، پس ابوبكر صديق تا ابد مورد تمي

7-�{��}��|��{�� � �z��y��x��w� �v�� �u� �t��}��|��{�� � �z��y��x��w� �v�� �u� �t��}��|��{�� � �z��y��x��w� �v�� �u� �t��}��|��{�� � �z��y��x��w� �v�� �u� �t
e��d��c�� � ba�� �̀ �_��~e��d��c�� � ba�� �̀ �_��~e��d��c�� � ba�� �̀ �_��~e��d��c�� � ba�� �̀ �_��~��f��f��f��fz�~{� :Y��»)مهاجرين (

كساني هستند كه اگر در زمين به آنان قدرت و حكومت دهيم، نماز را برپا 

كنند و از زشتي پرهيز پردازند، به كار نيك توصيه ميدارند و زكات ميمي

.»!دهندمي

اگر مهـاجرين بـه حكومـت برسـند     «: فرمايدبينيم قرآن به صراحت ميمي

وكار خواهند بود، ولي تيجـاني و همفكـرانش بـا گـذر از     صالح و عادل و نيك
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روي مسلمات تاريخي و صرفاً براسـاس چنـد روايـت ضـعيف و يـا جعلـي       

چون به حكومت رسيدند راه ستمكاري را ) بجز چند نفر(مهاجرين : گويندمي

آيا مسلمان بايد از رواياتي سست و مشكوك راويـان پيـروي   ! درپيش گرفتند

.استوار و يقيني قرآن؟كند، يا از آيات 

��s��r��q���p}: اگر آيه« �o� �n��ms��r��q���p�� �o� �n��ms��r��q���p�� �o� �n��ms��r��q���p�� �o� �n��m�z����[L �( :�YY� به

رتدشدن صحابه معنا شود، و اين نوع از تفسير از شدن شرط و ممعناي عملي

توانند با يك جابجايي ساده و استناد آيات تروج شود، دشمنان اسالم نيز مي

����z}: به آياتي چون � � �y��x��w�� �vz���� � � �y��x��w�� �vz���� � � �y��x��w�� �vz���� � � �y��x��w�� �v��{��{��{��{z�aE�{� :YY�و آيه :�{�����«��ª�����«��ª�����«��ª�����«��ª

� � �́ �³�� �²� �±��°� � � �̄ � �®� �¬� � �́ �³�� �²� �±��°� � � �̄ � �®� �¬� � �́ �³�� �²� �±��°� � � �̄ � �®� �¬� � �́ �³�� �²� �±��°� � � �̄ � �®� �¬z�7�@�e� :�
نغوذباهللا پيامبر �

.!پيشه و گناهكار بخواننداسالم را خيانت

به استناد بـه ايـن   ) اهل سنت و شيعيان اهل اصالح و اعتدال(ما مسلمانان 

ثمان، علي و قبيل از آيات و كالم خداوند معتقديم كه حضرت ابوبكر، عمر، ع

مؤمنان حقيقي و اسوه تقوا و عمل صالح ) س(ساير پيشگامان مهاجر و انصار 

بوده اند و خدا آنها را دوست داشته و از آن بزرگواران راضي شده و به ايشان 

وعده بهشت داده است، ما نيز بعد از انبياء آنها را از هركسـي بيشـتر دوسـت    

.داريم و برايشان احترام خاصي قائليم

و اما چون از سويي خداوند متعال در قرآنكريم به كرات ياران و شاگردان 

را ستوده و تعريف و تمجيـد  ) مهاجرين و انصار(تربيت شده حضرت رسول 

هاي كرده است، و از سويي ديگر مورخان و محدثان به وجود اخبار و گزارش

ين، در باره ؛ بنابرا.جعلي و ساختگي در كتب تاريخ و حديث اعتراف كرده اند

آن بزرگواران تنها رواياتي را قبول داريم كه با آن دسته از آياتي كه در مدح و 

ستايش آن محبوبان خدا در قرآن آمده است موافق باشد، در غير اين صـورت  

وجـه آنهـا را   باشـند و بـه هـيچ   به اعتقاد ما جعلي و ساختگي ميآن روايات 

نه دنبالـه رو اخبـار و روايـات جعلـي و     پذيريم، زيرا ما پيرو قرآن هستيم نمي

.هاي شيعي و سنيساختگي موجود در برخي از كتاب
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نه تنهـا بـا قـرآن    �از طرف ديگر اعتقاد به مرتدشدن ياران رسول خدا 

منافات دارد، بلكه با سخنان حضرت علي در نهج البالغه نيـز موافـق نيسـت،    

سوره نور به حضـرت  55حضرت علي با استناد به آيه: زيرا همچنانكه گفتيم

همراه با سپاه اسالم به ايران مـرو كـه مـا طبـق وعـده الهـي       «عمر فرموده كه 

همچنين طبق نامه شماره شش نهج البالغه، خلفاي راشدين توسـط  » .پيروزيم

شوراي مهاجرين و انصار انتخاب شدند و خدا از اقدامشان راضي بود، اضافه 

و نيـز در  ) 119و 120ص (پ لبنـان  چـا » مستدرك نهـج البالغـه  «بر اين در 

خـوانيم كـه حضـرت علـي     مـي 306جلد اول صـفحه  » الغارات ثقفي«كتاب 

:فرموده است

مدتي از بيعت با ابوبكر خودداري كردم، اما وقتـي ديـدم گروهـي از    «

مرتد گرديده و از اسالم رويگردان شده انـد و  ) قبايل اطراف مدينه(مردم 

اند، ترسيدم كه اگر به ياري ابراهيم كمر بستهين محمد و آيين به نابودي د

اسالم و مسلمين نشتابم، شاهد شكاف و ويراني بزرگي در اسالم خـواهيم  

.»بود

در آن هنگام با ابوبكر بيعت كـردم  «: فرمايددر ادامه مي�حضرت علي 

تا باطل از ميان رفت، پس با ابوبكر از راه خيرخواهي همكاري كردم و در 

هـم  زماني ! برد با كوشش تمام او را اطاعت نمودمفرمان ميآنچه خدا را

كه فوت كرد و زمامداري به عمر رسيد، با او نيز بعيت كـرديم و اطاعـت   

.»...نموديم و خيرخواهي نشان داديم

به راستي انسان خردمند و دوستدار واقعي حضرت علي سخن آن صحابي 

» اهل ايمـان و اسـالم  «انش را كند كه مشخصاً ابوبكر و يارمحبوب را باور مي

.؟اساس تيجاني رادانسته است يا ادعاهاي واهي و بي
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آيا خلفاي پيش از حضرت علي غاصب و ستمگر بوده اند؟
متأسفانه آقاي تيجاني با استناد به چند روايت جعلي و نيز ارائـه تفسـيري   

تمگر نادرست و ناتمام از تاريخ اسالم ادعا كرده است كه خلفاي راشـدين سـ  

.!و با ائمه رابطة دشمني داشته اندبوده 

عالوه بر آيات و رواياتي كه در رد اين انديشه ناصواب ذكر شدند، اكنـون  

شـود كـه خلفـاي راشـدين     با ارائه چند مدرك از كتب معتبر شيعه معلوم مـي 

مورد احترام و محبت امامان بوده اند، تـا بـرادران و خـواهران خردمنـد و بـا      

كتمـان  وهـا را پنهـان   حقيقتباور كنند كه تيجاني و امثال او كه تقواي شيعه 

�كنند، و به آياتي از قرآن كه در مدح و تمجيد ياران و شاگردان پيامبر مي
كنند و به استناد به رواياتي سست و جعلي از دشـمني  نازل شده اند، پشت مي

.!گويند، چقدر در اشتباهندميان خلفا با امامان سخن مي

گويند؟مان در باره خلفا چه مياما
كنيم تا ببينيم اكثر كسـاني  به سخنان و نظرات ائمه در مورد خلفا توجه مي

دانند، نه تنهـا از آنهـا پيـروي نكـرده،     اني خود را پيرو آنها ميكه همچون تيج

.نمايندو رفتارشان عمل ميربلكه برخالف باو

ي خلفاي پيش از خوددر باره�نظر حضرت علي 
نه تنها با خلفا بيعت كرد و پشت سرشان نماز خوانـد و  �حضرت علي 

نام خلفا را براي فرزندانش برگزيد و از آنها رضايت داشـت، بلكـه از ايشـان    

تعريف و تمجيد نيز فرموده است، در اين جا از كتب معتبر برادران شيعه چند 

.نماييمنموه را يادآوري مي

:يه نوشته استاي به معاودر نامه�حضرت علي 

تـر و بـا خـدا و    داني در ميان مسلمين از همه گراميهمانگونه كه مي«

باشند، به جـان خـودم   تر ابوبكر صديق و عمر فاروق ميرسولش مخلص
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و با وفات ايشـان بـه اسـالم    ! سوگند كه مرتبه آن دو در اسالم بلند است

نيـك  شان كند و به آنها پـاداش صدمه شديدي رسيده است، خدا رحمت

.)1(»!دهد

كشـف  «سيد بن طاووس يكي از علماي معروف و پارساي شيعه در كتاب 

آورده اند كه حضرت » الرسائل«و محمد بن يعقوب كليني در كتاب » المحجه

:علي در باره حضرت ابوبكر چنين فرموده است

ابوبكر واليت را با صدق نيت بدست گرفت و راه اعتدال را درپـيش  «

.»گرفت

:حضرت عمر نيز فرموده استدر باره 

.»رفتار عمر پسنديده و مورد رضايت عامه مردم بود«

از قـول  ) 307ص1ج(ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي در كتاب الغارات 

:حضرت علي در باره حضرت عمر نقل كرده است

نفـس  عمر زمام امور را بدست گرفت، او رفتار پسنديده داشت و نيك«

.»!بود

زيادي از تعريف و تمجيد حضرت علي در باره خلفـا در نهـج   البته موارد 

البالغه و ديگر كتب معتبر شيعه وجود دارند كه ذكر همه آنهـا در ايـن كتـاب    

.گنجدنمي

بكـر بـه يـارانش در    شدن محمد بن أبـي بعد از كشته�اميرالمومنين علي 

:ستايدرا چنين مي�شت كه در آن أبوبكر و عمرواي نمصر نامه

»��;s ��� ��� 2�L 1�W[ ¶�' �3/9 ¾�239e� �O� �� 1��� �/@#�P� ��;
� F$�P��0 1��0O[ + 38e� �O� ��; ;s �� /� ,�������� 5�0  �� ��O@�� �4 ¤� a

 ��� ¤� ��$s ��� �/@$s� ��)!��8 �/P)G� ,2G/E�� �8e� �� .+�E� ,,2>� ���

���  �BC ����); Nm�8 H;� ,�X_P�� ~� |}-k N9�B8 H; �� �T� ,o*! �@E� ,.�/0 �f�D
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 ��@[�� 5` � �[L ��� ®@; ª/9� �O� ,��24�C �38e� �[L �� �� ��@#�;� ��@$s�
aP�"��� � [�8 £%��� �V�8 ��0�«)1(.

مرتـد  �اي از قبايـل بعـد از پيـامبر    يعني زماني كه عده(در آن هنگام «

نزد أبوبكر رفتم و با او بيعت نمودم و براي حل و فصل آن حوادث او ) شدند

االتر و برتـر مانـد،   را همراهي كردم، تا باطل از ميان رفت و نام و گفتار خدا ب

هرچند برخالف ميل كافران باشد، أبوبكر زمـام امـور را بدسـت گرفـت و در     

جاي خود آسانگيري و به موقع از خود شدت عمل نشـان داد، و امـور را بـه    

رو بود، پس بـا أبـوبكر   خوبي پيش برد و درستي و راستي را پيشه كرد و ميانه

بـرد،  و در آنچه خدا را فرمان مياز راه خيرخواهي مصاحبت و همراهي كردم 

با كوشش تمام اطاعت نمودم، زماني كه مرگ او فرا رسيد، واليت و حكومت 

به عمر رسيد، ما با او نيز بيعت كرديم و اطاعت نمـوده و خيرخـواهي نشـان    

در حالي كه سيره و ) و خليفه شد(داديم، و عمر زمامداري را به عهده گرفت 

.»او مبارك و وجودش پربركت بودعملكرد او پسنديده و نفس

فرمانـدار  » قيس بن سعد بن عباده«حضرت علي در نامة ديگري كه توسط 

:مصر خطاب به مردم آن سرزمين فرستاد، چنين نوشت

»... N3±,s� ,�¬��3*��� a����� a[�{�� .�/��� N�[O@� N���� ��2[] ®@; �s
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 � *Ob/>� 52@; H8 o[O�u� ���8�  � £%3��� ���9s� .�/���; _[L o{�! H#s
¤� ����� ¤� �J�� � NT a���� �#2@/#«)1(.

كتـاب، حكمـت،   «ن برانگيخت و بـه آنهـا   خداوند محمد را به سويشا... «

را آموخت و آنها را تربيت كـرد تـا راه هـدايت را درپـيش     » سنت و واجبات

گيرند، و آنان را جمع كرد تا پراكنده و گروه گروه نشوند، و آنها را در مسـير  

تزكيه و تعالي قرار داد، تا اينكه پاك شدند، زمـاني كـه رسـالتش را بـه پايـان      

او را نزد خود برد كه درود و سالم و رحمت رضوان خدا بـر  رسانيد خداوند

براستي او ستوده و بزگوار است، سپس مسلمانان بعد از او دو راد مـرد  ! او باد

صالح را از ميان خودشان به خالفت برگزيدند كـه هـردو بـه كتـاب خداونـد      

خـارج  ) پيـامبر (عمل كردند و بسيار نيكوسـيرت بودنـد و از سـنت و روش    

.»!د، تا آنكه خداوند هردوي آنان را ميراند كه رحمت خداوند بر آنان بادنشدن

:نويسداي به معاويه ميدر نامه

» �� 3>+� ¤ N�)3G�s� 13[L' �30 7_3>p� �3� N�O3��s ��0�M a3*�O��
��+�*�� a*�O��� �#2G�� Q .�3Gu� ��� N�3x@� 7_3>p� �� ����8 �� K�[@��
#2� 7_>p� �� |�� �±2 !_[L �8 H�9\; �J�BC� ¤� ���%�«)2(.
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تر ابـوبكر  داني از همه مسلمانان برتر و مخلصدر اسالم همانگونه كه مي«

صديق و عمر فاروق هستند، به جان خودم سوگند كه مرتبة آن دو در اسـالم  

بلند است و با وفات ايشان به اسالم صدمة شديد رسيده است، خداوند هردو 

.»!حمت كند و پاداش نيك به آنها دهدايشان را ر

:فرمايدمي�در مورد أبوبكر 

» �3OL �/L��/3>� R3�); ,23>� .+�"� ,N��8 �_C+ 52@; � [O�u� +�/=��
2C� « =«)1(.

مردي از خودشان را برگزيدنـد كـه بـه    ) يعني پيامبر(مسلمانان بعد از او «

ش تمـام راه درسـتي و   و با كوشـ ) از خدا(اندازة توانايي خود، همراه با ترس 

.»راستي را درپيش گرفت و امور را به درستي پيش برد

را انتخـاب كردنـد،   �اما پاسخ به اين پرسش را كه چرا مسلمانان أبوبكر 

:بشنويم كه فرمود�از زبان علي 

» �� «�@�� ���� ,o�T� ���T� +���� R9�G� ��s ,�± ¹���� �9s ��;�;s K�� ����
+ 5�8s 2"�� ,��>�9  4� £_G��; ¤� � >«)2(.

بينيم، زيرا مي) يعني خالفت(ترين مردم به آن به راستي أبوبكر را شايسته«

دانيم كه سني از او گذشته اسـت  او در غار با پيامبر همراه و همدم بود، ما مي

و رسول خدا نيز در حالي كـه خـود   ) تر استو از همة ما بزرگتر و با تجربه(

.»ماعت مردم شودنماز جأمر كرد كه پيشزنده بود به او

رفت و بـه او  �زماني كه مردم با أبوبكر بيعت كردند، أبوسفيان نزد علي 

دليلي ندارد كه امـر زمامـداري مسـلمانان بدسـت كـوچكترين طايفـة       «: گفت

اگر بخواهي شهر را عليـه او  ! به خدا سوگند! بيفتد) تيم، طايفة أبوبكر(قريش 

��� k ,����); Nm�8 ,�X_P�� ~� |}YddD
��� h ,2#2{� �;s H;� ,�X_P�� ~� |}�k ,--�D
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دستت را بده تـا بـا   ! اي أبوالحسن! كنممردان جنگي پر مياز سواران مسلح و

.»!تو بيعت كنم

:به ابوسفيان چنين جواب داد�علي 

تو نسبت به اسالم سابقة ماجراجويي داري، و از اين پيشنهاد نيز جـز  «

! ما به سواره و پيادة تو احتياجي نـداريم ! انگيزي هدف ديگري نداريفتنه

ديـديم، او را در ايـن بـاره آزاد    يـن كـار نمـي   اگر أبـوبكر را شايسـتة ا  

.)1(»گذاشتيمنمي

همچنين زماني كه أبوبكر صديق، عمر فاروق را بعد از خـود بـه خالفـت    

�در آن هنگام بـه طلحـه   �پيشنهاد كرد، گروهي اعتراض كردند؛ اما علي 

:فرمود

اگر أبوبكر غير از عمر شخص ديگـري را بـه خالفـت برگزينـد، مـا      «

.)2(»كنيمشويم و از او اطاعت نمييراضي نم

ترين مـردم بـراي   اينگونه سخنان يعني اينكه حضرت علي خلفا را شايسته

گفته شده و در كتب شـيعه نيـز   �بارها و بارها از زبان علي ،خالفت دانسته

.آمده اند
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از جعفر بن محمد و » تلخيص الشافي«همانگونه كه شيخ طوسي در كتاب 

: آمد و گفت�مردي از قريش نزد اميرالمؤمنين «كند كه از پدرش روايت مي

مـا را اصـالح   ! پروردگـارا : ات گفتياز تو شنيدم كه چند لحظه پيش در خطبه

منظـورت چـه   ! فرما به آنچه خلفاي راشدين را به وسيله آن اصالح فرمـودي 

:كساني هستند؟ حضرت علي فرمود

»��� K2� �8�8� ,�[L� ��; ;s ¡�L� K�P�P9 ,I#�3E _3C+� 7_3>p� �b
 ¤� � >+ 2@; �± K2/"u������ �3�� K24 �J+�T( ZP�� H8� ,NGL �± K2/E� H8 ,

N�"/�u� ½����«)1(.

دوستان محبوبم و عموهايت، أبوبكر و عمـر، دو امـام هـدايت، دو شـيخ     «

مـردم بـه   �اإلسالم، دو رادمرد قريشي، دو شخصي كه بعد از رسول خـدا  

مصـون و  ) از گمراهـي و تفرقـه  (ردند، و هركس به آنها اقتدا كنـد  آنها اقتدا ك

محفوظ بماند، و هـركس از راه و رسـم آنهـا را پيـروي كنـد، بـه راه راسـت        

.»گرددهدايت مي

شيخ طبرسي روايت كرده است كـه  » احتجاج«باز در همان كتاب از كتاب 

:حضرت علي فرمود

اء بوديم، لحظاتي كـوه  بر روي كوه حر����ما روزي همراه با پيامبر «

زيرا كسـي غيـر از پيـامبر و    ! آرام باش اي كوه: لرزيد، رسول خدا فرمود

.)2(»!بر روي تو نيست) علي(و شهيد ) ابوبكر(صديق 

:اي فرموددر خطبه�علي : كندعلم الهدي نيز چنين روايت مي

بعد از پيامبر بهترين اين امت ابوبكر و عمـر هسـتند، و در بعضـي از    «

اين جمله را زماني فرمود كه شنيد مردي به ابـوبكر و عمـر   : ايات آمدهرو

��� h ,�> $ ,���W�� g�bO��k ,Y�f D
��� y=\8 ��J−�( H/8 � :�� ��"� :M�E !�¦�2���� �#2!� �P� `� ��OL ��� �QD



��264بازسازي باورها

گفت، او را نزد خود خواند و مـورد عتـاب و مالمـتش    دشنام و ناسزا مي

.)1(»!قرار داد

:فرمايدمي�همچنين در توصيف عمر 

»�[L +, ¤ ! R34� ,a3�/*�� 3O=� a�3��� 7�Es� 2[@�� K��,� ,�e� 7 E 2"�
 ,. m�� �"��� 5�3"��� �/L�$ ¤� ��� K,s ,�4} �P>� �4%= .�!s ,R�@�� F�OE

�");«)2(.

ـ   خداوند نيكي« هـا را راسـت نمـود،    او كجـي ! داش دهـد اهـاي عمـر را پ

هـا را از  ها را درمان كرد، سنت پيامبر را برپا داشت، فتنـه و تبهكـاري  بيماري

دنيا رفت و از فتنـه و  عيب از اي رخ نداد، پاك و كمر زمان او فتنهدبين برد و 

و آنچنـان كـه   ،بـرداري كـرد  در امان ماند، خداوند را فرمان) حكومت(فريب 

.»ترس و پرهيزگار بودسزاوار بود از خدا

:فرمايدمي�همچنين جايي ديگر در توصيف عمر 

.)3(»استقام حتي ضرب الدين بجرانهفأقام وووليهم وال«

و به خالفت (پيشواي مردم شد ) عمر(فرمانرواي ديگري ) ابوبكر(بعد از «

) بـر آن (بـه اجـرا گذاشـت و    ) امـر خالفـت و احكـام اليـه را    (پس ) نشست

.»تا اين كه دين مستقر شد) و از مسيرش خارج نشد(ايستادگي نمود 
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در باره رفتنش به چنـگ روميـان بـا حضـرت     �زماني كه حضرت عمر 

ود و او را مرجـع  مشورت كرد، حضرت علي با رفتن او مخالفت نمـ �علي 

:ياور و پناهگاه مسلمانان ناميد

» ��, a*��0 o[O�[O� H�� ` R��/� N�"O/� ��*�; �2@�� ��� �� �/8 ���
� ®@;�� ,���� � @C�# ZC�8 ¡2@; ��� ,N4,_; �GEs B3*9�� �;�] _C+ N���

 �@8s 13�0 K�=e� H�� ��� ,Rr �8 ¡�y� ¤� 5��³s �¦� ,a)�G���� �_P�� F4
o[O�[O� a;�m8� ¹��O� ���,+«)1(.

بروي و ) يعني روميان(بدون شك اگر شخصاً به جنگ دشمن !) اي عمر(«

بـاقي شـان پنـاهي  شكست بخوري براي مسلمانان در دورترين نقاط سرزمين

مشكالت و (هيچ مرجعي نيست كه ) در مقام خالفت(ماند و به غير از تو نمي

بـه جـاي   (ه شود، پس خود در مدينه بمان و به او ارجاع داد) اختالفات مردم

اي را بفرست و به فرماندهي بگمار و خودت از نظـر  مرد جنگ آزموده) خود

اگــر خداونــد مســلمانان را پيــروز گردانيــد، ! نظــامي آنــان را راهنمــايي كــن

خود به عنوان پناهگاه مـردم  ،ات برآورده شده و اگر طور ديگري شدخواسته

.»ي بودي خواهو مرجع مسلمانان باق

بار ديگر كه حضرت عمر با حضرت علي در مورد همراهي با سپاه اسـالم  

با رفـتن او  �براي رويارويي با شاهنشاهي ايران مشورت كرد، حضرت علي 

مخالفت نمود و ضمن سخناني او را قـيم و زمامـدار امـور مسـلمانان، عامـل      

:ار آوردوحدت آنان، قطب آسياب و مركز ثقل حكومت اسالمي به شم

»  +�K�#)�A���� `����	 0Y	 ���; �
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) لشـكر (بـه انبـوهي و كمـي    ) از همان ابتـدا (پيروزي و شكست اين امر «

پيـروزي داده، و لشـكر   ) تـاكنون (نبوده است، ايـن ديـن خداسـت كـه آن را     

اي كه بايـد برسـد،   خداست كه آنها را مهيا ساخته و كمك فرموده، تا به مرتبه

و ،ا منتظر وعـدة خـدا هسـتيم   رسيد و تا جايي كه بايد بدرخشد درخشيده، م

رش را يـاري فرمـوده اسـت، جايگـاه     شـك و لهخداوند به وعدة خود وفا كرد

هـا را بـه   مانند نخ تسبيح مهره) كه تو هستي(متولي امور و زمامدار مسلمانان 

هـا از هـم جـدا شـده و پراكنـده      اگر رشته پاره شـود مهـره  ! كندهم وصل مي

هستي كشته شوي، مسلمانان همه پراكنده و يعني اگر تو كه خليفه(شوند، مي

اسـت،  كانـد ) نسبت به ايرانيـان (اگرچه امروز تعداد اعراب ) شوندمتفرق مي

اما به سبب دين اسالم بسياري قوي هستند، و به جهت اجتماع و يكپـارچگي  

غلبه دارند، پس تو همانند محور آسياب ) كه نفاق و دورويي در آن راه ندارد(

را بوسيلة عرب بگـردان و خـود بـه    ) جنگ(و آسياب ! باش) ارساكن و برقر(

بيرون بروي، عرب از اطـراف و  ) يعني مدينه(زيرا اگر تو از زمين ! جنگ مرو

پيمان خود را با تو شكسته و فساد و ) فرصت را غنيمت شمرده و(نواحي آن 

ت و نگهباني از مرزها كـه در پشـ  آورند، تا جايي كه حفظ تبهكاري به بار مي

ها گردد و ايرانيمهمتر مي) با ايرانيان(اي نزد تو از رفتن به جنگ سر گذاشته

كـه جـز او پيشـواي    (اين امام و پيشـواي عـرب اسـت    : گويندتو را ببينند مي

و ايـن  ! شـويد خاطر ميپس اگر او را بكشيد، راحت و آسوده) ديگري ندارند

تـر و زيـادتر   سـخت انديشه، حرص و طمعشان را بر كشتن و نـابودكردن تـو  

ها بـه جنـگ مسـلمانان يـادآوري     گرداند، اما آنچه تو راجع به آمدن ايرانيمي

��� �BC ,��� |} ,�X_P�� ~�- 7_0�Y�−k ,���! �)P! |}�d- ��dY D
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تـو ناخوشـنود و او بـه برطـرف     نمودي، خداوند سبحان از آمدنشان بيشتر از 

توانـاتر اسـت، و   ) و به آن راضي نيست(كردن آنچه را كه از آن كراهت دارد 

آن هم باكي نيست؛ (ايشان ذكر كردي، اما آنچه راجع به كثرت و زيادي تعداد

كرديم، بلكه بـا  با بسياري لشكر جنگ نمي) در زمان پيامبر(پيش از اين ) زيرا

.»جنگيديمد متعال بود كه مينياري خداوكمك و

همانگونـه  : مخالفت نفرموده است�هرگز با روش و رفتار عمر �علي 

:كندكه دينوري روايت مي

آيـا در  ! اي اميرالمؤمنين: وفه آمد، مردم به او گفتندبه ك�زماني كه علي «

اي به كـاخ و  من هيچ عالقه! خير: فرمود! فرمايي؟كاخ حكومت استراحت مي

قصرنشيني ندارم؛ زيرا عمر بن خطاب آن را دوست نداشت، در خانة فـراخ و  

شوم، سپس به مسجد اعظم كوفه رفـت و دو ركعـت نمـاز    جاداري ساكن مي

.)1(»!گاه در منزل مناسبي ساكن شدگزارد، و آن

اي در بارة فدك بـا او سـخن گفتنـد،    زماني هم كه به خالفت رسيد، وعده

:فرمود

»�)/>e ��� ��8 Z�8 ��¨�� ,+s �s ¤� H8 �s�[L 5��8s� ��; ;!«)2(.

چيـزي را برگـردانم كـه ابـوبكر از     كـنم، به راستي من از خـدا شـرم مـي   «

.»!رد و عمر نيز همان را اجرا و قطعي نمودبازگردانيدن آن خودداري ك

زماني كه پيكر حضرت عمر غسل داده شد و كفـن  «: همچنين روايت شده

:اش ايستاد و فرمودوارد شد و كنار جنازه�گرديد، علي 

» o3; ��3�u� �y34 H38 �/*�)3G; ¤� �"�s �s ��� R9s 29s t+e� �OL �8
N0��³s«)1(.
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برايم دوست ) يعني عمر(ازة اين كفن شده، هيچكس بر روي زمين به اند«

همچون نامـه  (خدا را با نامة اعمالي ) دوست دارم(تر نيست، به راستي داشتني

.»!او مالقات كنم) اعمال نيك

ايــن روايــت در كتــب اهــل ســنت نيــز آمــده اســت؛ چنانكــه حــاكم در  

، إبـن سـعد در   »مسـند «، امـام احمـد در   »التلخـيص «، ذهبـي در  »المستدرك«

.شان آورده اند» صحيح«و مشابه آن را بخاري و مسلم در » طبقات«

روايت كـرده انـد كـه    �از حضرت علي و فرزندانش حسن و حسين 

:فرموده است�پيامبر 

البصر و إن عثمان منـي  لةالسمع و إن عمر مني بمنزلةإن أبابكر مني بمنز«

)2(».فؤادلةبمنز

مر به بسان چشـم، و عثمـان بـه    به راستي أبوبكر برايم، همچون گوش، ع«

.»منزلة قلب و عقل من هستند

زماني كه مردم از حضرت علي خواستند تا نزد عثمان برود، حضرت علي 

يادآوري نمـود و  �ضمن سخناني، ايمان و قرابت و مصاحبتش را با پيامبر 

شان ضمن اينكه از رفتار ابوبكر و عمر كامالً اظهار رضايت كرد، و اعمال نيك

علم و آگاهي تو همچون علم و آگاهي ماست، تـو  : به او يادآور شد، فرمودرا

:ام بوده اينيز در اسالم همچون ما پيشگ
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شد ) توسط شورشيان عبداهللا بن سباشده عثمانمحاصره(علي وارد منزل «

ده انـد،  مردم پشت سر من هستند و مرا بين خود و تو واسطه قرار دا: و گفت

اطـالع باشـي   مطلبي را كه تو از آن بي! دانم به تو چه بگويمنمي! به خدا قسم

دانيم ميداني، مـا در چيـزي از تـو سـبقت و     ميندارم، تو آنچه را كه ما غسرا

نگرفته ايم كه تو را از آن آگاه سازيم، و چيزي را در پنهان نيافته ايم كه پيشي 

اي، و همانگونـه  گونه كه ما ديديم، تو هم ديدهتو را از آن باخبر كنيم و همان

بوديم، �كه ما شنيديم، تو هم شنيده اي، و همانگونه كه ما همنشين پيامبر 

در انجـام  ) عمـر (و فرزنـد خطـاب   ) ابـوبكر (اي، فرزند أبوقحافه تو نيز بوده 

تـر از تـو   ها در امر خالفت موفقرا آنچ(كارهاي نيك از تو سزاوارتر نبودند 

�تـو از آن دو از نظـر پيونـد خويشـاوندي بـه رسـول خـدا        !). آمدند؟در
اي كـه آن دو  اي رسـيده بـه مرحلـه  �نزديكتري، تو از لحاظ دامادي پيامبر 

! ؛ تو را به خدا به جان خـودت رحـم كـن   )تو دو بار داماد او شدي(نرسيدند 

و همـه چيـز را خـوب   (تو بـه راهنمـايي و تعلـيم نيـاز نـداري      ! قسم به خدا

.»)دانيمي

اگر واليتـي را كـه بـر عهـدة عثمـان      «: فرمايدمي�باز در ستايش عثمان 

آوري قـرآن همـان   شد، در مورد جمعگذاشته شد بر عهدة من نيز گذاشته مي

.)2(»كردم كه عثمان كردكار را مي
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كرد؟با خلفاي پيش از خود بيعت مي�چرا حضرت علي 

بيعت چيست؟
صي دست خود را در دست شخصي ديگري بنهـد،  بيعت آن است كه شخ

به اين معني كه او را پيشوا و يا متولي امور خود بنمايد و اطاعتش را بر خـود  

.)1(الزم شمارد

:�بيعت از زبان حضرت علي 

حضرت علي در آغاز خالفتش خطاب به كساني كه با وي بيعـت كردنـد،   

:فرمود

بر پيمان بيعت و اخـالص و  تانحقي كه من برا شما دارم، باقي ماندن«

دوستي در نهـان و آشـكار اسـت و پيـروي از آنچـه كـه بـه شـما امـر          

.)2(»كنيممي

اطاعت و پيروي خالصانه و دوسـتي «: به فرموده حضرت علي بيعت يعني

.»در نهان و آشكار

بيعت حضرت علي با خلفا
عت كرده است،در مورد اين واقعيت كه حضرت علي با خلفاي راشدين بي

.)3(هيچ شكي وجود ندارد

به عنوان يك تكليف ديني با خلفا بيعت نموده، بـر  �وقتي حضرت علي 

خلفـاي  ) محبت و اطاعـت (واجب است كه آن بيعت �پيروان راستين علي 

��� �h �(�E ¹ 8�E�k�
Y���E i0� �OL �
���  �P�=-Y�X_P�� ~� D
�-� k ���P� z�A ,�X_P�� ~� ¡+2/�8��d �38�� 7_3>`� ��3� �X_P�� ~� ���k�dYf �

k �*"T ?�+����-d�2��0 5�6� D



بازسازي باورها��271

كند شيعه حضرت علي راشدين را تأييد كنند، يعني بر هرمسلماني كه ادعا مي

بـودم، مـن   مي�حضرت علي اگر در زمان : است، الزم است به خود بگويد

كردم و با اخـالص و دوسـتي در نهـان و    هم به پيروي از او با خلفا بيعت مي

.نمودمبرداري ميآشكار از آنها فرمان

بــا اخــالص و محبــت تمــام بــه يــاري خلفــا و �آري، حضــرت علــي 

برداري از آنها پرداخته است، و اين سـخن حضـرت عمـر كـه فرمـوده      فرمان

خالصانه و خداپسندانه حضـرت  بيانگر دلسوزي » ي لهلك عمرلوال عل«: است

علي نسبت به حضرت عمر و نيـز كمـال صـداقت و تواضـع حضـرت عمـر       

.فاروق نسبت به حضرت علي است

حضرت علي به ميل و اراده خود با خلفـا بيعـت نكـرد،    : گويدتيجاني مي

:پاسخ اين است كه! بلكه آنان با زور از او بيعت گرفتد

مستدرك نهـج البالغـه و   «همچنان كه قبالً طبق مدارك معتبري كه از :اوالً

حضرت علي با : نقل كرديم، گفتيم» نهج البالغه فيض االسالم و الغارات ثقفي

.عالقه قلبي و به عنوان يك تكليف با خلفا بيعت كرده است

حضرت علي در ميان مسلمانان يا وجه و موقعيـت اجتمـاعي مهمـي    : ثانياً

و يا واقعاً از شخصـيت و اعتبـار وااليـي برخـوردار بـوده اسـت، در       نداشته،

صورت اول خلفا نيازي نداشتند تا او با آنـان بيعـت كنـد، و در صـورت دوم     

هيچكس نتوانسته است شيرخدا علي مرتضـي را بـا اسـتفاده از زور وادار بـه     

.انجام كار خالف و باطلي بكند

چ ظلم و ستمي نداده اسـت، زيـرا   حضرت علي هرگز تن به قبول هي: ثالثاً

در جنگيدن بـا  ! به جان خودم سوگند«: نهج البالغه فرموده است24در خطبه 

كسي كه با حق مخالفت كرده و در راه ضاللت و گمراهي قـدم نهـاده باشـد،    

.»كنممسامحه و سستي نمي

علي با حق و حق «: فرموده است�پيامبر : گويندعلماي اماميه مي: رابعاً

پس شيرخدا همواره از حق پيروي كرده و محال است از » .علي همراه استبا
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باطــل پيــروي نمايــد، و از كســي كــه بــر راه حــق و ديــن نبــوده، اطاعــت و 

.برداري كرده باشندفرمان

وسـايل الشـيعه كتـاب    (شيخ حر عاملي از علماي برجسته شيعه در كتاب 

:نويسدمي�از قول امام علي ) 534الصاله ص

دختر (روابط خانوادگي برقرار نمود ) خلفا(با ايشان ����ول خدا رس«

ابوبكر و عمر را به زني گفت، و دو دخترش، دو خواهر حضرت فاطمه را 

.»پشت سر آنها نماز خواند����و علي ) به عثمان داد

گيـرد و دختـر   اي مؤمن و محترم زن مـي بدون ترديد هرانساني از خانواده

آورد، پـس قطعـاً خلفـا    تقوا و مـورد احترامـي درمـي   خود را به عقد انسان با 

دختران خـود را  �و اال پيامبر ،ه انددمحبوب و مورد اعتماد رسول خدا بو

.آوردبه نكاح ايشان درنمي

از طرف ديگر اگر برادران شيعه با خلوص نيت به اين حقيقـت بينديشـند   

امـام خـود   كه حضرت علي پشت سر خلفا نماز خوانده و آنهـا را بـه عنـوان   

قبول نموده است، بايد به منزلت خلفا و رابطه دوستي حضرت علـي بـا آنهـا    

اذعان نمايند و قلبشان را از كينه نسبت به خلفاي راشدين پاك كنند، زيـرا در  

قلب پيامبر و اميرالمؤمنين علي جز محبت و دوستي و صميميت نسبت به آن 

.بزرگواران چيز ديگري وجود نداشته است

ترين و پارساترين مـا مسـلمانان ايـن لياقـت را     چند نفر از برجستهراستي

دارند كه حضرت علي پشت سر ايشان نماز جماعت بخواند؟ مگـر جـز ايـن    

و پـاكي  با نمازش پشت سر خلفا بر لياقت و تقـوا  �است كه حضرت علي 

.؟آنها مهر تأييد نهاده است

توضـيح  «در رسـاله  اهللا خميني بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي   يةهمچنين آ

:گويدمي) باب شرايط امام جماعت(» المسائل
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�اگر خلفا» ...خرمند باشد و-3عادل -2مسلمان -1: امام جماعت بايد«

پشت سر آنهـا  �مسلمان و عادل و خردمند نبوده اند، چگونه حضرت علي 

.به عنوان امام نماز جماعت نماز خوانده است؟

پاسـخ  . خوانـده اسـت  را از روي تقيه مينمازش �گويند علي برخي مي

:اين است كه

نهج البالغه تقيه 32حضرت علي اهل تقيه نبوده است، زيرا در خطبه : اوالً

.داندرا عامل گمنامي و خواري مي

اگر كسي حجت والگوي دين و اخالق باشد و تقيه كند، مردم را بـه  : ثانياً

.گردديكشاند و عامل خفت و خواري آنها مگمراهي مي

عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين از علماي برجسته شيعه در كتاب : ثالثاً

:به صراحت نوشته است» اجوبة مسائل موسي جاراهللا«

پشت سر ابوبكر و عمر از روي تقيه نبوده، چون امام از ����نماز علي «

پس جايز اسـت  ! اينكه عبادت خود را از روي تقيه انجام دهد، منزه است

.»در نمازش به سني اقتدا كندشيعهكه

گويند؟ي خلفا چه ميدر باره�فرزندان حضرت علي 
اي بـاال  را بـه گونـه  » ابـوبكر، عمـر و عثمـان   «مقام �امام حسن بن علي 

برد كه پيروي از سنت و روش آنها را يكي از شرايط بيعت با معاويه قـرار  مي

:فرمايدداد، او مي

گي مردم، براساس كتـاب خـدا و سـنت    خليفه مسلمانان بايد در زند«

خلفـاي  ره و روش خلفاي راشـدين و طبـق نسـخه ديگـر    رسول او و سي

.)1(»عمل نمايد و براساس آنها حكم كندصالحين 

��� h ,��O� j�� ,� �@�� �_C�k ,-�-���� z�A ,−h ,�3[E ¹�PL j�� ,��8Ã� ��/�8� ,
k������#� z�A− k ,¶�P! H;� ,�[¨�� �� 9s ���@8 �� �[�u� � G*����-���� z�A D
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:قبالً نيز اين روايت را آورديم كه

امـام زيـن   ! چند نفر از اهل كوفه به ابوبكر، عمر و عثمان ناسزا گفتند«

: يا شما از مهاجرين و يا انصـار هسـتيد؟ گفتنـد   آ: العابدين از آنها پرسيد

آنهـايي  !ها هم نيسـتيد ناز تابعين آ: دهمپس من شهادت مي: گفت! نيستيم

در ايمان از ما پيشي گرفتـه  ما و برادران ما را كه !پروردگارا: گويندكه مي

پـس از  !اي را نسبت به مؤمنان در دل ما قرار مـده و هيچ كينه،پيامرزاند

.)1(»برخيزيد و دور شويدنزد من

:كندشيخ طبرسي نيز از امام باقر چنين روايت مي

M F3��s ��;�;s H��� ,�[L F�� ���[; 1��� ,��; �;s F�� ���[; 1���
�[L H8Q)2(D

شـوم،  من منكر فضل أبوبكر نيستم، همچنين فضل عمر را نيز منكـر نمـي  «

.»تر بوده استولي أبوبكر از عمر برتر و با فضيلت

و نـدا  «: چنين فرمـود �و بازهم از او روايت شده كه پس از مدح عثمان 

ــده ــدهن ــدا س ــياي در آن روز ن ــد ر م ــه بداني ــد ك ــارانش از : ده ــان و ي عثم

.)3(»!رستگارانند

اي : مردي از ايشان پرسـيد «روايت كرده اند كه �و از امام جعفر صادق 

:او فرمودگويي؟در مورد أبوبكر و عمر چه مي! فرزند رسول خدا

»,�{� F�L ���0 ,���>�E �`,�L ��8�8� ¤� a�+ ���O@� ,��OL ���8�� 7 3# ��
a8��"��!«)4(.
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دند، هردو بر راه حق قرار داشـتند و بـر حـق    ودو أمام عادل و دادگستر ب«

.»!هم مردند، پس تا روز قيامت رحمت خدا بر هردوي ايشان باد

روايـت كـرده،   �امـام صـادق   شيخ كليني ضمن حديثي طـوالني كـه از  

ـ   منز ين سـاير اصـحاب نخسـتين طبـق     لت أبوبكر صديق را در زهـد و تقـوا ب

.)1(رساندگواهي سلمان و أبوذر به اثبات مي

:كندعلم الهدي نيز از او روايت مي

و رفـت داشت و بر سر قبرشـان مـي  امام صادق آن دو را دوست مي«

ــامبر  ــر پي ــا درود و ســالم ب ــر آ����همــراه ب ــز درود و ســالم ب ــان ني ن

.)2(»فرستادمي

ار محبت نسبت به ابوبكر و عمر بسنده نكرده، بلكـه بـه   هظامام صادق به ا

شان امر فرموده است، همانگونه كه أبوبصير صحابي مشـهور  پيروي و مواالت

:كندروايت مي

نشسته بودم كه أم خالد بر مـا وارد شـد، امـا    ����من نزد أبي عبداهللا «

از آمدن او به مجلس ما جلوگيري كرد، أبوعبداهللا بـه مـن   يوسف بن عمر

پـس بـه او   : فرمود! آري: آيا دوست داري سخنش را بشنوي؟ گفتم: گفت

و مرا هم بر روي گليمي نشـاند  : گويدأبوبصير مي! اجازه دهيد داخل شود

او در بارة ! و سخنور بودغزني بسيار بلي: تو سپس داخل شد و سخن گف

آن دو را دوسـت  : و عمر پرسيد، و امام در جـواب فرمـود  منزلت أبوبكر

پس مـن هرگـاه كـه پروردگـارم را مالقـات كـردم،       : آن زن گفت! بدار

��� h ,aW�@u� .�/0 ,���0 ����
k ,�f D
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: اين تو بودي كه مرا به موالت و محبت ايشان امر كردي؟ فرمود: گويممي

.)1(»!آري، بگو

از مقام و منزلت ) صلح حديبيه(همچنين شيخ كليني ضمن روايت رويداد 

نظيرش سخن گفته اسـت،  و اخالص و وفاداري كم�نزد پيامبر �ان عثم

ه كشـته و بعد از شايعاو را به نيابت خود به مكه فرستاد �زماني كه پيامبر 

دستور داد كه مسلمانان زيـر درخـت رضـوان بـا او     �شدنش، رسول خدا 

را از مشـركين مكـه بگيرنـد و    �شـدن عثمـان   تـا انتقـام كشـته   ،بيعت كنند

�فاداري خود را به او مجدداً اعالم نمايند، بعد از بيعت همه آنان پيـامبر  و
! اين هم بيعت عثمـان : دست راست خود را در دست چپش گذاشت و فرمود

آيـا بيـت را طـواف    : بـه او گفـت  �زماني كه عثمان برگشت رسول خـدا  

چطور ممكن اسـت بيـت را طـواف كـنم در حـالي كـه       : كردي؟ عثمان گفت

سـپس ادامـة جريـان را روايـت     !... ا آن را طـواف نكـرده اسـت؟   رسول خـد 

.)2(»كندمي

زمـاني كـه   «: گويـد مجلسي نيز مشابه همين روايت را آورده است، او مـي 

از اينجا : خبر به پيامبر رسيد كه عثمان توسط مشركين كشته شده است، فرمود

م خـونش را از  خورم تا زماني كه با قاتلين عثمان جنگ نكنم و انتقاتكان نمي

شـدن عثمـان   داد و از مردم براي انتقام كشتهآنها نگيرم، سپس به درختي تكيه

.)4(»كنددر ادامه داستان را به صورت كامل نقل مي،)3(بيعت گرفت
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بـه نـام او   » اهـل البيـت  «اين كالم همان امـام ششـمي اسـت كـه مـذهب      

ياري ديگـر چگونـه   گويد و بسـ نامگذاري گرديده، اما او در بارة خلفا چه مي

.!!كنندفكر مي

در تفسير منسوب به امام حسن عسكري در حالي كه واقعة هجرت پيـامبر  

:كند، چنين آمده استبه مدينه را بيان مي

ر دعلي خواسـت تـا بـه جـاي او     ازبعد از اين كه�رسول خدا «

آيا دوسـت داري در ايـن   ! اي أبوبكر: رختخواب بخوابد، به أبوبكر فرمود

داني در صورتي كه با مـن بيـاي، بايـد    ت با من همراه باشي؟ آيا ميهجر

كنم كمـك  در آنچه كه بدان دعوت مياها را تحمل كني و مرانواع سختي

در طول عمر خود در راه محبت اگر ! اي رسول خدا: نمايي؟ أبوبكر گفت

تر از آن اسـت  ها زندگي كنم، برايم دوست داشتنيتو با شديدترين عذاب

هـاي  و مالـك تمـام سـرزمين   ،از نعمت و خوشـي برخـوردار باشـم   كه 

پادشاهاني شوم كه مخالف تو و رسالت تو هستند، آيا من و همچنين مـال  

بـدون  : خدا فرمـود رسول ! و فرزندانم شايسته نيستيم كه فداي تو شويم؟

زبان تو جـاري  داند آنچه كه برو مي،شك خداوند از قلب تو آگاه است

و خداوند تو را برايم بـه منزلـة   ،چه در دل داري موافق استشده، با آن 

گوش و چشم و سر نسبت بـه بـدن و روح نسـبت بـه جسـم قـرار داده       

.)1(»!است

باقر و جد امام جعفر صادق كـه  پدر امام�از علي بن حسين بن علي 

نقـل  ،)2(داننـد او را به خاطر قيامش عليه بني اميه امـام مـي  بسياري از شيعيان

گروهي از رؤسا و اشراف كوفه كه با زيـد بيعـت كـرده بودنـد،    «ه كه شد

در ! خداوند تو را رحمـت كنـد  : ه او گفتندروزي نزد او حاضر شدند و ب

��� k ,K���@�� H�{� %�*���Y ���
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جز خيرخواهي و محبت در باره : گويي؟ او گفتباره أبوبكر و عمر چه مي

گويم و جز خوبي آنان از اهل بيتم چيزي نشـنيده ام، بـه   ايشان چيزي نمي

و هـردو بـه كتـاب خـدا و     ،چ كدام از ما و غير ما ستم روا نداشته اندهي

.)1(سنت رسولش عمل كردند

و او كسـي  ،نامنـد مي» سلمان محمدي«سلمان فارسي نيز كه شيعيان او را 

�� ��8 «: اش فرموددر باره�است كه پيامبر O> ��s13�P�� F4«)2(،  و غـالت

ـ   أبـوذر و مقـداد  از سـلمان و همگي مردم غير: گويندمي دبعـد از پيـامبر مرت

در زمـين  سـلمان دروازة خـدا  «: و حضرت علي در بـارة او فرمـود  )3(»!شدند

و هـركس او را منكـر شـود كـافر     ،مـؤمن اسـت  هركس او را بشناسـد ! است

.)4(»!است

:گويدمي�اوست كه در بارة ابوبكر 

»�/;�)! �� � "# ��0 ¤� � >+ �� : 3G; ��; 3;s N�"P3> �8 ,£_3! `� 7
�POE �� �E� ��W; H���«)5(.

أبـوبكر بـه خـاطر نمـاز و     : به راستي رسول خدا در بارة اصحابش فرمود«

اسـت  ) ايمان و اخالصـي (اش از شما پيشي نگرفته است، بلكه به خاطر روزه

.»كه در قلب او جاي قرار دارد

...ها روايت ديگرو ده
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از منـابع معتبـر   چون مطالب فـوق ديگر كه همه را هماما اگر به چند نكتة

شيعه روايت كرده ايم توجه كنيم، قطعاً بيشتر متوجه خواهيم شد كه تيجاني و 

بـرخالف گفتـار و كـردار    ندگان و نويسندگان افراطي و غـالي بسياري از گوي

!.دارندو فرزندانش قدم برداشته و برمي�حضرت علي 

�همكاري خلفا براي ازدواج حضرت علي با فاطمه
استگاري حضرت علي از فاطمـه  هاي اهل تشيع جريان خودر بيشتر كتاب

در اين رابطه نقل شده اسـت، و  �و نقش أبوبكر و عمر و عثمان�زهراء

همه آنها قبول دارند كه اين أبوبكر و عمر بوده اند كه ازدواج با فاطمـه را بـه   

.)1(فاطمه بـرود علي پيشنهاد نمودند و او را تشويق كردند كه به خواستگاري

:مده استآدر روايتي 

هگين شـد و  وزماني كه أبوبكر در اين رابطه با علي سخن گفـت، او انـد  «

! توانم آن را اظهار نمـايم كنم و نميولي من از فقر و تنگدستي شرم مي: گفت

او دادن در باره كمـك و مسـاعدتش  د و اطميناناما عمر و أبوبكر با اصرار زيا

.برود�تا به خواستگاري فاطمه نزد پيامبر را راضي كردند 

زماني كه حضرت علي از حضـرت فاطمـه خواسـتگاري نمـود و جـواب      

بيرون آمـد، و خـود او   �مثبت شنيد، با شادماني بسيار از خانه رسول خدا 

:فرمايدگونه نقل ميماجرا را اين

: چـه شـد؟ گفـتم   : بالفاصله نزد أبوبكر و عمر رفتم، از من پرسـيدند «

آن دو ! با ازدواج دخترش فاطمه با مـن موافقـت فرمـود   ����سول خدا ر

��� ��8e�h ,�> $ j�� ,�k ,-f D
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��y3; �39 ����39 �*�«. مسجد آمدنـد بسيار خوشحال شدند و همراه من به 
 �@8 �@C+� ��2#2��2��u� ��«)1(.

أبوبكر، عمر و عثمان را به عنوان شهود عقد فرا خوانـد  �سپس پيامبر 

و شـما  ،لي پسر أبوطالـب درآوردم من دخترم فاطمه را به ازدواج ع«: و فرمود

.)2(»گيرمرا بر اين ازدواج شاهد و گواه مي

جبرئيل بـه مـن   ! اي أنس: به أنس فرمود«در روايت ديگري آمده است كه 

.»ه فاطمه را به ازدواج علي درآورمامر كرد ك

بـرو أبـوبكر، عمـر،    : رسول خـدا بـه مـن فرمـود    : فرمايدحضرت علي مي

رفتم : گويدأنس مي! چند نفر هم از انصار را دعوت كنعثمان، طلحه، زبير و

بعد از حمـد و ثنـاي   �و آنها را دعوت كردم، زماني كه جمع شدند پيامبر 

ل نقـره بـه   مثقـا 400گيرم كه فاطمه بـا مهـر   من شما را شاهد مي: خدا فرمود

سپس هركدام از آنها در تهية جهيزيه براي فاطمـه .)3(»ازدواج علي درآورده ام

اش نزد عثمان برد تا علي زره«: به علي كمك كردند، همانگونه كه روايت شده

، و ايـن  اه دارگـ را بـراي خـود ن  زره: آن را از او بخرد، عثمان به علـي گفـت  

:گويدصد درهم نيز هديه به هردوي شما، حضرت علي ميچهار

» ¤� � >+ ��� 1OPEs�����; ��i=s� �#2# o; N4�+2��� �+2�� 19��� ��30
%b; �� �L2� ��mL �8s H8...«.
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عثمان ها را در مقابلش گذاشتم و كار رفتم و زره و درهم�نزد پيامبر «

.)1(»ردم، پيامبر برايش دعاي خير فرمودكو هديه او را برايش بازگو 

ايـن  : هيزيه فاطمه زهراء كرد و فرمـود أبوبكر را مأمور تهيه ج�پيامبر «

و چنـد نفـر   عمار بـن ياسـر  ! س و وسايل منزل بخربارا بگير و براي فاطمه ل

أبوبكر روانه كرد، آنها به بازار رفتند، هركس چيزي را نـزد أبـوبكر   باديگر را

آن را : گفـت پسـنديد، مـي  و اگر نمي،خريدميپسنديدآورد، اگر آن را ميمي

پس از پايان خريد، أبوبكر بعضي از كاالهـا را خـود حمـل كـرد و    ! برگردانيد

.)2(»بقيه را اصحابي كه با او بودند، حمل كردند

كه بر عثمان بادرحمت خدا«:گويدمي�نيز در بارة عثمان 	ابن عباس

ين نيكوكـاران بـود، بسـيار نمـاز     تـرين مـردم و برتـر   گرامـي ! سوگند به خـدا 

بسـيار اشـك   شـد خيز بـود، هرگـاه از جهـنم ذكـري مـي     خوان و سـحر شب

ي و در هر بخششي پيشقدم بود، او دوست داشتني ريخت، در هر كار خيرمي

.)4(»بود)3(ي سپاه بزرگ العسرهو با وفا و تأميين كننده هزينه

بسـياري از گوينـدگان   آيد، برخالف باورهمانگونه كه از اين روايات برمي

همه آنان دوستدار و غمخوار هم بوده و شـادماني يكـي از آنهـا    و نويسندگان

.ر دوستانش را به دنبال داشته استقطعاً خوشحالي ديگ

:يعقوبي در تاريخ خود آورده است
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زماني كه حسن بن علي كودك خردسـالي بـود، أبـوبكر او را در آغـوش     «

او بسيار شبيه پيامبر است و كمتر به : گفتكرد و ميگرفت و با او بازي ميمي

.)1(»گفتو فاطمه نيز همين را مي!علي و فاطمه شباهت دارد

اش بسيار صميمانه بود، بـراي  بط ميان خلفاء و حضرت علي و خانوادهروا

،ستر بيماري بـود، اسـماء دختـر عمـيس    زماني كه حضرت فاطمه در ب: نمونه

و فاطمـه  ،)2(كردبيش از همه از حضرت فاطمه پرستاري مي�بوبكر أهمسر 

ـ ،اش به او وصيت نموددر مورد كفن و دفن و تشييع جنازه دان و أسماء هم ب

.)3(عمل كرد

علـي را از  و همان كسي بـود كـه  ،او تا آخرين نفس بر بالينش نشسته بود

همـراه بـا علـي فاطمـه را غسـل      و او بـود كـه   .)4(وفات فاطمه آگاه ساخت

.)5(دادند

�نيز برخالف پندار تيجاني و هم باورانش از علـي  �و عمر أبوبكر

:ه اندشدند، آورددايماً احوال فاطمه را جويا مي

زماني كه فاطمه در بستر بيماري بـود و حضـرت علـي نمازهـايش را در     «

از او در �شد، أبوبكر و عمـر  خواند، زماني كه از نماز فارغ ميمسجد مي

.)6(»كردند؟سوال مي�مورد حال و وضع دختر رسول خدا 

ردان و زنان مدينه زماني كه فاطمه وفات يافت، همه م«: همچنين آورده اند

انـدوهگين شـدند،   �و مردم همچون روز وفات پيامبر دنه سختي گريستب

و به او سفارش ،أبوبكر و عمر نزد علي آمدند و به او تعزيت و تسليت گفتند
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آنان را نيـز بـا خـود    �كردند كه در نمازخواندن بر پيكر دختر رسول خدا 

.)1(»!همراه كند

و فرزنـدانش از روي  �نمايند ثابت كنند كه علـي اي مدام تالش ميعده

طني آنان بوده و و تمام رفتارشان با ايشان برخالف ميل با،تقيه خلفا را ستوده

.)2(!كرده اندكاري ميو پنهان» توريه«

بودن اين موضوع يعني تقيه ائمه به چنـد نكتـة ديگـر    براي اثبات نادرست

:كنيماشاره مي

به خلفا در نمازهايش�اقتداي حضرت علي 
؛)3(اش پشت سر خلفـا خوانـده اسـت   گانهپنجهمچنين نمازهاي�علي 

:گويدهمانگونه كه شيخ حر عاملي مي

» ¤� � >+ N�)��s 2E���� �OL �O!�����N4��+�«)4(.

و علي پيوند خانوادگي برقرار نموده ) يعني خلفا(با آنها �رسول خدا «

.»پشت سرشان نماز خوانده است

) علي به آنها در نمازشييعني اقتدا(ن در اي«: گويدشيخ طوسي نيز مي

.)5(»و براي ما كامالً آشكار است،هيچ شكي نيست
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بـا آن همـه   �هركس با خلوص نيت به ايـن حقيقـت بنگـرد كـه علـي      

ها را به عنوان امام خود و آنبزرگواري و فضيلتش پشت سر خلفا نماز خوانده 

يلت و بايـد بـه فضـ   چه در امور سياسي و چه در امور دينـي قبـول فرمـوده،   

.)1(بزرگواري خلفا اذعان نمايد

در �آيا تيجاني و همفكرانش اين شأن و شايسـتگي را دارنـد كـه علـي     

با ايـن كـار خـود آن لياقـت و     �در حاليكه علي ! نمازش به آنها اقتدا كند؟

تواند تقيه باشد؟ شايستگي را براي خلفا به اثبات رسانده است، آيا اين نيز مي

شـنويم  را از سيد عبدالحسين شرف الدين از علماي مشهور شيعه ميجوابش 

:آورده است» اهللاأجوبة مسائل موسي جار«ه در كتاب ك

» �3�,�PL F3@» �s 7�8p� ���9 �� ,a�"� 1��O� �[L� ��; �;s ��+� ��_! �8�
�����; K2/"# �s �@�WO� ' »� a�"�«)2(.

راه تقيه نبود، زيرا امـام واالتـر از   اما نماز امام پشت سر أبوبكر و عمر از «

شيعي بنابراين، جايز است كه. آن است كه عبادتش را از روي تقيه انجام دهد

.»در نمازش به سني اقتدا كند

شان زماني كه خلفا زنده بودنـد،  در دوران خالفت�به فرض اينكه علي 

انجـام نـداده   ودكرده و كارهايش را به دلخواه خبا همه آنان از راه تقيه رفتار 

نسبت به آنها شكردشان محبت و عملباشد، پس چرا بعد از شهادت يا وفات

.!ترسيد؟مگر از مردة آنها هم مي! فرق نكرد

اي در خلـوت و در  بارها و بارها بعد از خالفت هر خليفـه �علي ! باري

ها تمجيد و ستايش كرده است، تمام اينها يك طـرف و پيونـد  ناز آميان مردم

ز طـرف ديگـر   اها و نيز نامگذاري فرزندانش بـه نامهـاي خلفـا    اميلي ميان آنف

!خوب است، مورد توجه و تأمل دوستان قرار بگيرد
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بيتاهل خويشاوندي بين اصحاب و پيوندهاي
و هرچهـار خليفـه پيونـد و رابطـة خويشـاوندي      �بين خانوادة پيـامبر  

و حفصـه دختـر عمـر    �ر عايشه دختر أبوبك: محكمي برقرار بود، براي مثال

�از طرفي دخترش فاطمه را به ازدواج علي .)1(بودند�همسر پيامبر �

برجـا  » زينـب «و » ام كلثوم«، »حسين«، »حسن«: درآورد كه چهار فرزند از آنها

.ماندند

�دختـر ديگـرش رقيـه را بـه نكـاح عثمـان       �همچنين رسول خـدا  

اهللا بود، او در سن هفـت سـالگي   درآورد كه نتيجه آن فرزند پسري به نام عبد

در سال دوم هجري در مدينه وفات يافت، پيامبر نيزوفات يافت، و چون رقيه

و چـون ام  ،را به نكاح حضرت عثمان درآورد» ام كلثوم«دختر ديگرش �

اگـر دختـر ديگـري    «: فرمود�كلثوم نيز پس از چندي از دنيا رفت، پيامبر 

.)3(گرديد» ذوالنورين«و لذا ملقب به ،)2(»دادمداشتم، باز به عثمان مي

داماد أبوبكر و عمر بـود، و علـي و عثمـان نيـز دامـاد      �در واقع پيامبر 

.)4(بودند�پيامبر

�را بـه ازدواج حضـرت عمـر    » ام كلثوم«نيز دخترش �حضرت علي 

.)5(از آن ازدواج شده است» زيد«نام اي بهدرآورده و صاحب نوه
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بـه شـهادت رسـيد،    �عفر بن أبي طالب برادر علي همچنين زماني كه ج

همسرش أسماء بنت عميس به ازدواج أبوبكر درآمد، نتيجـة آن ازدواج تولـد   

او را بعدها به واليت مصـر  �بود كه علي » محمد بن أبي بكر«پسري به نام 

همسـرش را بـه   �نيز وفات يافت، علي �منصوب نمود، زماني كه أبوبكر 

.)1(از او متولد شد» يحيي«دي به نام و فرزننكاح خود درآورد 

به محمد �حضر علي «: نهج البالغه آمده است67همچنان كه در خطبة 

و در كنار فرزنـدان خـود او را بـزرگ   عالقة فراواني داشت �فرزند أبوبكر 

كرد، و به هنگام خالفتش او را به زمامداري مصـر منصـوب نمـود، وقتـي دو     

يكـي را بـه عقـد امـام حسـين و      �ينه آوردند، عمـر  دختر يزدگرد را به مد

يـن  ز«آورد، امـام حسـين از شـهربانو،    رديگري را به عقد محمد پسر أبوبكر د

ـ را صاحب شـد و محمـد   » العابدين خـواهر (أبـي بكـر نيـز او همسـرش     نب

ين و زيـن العابـد  (بنابراين، آن دو . صاحب پسري به نام قاسم گشت) شهربانو

دختـر  » أسماء«وي خود قاسم نيز بعدها  با دختر عم.)2(ندپسر خالة بود) قاسم

بـه دنيـا   » أم فروه«ن أبي بكر ازدواج كرد و از وي دختري به نام عبدالرحمن ب

آورد كه همسر امام باقر و مادر امام صادق گرديد، از اين جهت است كه امـام  

مـن  دأبوبكر از دو جهت جـ «؛ )3(»!ولدني أبوبكر مرتين«: فرمودمي�صادق 

.»!است

k ,�O�;,+��nnk ,K^� � o�8©u� ���� ,���� z�A ,n� �f� �f
− ,��38Ã� �3�/�8
h ,�[E ¹�PL j���k ,�f� FG� ,� �� �L 1r ,Mo�8©3u�%8s ,`�s �30�Q N#23E z�3A ,

���#� D
��� 7+��A �O� ,K^� � ,o�8©u� ����−k ,2�*8 ,,��+p��fY D
��� 3�*8 j�3� ,,��+p�k ,2�
-−h ,�3[E ,��38Ã� �3�/�8�k ,-− ,�3�O� ,� 3�@�� �_3C

k�n- ��nY D
�-� h ,a[��� W0�k ,��d ��Yn ��

 ����−k ,R����� £2[L��
− �; ,,�r� F@W8

k ,K'�%� +�'(�n D



بازسازي باورها��287

بـا  �دواج حسـين بـن علـي    از: مورد ديگر كه تمام تواريخ آورده انـد 

است كه پس از شـهادت  �حفصه دختر عبدالرحمن بن أبي بكر، نوة أبوبكر 

.امام حسين با عبداهللا بن زبير ازدواج كرد

عثمـان  پسـر » أبان«همسر �همچنين ام كلثوم دختر جعفر بن أبي طالب 

، �، همسر علـي �و نوة علي �سكينه دختر امام حسين و.)1(بن عفان بود

بعد از وفات شـوهرش  بود و �همسر زيد، پسر عمرو بن عثمان، نوة عثمان 

.)2(از او ارث برد

همسـر نـوة ديگـر    �فاطمه دختـر ديگـر امـام حسـين     �نوة دوم علي 

�عبداهللا بن عمرو بن عثمان بود كه بعد از وفات حسن نـوة علـي   �عثمان

.)3(ندي به نام محمد از او بدنيا آمدن علي با او ازدواج كرد و فرزحسن بسر پ

أم قاسم دختر حسـن مثنـي، همسـر نـوة     �ن علي همچنين نوة حسين ب

حمـد  مروان پسر أبان بن عثمان بود كه او هم پسري به نـام م �ديگر عثمان 

.)4(بن مروان به دنيا آورد

بـر وجـود روابـط صـميمانه و     آيا تمامي اين پيوندهاي خويشاوندي دليل

اگـر  ! و فرزنـدانش نيسـت؟  �دوستي و برادري بين خلفا و حضـرت علـي   

چنين نبوده، چرا بعد از وفاات خلفا آن پيوندهاي خويشاوندي همچنـان بـين   

.؟شان ادامه داشتفرزندان
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به نامهاي خلفا�نامگذاري فرزندان حضرت علي 
اش ده و يا نام اشخاص مورد عالقـه مسلماً هر انساني نامهايي نيكو و برازن

اكثـر شـيعيان نـام ائمـه را بـراي      :كند، مـثالً را براي فرزندان خود انتخاب مي

و اين نشانة عالقه و اظهار ارادت و محبـت نسـبت   ،گزينندميشان برفرزندان

.به ايشان است

بينيم كه خود ائمهكنيم، ميهاي معتبر اهل تشيع نگاه ميزماني كه به كتاب

نام خلفا و ام المؤمنين عايشه را براي فرزندان خـود انتخـاب نمـوده و بـدين     

شان نيز عمـالً  وسيله محبت و عالقة خود را نسبت به آنان حتي پس از وفات

.!نشان داده اند

» أبوبكر، عمر و عثمان«�سه تن از فرزندان حضرت علي نام: براي مثال

امـام حسـين،   : ادران خـود يعنـي  و همه آنان همـراه بـا ديگـر بـر    ،بوده است

امـا متأسـفانه از آنهـا    .)1(در واقعة كربال به شهادت رسيدندأبوالفضل و جعفر،

گوينـد  به خاطر نامشان در حالي كه اين همه از كربالء و شهدايش سخن مـي 

!!.شودهيچ نامي برده نمي
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بـوده اسـت كـه    »أبوبكر و عمـر «�نام دو تن از فرزندان حسن بن علي 

اما از او نيز تنها بـه  .)1(عموهايش در كربالء به شهادت رسيدكر نيز همراه أبوب

.!شودخاطر نامش نامي برده نمي

بوده است كه » أبوبكر و عمر«نيز �ن بن علي نام دو تن از فرزندان حسي

مـان واقعـة كـربال بـه     شـان در ه آن دو نيز همراه با پدر و عموهـا و بـرادران  

.!آيدشان از آنها ذكري به ميان نميبازهم به خاطر اسماما ،)2(شهادت رسيدند

ملقب به زين العابدين كه يكي از �نام دو تن از فرزندان علي بن حسين 

.)4(بوده است»عمر و عايشه «)3(دباشمي» أبوبكر«هاي او نيز كنيه

أبوبكر، عمـر و  «ملقب به كاظم�نام سه تن از فرزندان موسي بن جعفر 

.)5(ه استبود» عايشه

.)6(بوده است» أبوبكر«قب به رضا مل�هاي علي بن موسي يكي از كنيه

.)7(بوده است» عايشه«د ملقب به هادي نام يكي از فرزندان علي بن محم

.)1(...و موارد بسياري ديگر
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برخالف باورهـاي  هتوان گرفت اين است كاي كه از اين موضوع مينتيجه

و پيروان او از خلفا و يـا احيانـاً   �علي : عتقدندشيعيان كه مبرايج ميان غال

چنـين  ،از ديگر صحابه ناخوشنود بوده و بين آنها كينه و دشمني وجود داشته

.هيچ وجه صحت نداردبهچيزي

�از ابوبكر و عمر �داستان خشم فاطمه
ــندگان و    ــر از نويس ــاني و برخــي ديگ ــاي نادرســت تيج ــه كاره از جمل

و روايـت  » ....فاطمـه بضـعة منـي   «يگديث سـاخت ندگان اين است كه حگوي

و شـتم  و ضرب) 254ص(» !أبوبكر بر سر فدكنزاع ميان فاطمه با«نادرست 

اش در جريان بيعـت  خانهنزدو شكستن پهلوي او توسط عمر، همچنين آتش

گيرنـد كـه   و نتيجه گرفته مي،را كنارهم گذاشته) 190ص(» !اجباري با أبوبكر

خشم خدا و رسول او واقع شده اند، زيرا در روايتي آمده أبوبكر و عمر مورد

خداوند با خشم فاطمه خشـمگين و بـا   «، »..!إن اهللا يغضب بغضب فاطمه«ه ك

.!!»شودخوشنودي او خوشنود مي

وسيلي خوردنش از عمرزدن خانة فاطمه وبررسي روايت آتش

!اجبار علي براي بيعت با أبوبكر
سه روايت آمـده  �بيعت حضرت علي با أبوبكر به طور كلي در رابطه با 

و تنها همان روايت سوم درست اسـت  ،روايت افراطي و جعلي هستندكه دو

و فرزنـدانش  �كه با مدارك قطعي و از جمله بـا سـخنان و اقـدامات علـي     

.كامالً سازگار است
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خـودداري  �از بيعـت بـا أبـوبكر    �علي :گويدروايت افراطي اولي مي

ياد كرد كه هرگز با او بيعت نخواهـد كـرد، زبيـر در آغـاز مـاجرا      كرد و قسم

و علـي  ،كرد كه بايد بـا علـي بيعـت كننـد    شمشير كشيد و مردم را تهديد مي

رفت تا آنها را از بيعت با أبوبكر باز همراه با فاطمه به منازل انصار ميشبانگاه 

.دارد و با خود او بيعت نمايند

اش نـه عمر همراه بـا جمعـي از اصـحاب بـه خا    :گويدروايت دوم نيز مي

زور وارد منزلش شدند كـه درب خانـه،   بههجوم بردند، او را تهديد كردند و

اي كه صورتش به پهلوي فاطمه اصابت كرد و به گوش او سلي زدند، به گونه

اش را نيز به خانه! كبود شد و محسن فرزندي كه در شكم داشت سقط گرديد

س علي را با طناب بستند و كشان كشان به مسجد بردنـد  و سپ،آتش كشيدند

به فريـادم برسـيد كـه    ! اي برادران: زدعلي نيز فرياد مي! تا با أبوبكر بيعت كند

.)1(!اين عده مرا خوار و درمانده نموده و چيزي نمانده مرا بكشند

روز اول كه �علي : گويديت نزديك است، ميعاما روايت سوم كه به واق

خودداري كرد، امـا  �بود، از بيعت با أبوبكر �غسل جنازة پيامبر مشغول 

چنـين آورده  �إبن إبي الحديد از زبان علـي  روزدليل خودداريش را در آن

:است

سپس أبوبكر برخاست و براي مردم سخن گفت و از آنها غـذر طلبيـد و   «

ن آن خداونـد مـا را از زيـا   ! به راستي بيعت با من چيزي ناگهـاني بـود  : گفت

به خالفت رغبتـي نداشـته   نمن هرگز براي رسيد! به خدا سوگند! حفظ نمايد

ام، اما اكنون مسئوليت سنگيني بر دوش من نهاده شده كه طاقت و توان آن را 

:دارم، سپس علي و زبير گفتند
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ه كه ما را ناراحت ساخته، چيزي جز عدم مشورت با ما نيسـت، و إال  آنچ«

دانيم؛ زيرا او يـار غـار   مي» خالفت«ترين انسان براي مقام ما أبوبكر را شايسته

سـفيد  او ريـش «،دانيم كـه سـني از او گذشـته   پيامبر و همدمش بوده و ما مي

ر فرمود كه امام جماعت خود به او اميو رسول خدا نيز در ايام بيمار» ماست

.»مردم بشود

اسامه بن زيد كه رسول «كند كه روايت مي�شيخ طبرسي نيز از امام باقر 

ني كـه همـرا سـپاهش بـه مدينـه      داشت، زمابسيار او را دوست مي�خدا 

نوان جانشين رسول خدا انتخاب كرده اند، و ديد مردم أبوبكر را به عبرگشت

همين كـه  : علي فرمودچه شده اسـت؟  : نزد علي بن أبي طالب رفت و گفت

.)2(»!آري: فرمود! آيا تو هم بيعت كردي: أسامه گفت! بينيمي

پس از اينكه ديد گروهي از قبايل �علي «در روايت ديگر آمده است كه 

و بنـا بـه گفتـة صـريح     ،ر خطـر اسـت  اطراف مدينه مرتد شده اند و اسالم د

بيعت كرد، همانگونه كـه  �خويش داوطلبانه و از روي ميل باطني با أبوبكر 

:فرمايدمي
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مدتي از بيعت با أبوبكر خودداري كردم، اما وقتي ديدم گروهـي مرتـد   .. .«

شده و از اسالم برگشته اند و به نابودي دين خـدا و آيـين محمـد و ابـراهيم     

كنند، ترسيدم كه اگـر بـه يـاري اسـالم و مسـلمين      دعوت مي) عليهم السالم(

من در مقايسـه  آيد كه براي نشتابم، شكاف و ويراني بزرگي در اسالم پديد مي

تر است؛ واليتي كه كـاالي چنـد   دادن واليت امور و خالفت سختبا از دست

پس در همان هنگام نزد أبوبكر رفـتم و  ! رودروزي است و سپس از دست مي

كردم، تا اينكه باطل از بيعت نمودم و به همراه او در سركوبي مرتدين شركت 

.»ميان رفت

:فرمايدحضرت علي جايي ديگر مي

.)1(»فنظرت في أمري، فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي... «

در باره شرايطي و امور خود انديشيدم و ديـدم كـه بيعـت كـردنم بـر      ... «

.»رمانروا شدنم اوليت داردف

بنابراين، روايت افراطي دوم كـامالً مـردود اسـت، و چنـان كـه برخـي از       

هـم از لحـاظ   و» محتـوايي «علماي شيعه نيز اقـرار كـرده انـد، هـم از لحـاظ      

و تمام محدثاني كه اين روايت را در كتـب  ! جعلي و فاقد سند است» روايتي«

خود آورده اند، هيچكدام سند و سلسله روايان آن را نياورده اند، و اين خـود  

شـيعي  (باشد، همانگونه كه إبن إبي الحديد بودنش مياساسدليل كذب و بي

عمـر خانـه   : گوينـد اين ادعا را كه مي«: گويدمي) معتزلي و شارح نهج البالغة

و غيرقابـل قبـول   لش كوبيد، باطـ يفاطمه را آتش زد و درب خانه را به پهلو

.)2(»دانيممي

» ابراهيم بـن يسـار نظـام   «نخستين كسي كه به جعل اين داستان پرداخت، 

» أبوالفتح شهرستاني«بود، چنان كه » فرقة نظاميه«رييس ) هجري231-160(

:گويدود ميدر كتاب خ
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زدهمين مورد از كارهاي نارواي او توهين به اصحاب رسـول خـدا   يا«

عمر در روز بيعت شكم فاطمـه را  : وي داستاني را جعل كرد و گفتبود،

خانـة فاطمـه را بـا سـاكنانش     : زدزد و او سقط جنين شد، عمر فرياد مي

.)1(»لي و فاطمه و حسين در خانه بودنددر حالي كه ع! بسوزانيد

ابن أبي الحديد نيـز بـه نقـد آراء و عقايـد ابـراهيم بـن يسـار پرداختـه و         

آنچه او در مورد حمله به خانة فاطمه ذكر كرده و اينكه هيزم جمع «: گويدمي

كردند تا آن را بسوزانند، خبر واحدي است كه فاقد سـند بـوده و غيرموثـق و    

.)2(»!اعتبار استبي

محقيقـين شـيعه نيـز در ايـن مـورد      از » محمد تقي آيت الهـي سيد«دكتر 

:ميگويد

مانند مسـعودي و حتـي سـيوطي در مطـالبي كـه بـه       نويسان بعديتاريخ«

راايدانـيم مطلـب تـازه   موضوع خالفت اختصاص داده اند، تا آنجـا كـه مـي   

كـه داراي  » طبرسـي و مجلسـي  «: ها بعد كسـاني همچـون  نياورده اند، اما قرن

ياري را بـه طرفـداري از باورهـاي خـود     بسـ طبيعتي جدلي بـوده و روايـات   

ساختند و پرداختند كه غالباً فاقد ارزش تاريخي هسـتند، امـا بـراي بازسـازي     

بهترين روش ايـن اسـت كـه    پيامدهاي انتخاب ابوبكر صديق،ه وجريان سقيف

بلكـه آثـارش از  ،نـويس تـرين تـاريخ  را كه نه تنها قـديمي » سيره ابن اسحاق«

.)3(»زبه ما رسيده است، اساس كار تحقيقي قرار بدهيمطريق سيره ابن هشام ني

و جسـارت  ينهو با قبول ايـن روايـت ناخواسـته تـو    تيجاني و همفكران ا

جـرأت نشـان   روا داشته و او را بسيار ضعيف و كـم �بزرگي نسبت به علي 

، تاي كه در اين روايت و چند روايت ديگر اين همه ضعيف اسعليداده اند،
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چطـور  ! نمايـد؟ اتي ديگر اين همه شجاع و غيرتمند جلوه مـي چگونه در رواي

�با آن همه شجاعتي كه از او سراغ داريم بـه عمـر   �ممكن است كه علي 

گزارش قنفذ فرصـت دهـد تـا بـه همسـرش كـه دختـر رسـول         يا به خدمت

!اي وارد كنند و سبب سقط جنيني بنامي محسن بشوند؟است صدمه�خدا

يف بود كه نتواند از حـريم خـانوادگي خـود دفـاع     تا آن حد ضع�آيا علي 

توانست ادعاي خالفت و رهبري اگر چنين شخصيتي داشت، چگونه مي!كند؟

توانست از امپراطوري پهناور و نوپـاي  چگونه مي! جامعه مسلمانان را بنمايد؟

.!اسالم دفاع كند و آن را اداره نمايد؟

د ضرب و شتم قرار گرفت، مور�زماني كه فاطمه توسط عمر : آورده اند

گـر ايـن   اما علي نظاره! جنينم را كشتند! اي پسر أبي طالب:زدفاطمه فرياد مي

.)1(!كردماجرا بود و براي حمايت از همسرش كاري نمي

سـوار  شيرخدا و شه�ها با شأن و مقام علي آيا اين سخنان ناسره افراطي

.!سازگار است؟!اسالم و قائل عمرو بن عبدودها

كننـد، خـادم اسـالم و    فكر مـي ! آيا اين راويان اخبار و طوطيان شكرشكن

.!مسلمين اند؟

.!ها به علي و فرزندانش گناه نيست؟ها و هتك حرمتآيا اين جسارت

را شكسته و بر صورتش �آيا عمري كه پهلوي فاطمه دختر پيامبر خدا 

ختـر فاطمـه  و   اش را به آتش كشيده؛ سزاوار است كـه بـا د  سيلي زده و خانه

ترين قاضي صدر اسالم بزرگ�و خود علي ،ازدواج كند�ي پيامبر نواده

.!ولي و عقد نكاحش باشد؟

�به فرض محال اگر چنان كاري از حضـرت عمـر سـر زده بـود، علـي      

تني حسن و حسين و زينب را دختر خود و فاطمه و خواهر» ام كلثوم«هرگز 
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د ام كلثوم و نه حسنين نيز هرگـز حاضـر   آورد، نه خودرنمي�به نكاح عمر 

.!عضوي از خانواده خويش قبول كنندشدند، قاتل مادرشان را به عنواننمي

دختـرش ام كلثـوم را بـه    �آري، به شهادت منـابع شـيعه و سـني علـي     

شان بود كه ام دواجي ازثمره» زيد«درآورد و يك پسر به نام �همسري عمر 

در يـك روز فـوت   �از شـهادت عمـر   فرزنـدش زيـد هـردو پـس    كلثوم و

.)1(كردند

و علـي  ،بن خطاب دختر علي را غصب نمودهعمر : گويندجالب اينكه مي

:كندچنانچه كليني از امام جعفر صادق روايت مي! نتوانست مانع از آن شود؟

M��8 RGX ,h�� ��� ��!Q)2(،خواست دختـرش را  يعلي نم«: گوينديا مي

د وكيـل  روبنابراين عمويش عباس را در اين مـ . و ترسيدبه عمر دهد، ولي از ا

.)3(»!خود نمود

وقتي از علت سكوت و انفعال حضرت علي در برابر اين فاجعه از مبلغين 

م علـي بـه خـاطر مصـلحت اسـال     «: گويندشود، مياين روايت باطل سؤال مي

فظ وحدت مسـلمانان  به فرض صحت روايت اگر مصلحت ح» .چيزي نگفت

يت داشـت كـه او انتقـام و دفـاع از     ونظر حضرت علي اهميت و اولچنان در 

حق خانوادگي خود را فداي آن ساخت، شما كه مدعي پيروي از آن بزرگـوار  

دسـت  سبب تفرقـه اسـت،  هستيد، چگونه از نقل و تبليخ آن روايت كه قطعاً
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ـ    حضـرت علـي از اصـل مـاجرا گ    ! ؟ديداربرنمي هذشـت، شـما از نقـل حادث

.!؟گذريدنمي

اين روايـت روايتـي   «: گويدمي» محمد عزت دروزه«و همانگونه كه استاد 

ي رقـابتي سياسـي اسـت كـه پـس از      و نتيجه،كامالً جعلي و ساختگي است

.)1(»بودخلفاي راشدين بين امويان و هاشميان پديد آمده

»كفد«مسأله بررسي 
ن و داستان فدك ماجراي ديگري است كه تيجـاني و بسـياري از گوينـدگا   

.اي ناروا و غيرمنصفانه فربه كرده اندنويسندگان آن را به گونه

�ثابــت كننـد كــه بـين اصــحاب و خانـدان پيــامبر    خواهنـد آنـان مــي 
.هاي سختي وجود داشته استاختالف

فدك را به فاطمه بخشيده بود، اما بعد از وفـاتش أبـوبكر   �زيرا پيامبر 

إن اهللا «و طبق روايت ،خشمگين شدآن را از او غصب كرد و فاطمه نيز از او

.»!ر مورد خشم و غضب خدا قرار گرفت، أبوبك»يغضب بغضب فاطمه

فدك نام روستايي در حجاز بود كه يهوديان در آن سكونت داشتند، زماني 

كه خيبر توسط مسلمانان فتح گرديد، يهوديان فدك كـه سـرزمين بـدون دژ و    

هوديـان خيبـر كـه داراي دژهـا و     وقتي ديدند كـه چـه بـر سـر ي    ،بارويي بود

هاي مستحكمي بود آمد، دچار ترس و وحشت شدند، از طرفي ديدند كه قلعه

با يهوديان خيبر بر اين مبنا مصالحه كرده است كـه آنـان بـر    �رسول خدا 

ن نيمي از محصـوالت  اهاي خود كار كند و در مقابل كارشها و باغروي زمين

.لمال نظام اسالمي تحويل دهندرا بردارند و بقيه را به بيت ا
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نگد، داوطلبانه تسليم شدند جبه همين سبب بدون آنكه رسول خدا با آنها ب

و خواهان توافقي با رسول خدا همانند آنچه پيامبر با يهوديـان خيبـر درپـيش    

.گرفته بود، شدند

كه اراضي فدك همچون اموال دنيخ و روايان سيره بر اين عقيده ااكثر توار

ير ملك خاص رسول خدا بود و همانند غنايم خيبـر، مشـمول تقسـي    بني نض

، و )بيـت المـال  (گرفت تا خمس يك پنجم آن، از آن خدا و رسـول  قرار نمي

چهار پنجم ديگرش، از آن مهاجرين و مجاهدين باشد، بلكه تمام عايـدات آن  

رسـيد كـه خمـس سـاير غنـايم در آن      اراضي در همان مواردي به مصرف مي

.شدزينه ميموارد ه

را در مصالح عامة مسلمانان به مصرف آن�رسول خدا به همين سبب

اش را بـه نحـو   هاي زندگي خـود و خـانواده  رساند و از باقيمانده آن هزينهمي

.كردمتعارف تأمين مي

بـه  �ملـك خـاص رسـول خـدا     : بنابراين، آنگونه كه تواريخ آورده اند

فكـرانش  ها و همو به گمان تيجاني،برسدمعني رايج اين كلمه نبود تا به ارث

نزاعي بر سر مالكيت آن رخ بدهد، بلكه اختالف پيش آمده اخـتالف بـر سـر    

اداره فدك و سرپرستي و مصرف درآمد و عايداتش در موارد معين خود بوده 

قـرار  ) بيـت المـال  (بار كه آن اراضي در سايه سرپرستي عامه تبدين اع.!است

سرپرستي خاصي بـوده كـه بايـد تنهـا در اختيـار رسـول       نداشته، بلكه داراي

.گرفتو جانشينان او در خاندانش قرار مي�خدا

زنده بود، شخصاً اداره آن را خود بر عهده داشـت،  �تا زماني كه پيامبر 

اما هنگامي كه وفات يافت و أبـوبكر بـه خالفـت رسـيد، حضـرت فاطمـه و       

نيـز از  �عباس عموي پيامبر و طبق بعضي از روايات �همسران پيامبر 

: أبـوبكر صــديق خواســتند فـدك را در اختيارشــان قــرار دهـد، امــا او گفــت   

چـه  گذاريم و آنما پيامبران از خود ارث بر جاي نميفرموده اند كه �پيامبر

.»است) امروزي متعلق به امور خيريهبه تعبير و(خود گذاشته ايم، صدقه از
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را برتـر  �من خانواده رسول خدا «كه ابوبكر صديق به آنان يادآور شد

بـراي مـن   �بستگان رسول خـدا  !دانم، به خدا سوگنداز خانواده خود مي

.»يشاوندانم را بر آنان ترجيح بدهمتر از آنند كه خومحبوب

و در ،لذا أبوبكر صديق از سپردن سرپرستي فدك به آنان خـودداري كـرد  

ناراحـت شـد و انـدوهي از    �ه فاطم! اين بين بنا به بعضي روايات مشكوك

و تا زماني كه وفات يافت با أبوبكر سخن نگفـت  ،)1(اين جهت در دل گرفت

روز بعد از وفـات  75كه طبق روايات برادران شيعه وفاتش سه ماه و به قولي 

.)2(بوده است�پيامبر 

اما بعضي از روايات صحيح خود شيعيان برخالف آن آمـده اسـت؛ يعنـي    

أبوبكر نه تنها ناراحت نشد، بلكه راضي گشت؛ همانگونه كـه  فاطمه از سخن 

:در شرح نهج البالغه آورده اند» إبن ميثم بحراني و دنبلي شيعي«

چه را كه براي پـدرت بـود، بـراي تـو نيـز      آن: أبوبكر به فاطمه گفت«

داشت و ما بقي را هست، رسول خدا از درآمد فدك مايحتاج شما را برمي

كرد، شايسته است كه تو نيز همين كار را بكني كـه  ميدر راه خدا تقسيم 

بوبكر وعده داد كه او كرد، سپس فاطمه آن را پذيرفت و راضي شد و به أ

.)3(»همين كار را بكند

تا آنجـا  ... (ابوبكر بعد از آن نزد فاطمه رفت و«: در روايتي ديگر آورده اند

.)4(»سپس فاطمه راضي شد:) دگويكه مي

��� a#������ a#�2P��h ,�k ,�d- D
��� P�� ~�k ,7_>`� ��� |} ,aX_�
�−7_>�k ,�/@#} ,�>�����f D
�-� h ,����); Nm�8 H;� ,aX_P�� ~� |}
k ,�dn ,�3OP�, |} ,a3�*���� £+23�� ,���3� z�A ,

k--� �--�B#i� z�A D
�Y� h ,2#2{� �;s H;� ,aX_P�� ~� |}�k ,
n?�%; z�A ,−h ,Nm3�8 H;� |}
k ,�dn ,
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، بلكه در مقام عمل نيز همـين  گفتن اكتفا نكردتنها به سخنأبوبكر صديق 

و إبن ميثم بحراني و فيض اإلسـالم، كار را كرد، همانگونه كه إبن أبي الحديد 

:شارحان شيعي نهج البالغه آورده اند

أبوبكر محصوالت و سود آن فدك را گرفته به قدر كفايـت بـه اهـل    «

وعثمـان نيـز   كرد، عمر ان تقسيم ميباقيمانده را ميان مستمندداد وبيت مي

ت علي نيز همـين كـار را ادامـه   بعد از ايشان حضرهمين كار را كردند و

.)1(»داد

فدك را به عنوان ميـراث از أبـوبكر صـديق نخواسـته     �بنابراين، فاطمه 

و مصرف عايدات آن در امـور خيريـه،  بود، بلكه خواهان آن بوده كه در اداره

نضير و سهم خود از محصوالت با اموال فدك و بني�همانگونه كه پيامبر 

.كرد او نيز نقش داشته باشدعمل ميخيبر

از طريـق فاطمـه خواهـان    �كند كـه عبـاس و علـي    إبن كثير نقل مي

نظارت بر اين اراضي بودند تـا بـه مصـرف صـدقات و امـور خيريـه برسـد،        

ان مـواردي كـه   همچنين خواهان آن بودند كه خود ايشان آن اموال را در همـ 

.)2(»رسانده، به مصرف برسانندپيامبر به مصرف مي

آنان هرگز خواهان ميراث نبوده اند، زيرا حضرت علي كه از فقهاي درجه 

ما پيامبران از خـود ارث  «كه �اول صحابه بوده، كامالً به اين سخن پيامبر 

حضـرت  آگاه بوده است، همانگونه كه خود»...گذاريم وبر جاي نمي) مادي(

أبوبكر صديق ،علي نيز طبق گزارش تاريخ طبري و نيل األوطار شوكاني گفته

!...من نيز اين حديث را شنيده ام: را تأييد نمود و فرمود

قبالً فدك را به فاطمه هديه �كند كه پيامبر جالب اينكه تيجاني ادعا مي

ر فاطمــه فــدك را بــه عنــوان ارث پــد: گويــدچگونــه يكجــا مــي! داده بــود

��� h ,2#2{� �;s H;� |} ,�X_P�� ~�Y−h ,����); Nm�8 H;�
k ,�dn− ,7_>p� ��� |}
 �BC
k ,���− 7�� �; �OP�, |}Ma�*���� £+2��Qk ,--� D

��� a#������ a#�2P��h ,Yk ,�d- D



بازسازي باورها��301

آن را بـه  �داند كه پيامبر اي ميخواست، اما در جايي ديگر آن را هديهمي

.؟!او بخشيده بود

شناسيم، هرگز از حق مسلم خود اگر ارث هم را مي�گونه كه علي ما آن

كرد و تا پاي جان از حق خود و همسـرش و سـاير   نظر نميشد صرفاببوده 

ـ   ، اما مـي نمودمستحقان دفاع مي بـه مناقشـه   �ه تنهـا بـا ابـوبكر    بينـيم كـه ن

و با او بيعت كرد، پشت سرش نمـاز  نپرداخت، بلكه حرف او را تصديق نمود

....!نامگذاري نمود» أبوبكر و عمر«خواند و نام فرزندانش را با نام مي

گذاريم و هرچه داريم صدقه ما پيامبران از خود ارث بر جاي نمي«: روايت

يعه نيـز آمـده   هاي خـود شـ  كه در كتاب» )اده شودو به نيازمندان بايد د(است 

سـخني را فرمـوده باشـد، امـا علـي و      �پيـامبر  است؛ چطور ممكن است

.!اختالف پيدا كنند�آن را نشنيده باشند و با أبوبكر �فاطمه

داننـد، از  ترين كتابش مـي ران شيعي صحيحدكه برا» اصول كافي«در كتاب 

:امام باقر روايت شده است

» ��E ¤� � >+� : 7 3���� �¬�3> �3OL �["�� F�*0 2;�@�� �OL  �@�� F��
,+2P�� aO��e�� ,���P�e� aT+� ��O@�� ��� H3��� ,��3J+, `� ��+�3�#, � 3T+ #   ���P�

���� v); y=s ��8 y=s H[� ,NO@�� � T+�s«)1(.

هاسـت، ، همچون برتري ماه كامل بر ستاره)غيرعالم(برتري عالم بر عابد «

به راستي علماء وارثان پيامبران هستند، پيامبران هرگز دينار و درهمي از خـود  

به ارث نگذاشتند، بلكه علم را بر جـاي نهادنـد، پـس هـركس از آن سـهمي      

.»واني برده استبرگرفت، سود فرا

��� h ,���O0 ,���0 � !��k ,-Y .�/0 ,MF��NO@/u� �  �@�� .� T .�; ,NO@��Q D
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بخش پنجم

خداونداز غير » توسل و استعانت«
بيـنم كـه   زم مـي يادآوري ايـن مطلـب را ال  » توسل«بيش از بررسي مسأله 

تقسـيم  » ثوابـت و متغيـرات  «تعاليم شريعت اسالم در مجمـوع بـه دو بخـش    

:شوندمي

و چهـارچوب و اسـكلت   » اصول و مباني كلي«آن بخش از :بخش ثوابت

ان و گذر زمـان بـر روي آنهـا تأثيرگـذار نيسـت، و     دين هستند كه تفاوت مك

:شود كه عبارتند ازشان نميسبب دگرگوني

ايمان بـه خداونـد و توحيـد الوهيـت و ربوبيـت،      «:ل اعتقادياصو-الف

.»هاي آسماني و جهان پس از مرگايمان به ماليك و پيامبران و كتاب

وفـاي بـه عهـد و    » داريصـداقت، امانـت  «: اصول اخالقي همچون-ب

پيمان، درستكاري، حسن اخالق و در مجمـوع، آراسـتن بـه فضـايل و دوري     

.»...جستن از رذايل

كـه در  ... نمـاز، روزه، حـج، زكـات، جهـاد و    :اصول عبادات، ماننـد -ج

اصـل و قاعـده بـر عـدم دسـتكاري و پرهيـز از كـم و        » ثوابت«ارتباط با اين 

است، زيـرا هرگونـه   ) بدعت(ي دوري از زيادكردن آنها و يا به اصطالح شرع

ـ    «نها تعـرض بـه حـريم    كم و زيادنمودن آ » دبيرالوهيـت، علـم، حكمـت و ت

نمـودن ذات حـق بـه اهمـال مسـايلي اسـت كـه        و پناه بر خدا مـتهم خداوند

وجودشــان الزمــه زنــدگي مؤمنانــه بــوده اســت؛ همچنــين نــوعي تشــريع و  

شدن و مهجورمانـدن  گذاري غيرمشروع است كه زمينه را براي مخدوشقانون

.كندمبني دين فراهم مي

:بخش متغيرات

احكـام، قـوانين و   ،دهندميتر رهنمودهاي ديني را تشكيل متغيرات كه بيش

مقرراتي هستند كه با توجه به نيازهاي علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصـادي و  
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بـه وسـيله   لـف هـاي مخت ها و پيشرفتهاي بشري و دگرگونيسياسي جامعه

شـوراي دانشـمندان و   «مراكز علمي و تحقيقـاتي كارشناسـي شـده و توسـط     

ازين ديـن و بـا اسـتفاده از    جـامع الشـرايط در پرتـو اصـول و مـو     » مجتهدان

شـوند كـه   براي جوامـع اسـالمي تصـويب مـي    » اصول فقه«كارهاي دانش راه

تغييردادن آنها با توجه به شرايط زماني، مكاني، اوضاع و احوال و اشـخاص و  

» هـا و فقـه مصـالح   ها، واقعيتها، ضرورتاولويت: فقه و معرفت«: با مالحظ

دفع مصالح و منافع و«در جهت تأمين ناسان دين و دانششتوسط شوراي كار

.بوده و بالمانع است) ابداع و نوآوري(،كارشناسي شده» مفاسد و مضار

واردشدن بـه محـدوده ممنوعـه    » تقرب به خداوند«اما جعل حكمي براي 

است كه خاص خداوند بـوده و اگـر   » عبادي«و عمالً تشريح حكمي » ثوابت«

آيد و چيزي را شند با گذر زمان هركس ميها از چنين حقي برخوردار باانسان

اظافه يا از آنها كم ميكند و نتيجـه چنـين چيـزي از قبـل معلـوم      » عبادات«به 

است، زيرا حكم خدا و حكم بنده خدا با يكديگر آميخته شده و هيچ منزلـت  

اصول و » بودنخلوص و زاللي و الهي«و ،ماندي دين باقي نمياو احترامي بر

.رودختي زير سوال ميمباني آن به س

:فرمود�روايت شده كه رسول خدا 	بن عباس از ا

» �s 34� F3�O�� a3[O³ �3� ��, > £�b! �OL F[��� R�;, H8 �*=s ¡¢��
� "# :����9� �_� �# ¤�� !� "#� :a39+�P�� k 3GO�� �3���e �y34 a3PO0 ` � !

k GO�� ��e +�2�� �� ÁP�� ` �� !�P9�3G� FC��� � E� :��3��81¨3�� ¤� !
FC��� � E� :�_�� ¤� ` � DDD¡} �; �O0 �y4«)1(.

ا و خزيدن مورچه در تاريكي شـب بـر روي سـنگ    تر از ردپشرك پنهان«

بـه خـدا و جـان تـو و     ! اي فالني: صاف و سياه است، مثالً اينكه كسي بگويد

مـا را  ) خانـه (اگر اين سگ نبود، ديشـب دزدان  : يا بگويد! جان خودم سوگند

��� h ,R�E 2�> 2��� ,�(�"�� �_³ �� '� F"��k ,Yf D
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و !) زدنـد و دستبرد مـي (آمدند و اگر مرغابي در منزل نبود، دزدان مي!زدندمي

اگـر خـدا و فالنـي نبـود، فـالن كـار صـورت        : اينكه كسي به دوستش بگويد

.»!آميخته با شرك هستند) اگر براساس اعتقاد باشند(گرفت، اينها همه نمي

از عقايـد باطـل و   هـا و انتقـاد   سـازي دل هرگاه اسالم تا اين اندازه در پاك

اشتباه آنان حساس و گوش به زنگ باشد، اگر افرادي را ببينـيم كـه در دعـا و    

برند و به غير خدا پناه مي) انجام اموري كه تنها در توان خداست(درخواست 

كار شـما  : شان متوجه غير اوست، چگونه رواست به آنها بگوييماميد و هراس

در حالي كـه در روايـت   ! (ان ادامه بدهيدتوانيد همچنهيچ اشكالي ندارد و مي

و .»دعا و درخواست عين عبادت است«M£,�P@�� 4 ��L2�� Q: صحيح آمده است

.همه ايمان داريم كه عبادت براي غير خدا روا نيست

»توسل«بررسي علمي موضوع 
رسيدن به چيز ديگري قـراردادن، از طريـق   چيزي را وسيله: يعني» توسل«

.شدنيكي جستن، او را وسيله قراردادن و دست به دامنكسي به ديگري نزد

همان وسايلي هستند كه انسان را به خـدا  » توسل«اما در اينجا منظور ما از 

جستن به خـود  سازند، خداوند نيز مؤمنان را براي نزديكي و تقربنزديك مي

:فرمايددهد، همانگونه كه ميدستور مي» وسيله«به استفاده از 

{�¢��¡����¢��¡����¢��¡����¢��¡������ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£
� �®� �¬��«��®� �¬��«��®� �¬��«��®� �¬��«z�£2¬�u� :-
تقوا را پيشه سازيد و ! اي مؤمنين«�

) از اين طريق(براي تقرب به خدا وسيله بجوييد و در راه او جهاد كنيد تا 

.»رستگار شويد

در آيه فـوق بـا هـم اخـتالف نظـر      » وسيله«مسلمانان در معني و تعبير از 

و متصـوفه اهـل   (ز جملـه بسـياري از شـيعيان اماميـه     دارند، برخي از آنها و ا

بين خدا و انسان تعبير كـرده انـد؛ يعنـي    » وساطت«وسيله را به «كلمه ) سنت
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تواننـد  مـي » كسب منفعت و دفع مضرت«جستن به خدا و مؤمنان براي تقرب

بندگان خاص خداوند همچون انبياء، اولياء و ائمه را واسطه قرار بدهند، آنهـا  

.!كه اين عمل براي نزديكي به خداوند كامالً مشروع استمعتقدند

بارها از توسل بـه غيـر خداونـد بـه     » آنگاه هدايت شدم«تيجاني در كتاب 

كنـد و آن را عملـي كـامالً مشـروع بـه شـمار       ويژه توسل به اموات دفاع مـي 

.آوردمي

:در پاسخ به او و همفكرانش بايد گفت

ه جــز در مــوارد تعلــيم و تربيــت و انبيــاء و ائمــ: اشــخاص صــالح ماننــد

شان ندگانزه بشري و طلب دعاي خير از بودن و در ارتباط با امور روزمراسوه

جلب منافع و دفع مضرات باشند، بلكه براي » وسيله«توانند شخصاً هرگز نمي

تقرب به خداوند تنها توسل به وسايلي كه خداوند در قرآن و پيامبر در سـنت  

و » ايمـان و عمـل صـالح   «فرموده انـد، ماننـد توسـل بـه     صحيح صراحتاً بيان

:هايش جايز هستند، زيراو در امور زندگي اسباب و قوانين و سنت» عبادات«

هاي زنده و يا شدن به غير خدا جز در اموري كه در توان انسانمتوسل-1

طلب دعاي خير از ايشان است، يكي از موضوعاتي است كـه اسـالم آن را در   

امينانه برايشان صـورت گرفتـه باشـد   اني كه اتمام حجت ناصحانه و مورد كس

موجودي همچون خدا آفريـدگار زمـان و مكـان و    داند؛ زيرا هيچمي» شرك«

و قدرتي غيبـي نـدارد كـه بتوانـد همـه جـا       ،خارج از محدوديت آنها نيست

بر همه چيز باشد، تا مـردم در هـر مكـان و    » و عالم مطلقحاضر، ناظر، توانا«

اگـر  ! زماني به او دسترسي داشـته و هروقـت بخواهنـد بـه او متوسـل شـوند      

ا باشد، در واقع همتاي خدا بـوده و يـ  موجودي در جهان داراي چنين صفاتي 

خود خداي مستقلي است كه در اسالم و فقط اسالم چنـين بـاوري پـذيرفتني    

» علـم و عمـد  «و از روي » اتمام حجـت «در مورد كساني كه پس از (نبوده و 

.است» كفر و شرك«شان آشكارا عمل) چنان باور داشته و عمل كنند
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انسان بايد به موجودي متوسل شود كه علم و توانايي او به مكـان و زمـان   

محدود نباشد و خود خالق مكان و زمان و همه جا حاضـر و نـاظر و از همـه    

باشـد  او، و مالك سود و زيـان  ترازها و نيازها آگاه، همه چيز در دست قدر

خداي سبحان است و بـس، و اگـر كسـي ايـن صـفات را      اصكه اين تنها خ

.!به غير خدا نسبت دهد، كار او شرك است) عالماً و عامداً(

يـافتن  هدايت) تبعيت از تعاليم قرآن و(كند كه توسل به خدا قرآن بيان مي

:فرمايدو بر صراط مستقيم قرارداشتن است، چنانچه مي

{�O��N��M��L��K�O��N��M��L��K�O��N��M��L��K�O��N��M��L��KS��R��Q�������PS��R��Q�������PS��R��Q�������PS��R��Q�������Pz����[L �( :�d��» هركس

قرآن و سنت (خدا به ) در اصول عقايد و اصول اخالق و مباني شرعيت(

.»ت و مستقيم رهنمون شده استبيگمان به راه راسمتوسل شود) صحيح

{°¯°¯°¯°¯³�²�±³�²�±³�²�±³�²�±¶�µ�´¶�µ�´¶�µ�´¶�µ�´¸̧̧̧¹¹¹¹�º�º�º�º
»»»»� z������� :�Y��» مگر كساني كه توبه كنند و برگردند و به

خويش را خالصانه از نبپردازند و به خدا متوسل شوند و آيياصالح خويش

، پس آنان از )و فقط و فقط او را بپرستند و به فرياد خوانند(آن خدا كنند 

.»زمره مؤمنان خواهند بود

{��È��Ç�� �Æ��Å� � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��È��Ç�� �Æ��Å� � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��È��Ç�� �Æ��Å� � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��È��Ç�� �Æ��Å� � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾
�Í� �Ì��Ë�� �Ê� �É�Í��Ì��Ë�� �Ê� �É�Í��Ì��Ë�� �Ê� �É�Í��Ì��Ë�� �Ê� �Éz������� :�n
كساني كه به خدا ايمان «�

رحمت و ) بهشت و(او متوسل شوند، ايشان را به ) دين خالص(بياورند و به

فضل عظيم وارد خواهد ساخت، و در راه راست و مستقيمي به سوي خود 

.»شان خواهد كردراهنمايي

{Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½Æ���Å���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½z�~{� :nf�» به

ور نيك زيرا كه او تنها يار و ياور شماست، چه سرور و يا،خدا متوسل شويد

.»!كننده خوبي استو چه كمك
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راه راست و صراط مستقيم را خواهدبا توجه به اين حقايق هركس كه مي

درپيش بگيرد و دين خود را براساس ميزان كالم خدا خالص گرداند، تنهـا او  

را عبادت كند، خود را در معرض رحمتش قرار بدهد و خـد را تنهـا مـولي و    

او ) قـرآن و سـنت صـحيح و دعـا در پيشـگاه     (بـه  ياور خود بداند، بايد فقط 

!.متوسل شود و غير او دل بكند

و نشـان  ،سورة مائـده را تفسـير كـرده انـد    36آياتي ديگر از قرآن آية -2

آگاهانـه و اعمـال   » ايمـان «شدن به خداوند جز بـه وسـيله   دهند كه نزديكمي

ه هم متقـي  اندازكس هرآيد و وساطت هيچخردمندانه و خالصانه بدست نمي

ز والگوبودن و طلب دعـاي  يك باشد جز در مقام آموزش و اندرو به خدا نزد

:دخالتي ندارددر تقرب به خدا و رستگاري انسانشانخير از زندگان

{�����m��l��k���j��i��h��g��f��e�����m��l��k���j��i��h��g��f��e�����m��l��k���j��i��h��g��f��e�����m��l��k���j��i��h��g��f��e
v��u��t��s� �r���q��p� �o��nv��u��t��s� �r���q��p� �o��nv��u��t��s� �r���q��p� �o��nv��u��t��s� �r���q��p� �o��n�z�~{� :nn–nf�

ركوع و سجود كنيد ) ي خالق خويشتنها برا! (اي كساني كه ايمان آورده ايد«

) به تنهايي(و پروردگار خويش را ) نش بريد و به خاك افتيدرو تعظيم و ك(

پرستش نماييد و كارهاي نيك انجام دهيد تا رستگار شويد و در راه خدا 

.»!جهاد كنيد

{Ç��ÆÇ��ÆÇ��ÆÇ��Æz��O@�� :���»)بدين (سجده ببر و ) در برابر پروردگارت

.»!ك شونزدي) وسيله به او

:فرمايدساطت بين خدا و بندگانش چنين ميدر نفي وقرآنكريم همچنين

{� �í� �ì��ë��ê� �é� � èç��æ� �å� � äã�� �â��á� �à� �í� �ì��ë��ê� �é� � èç��æ� �å� � äã�� �â��á� �à� �í� �ì��ë��ê� �é� � èç��æ� �å� � äã�� �â��á� �à� �í� �ì��ë��ê� �é� � èç��æ� �å� � äã�� �â��á� �àz
�FG�? :Y��»و هركس ،هركس كار نيكي انجام دهد، براي خود اوست

ترين كاري بدي انجام دهد به زيان خود كرده است، و پروردگارت كوچك

.»داردان خود روا نميستمي را نسبت به بندگ
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عمـل  سازد كه ليت فردي انسان را مشخص و خاطر نشان ميواين آيه مسئ

و اگـر  ،سازدانسان اگر نيكو و پسنديده باشد صد البته او را به خدا نزديك مي

د داشته و كردار و رفتار زشت انجام بدهد، او را از تقرب به درگـاهش  بپندار

.دارندباز مي

شدن به خداوند جز از راه ايمان به خدا ست كه نزديكحاصل سخن اين ا

آيـد و وسـاطت كسـي در    و روز آخرت و انجام اعمال شايسته بدسـت نمـي  

.تواند مؤثر واقع شودتقرب به خدا جز در تعليم و تربيت و دعاي خير نمي

�{â������ �á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øâ������ �á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øâ������ �á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øâ������ �á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øz��$ :n
�
يكو و شايسته به نزد پروردگارش برود، چنين و هركس با ايمان و عمل ن«

.»مراتب باال و درجات وااليي هستندكساني داراي 

گرفتـه  �با توجه به همان آيه خداوند همه مؤمنان از شخص پيامبر -3

كه اولين مؤمن بوده تا تمام اولياء و بندگان صـالح و برگزيـدة خـدا را مـورد     

نبياء و ائمه خـود نيـز   ايعني همه M��s �#( H#y��� �8!Qدهد كه خطاب قرار مي

باشند، از آنجا كـه آنـان نيـز    » وسيله تقرب و تعبد«نص آيه بايد به دنبال بنابر

) بادات اسـت كه همان ع(اي را به خدا وسيلهيمسئول و مؤمورند براي نزديك

نكنند و در محـدوده عبـادات و شـعاير دينـي     » سازيعبادت«و خود ! بجويند

اگـر  زيـرا  ! تواند خود ايشان باشدپس وسيله نمي! د و كم ننمايندچيزي را زيا

رود، همانگونـه كـه   باشد، هرگز دنبال وسيله ديگري نمـي » وسيله«كسي خود 

:فرمايداي ديگر در تفسير همين آيه به صورت شفاف ميآيه

{��µ�� �́�³��²����±����� �°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��µ�� �́�³��²����±����� �°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��µ�� �́�³��²����±����� �°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��µ�� �́�³��²����±����� �°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§
¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶��Â��Á���À��¿��Â��Á���À��¿��Â��Á���À��¿��Â��Á���À��¿

ÃÃÃÃ�z���wp� :
�–
n�»)كساني را كه بجز : بگو) به مشركان! اي پيامبر

نه توانايي دفع زيان ) خواهيد ديد كه(خوانيد به فرياد مي) به هنگام بال(خدا 

ها خوشياو ن(توانند آن را دگرگون سازند و رفع بال از شما را دارند و نه مي
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خوانند، آن كساني را كه به فرياد مي) كنندها و برعكس تبديلرا به خوشي

ترند، خود نزديك) به درگاه خدا(كه از همه )مانند پيامبران(هركدام از آنان 

آنها هم به ) با اين حال(جويند و وسيله ميگارشانبراي تقرب به پرورد

.»دوار و از عذاب او هراسناك هستندرحمت خدا امي

:فرمايدمي�همچنين خداوند 

{¯̄̄̄��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°
��¿��¾����½��� � � � �¼� �»��¿��¾����½��� � � � �¼� �»��¿��¾����½��� � � � �¼� �»��¿��¾����½��� � � � �¼� �»z�«��Le� :��Y�»از به راستي كساني را غير

آنها را به پس ! خوانيد بندگاني مثل خودتان هستندخدا كه به فرياد مي

.»!گوييد بايد حاجت شما را برآورده كنندبخوانيد، اگر راست مي» فريادرسي«

:فرمايدمي» وسيله«ورد نيز در م�خود حضرت علي 

»������t�U�L 0Y	 &���� ��
/'WL�
�8����	 ���� �M�L�
�Q ��. �M���*�� ���� :  �;�)A�[��	�" +����
�L�#���" ���� /����0�6	
�>��	 ����R���" +/��#�N�j��	 ��A���=�* ���f�D0�6	 /P���'�|�" +���f�L0�6	 /��"�7�H �����=�* ���',�U�L ��* +/P�'����	 ��A���=�* ���f

   :v)�i�" +n�)������	 ���. �P���@ �����=�* ������.�7 �#�A�x ���
�k�" +�P�U�@	�" �P���#�* ��A���=�* ����|�b�	 �K��8���"
�K�7��p�8�!	�" �c�,�U��	 +/P�'�k�"�(�i�#�	...W#Wg�	 /P�R�1�k�"...  �P)�,���f����	 /P�R�1)�k�" +... )�k�" ���4���

�u"�#������	«)1(.
برترين وسيله تقرب به سوي خداوند بي آاليش و برتـر بـراي متوسـلين،    «

ايمان به او و رسولش، جهاد در راهش، برپاداشتن نماز، دادن زكات، روزه ماه 

دادن بـه صـورت پنهـان،    رمضان، حج و عمره خانه خدا، صـله رحـم، صـدقه   

.»گر كارهاي نيك و شايسته استر، و انجام ديدادن به صورت آشكاصدقه

���  aP�= ,7_>p� ��� |} ,�X_P�� ~��d� D
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توسل به اموات
:فرمايدخداوند متعال مي

{��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯
��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾����½����� � �¼��»��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾����½����� � �¼��»��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾����½����� � �¼��»��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾����½����� � �¼��»

Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ�� ÐÏ��Î��Í��ÌÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ�� ÐÏ��Î��Í��ÌÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ�� ÐÏ��Î��Í��ÌÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ�� ÐÏ��Î��Í��Ì�z�«��Le� :��Y–��
به «�

دتان خوانيد، بندگاني مثل خوراستي كساني به غير از خدا را كه به فرياد مي

گوييد، بايد ها را بخوانيد و اگر راست ميآن) اگر اصرار داريد(هستند، 

ها داراي پاهايي هستند كه با آنها راه آيا آن! شما را برآورده نمايند) خواستدر(

هايي چشميا ! د؟ني هستند كه با آنها چيزي را بگيرهايداراي دستيا ! بروند؟

.»!هايي دارند كه با آنها بشنوند؟گوشيا ! ينند؟بنها بدارند كه با آ

زيرا آنچـه در  كند،ها مشكلي را حل نميادعاي نزول اين آيه در مورد بت

» يت سـبب خصوصـ «آن است نـه  » عموميت لفظ«ت، آيات قرآن مورد نظر اس

كند، در غيـر  يعني شأن نزول آيه، معني آيه را به آن سبب مقيد و محدود نمي

در همان دوره زماني و شرايط مكـاني حـرام و نـاروا    رت بايستي تنها اين صو

رك را تنها بر اعـراب  خداوند ش! آمدن حالل به حساب ميآو پس از ،بودمي

جاهلي حرام نكرده است، بلكه براي غير اعراب و همة بندگان خـدا در تمـام   

.!ها حرام نموده استها و مكانزمان

عتوسل مشروع و توسل غيرمشرو
شيخ محمد غزالي از عالمان و انديشمندان معاصر در ارتبـاط بـا موضـوع    

:گويدمي» توسل«

.علما با يكديگر اختالف نظر دارند» توسل«در مورد روا و يا ناروابودن «

هاي اخير بر اثر ضعف مديريتي و كوتاهي و كارشكني بسـياري از  در قرن

پيش پا افتـاده و غفلـت در   شدن بسياري از فقها به امورها و سرگرمحكومت



بازسازي باورها��311

هـاي بسـياري   مورد امور و مسايلي كه در اولويت قرار دارند، زمينه نابسـاماني 

.فراهم گرديده است

و ،شـود كاسته شـده و مـي  يدر شرايطي كه از گوشه و كنار ممالك اسالم

» داراالسالم«اساس شريعت آماج حمالت دشمنان قرار گرفته، كم خرداني در 

آلود كه آيا فالني ولي هست يـا نيسـت؟ و آيـا    هاي تند و خشمهدر دام مجادل

.توان به او توسل كرد يا نه؟ گرفتار شده اندمي

شـد كـه امـت    ي آن اوضاع و احوال تعجب برانگيز معلـوم مـي  از مالحظه

هاي علمي و اخالقي خويش را فراموش و به تمـام  ها و برترياسالمي ويژگي

و ،رهبـري و روشـنگري از دسـت داده بـود    معني شايسـتگي خـود را بـراي    

ديوانگي انـواع  «: ويدگگزار مظهر مثلي گريدند كه ميبسياري از اشخاص تأثير

.»!مختلفي دارد

:در شريعت و عرف» وسيله«معاني 

و بـه  ،در شريعت و عرض تحقيق و بررسي كردم» وسيله«در مورد معاني 

:روداين نتيجه رسيدم كه از پنج صورت زير فراتر نمي

هاي حسناي خداوند به صورتي كـه در  توسل به ذات و صفات و اسم-1

:حديثي آمده است

M N�O��s ��s; ���>\ ��s ` Ky�� ¤� 1�� ���e�  4 `  Ky�� 2[G�� 29 2O#
 �� *0 �� H�#  � 2� #  �s29QD

خواهم، زيرا به راستي تو خداوندي هسـتي كـه هـيچ    از تو مي! پروردگارا«

نيـازي هسـتي كـه از    ودي و مستعاني به جز تو مشروعيت ندارد، تنهـا بـي  معب

.»و زاده نشده و هيچ هم شأني نداردكسي نزاده و كسي از ا

:و همچون روايتي كه در دعاي حفظ قرآن آمده است

M\>s ��C� + �� ��_�; ��s��/[OL �0 �;�/0 v*9 �POE 7BO� �QD
خواهم كه قلب مرا بـراي  تو ميبه حق جالل و عظمت و نور و جهت از «

.»!ه كه آن را به من آموخته اي، پايبند فرماييهمانگونحفظ كتابت
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Ms�@[;� ��b> H8 ¡�V�; � L�/; "L H8 ����QD
به خشنوديت در برابـر خشـمت و بـه بخشـندگيت در برابـر      ! پروردگارا«

.»برممجازات نمودنت پناه مي

:ر كتابي خواندمدعاي يكي از نيكمردان را بدين مضمون د

M N�O��� �3�8 13¨C ��� ��3� `� �3��s �@�*3� H3�� ,�3�OL �3�8 B3L
�#2�DDDQD
تر از تـو  از تو به سوي تو آمده ام، و هيچ چيزي نزد تو گرامي!پروردگارا«

.»!مرا نزد خويش شفاعت كن،نيست

وج توحيـد و  نكه هيچگونه اشـكالي نـدارد، بلكـه ا   اين نوع از توسل نه اي

.استيكتاپرستي

كـه  »اياطاعت و عبادت و اعمـال صـالحه  «يق توسل به خداوند از طر-2

ي قرآن همين است به خاطر خوشنودي او انجام گرفته باشند، مقصود اين آيه

:فرمايدكه مي

{���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡������ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡������ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡������ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡���
� �®� �¬� �«� �®� �¬� �«� �®� �¬� �«� �®� �¬� �«z�£2¬�u� :-
از ! اي كسانيكه ايمان آورده ايد«�

يد و براي تقرب به خدا وسيله بجوييد و در راه او جهاد كن!كنيدخداوند پروا

.»تا اينكه پيروز و رستگار شويد

راجع به سه نفر كه با غـاري پنـاه بـرده و درب    �در سنت رسول خدا

شان به غار بر روي ايشان مسدود گرديده بود و تنها سبب نجات ايشان توسل

يثي طـوالني وجـود دارد، آن   دنـد، حـد  اي بوده كه انجام داده بواعمال صالحه

:ي رسول خداست كههر ومصداق اين فرمودهحديث مظ

M «�@���=��� �� ����£2W�� �� ���@#QD
را بشناس و ياد كن، تا او نيـز تـو   در شرايط آسودگي و شادماني خداوند«

.»د بياوردرا در شرايط سخت به يا
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زلت احسان رسـيده انـد،   توسل به دعاي صالحان و رادمرداني كه به من-3

زيرا دعاي اهل ايمان براي ديگر مومنان از همان زمان حضرت نوح موضوعي 

:فرمايدثابت شده است كه خطاب به پروردگارش مي

{��Þ�� � �Ý��Ü��Û��Ú�� �Ù��Ø��×��Ö��Õ�� � � �Ô��Ó��Þ�� � �Ý��Ü��Û��Ú�� �Ù��Ø��×��Ö��Õ�� � � �Ô��Ó��Þ�� � �Ý��Ü��Û��Ú�� �Ù��Ø��×��Ö��Õ�� � � �Ô��Ó��Þ�� � �Ý��Ü��Û��Ú�� �Ù��Ø��×��Ö��Õ�� � � �Ô��Ó
�â� �á� � � � �à� �ß�â� �á� � � � �à� �ß�â� �á� � � � �à� �ß�â� �á� � � � �à� �ßz�| � :�f�»ي مرا و پدر و مادرم و همه! پروردگارا

آيند ببخشاي و ساير مردان و زنان ي من مينانه به خانهكساني را كه موم

.»و كافران را جز نابودي ميفزاي،مومن را بيامرز

شـد ابي مومن در حضور و يا در غياب او كند كه دعاي مومن برافرق نمي

چنـين دعـايي   كتر و يا كوچكتر براي بزرگتر دعـا نمايـد،  چاي كوبزرگتر برو

اراي پيـام زيبـا و داللـت نيكـوي دلسـوزي و      مأثور و مـأجور اسـت، زيـرا د   

:گويندخيرخواهي است، فرشتگان خداوند در يكي از اذكار هميشگي خود مي

{���»��º��¹�� �̧���¶����µ��� �́�³��²��±��°��¯���»��º��¹�� �̧���¶����µ��� �́�³��²��±��°��¯���»��º��¹�� �̧���¶����µ��� �́�³��²��±��°��¯���»��º��¹�� �̧���¶����µ��� �́�³��²��±��°��¯
�¾�� � � �½�� �¼�¾�� � � �½�� �¼�¾�� � � �½�� �¼�¾�� � � �½�� �¼z����X :n�»مهرباني و دانش تو همه چيز را فرا ! پروردگارا

و ،توبه كرده اند درگذر) دكه از گناهان خو(گرفته است، پس از كساني 

.»مصون بفرما) جهنم(ان را از عذاب ايش

ذشتگان مظهر وحدت اهل ايمان در ميدان عبوديـت  دعاي آيندگان براي گ

.بدون توجه به زمان و مكان است

{��J��I�� � � �H� � � � � �G��F� �E��D��C� �B��A��J��I�� � � �H� � � � � �G��F� �E��D��C� �B��A��J��I�� � � �H� � � � � �G��F� �E��D��C� �B��A��J��I�� � � �H� � � � � �G��F� �E��D��C� �B��A
��X��W��V���U��T��S��R��Q�� � �P��O� �N��M� �L��K��X��W��V���U��T��S��R��Q�� � �P��O� �N��M� �L��K��X��W��V���U��T��S��R��Q�� � �P��O� �N��M� �L��K��X��W��V���U��T��S��R��Q�� � �P��O� �N��M� �L��Kz

�¢{� :�d�»گويندآيند، ميمي) مهاجرين و انصار(ساني كه پس از ك :

، ما و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز!پروردگارا

.»!هايمان قرار مدهاي را در دلو نسبت به مومنان كينه

ها و نمازهاي خود براي پيـامبر خـويش دعـا    ي اذانمسلمان در همهمردم

گـري و  هـدايت هـاي دعايي كه بيانگر محبت او و تقدير از تـالش نمايند، مي
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تربيتي و جهادي پيامبر نور و هدايت است، اصحاب پيـامبر هرگـاه بـاران بـه     

باريد و نگران قحطـي و خشكسـالي بودنـد بـراي دعـا در پيشـگاه       موقع نمي

داشـت و  ميشدند، او نيز دست به آسمان برمتوسل مي�خداوند به پيامبر 

شد، در نتيجه باران رحمـت الهـي   ش را خواستار ميتداوند فضل و رحماز خ

اصحاب نزد عموي او عباس �پس از وفات پيامبر ! گرفتايشان را فرا مي

رسيد، عمـوي  ي نبوت به مشام ميرفتند، انگار در او رايحهبن عبدالمطلب مي

داشـت  برميپيامبر نيز با شرم و حيا در پيشگاه خداوند دست به دعاپرهيزگار

بارانيد، پس هيچ اشكالي نـدارد از و خداوند باران رحمت خود را برايشان مي

! برايم دعا كـن دننزد خداو: اشيد، بگوييدبمسلماني كه به او حسن ظن داشته 

.اين نوع از توسل نيز همچنان كه مالحظه نموديد بالمانع است

:توسل مورد اختالف

با توجه بـه منزلتـي كـه در    �ا ر مورد توسل به شخص رسول خدد-4

چنين توسلي در : گويدنظر اول مي: پيشگاه خداوند دارد، دو نظر وجود دارند

هاي بسـياري از دعـا در قـرآن و سـنت وجـود      سنت و روايت نيامده و نمونه

ي آنها متضمن دعـا و  دارند كه متضمن چنين دعا و توسلي نيستند، بلكه همه

و » تبعيـت «ر اين ميدان اصل بر دو ،باشندل ميتوسل مستقيم به خداوند متعا

.است» بدعت«پرهيز از 

آوردن در روايتي آمـده كـه مـردي نابينـا بـراي بدسـت      : گويدرأي دوم مي

متوسل شده است، آن مـرد بـه وسـيله    �دوباره بينايي خود به رسول خدا 

داوند دعايي كه رسول خدا يا كسي ديگر به او آموخته بود، او را در پيشگاه خ

ايي خـود را بـاز   نـ شفيع نمود و وقتي كه آن دعا را بـه آن صـورت خوانـد، بي   

صـحيح امـام مسـلم و    «اين نوع از دعا هرچند در دو كتـاب  : دگوينيافت، مي

هاي ديگري كه به بـيش  روايتي در مورد آن نيامده، از راه» صحيح امام بخاري

.رسد، صحت آن را شهادت داده انداز ده مورد مي
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هاي قابل احترامي هستند، امـا  راي از نظر قايلين آنها داراي استداللوهرد

كند نه حقيقت و ي اداي آن ارتباط پيدا ميظاهراً اين اختالف به روش و شيوه

ي سختي بين دو طرف به وجود آمـده  ماهيت آن، در عين حال نزاع و مناقشه

.كه آنان را به چند دستگي و پراكندگي دچار نموده است

بـاور  اول،هبه نظر من بار مسئوليت آن بر دوش هردو طرف اسـت، گـرو  

ته و گـروه دوم، گـروه اول را بـه عـدم محبـت      گروه دوم را شرك آلوده دانس

همين اسـاس يكـديگر را آمـاج تيرهـاي     متهم كرده انـد، بـر  �رسول خدا 

تهمت قرار داده اند، اما اين اسالم بوده كه به خـاطر پراكنـدگي ميـان پيـروان    

زماني كار بدتر شد و آب گل آلـودتر گرديـد كـه    ! خود دچار زيان شده است

قياس كرند �دانستند به رسول خدا گروه دوم كساني را كه اهل صالح مي

و مالحظـه  ،ي قضيه گسترش يافـت و روا و نـاروا وارد آن گرديدنـد   و دامنه

سؤال و دعا در ها و عبارات مورد اطمينان دعا كنار نهاده شد؛ شود كه سيغهمي

پيشگاه خداوند به عبارات و جمالتي محـدود گرديدنـد كـه در موردشـان دو     

مسـئوليتي  خـردي و بـي   تـوان آن را كـم  ديدگاه وجود داشت، چيزي كه مـي 

.!!غيرقابل قبول برشمرد

قياس ننمايند، زيـرا كـه در   �كه آنان ديگران را بر رسول خدا الزم بود

ياس به هيچ وجه كـاربرد نـدارد، بلكـه برايشـان     ق» اعتقادات و عبادات«دايره 

واجب بود از طريق آنچه در قرآن و سنت صـحيح رسـول او وجـود دارد بـه     

و اگر عباراتي از نظر ايشان براي دعا صحيح بـود،  ،خداوند تقرب پيدا نمايند

.!دعاهاي قرآن و ماثور در سنت بخوانندپس ازآن را

كننـد ايـن   ه ديگران را به شرك متهم مـي دانم به كساني كدر اينجا الزم مي

اندرز را داشته باشم كه دل و زبان خود را از سـوء ظـن پـاك گرداننـد و بـر      

ي اوهام خود احكام شرعي را صادر ننمايند و در مورد ديگـران قضـاوت   پايه

.ناروا نكنند
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:توسل مردود

قبوره خداوند از طريق دعاهاي اهل علما در مورد مردودبودن توسل ب-5

اردادن پيـامبران و صـالحان و   اتفاق نظر دارند، زيـرا مناجـات و مخاطـب قـر    

شـدن ا ايشان و اميـد و انتظـار بـرآورده   ها بديننمودن مشكالت و نيازممطرح

شـرك محسـوب   ) از روي علـم و عمـد  (شـان  شان توسط آنان پس از مـرگ 

.گرددمي

اسـت از خداونـدي   دل بايد به جاي دعا و درخواي سادههچرا آنگونه آدم

نمـودن  تر است و قـدرت بـرآورده  كه از هرچيزي و هركسي به ايشان نزديك

روند و بـه اصـحاب قبـور    نيازها و رفع مشكالت ايشان را دارد، به بيراهه مي

ا، شنوا، توانا و حـاظر در همـه   رويگرداني از خداوند بيناشوند؟ آيمتوسل مي

.ت نيست؟ي ضعف معرفت و اختالل در بصيرنشانهجا

باشد اين است كه در ميان ما اشخاصـي  چيزي كه بسيار تعجب برانگيز مي

هاي خود را به صورت مكتوب براي بزرگاني كوايه و درخواستهستند كه ش

! گذارنـد كه صدها سال پيش فوت كرده اند نوشته و بر روي ضريح آنـان مـي  

برند و چيزهـايي را  ميعده اي ديگر با نگراني و فروتني به قبور صالحين پناه 

.!خواهندشان را ندارد، از آنان ميكه بجز خداوند كسي توانايي انجام دادن

گاه مشهوري نشسته بـوده  كرد كه روزي در زيارتآدمي نكته سنج نقل مي

گوينـد  د و از صاحب قبر كه مـي محال كنار ضريح آو ديده كه مردي پريشان 

ـ  او ! راي وضـع حمـل كمـك كنـد    يكي از اوليا بوده خواست كه به خانمش ب

سپس با عجله مزار را ترك كـرد و رفـت، پـس از او مـرد ديگـري آمـد و از       

ور دانشگاه شـركت كـرده   صاحب قبر خواست كه هواي پسر او را كه در كنك

به اين شخص دومي نزديـك  : گويددان ميو نكتهآن آدم ظريف .!داشته باشد

ريف ندارنـد، آقـايي كـه   جنـاب شـيخ منـزل تشـ    !دوست عزيز: شدم و گفتم

د و او را با خود بـرد، لطفـاً وقـت    خانمش براي وضع حمل مشكل داشت آم

.!ديگري مراجعه كنيد؟
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واقعيت آن است كه درخواست حل مشكالت و رفع احتياجات زندگان از 

و در مـورد ايـن   ،اي درآمـده اسـت  مزهمردگان به صورت شوخي زشت و بي

.شودشتباه و توبه از كمتر كسي شنيده ميروش ناروا متأسفانه اقرار به ا

بـراي دعـا در پيشـگاه خداونـد     �به موضوع توسـل بـه رسـول خـدا     

كه اختالف نظر ميان دو طرف با اخـتالف ميـان پيـروان دو ديـن     گرديمميباز

تـوان معقـول و   مشابهت پيدا كرده است؛ چيزي كه به هـيچ وجـه آن را نمـي   

هـا و  ميان عمـل و عكـس العمـل قضـاوت    ي ل به شمار آورد، در فاصلهمقبو

تا جايي كه ابن تيميه زيارت قبر رسـول  ،احكام ناصوابي صورت گرفته است

.شماردخدا را مكروه مي

چرا؟ مگر ديدار از قبرستان مستحب نيست؟ چرا بايد قبـر مبـارك رسـول    

خدا را از آن استثنا كرد؟ در اين مورد ترديدي وجود ندارد كـه ايـن راي ابـن    

و جلـوگيري از توسـلي بـوده كـه آن را نـاروا      » سد ذريعـه «يه در راستاي تيم

همين ارتباط بـوده كـه مخالفـانش عليـه او خنجـر بـران       شمرده است، در مي

ما بر ايـن  .!دهاي ناصوابي با او نموده اندرشان را از نيام بركشيده و برخوزبان

و بـر ايـن آتـش آب    ،باوريم كه به اين نزاع پوچ و بي سرانجام بايد پايان داد

و از توسل به تهمت و تالش بـراي تشـنج دوري نمـود و    ،آشتي بايد ريخت

.)1(!حكيمانه به موضوع نگريست

�امام زين العابدين » صحيفه سجاديه«دعاهايي از 

�N�O�� !F!� ��(� 2[] �OLs H8 %= �# ��Ls�3; o@/3>D�  دعـاي شـماره :

)24 .(

ود فرست و ياريم كن اي بهترين يـاريگري  بر محمد و آلش در! بار خدايا«

.»!جويمكه از او ياري مي

��� �6�4�� � K��� ?29� ���P8−���BX 2[]−k��� D



��318بازسازي باورها

�N�O�� ! H8s a"T �� �P!s 2"� ,¡%X ��C+ �s� 1)P!s �¬�3C+� �3/"T 1�
e� ����O0 + 8D� 54(دعاي شمارة.(

اگر ديگران اعتماد و اميدي به غير تو دارند، من در تمامي امور ! بار خدايا«

وانم و جز تو به كسي اميد خلذا جز تو كسي را نميبه توست، ماعتماد و اميد

.»ندارم

�¡%X  C+s `� ¡� >  L,s _�D�51: (دعاي شماره.(

.»نخوانم و به غير تو اميدي ندارمبه جز تو كسي را«

�N�O�� ! �;s� ®��/>� ¡�#s�  L,s ���  C+� ¡�3#�� �3Ts �3;� \�s ���
o@/>s�! . 52(دعاي شماره.(

بنـدم، تـو را   فقط به تـو اميـد مـي   برم،تنها به درگاه تو پناه مي!پروردگارا«

فقـط از تـو يـاري    و ،جويم و اعتماد تنها به توسـت خوانم و به تو پناه ميمي

.»خواهممي

�N�O�� !¡%3X ���X �P�y� `� ¡� > RO�8 �/C�{ ���D�   دعـاي شـماره

)12.(

اي ز تـو آمرزنـده  و گنـاهم را جـ  جز تو حاجت به كس نبـرم ! پروردگارا«

.»نيست

N�O�� !� 1#s+ ��s h�/)u� RO$ ���O"L HL aOV� �#s+ H8 Ë�*> h�/)u� �� D�
).28(دعاي شماره 

ي خواهي يك نيازمنـد از نيازمنـد  من بر اين باورم كه حاجت ! ردگاراپرو«

.»خردي در رأي و گمراهي در عقل استديگر نشانه كم

�N�O�� ! �/C�); �C � H8�8 29s �� �"O= Hs ,�3��, �9��� RP> �O@C �
��8�)O� t�@� 2"�D�13: (دعاي شماره.(
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هركس كه حاجت به يكي از بندگان تو برد، يا يكـي از آنهـا را   ! خداوندا«

.»اكامي نصيبي حاصل نكندسبب رواشدن حاجت خود پندارد، جز حرمان و ن

�N�O��! �34%X� 5y34 �/C�9 �� ���C � `�¡� 3> �3� D�  هدعـاي شـمار :

)13.(

هايم متوجه كسـي غيـر از خـودت    ز و ديگر نيازمرا در اين نيا! پروردگارا«

.»مكن

�N�O�� ! �3ª�s� aC�{� 2�L ���>s ��O@C�� �3�/*� `� a��3�u� 23�L �3��
�©3�� � 3���; `� ,?+��V� ��� ¡%�; a��@/>p�; `� ,?�3"/�� ��� ¡%3X �

 �33ª/��;� �33��, H338 �33����y33; �)/33>\� ,133P4+ �� �33@�8� ��`y33=
�V��L��D�20: (دعاي شماره.(

ـ  ! خدايا« اج چنان كن كه به هنگام نياز از تو ياري بجويم و به هنگـام احتي

يازماي و به چنـان وضـعي مبـتال مكـن كـه بـه       و مرا م! به درگاه تو زاري كنم

و بـه هنگـام   ! افتادن از كسي جز تو يـاري بجـويم  تنگناهنگام مشكالت و در

و به هنگام تـرس در برابـر كسـي    ! شگاه كسي جز تو خاضع شومبينوايي به پي

و محروميـت و روي بـر   و بدين وسـيله مسـتحق خـواري   ! جز تو زاري كنم

.»تافتنت گردم

�N�O�� ! H#��3�u� o3GObu� ��3L, ��3=��� �� ��GO¿ �� L2# H· ��O@C�
��L2�� �� ��D�22: (دعاي شماره.(

ده كه در حالت آسايش همچون درمانـدگان  مرا از كساني قرار ! خدايابار«

تنهـا تـو   ،طلبندرسي ميت تنگنا تو را  صادقانه به فريادو بيچارگان كه در حال

.»را به فرياد بخوانم
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ت هدم قبورايرو
بسيار بعيد است شما ندانيد، احترام به قبور صـالحين و مـؤمنين   : گويندمي

و اهل بيـتش  �ه به پيامبر مورد اتفاق شيعه و سني است، نزديكترين صحاب

جستند، مرقد پيـامبر و أبوحنيفـه را شـيعيان بنـا     به مرقد آن حضرت تبرك مي

،گوييمسخن مي�صالحين و اهل بيت پيامبر ما از احترام به قبور! نكردند

!.كنيدكفار را يادآوري مي» هدم قبور«و شما روايت 

: ست، ما هرگز نگفته ايـم احترام به قبور صالحان و مؤمنان را كسي منكر ني

امـا نقطـه اخـتالف مـا بـا      ! بايد به قبور صالحين توهين و هتك حرمت بشود

يكـي  : چيز اسـت در اين موضوع دو» هاي سنيهاي شيعي و تفريطيافراطي«

توسـل بـه   «بـر روي قبـور و ديگـري    » ساختن گنبـد و بارگـاه  «حكم شرعي 

ه روايات روشـن و  سنت بلكاست، در اين زمينه نه تنها آثار اهل» صاحب قبر

بي شـائبة شـيعه نيـز در نهـي و مـذمت ايـن دو موضـوع فـراوان اسـت كـه           

:گردندها در اينجا ذكر مينهايي از آنمونه

شيخ حر عـاملي،  » وسائل الشيعه«شيخ طوسي و » تهذيب«هاي در كتاب-

:از أبواب دفن ميت در روايتي موثق از موسي بن جعفر آمده است44باب 

M�\>��3E ?�O3G# F34 ,��OL ¹ O��� i"�� �OL ���P�� HL H�{� �;s 1 : `
�� `� �G�GÆ `� ��OL ¹ O�� `� ���P�� �OG#����QD

از او در مورد بناي بر قبور و نشسـتن بـر روي   �برادر موسي بن جعفر «

بنـاي سـاختمان و   ! خيـر : آن پرسيد كه آيا اين درست و مشروع است؟ فرمود

ي و تزيين آن مطلوب و مشـروع  لكارنشستن و گچكاري و گوضريح بر قبر

.»نيست

:فرمود�باز در همان منابع به نقل از جراح مدائني آمده كه امام صادق -

M? 3�P�� « "3> ��+ 3G� `� + 3P"�� �OL � �P� ` ! ¤� � 3>+ �e���� 5�30
���QD
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را بـا  هـا خانـه ) و ديـوار (بر روي قبور، ضريح و بارگاه نسـازيد و سـقف   

.»شمرداين كار را ناپسند مي�زيرا پيامبر ! مجسمه و تصاوير نياراييد

بيان آمـده كـه   ظهاي مرجع به نقل از يونس بن همچنين در همان كتاب-

:فرمود�امام جعفر صادق 

� ¤� � >+ ��������OL ��P# �s i"�� �OL �OG# �sQD
ـ از اينكه بر قبري نماز بگزارند، يا ب�پيامبر « ا ر آن بنشينند و يا بر آن بن

.»و ضريح بسازند، نهي فرموده است

در بـاب  » مـن ال يحضـره الفقيـه   «اين حديث را شيخ صدوق نيز در كتاب 

.آورده است» مناهي پيامبر«

هـاي خـود روايـت    در كتـاب » شيخ حر عاملي«و » شيخ طوسي«بازهم -

:كرده اند

M ¤� � >+ ������+ P"�� gG» �sQD
.»ي و تزيين قبرها نهي فرموده انداز گچكار�دا رسول خ«

هـاي صـحيح موجـود در    شود كه با توجه به روايـت بنابراين، مالحظه مي

از ساختن گنبد و بارگـاه  �هاي موثق شيعه و اهل سنت، رسول خدا كتاب

بر روي قبور نهي فرمود و هيچ قبري را از اين نظر مسـتثني ننمـوده اسـت، و    

ه نيز در زمان ايشان ساخته نشده و سالها پس از وفات آنها و قبر خود او و ائم

.!برخالف تعاليمشان توسط ديگران ساخته شده اند

پيامدهاي اعتقادي و اجتماعي اين كار روشـن اسـت، امـا انسـان تعجـب      

و ائمه از آن نهي فرموده و در عمل خـود آن  �موضوعي كه پيامبر : كندمي

پسـندند  گران سني يا شيعه به آن دست زده اند، ميرا انجام نداده اند، بلكه دي

از ! كنندو به وجود گنبد و بارگاه بر روي قبر فالن شخصيت سني استدالل مي

اسـت؛ نـه   �پيـامبر  » سـنت «و » قـرآن «نظر ما حجت و مرجع نهايي از آن 

.هايي كه اين و آن شيعه يا سني باني آنها بوده اندبدعت
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نيان بنا كردند و بسيار كار بد و ناروايي را بغداد سقبر أبوحنيفه را در ! آري

تواند به ساختن گنبد و بارگـاه بـر روي   اين كار به هيچ وجه نمي! انجام دادند

بناي گبند و : قبور و بزرگان مشروعيت ببخشد، زيرا همانگونه كه دليل آورديم

.كامالً نادر است» كتاب و سنت«بارگاه بر روي قبور از نظر 

را خاص كفار دانستن، اشـتباه بزرگـي   �از زبان علي » هدم قبور«روايت 

به دور اسـت،  �است، چون حكم آن عموميت دارد، زيرا از ساحت پيامبر 

» مسـلمانان «حرام و ناپسند شمرده، همان كار را براي » كفار«كاري را كه براي 

.!روا بداند

باشـد قبـر   دسـتور داده �ضمناً در هيچ تاريخي ديده نشده كـه پيـامبر   

دسـتور  �و اگر پيامبر ،چيزي بسازندلماني را كه در آن زمان مرده بودمس

به خرابي قبور مسلمانان نداد، براي آن بود كه بر روي قبر مردگان مسلمان در 

بـه  �رسول خـدا  : دانيدشد، و همانگونه كه ميآن زمان چيزي ساخته نمي

و ايـن  ،ي قبور را خـراب كنـد  شده بر رودستور داد تا بناهاي ساخته�علي 

صـحيح امـام   «را شيعه و سـني آورده انـد، در كتـاب    » موثق و متواتر«روايت 

:خوانيممي» مسلم

MR��$ �;s H; �OL �� ��E ,K2>e� h��� �;s HL : �3�m@; �8 �OL �m@;s `s
 ¤� � >+ ��OL�����/# > `� ���¢8 ��iE `� �/�[$ `� �`�m� �,s ` �s ,QD

بـه مـن   �علي بن أبي طالب : ز أبي الهياج أسدي روايت شده كه گفتا«

مـرا بـراي   �خواهي تو را براي كاري بفرستم كـه رسـول خـدا    مي: فرمود

اي را باقي نگذارم، مگر و آن كار اين است كه هيچ مجسمه! انجام آن فرستاد؟

گر اين كـه  اينكه آن را محو و نابود سازم، و هيچ قبر بلندي را باقي نگذارم، م

.»!آن را با زمين هم سطح نمايم

:خوانيممي» وسائل الشيعه«در كتاب 

M ¤� � >+ ��m@;����+ G�� �0� + P"�� 724 �� a�#2u� ���QD
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هـا و  كـردن مقبـره  مرا بـراي خـراب  �رسول اهللا «: حضرت علي فرمود

.»مدينه فرستاد) اطراف(ها به ها و بتشكستن مجسمه

هاي متواتر و معتبر تـاريخي در اطـاق   توجه به گزارشبا�مرقد پيامبر 

ارگاه ها سال با سطح زمين يكسان بوده و قطعاً گنبد و بو ده)1(بوده�عايشه 

كرد، زيرا پس از وفات رسول خدا حضرت عايشه در آنجا زندگي مي! نداشته

بينـيم، قرنهـا بعـد از    كه امروزه مـي �ساختمان و گنبد مسجد رسول خدا 

ست، نه اش ساخته شده و در واقع با هدف توسعه مسجد صورت گرفته رحلت

بـه ايشـان   » خواهي و توسلحاجت«ه مرقد رسول خدا جايي براي براي آن ك

بشود، به فرض اينكه بانيان گنبد مسجد پيامبر چنين هدفي را داشته باشد، مـا  

را مشـروع تلقـي   » كتـاب و سـنت  «توجـه بـه   كار بعضـي از اهـل سـنت بـي    

.!كنيم؟نمي

: كننـد ها آن است كه گمان ميمتأسفانه منشاء اشتباه تيجاني و ديگر افراطي

كه بـا هـر مطلـب صـحيحي كـه شـيعه       درو هستناي سني خرافي روبهبا عده

و ! اي كه در كتب اهل سنت وجود دارد، موافقندبگويد مخالف، و با هر خرافه

هاي خود را به استناد بـه  رآنگاه سعي دارند به هر قيمتي كه شده برخي از باو

ل از آنكـه مـا بـه شـدت     غاف! ن نادرستي از اهل سنت اثبات كنندخسعمل يا 

نهادن تعصبات رو مسلمانان را به كنا،دانيمسازي را نادرست ميفرقه و مذهب

كنـيم، و از نظـر   دعوت مـي » سنت«و » ابكت«و بازگشت به ايمذهبي و فرقه

نماييم، بدين معنـي كـه هـر    را توصيه مي» قارنفقه تطبيقي يا فقه م«فقهي نيز 

تر و مستند بـه  مذهب و يا مجمع فقهي حكمي شرعي را همراه با دليل محكم

.!ارائه داده يا بدهد، از آن تبعيت شود» كتاب و سنت«

�� �F4� ��<2��# � '� ��# ��%=� �[$�� ��$� +, �0 5,�0 �L,� NE�1>� 5, ;!!D



��324بازسازي باورها

جويي از گنبد و بارگاهتبرك
جـويي از آن جـزو سـنت و    احترام به قبـور صـالحين و تبـرك   : گويندمي

و روايات مستند و متعددي از اهل سـنت نيـز در ايـن    ،المي استفرهنگ اس

كننـد، بـراي   رواياتي را ذكر مي) با ذكر ناقص منابع(باره وجود دارد، و سپس 

:گويندمثال مي

�اي از مـردم بـه عايشـه   سالي شديد مدينه عدهدر قحطي و خشك-1
�ف پيـامبر  جويي از مرقد مبارك و شريمتوسل شدند و او آنها را به تبرك

:توصيه كرد و گفت

M� ��3��� o;� ���; � �# �/9 ����� ��� £ 0 ��8 � O@C�� �P��� iE ��� ���x�
">«)1(.

تا بين او و ! به قبر پيامبر نگاه كنيد، ميان قبر و آسمان كانالي را ايجاد كنيد«

يض خود را از آن مكان كاري و خداوند ترحم فرموده و ف(آسمان سقفي شود 

!).ازدس

2-M��E� �P��� iE ��� ¾+�{� H; �_; ���� :¤� � >+ �# !�/8e ��/>� !
 ¤� � >+ 5��\� � �O4 2E N�¦������ "��> N�s 5i=s� 7��u� ��«)2(.

بـراي  ! اي پيـامبر : بالل پسر حارث كنار قبر مبارك پيامبر رفـت و گفـت  «

رسول خـدا بـه   ! روندن ميامتت از خداوند طلب باران كن كه آنها دارند از بي

.»!باران خواهد باريد: آمد و فرمودخوابش

3- 1@3V � i"�� .��� H8 a�PE ?y=\� ,¤� � >+ iE �OL �[$�� ?��C
1�P� ����L �OL«)3(.

��� h ,�8+�, H�>� D
��� h ,K+�P�� �/��h ,��@�� B�0 �f D
�-�  ��� ���K' C H; D
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آن برگرفـت و  آمد و مشتي خاك را از �فاطمه بر سر قبر رسول خدا «

.»بر چشم نهاد و گريست

4-M h�= ����.��= H; �[L � ¤� � >+ 2��8 ��� ��8 #���� H; ��@8 2C �
��"� ��P# �P��� iE 2�L ��2L�E FPC :��E ?���P# �8 : H38 �/@[3> ��3� ����P#

¤� � >+«)1(.

رفت و معاذ بن جبل را ديد كه كنار �عمر روزي به مسجد رسول اهللا «

داخته چه چيزي تو را به گريه ان: كند، عمر پرسيدقبر پيامبر نشسته و گريه مي

.»!شنيدم مرا به گريه انداختچيزي را كه از پيامبر : است؟ گفت

5-M F3PE\� ,�3�OL �3�C� ¶�3[#� 523�L �3�P# F3@C� �P��� iE ��s �`_; ��
��OP"#� ��[�# F@�� o�{�� H�{�«.

آمد و خود را به خـاك ماليـد و گريـه كـرد و     �بالل كنار مرقد پيامبر «

.»د و آنها را بوسيدرا به آغوش كشيحسن و حسين 

6-M 13O0�� 5iE �OL ½���*; aW#�L ?�8s ��; �;s H; H����2PL ?�8 �u
 ������� �;Q)2(.

»اي رد، عايشه دستور داد بـر قبـر او خيمـه   چون عبدالرحمن پسر ابوبكر م

.»نساني را بر آن گماشتزدند و ا

7-MI)C 1�; R�#' iE �OL ��$���� .ª# �s�[L �8s�«)3(.

.»!ر دستور داد كه چادري را بر قبر زينب دختر جحش بزنندعم«
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:پاسخ
گيـرد و در  در مورد آنچه كه امروزه در رابطه با زيارت قبور صـورت مـي  

ط ايم، ما در اينجا فقـ قبالً سخن گفته» قبورزيارت«باره تعارض آن با حديث 

:پردازيممياندبه بررسي رواياتي كه آورده

شده را در رابطه با قبـر  يل تاريخي كه تمام احاديث روايتلشاهد و د: اوالً

تا مدتها در اطـاق  �كند، اين حقيقت است كه قبر پيامبر رد مي�پيامبر 

كرد و امكان نداشت افـراد بـه زيـارت مرقـد     عايشه بوده و او آنجا زندگي مي

مبارك بروند و از خاك آن بر چهره بمالند و خانه اش را محـل رفـت و آمـد    

.!جويي نمايندرار دهند و به قول شما از آن تبركق

عمر بن عبدالعزيز هنگـامي  «: نويسددر كتابش مي» بن رستها«همانگونه كه 

91كه از سوي وليد بن عبدالملك والي مدينه بود به دسـتور خليفـه در سـال    

هـاي مرمـر   هجري، مسجد النبي را خراب نمـود و دوبـاره بـه وسـيلة سـنگ     

و سـقف مسـجد را بـا چـوپ     ،ك رومي آن را بازسازي كردمنقوش و موازيي

هـاي همسـران پيـامبر را بـه صـحن مسـجد       و اطاق،ساج و آب طال پوشانيد

.)1(»داخل مسجد قرار گرفت�و باإلجبار قبر پيامبر ،افزود

هيچيك از اصحاب تنها به قصد زيارت قبر «: »إبن تيميه«قبل از آن به قول 

آمدند و در مسـجدش نمـاز   كردند، بلكه ميت نميبه مدينه مسافر�پيامبر 

وات لصـ �بـه پيـامبر   هنگام ورود به مسجد و خروج از آنخواندند و مي

و اصـحاب بـه هـيچ    ،فرستادند و قبل از آن او در اطاق عايشه مدفون بـود مي

.ايستادندهم نميشدند و حتي خارج از آن پشت دروجه وارد اطاق نمي

هنگامي كه نيروي كمكي از يمـن و  �ر و عمر در زمان خالفت أبوبك

از ايمـان  �ده بودند با آنكه پيـامبر  براي فتح شام و عراق به مدينه آممصر

هيچيـك از  د، وقتي براي نماز به مسجد آمدنداهل يمن بسيار تعريف كرده بو

.نرفت و داخل حجره نشد�آنان كنار قبر پيامبر 
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�و سني موجود است كه پيـامبر  هاي معتبر شيعه اين حقيقت در كتاب
در » سعيد بن منصـور «د بر سر قبر نهي فرموده اند؛ همانگونه كه از رفت و آم

مـردي  «كند كه نقل مي�نوه علي » عبداهللا بن حسن بن علي«خود از » سنن«

و اين زماني بـود  (،كردبسيار رفت و آمد مي�را ديده كه به سر قبر پيامبر 

! اي مرد: به او گفت) د اضافه و در آن قرار گرفته بودكه قبر مباركش به مسج

:فرمود�به راستي رسول خدا 

MN/�0 �m�9 �OL � O!� ��2�L KiE ��yb/� ` !���OP� N�_! �¦�QD
! هركجا كه هستيد بر مـن صـلوات بفرسـتيد   ! قبر مرا زيارتگاه قرار ندهيد«

.»رسدزيرا صلوات شما به من مي

به نقل از پدرش و از حضرت علـي  �زين العابدين همين روايت از امام

آورده » مختـار «آن را در كتـاب  » أبوعبداهللا حـافظ مقدسـي  «، و نيز آمده است

.)1(است

سـالي  گفته شده كه در خشـك �اين اساس، اينكه از قول عايشه بر : ثانياً

ان به قبر پيامبر نگاه كنيد، وسعي كنيد ميـان قبـر و آسـم   «: مدينه به مردم گفت

كانالي ايجاد نماييد تا خداونـد تـرحم فرمـوده و فـيض خـود را از آن مكـان       

» مزار«�اساس است؛ زيرا در آن هنگام قبر پيامبر ، به كلي بي»جاري سازد

هـاي تـاريخي اطالعـي    نبود، گوينده اين حديث به اين علت كـه از واقعيـت  

.!دست زده است» جعلي«نداشته به چنين 

��� A 1�> F4� Z;��8 +,1>� 528( o� :M�O@# ;s Qo�9 H; �OL '�− H#,�@�� H#'� 5,�0 1#��+
 i8��& iE +��0 +, �+ K,�8 �� �0 1>���8 �L, ��_�W8 Z�+ K��; �0 2#, � 1�+ �� ,B� ,,�0

1*< � , [� �� +�0 H#� '� �+ �� : i8�3�& '� N4 �� � ,72C '� 7+2& �0 �+ ��b> �/�4 ��9 �#(
�; ,1>� 52��� i8��& ?K �W�, 8�� o�A :M �¦3� ��+ 3PE N�� 3�; `� ��23�L KiE ��yb/� `

N/�0 ®�9 ���OP# N�[�O��Q ,M �+ ��3/#�4 �3��= � 23�42� +��E 5�<2�L � 28( � 1�+ F] ��8 iE
�38 H8 �; ,2���; �0 ��0�4 �� 7_> 2�/>�*; ,�+, � 7_> H8 �; �& ,2���� ��/>iE23>+Q DD

� '� F"�Ma"�"92�9 /�� QK��V�E > # ^0,Q D



��328بازسازي باورها

هاي شيعه و سني ن همانگونه كه در كتاباو نيامدن باردر ارتباط با قحطي 

كند كه به صحرا رفته و نماز طلب بـاران  ه ميياسالم مردم را توج،آمده است

و هرگـز دسـتور نـداده كـه بـه      ! به جاي آورند و همگي دعا كننـد » استسقاء«

.متوسل شوند�صاحب قبري حتي پيامبر 

رفـت و  �بر سـر قبـر پيـامبر    �بالل بن حارث «اين حديث كه : ثالثاً

زيرا همه دارند هـالك  ! براي ملت خود باران طلب كن! اي رسول خدا: گفت

به خـواب او آمـد و خبـر داد كـه بـاران خواهـد       �شوند، سپس پيامبر مي

قيچي كـرده  راتواند مورد قبول شما باشد، زيرا شما ادامه حديث، نمي»!باريد

:مل آن چنين استو توجهي بدان ننموده ايد؛ زيرا كا

ي بـرا ! اي رسول خـدا : رفت و گفت�بالل بن حارث كنار قبر پيامبر «

�شوند، رسـول خـدا   ها دارند هالك ميامتت از خدا باران طلب كن كه آن
اما تو نزد عمر بن خطـاب بـرو و   ! باران خواهد باريد: به خوابش آمد و گفت

خواهـد باريـد، وقتـي ايـن     سالم مرا به او برسان و به او بشارت بده كه باران

به حضرت عمر رسيد بسيار متأثر شـد و بـه   �سالم و بشارت رسول خدا 

.)1(»!سختي گريست

اگر شـما بخـش اول حـديث را قبـول كـرده ايـد، بـا بخـش دوم آن كـه          

به حضرت عمر سالم رسانيد و باريدن باران را به او مژده داد، چـه  �پيامبر

زيـرا گذشـته از ضـعف    ! اساساً قبـول نـداريم  ولي ما اين روايت را ! كنيد؟مي

در آن زمان �اسناد و طرق روايت آن با شواهد تاريخي در مورد قبر پيامبر 

.!سازگاري ندارد

آمـد و مشـتي   �فاطمه بر سر قبر رسـول خـدا   «: اينكه آورده ايد: رابعاً

به فرض صحت خبـر، بـا   » !خاك را از آن برگرفت و بر چشم نهاد و گريست

تنهـا  ! جويي از قبور چه ربطي دارد؟ اگـر آن را صـحيح بـدانيم   تبركتوسل و
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و نه دليلي ،نوعي ابراز عالقة فرزند به پدرش بوده؛ نه اجراي يك دستور ديني

.!جويي از قبر پيامبربراي مشروعيت تبرك

هـاي جـاري اسـالم و از    اگر قرار بود چنين كاري جزو مستحبات و سنت

ام به شعاير اسالمي به شـمار آيـد، الزم بـود كـه     جمله عبادات شرعي و احتر

او را در بياباني وسيع دفن كنند، تا همـه مـردم بـه    : وصيت فرمايد�پيامبر 

.!قبر مباركش دسترسي داشته و بتوانند به آنجا رفت و آمد كنند

و يـا  » متـواتر خبر و روايـت واحـد يعنـي غير   «پايه بيان مسائل اعتقادي بر 

شيعه و سني كامالً مـردود و غيرقابـل قبـول اسـت، امـا      جعلي از نظر علماي 

،برخي از گويندگان و نويسندگان سني و شيعي به اين موضوع توجهي نداشته

و همين كه خبري را در كتابي ديدند قبل از آنكه صحت و سقمش را بررسـي  

.!نويسندگويند و ميكنند، آن را مي

رفت و �ه مسجد پيامبر عمر بن خطاب روزي ب«: نقل كرده ايد: خامساً

ايـن  .»كندنشسته و دارد گريه مي�معاذ بن جبل را ديد كه كنار قبر پيامبر 

�قبـر پيـامبر   �زيرا در زمان عمـر  ! روايت جعل و دروغ آشكاري است
داخل منزل حضرت عايشه قرار داشت، و هنوز جزو مسجد نشده نبود تا معاذ 

را ماننـد  �قبر پيامبر !! حافظهو كمراوي جاهل! كنار آن بنشيند و گريه كند

چنانكه گفتيم، �در حالي كه قبر پيامبر ! در مسجد پنداشته استزمان خود

هجري بـه مسـجد   91سالها در حجرة عايشه بود و در عصر اموي و در سال 

.ملحق شد

بـالل بـه طـرف قبـر     «: از نقل ناتمـام ايـن روايـت كـه آورده ايـد     : سادساً

را به خاك كشيد و حسن و حسين را در آغوش گرفت آمد و خود�پيامبر

.توان گرفت؟اي را ميچه نتيجه» !و بوسيد

بوده نـه  �به فرض صحت آن تنها بيانگر رنج و اندوه فراق رسول خدا 

ها اين است كه دين را تنهـا از اهـل   عااضافه بر آن يكي از اد! توسل و عبادت

شد كه يكبـاره تـابع بـالل و    چه! چهارده معصوم بايد گرفت�بيت پيامبر 
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آيا اصول فقه شما رفتار غيرمعصوم را جزو ! شديد؟�ساير اصحاب پيامبر 

.!آورد؟منابع اربعه كتاب، سنت، اجماع و عقل به شمار مي

چون عبدالرحمن بن أبي بكـر فـوت كـرد، عايشـه     «كنند كه نقل مي:ً سابعاً

آيـا  .. »!به نگهباني آن گماشـتند اي زدند و انساني را دستور داد بر قبر او خيمه

بوده اسـت؟ چـرا   �چنين كاري به فرض صحت روايت جزو سنت پيامبر 

... و�چنين كاري را براي قبر خود يا ديگر يارانش مانند حمـزه  �پيامبر 

.داشت؟آنها را دوست نمي�انجام نداد؟ آيا پيامبر 

ر سر قبـر زينـب   دستور داد، چادري ب�آخرين روايت اين كه عمر : ثامناً

آيا صـحيح اسـت اعتقـادات اسـالمي را بـر      ! نيز به همان صورت است! زدند

علمـي قـرار داد؟ آيـا عمـري كـه      ن سخنان ثابت نشده و ناسره و غيرمبناي اي

مردم مدينه با رسول خدا بيعـت  در زير آنرا كه» شجرة الرضوان«: دستور داد

رفتند، به خـاطر  ر آن درخت مياي به عنوان تبرك كنانموده و در زمان او عده

.!كند؟از ريشه بركنند، چنان كاري را مي)1(نگراني از دچارشدن مردم به شرك

ت كار خدايي از غير خداوند نمودندرخواس
:فرمايددر ارتباط با اين موضوع خداوند مي

{��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯
¼��»¼��»¼��»¼��»�¿¾����½�¿¾����½�¿¾����½�¿¾����½z�«��Le� :��Y�»تر ي را كه پايينبه راستي آنان

دگاني همانند خود شما خوانيد، بناز خداوند هستند و به ياريشان فرا مي

.»گوييد به درخواست شما پاسخ بدهندهستند، اگر راست مي

:رمايدفامام زين العابدين پرچمدار توحيد مي
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چنان كن كه به هنگام نياز از تو ياري بجويم و به هنگام مسـكنت  ! خدايا«

كن كه تضرع و زاري كنم و مرا ميازماي و به چنان وضعي مبتال مبه درگاه تو

و بـه هنگـام   ،افتادن از كسي جز تو ياري بجويمتنگنابه هنگام مشكالت و در

و به هنگام ترس در برابـر كسـي   ،بينوايي به پيشگاه كسي جز تو خاضع شوم

و محروميـت و روي بـر   ق خـواري حو بدين وسـيله مسـت  ،جز تو تضرع كنم

.»تافتنت گردم

:گويدمشهور شيعيان نيز مياهللا سيد ابوالقاسم خويي يكي از مراجع يةآ

Mp�# ` �s ��/"# ¤�; ��# �\�# `� ,¤� `� ����p� 2P@�` `� F3�/# `� ��8
¡}s 2"� `�� ,�; `� o@/�# `� ��OL«)2(.

الزمه ايمان به خداوند اين است كه انسان غير خداوند را عبـادت نكنـد،   «

او نخواهد، و به غيـر او توكـل   چيزي را كه تنها در توان خداوند است از غير

ننمايد، و به جز او از ديگري در امور خاص بـه خداونـد درخواسـت كمـك     

.»ير اين صورت به حقيقت دچار عمل شرك شده استدر غ! نكند
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ش ششمبخ

)انتظار ظهور امام زمان(مهدويت 
وجود مهدي منتظر چگونه پديد آمد؟اعتقاد به 

سـير  «: و محققان شيعي عراقي در كتـاب يشمندانداستاد احمد كاتب از ان

:نويسدمي» دگرگوني انديشه شيعي از شورا تا واليت فقيه

نقلي و تاريخي قائلين بـه نظريـه   عقلي،اعتباربودن داليلبعد از اثبات بي«

اي ثابـت شـد كـه آن بـاور بجـز فرضـيه      ) يمحمد بن حسـن عسـكر  (وجود 

بيش نبوده نيز آن را باور كردنداي از مردم ليل قطعي كه عدهدبدون ياجتهاد

آيند كه با پاسخ نياز زايي پيش ميهاي مهم و حيرتاست، اما در باره آن سؤال

:عبارتند ازهاسؤالنو آ،دارند

.چه كساني پشت سر پيدايش اين نظريه و فرضيه قرار داشتند؟-الف

.چگونه آن فرضيه را مطرح كردند؟-ب

.براي آنها دربر داشت؟اين فرضيه چه منافعي را-ج

.باني فكري آنان به چه صورتي بود؟محيط فرهنگي و م-د

چرا اعتقاد به وجود فرزندي بـراي امـام حسـن عسـكري را انتخـاب      -هـ

.كردند؟

رگمي بعــد از وفــات امــام حســن و ســرد» حيــرت«در مقطــع زمــاني -و

.چه شد كه اين نظريه در ميان مردم گسترش پيدا كرد؟عسكري

توان جواب درست و دقيقي داد كه اندكي به ؤاالت باال تنها زماني ميبه س

عقب برگرديم و سه قرن اول تاريخ تشيع را مورد بررسـي قـرار بـدهيم و بـا     

هـاي  هـا بـا فرقـه   نو ارتباط آ» مهدويت«هاي ها و عوامل پيدايش حركتريشه

تـالش  » يـت اهـل الب «دادن خود بـه  كه براي نسبت» باطنيه«و افراطي اهل غلو

.نمودند، آشنا شويممي
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ارتباط بين غلو و مهدويت
:افزايداستاد احمد كاتب مي

ذكر كـرديم كـه چگونـه   ) سيردگرگوني انديشه شيعي(در فصل دوم كتاب 

بوجود آمدنـد،  ) صاحب الزمان(بيش از بيست گروه با اعتقاد به وجود مهدي 

بودنـد،  » غالي و افراطي«اي ههمچنين توضيح داديم كه بيشتر آنها زاييده گروه

بودن حضرت اميرالمؤمنين علي معتقد و ديديم كه اولين گروه از آنها به مهدي

و » وبيـت رب«بودنـد كـه بـه    ) پيروان عبـداهللا بـن سـبا   (بودند، اين گروه سبأيه 

.)1(ر داشتندوخدابودن حضرت علي نيز با

ايـن گـروه   بـاور داشـتند، نـام   ) محمد بن حنفيه(دومين گروه به مهدويت 

ـ  ) سبئيه(بود كه تحت تأثير باورهاي گروه ) كيسانيه( ه ويـژه گـروه   و غـالت ب

.)2(قرار داشتند) كربيه(

بود كه ) حمزه بن عمار بربري(بنام ) غالت كيسانيه(ي از اعضاي گروه يك

ابـن  (را متحول كرد و به الوهيت و نبـوت  ) محمد بن حنفيه(نظريه مهدويت 

رتبـاط  مامي ساخت كـه معتقـد بـود، بـا آسـمان در ا     قائل شد و از او ا) كرب

.)3(است

منتسـب  ) بيانيه(هاي ديگري جدا شدند كه يكي از آنها به از آن فرقه، فرقه

ابوهاشم عبـداهللا  (معروف بود كه قائل به مهدويت ) بيان نهدي(به مؤسس آن 

بـه  جايي كه كردند، تا شدند، و در مورد او بسيار غلو مي) بن محمد بن حنفيه

.)4(نبوت او عقيده داشتند

معـروف بودنـد، بـه    ) جناحيـه (كـه بـه   ) غـالت كيسـانيه  (اي ديگر از عده

.قائل بودند) عبداهللا بن معاويه بن جعفر طيار(مهدويت انقالبي طالبي 
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و آنان نيز به مهدويت ،به گروه زيديه نيز منتقل شد» غلو و افراط«بيماري 

اين گروه مرگ او عقيده داشتند، ) الزكيهمحمد بن عبداهللا بن حسن ذوالنفس(

گـري  و قائل به غيبت و مهدويتش شدند، و آن غلو و افراطـي را باور نداشتند

.به آن دچار شدند، براي اين گروه از زيديه نيز حاصل شد) كيسانيه(كه 

طبـق ادعاهـاي ايـن گـروه از زيديـه      ) ذي الـنفس الزكيـه  (در سايه غيبت 

نظريه مهدويت را تغيير داد و براي خود ادعـاي  ) عدمغيره بن س(شخصي بنام 

گفت كه جبرئيل از طرف خداوند بـراي او وحـي   نبوت و رسالت كرد، او مي

.)1(كندنازل مي

نيـز سـرايت   ) خطابيـه (به گـروه  ) مغيره(گري از فرقه روش غلو و افراطي

ر بودنـد كـه د  » ابوخطاب محمد بن ابي زينب اجدع«طرفداران ) خطابيه(كرد، 

كردنـد، آنهـا بـه امامـت     باره امام صادق تا حد خدادانستن او غلو و افراط مي

ودند مرگ او را كه در زمـان حيـات   فرزندش اسماعيل قائل بودند و حاضر نب

.)2(يجه به غيبت و مهدويتش قائل شدندپذيرند، در نتبپدرش اتفاق افتاد 

در مـورد امامـان،   لغـه ود و غيرطبيعي و پر از غلو و مبادر آن فضاي غبارآل

محمـد بـن عبـداهللا افطـح بـن جعفـر       (اي از شيعيان فطحيه به مهـدويت  عده

تـرين اعتقـاد بـه مهـدويت در آن     معتقد شدند، و اين عجيب و غريب) صادق

زيرا مهدويت را به كسي نسبت دادنـد كـه اساسـاً وجـود خـارجي      !زمان بود

خته ذهـن خـود ايشـان    و تنها ساخته و پردا! شود) مهدي غائب(نداشت تا او 

.!بود

فوت كرد و فرزنـدي را از خـود   ) عبداهللا بن جعفر صادق افطح(وقتي كه 

» فطحيه«بر جاي نگذاشت تا جاي پدرش را در منصب امامت پر كند، شيعيان 

با وضعي بحراني روبرو شدند، زيرا آنها بر ضرورت ادامه و دوام امامت نسـل  
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آنها همچنين به عدم جواز جمع بـين دو  به نسل تا روز قيامت اعتقاد داشتند،

.)1(امامت بجز حسن و حسين قائل بودندبرادر در 

اي فلسفي بـيش نبـود،   ابتدا فرضيه) محمد بن عبداهللا افطح(باور به وجود 

هايي را براي اثبـات واقعيـت آن نظريـه سـرهم     د از مدتي ايشان داستاناما بع

!خي از طرفدارانش در مناطق مختلـف مالقات و ديدار او با بر: كردند، از قبيل

هـاي  همچنين معجزاتي غيبي را براي او وضع و جعل كردند، و از آن داسـتان 

اضافه بر اين آنها تحت ! زنده استوگرفتند كه او موجودخود بافته نتيجه مي

» بيانيه، جناحيه، كيسانيه و خطابيه«: تأثير ديگر گروهاي غالي و افراطي از قبيل

.ندقرار گرفت

بودنـد، بـه   ) واقفيـه (كه تحت تاثير غالت گروه » شيعيان«گروه ديگري از 

كردنـد كـه او تـا    و ادعـا مـي  ،مهدويت و غيبت امام موسي كاظم باور داشتند

: گفتنـد عده ديگري ميو نامعلوم زنده خواهد بود، اما هاي بسيار طوالني زمان

در جـاي  مرگ زنده شده و پذيريم كه امام كاظم وفات يافت، اما او بعد از مي

.)2(نامعلومي مخفي گرديده است

كيسـانيه و  (نيز همان روشي را كه رهبـران دو فرقـه شـيعي    ) واقفيه(گروه 

درپيش گرفتند، يعني اينكه از موقعيـت خـود سـوء اسـتفاده نمـوده و      ) زيديه

ادعايكردند و گاهي براي خود نيزميائمه را تبليغ» مهدويتغيبت و «نظريه 

.نمودند، درپيش گرفتندمت و نبوت مياما

ادعـاي خالفـت و   ) محمد بن بشير كـوفي (بدين صورت كه شخصي بنام 

گفـت كـه حضـرت    كرد، او مـي نيابت خاصه از حضرت امام موسي كاظم مي

و از اين راه به پول و دارايي بسيار و ! دارمم غائب شده و من با او تماسكاظ

وصيت كرد كه بعد از ) محمد بن بشير(. موقعيت اجتماعي بلندي دست يافت

او ادعـا  ! اش منتقـل شـود  و بعد از آن به نـوه ) سميع(خود نيابت به فرزندش 
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» امـام واجـب اإلطاعـه   «كرد كه خود او تا زمان ظهور امـام موسـي كـاظم    مي

ور امـام  از مـردم تـا ظهـ   » خمس و وجوه شـرعي «آوري باشد، و حق جمعمي

.)1(كاظم تنها متعلق به اوست

محمـد  : (گوينـد ستين شيعه مـي خنويسان ننوبختي و اشعري قمي از تاريخ

بازگشت روح مـرده بـه   (لي و افراطي بود و به تناسخ آدمي بسيار غا) بن بشير

و اباحـه  ) شدن اداره امـور جهـان بـه امامـان    ردهسپ(و تفويض ) جسمي ديگر

.)2(باور داشت) زمان غيبت امام زمانروابودن گناه در(

هاهاي انحرافي باطنيو تأويلتفسير 
و غلو و مبالغه در مورد ائمه، نظريه ديگـري  » مهدويت«اضافه بر اعتقاد به 

اي بودنـد كـه   وجود داشت، در واقع عقايد باطنيه به گونـه ) نظريه باطنيه(بنام 

.شد براي جاانداختن آنها استدالل نمودهاي خاصي ميويلتنها با تفسير و تأ

شـد، بـراي اثبـات    ربـط مـي  هاي واژگونـه و بـي  ر و تأويلتنها با آن تفسي

ها و اشخاصي كه زايده ذهن خود ايشان بودنـد و  ها، رويدادها، ديدگاهجريان

اي را جمع كرد و بـه حمايـت از   نداشته استدالل كرد و عدهواقعيت خارجي

:خود واداشت، براي نمونه به موارد زير توجه فرماييد

رت علي، محمـد بـن حنفيـه، مـرگ فرزنـدش      عدم اعتراف به مرگ حض«

ابوهاشــم، شــهادت ذوالــنفس الزكيــه، وفــات امــام صــادق، وفــات فرزنــدش 

اسماعيل، وفات حضرت كاظم، جعل فرزندي براي عبداهللا افطح در حالي كـه  

او در مـورد وجـود   : گفتنـد او در زمان مرگ هيچ فرزنـدي نداشـت، امـا مـي    

.»ه بوديه كرده و او را پنهان نمودفرزندش تق
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پيروان ابوخطاب محمد بن ابي زينب اجدع در مـورد امـام   » خطابيه«گروه 

.!دادندكردند و به او نسبت خدايي ميمبالغه ميوصادق بسيار غلو

اي از آنها كه به حـج رفتـه بودنـد، بـه ايـن صـورت تلبيـه        عده: گويندمي

نـوع  امـا حضـرت صـادق بـا شـنيدن آن      M�3# ��P��3�P� �3*@C!Q: گفتندمي

دامش افتاد و در برابـر خداونـد سـجده    نگفتن از شدت ناراحتي لرزه به البيك

را مـورد  ) ابوخطـاب (و !نمود و كار آنها را به شديدترين صورت تقبيح كـرد 

.لعن و نفرين قرار داد

وقتي پيروان ابوخطاب نزد او رفتند و گفتند كه امام صادق او را مورد لعن 

.و نفرين قرار داداه است

امام صادق مرا شخصاً لعن نكرده، بلكـه مـرادش فـرد    : و در جواب گفتا

.!كندديگري است كه در بصره زندگي مي

آنان در فرصتي ديگر براي مالقات با امام صادق به مدينه رفتنـد و ادعـاي   

قيق اسـم و همـه   فتند، اين بار امام صادق با ذكر دابوخطاب كوفي را به وي گ

.باره او را مورد لعن و نفرين قرار دادخصوصيات و محل زندگيش دو

خبر دادند، باره امام صادق را به وياتباع او مجدداً موضوع نفرين دووقتي

نشيني نكرد، و لعن و نفرين امام صادق را تأويل كرد و او از ادعاي خود عقب

با اين دقت مـورد لعنـت قـرار    ) تقيه(حضرت صادق او را تنها از باب : گفت

حضرت خضر كردن كشتي به وسيله ين موضوع به جريان سوراخا! داده است

:مشابهت دارد، و اين آيه را تالوت كرددهدتتا آن را از مصادره نجا
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علمـي بـه   غيرهـاي ها بيشتر باورها و آراي خود را با تفسير و تاويلباطني

كنــيم كـه باورهــا و  دادنــد، امـا مالحظــه مـي  نســبت مـي »ائمـه اهــل البيـت  «

.مالً ناسازگار استاهاي اهل البيت با ادعاهاي آنها كعملكرد

وقتي كه ائمه اهل البيت ادعاهاي عجيب و غريـب آنهـا را باطـل و دروغ    

مخالفت ائمه بردار نبودند وها بازهم از باورهاي خود دستباطنيناميدند،مي

ائمـه اهـل   : گفتنـد كردند، و ميرا با عقايد خود به تقيه و ترس آنان تفسير مي

شنيدن سخنان مهم و البيت از گفتن حرف حق هراس دارند، زيرا مردم توانايي

.!گين آنان را ندارندنس

خواهم شكل منفي تقيه را كه نزد اهل البيت مردود بوده و بـا رسـالت   نمي

سالم و قرآن منافات داشته است بررسي كنم، امـا حقيقـت ايـن    آنها در حفظ ا

كشـيدن مـردم از خـط    ني در تاريخ تشيع و در به انحـراف است كه غالت باط

ه و در تمـامي دوران  نقش بسـزائي داشـت  » اهل البيت«اصيل باورها و عملكرد 

نان نقش تخريبي خطرناكي را بر عهده گرفتـه بودنـد، تـا اينكـه     زندگي ائمه آ

.ن حضرت امام حسن عسكري فرا رسيدزما

آيا امام حسن عسكري فرزندي داشت؟
هاي معتبر شيعيان، امام حسن عسـكري در حـالي وفـات    به شهادت كتاب

يافت كه داراي فرزند پسري نبود، به همين سبب او در مورد دارايي و ميـراث  

.اش را خطاب به مادر نوشتنامهخود وصيت

روايـت  » ...مفيد، شيخ كليني، شيخ طبرسي وشيخ «: محدثين شيعه همچون

بعد از وفات امام حسن عسكري، چون او فرزندي نداشـت و  «كنند كـه مي
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دار نبودند، بناچار اقوام و خويشاوندانش اموال او را بينرهمسران او نيز با

.)1(»مادر و برادرش جعفر تقسيم كردند

:گويندشيخ طبرسي و شيخ مفيد در روايت ديگري مي

و ،براي امام حسن عسكري در زندگي او ثابت نيسـت وجود فرزندي «

ـ    دي را از او نديـده و  عموم مردم بعد از مرگ امام حسـن عسـكري فرزن

.)2(»اندنشناخته

گاني خود به هيچ وجه در مورد وجود خود دحضرت عسكري در طول زن

فرزند سخني نگفته بـود، ايـن حقيقـت را تمـامي مسـلمانان و اكثـر شـيعيان        

دانستند و در باره آن ترديد نداشتند، به همين علـت اكثـر شـيعيان بعـد از     مي

و ،فوت امام حسن عسكري به امامت برادرش جعفر بن علـي عقيـده داشـتند   

نيـز  » امامـان «گفتند كه با وفات اما حسن عسكري سلسله عده ديگري هم مي

خالء امامـت  براساس هدايت قرآن:است، برخي ديگر معقتد بودندپايان يافته 

.و كار جمعي بايد حل و فصل نمود» شورا«را با تشكيل 

كردنـد و بـر   اين واقعيت مسلم را قبول نمـي » غالت باطني«اما گروهي از 

داستان ساختگي وجود فرزندي براي امام حسن عسكري كه بـراي محافظـت   

ور از جانش او را مخفي كرده بود اصرار ورزيدند، عده ديگري از اماميـه از بـا  

محمـد بـن علـي   «به امامت حسن عسكري برگشتند، و به مهدويت بـرادرش  

قائل شدند، زيرا آنها واقعيت مـرگش را  كه در زمان پدرش فوت نمود» هادي

شـدنش تـا وقـت ظهـور شـدند،      پذيرفتند و مدعي ادامه حيات و مخفـي نمي

.همانگونه كه اسماعيليان نيز پيشتر چنين ادعا كرده بودند

پذيرفتند و دفـن  م جعفر صادق را نميامرگ اسماعيل فرزند اماسماعيليان

.!آوردنداو بوسيله پدرش را اقدامي نمايشي و از روي تقيه به حساب مي
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شـيخ مفيـد، شـيخ مرتضـي و شـيخ      : مشايخ فرقه اماميه اثنا عشـريه ماننـد  

دانسـتند، زيـرا آنهـا    هاي باطنيه را باطـل مـي  فرقهيهاطوسي باورها و نگرش

محمد بن حنفيه، ابوهاشم فرزند او، وفات امـام  شي، فرزندلعت حضرت وفا

صادق، مرگ فرزندش اسماعيل، وفات امام موسي كاظم، وفـات امـام حسـن    

.كردندمد بن علي را انكار ميحگ برادرش مرعسكري و م

:گويداستاد احمد كاتب در ادامه مي

ـ ) محمد بن حسن عسكري(هايي كه به وجود اما همه فرقه اور داشـتند و  ب

غالت باطنيـه نهادنـد، خـود اعتـراف مـي كردنـد كـه        پاي خود را جاي پاي

اش را خطـاب بـه مـادرش    نامـه حضرت عسكري فرزندي نداشت و وصـيت 

را بـه خـوف و تقيـه از خلفـاي     كـردن فرزنـد او   نوشت، اما آنها ادعاي پنهان

.كردندتفسير و توجيه ميعباسي

ي هراس امـام حسـن عسـكري از خليفـه     بررسي درستي يا نادرستي ادعا

ادعـاي وجـود   : تـوان گفـت  طلبد، اما در مجموع ميوقت مجال ديگري را مي

د اعتمـاد  روحضرت عسـكري بنـابر اعتـراف مشـايخ مـ     فرزندي پنهاني براي 

و بـا  ،از شيعيان جـزو ادعاهـا و اعتقـادات غـالت و بـاطني هاسـت      يبسيار

.ازگاري نداردبه هيچ وجه سيها و حقايق تاريخواقعيت

)امام زمان(وجود مهدي نقش غالت در پيدايش باور به
براساس منابع معتبر تاريخ شيعي عقيده و نظريه وجود محمـد بـن حسـن    

جعل ) نيابت خاصه(را غالت و متكلمين و مدعيان مستفيد ) مهدي(عسكري 

كرده اند، و بعد از تحقيقات مفصل از طرف محققـين شـيعه از جملـه اسـتاد     

شـود كـه ايـن    معلـوم مـي  ) سيردگرگوني انديشه شيعه(د كاتب در كتاب احم

اري نداشته و در واقع امـام حسـن   بنظريه در معيار دين و عقايد ائمه هيچ اعت

عسكري داراي فرزند پسري نبوده و منشأ اين باور چيزي بجز يـك فرضـيه و   
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پس از مرگ حضرت عسكري چيزي ديگري نبوده ) عصر حيرت(توهم زايده 

.ستا

شود اين است كه به چه صورت ايـن تـوهم   اما سؤال مهمي كه مطرح مي

ها مسلمان شـيعه و برخـي از   توانست در طول تاريخ به عقول و قلوب ميليون

.!اهل سنت راه يابد؟

در جواب اين سؤال بايد بگوئيم كه عقيده به وجود امـام غايـب در ميـان    

چند اعتقاد به ضـرورت وجـود   شيعيان نخستين اساساً سابقه نداشته است، هر

امام هادي و شايسته در انديشه شيعي وجود داشـت، امـا بـه شـخص معينـي      

محدود نبود، و تنها يـك فرقـه از چهـارده فرقـه بعـد از وفـات امـام حسـن         

عسكري قائل به وجود فرزندي براي حضرت عسكري شد، معني اين سـخن  

اتفاق نظر » مهدويت«ه اين است كه شيعيان بعد از امام عسكري بر روي مسئل

ها بعد بـه ايـن نظريـه گـرايش پيـدا      نداشتند، و بعضي از شيعيان اماميه مدت

.كردند

اه سال بعد از ادعاي غيبت بسياري از شيعيان، از اعتقـاد  از طرف ديگر پنج

و ابـن  ) الكـافي (به وجود امـام غايـب دسـت برداشـتند، و كلينـي در كتـاب       

ـ  «الخصيبي در كتاب  ايـن موضـوع را ذكـر كـرده انـد، آنهـا       ) ريالهدايـة الكب

a3�#28اي از سـاكنين شـهر   و از جملـه عـده  ) شـيعيان (اكثـر مـردم   : گويندمي
عسـكري  بودند، از اعتقاد به وجود فرزندي براي حضرت حسن �الرسول

.)1(دست برداشتند

هجـري و شـاگرد كلينـي،    340متوفاي سال ) نعمانيبن ابي زينبمحمد (

:گويدمي)الغيبة(در كتاب 

اي كه منسوب به تشـيع و از قـائلين بـه امامـت     ما شاهد بوديم طائفه«

بودند چگونه دچار انشعاب و تفرقه شدند، و همه آنها بجز عده انـدكي از  
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عقيده به وجود امام غايب دست برداشتند، و در باره وجود امام و ولي امر 

از آنهـا بـر   د، و فقط عده اندكي دچار شك و ترديد شدن» حجت خدا«و 

.)1(»اين عقيده باقي ماندند

چـه حيرتـي بزرگتـر از ايـن     «: گويدنعماني در جاي ديگري از كتابش مي

بـر  گـم كـرده و فقـط عـده كمـي از مـردم       حيرت كه بسياري از مردم راه را

و ،گمي شدندآن دوره دچار سردرزيرا اكثر شيعيان .)2(»اعتقادشان باقي ماندند

.كردندو ترديد نگاه مييب با شكبت به وجود امام غانس

نعماني روايت متعددي را در باره وقوع حيرت و سرگرداني در ميان مـردم  

نقل كرده و حالت حيرتي را كه عموم شيعيان آن زمان دچارش شدند و صف 

ممكن كجاست؟ اين غير) يبامام غا: (گويندعموم مردم مي«: گويدكرده و مي

مانـد؟ تـا كـي    طول بكشد؟ تا كي غايب مـي است كه غيبت او اين همه سال 

اي از مـردم بـه   عـده ! گذردزنده خواهد ماند؟ اكنون هشتاد سال از عمر او مي

اي ديگر اساساً منكر وجود و والدت او شـدند، و  مردنش عقيده دارند، و عده

.)3(»دهندديگري وجود مهدي را مورد تمسخر قرار ميعده

ر مـورد  داكثر مردم بـه بيراهـه رفتنـد و    «: گويدو ميدنكنعماني اضافه مي

اي دچار پراكندگي گرديده و از ظهور او مـأيوس شـدند، و عـده   ) امام غايب(

دادند و آنها را نيز كساني را كه به وجودش باور داشتند مورد تمسخر قرار مي

ي مختلفي داشـتند و وحـدت   اناميدند، شيعيان آرا و باورهجاهل و خرافي مي

دچار يأس شـده انـد،   ) امام مهدي(نداشتند، از تصديق به وجود عقيده و نظر

.)4(»كشيده استزيرا غيبت امام بسيار طول
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در ) هجري381متوفاي سال (شيخ محمد علي بن بابويه ملقب به صدوق 

به حيرت و سردرگمي كه شيعيان دچارش شدند، ) اكمال الدين(مقدمه كتاب 

:گويدكند و مياشاره مي

دچار شك و شبهه ) قائم(كنند، در باره ياني كه به من مراجعه مياكثر شيع«

: گويدصدوق در ادامه مي.»كنندشده و توجيهات عقلي و فلسفي را قبول نمي

بـا هـم   ،ن شهر بخارا بـود نـزد مـن آمـد    شيخي از اهل علم و فضل كه ساك«

ه و از بزرگـان فالسـف  با شخصي در بخارا كـه اخيراً: ي داشتيم، او گفتتبصح

به من گفـت كـه   چيزي) امام مهدي(مالقات داشته، او در باره منطقيون است

.)1(»مرا دچار شك و حيرت كرده است

ده اند كه منعكس كننـده وضـع   ركليني، نعماني و صدوق رواياتي را نقل ك

سردرگمي بعد از وفات امام حسن عسـكري  : شيعيان در آن زمان است، مانند

:گويندر و تكذيب همديگر، آنان ميو اختالف و تفرقه و تكفي

بعد از فوت امام حسن عسكري و نداشتن فرزند پسر براي ادامـه امامـت   «

و ،اتباع او همچون كشتي گرفتار آمده به امواج خروشان دريا سرگردان شدند

اي از آنان قائل بـه مـرگ   به سان شيشه و سفال خرد و متالشي گرديدند، عده

دست ي ديگر از عقيده خود به وجود امام غايبو بعض،صاحب الزمان شدند

.)2(»اندكي بر همان باور باقي ماندندو تنها عده،برداشتند

هاي قديمي هايي را از فرقهكليني، نعماني، خصيبي، صدوق و غيره روايت

قائل به امامت نقل كرده اند، در قرن چهارم هجري بود كه آنها سعي داشـتند،  

.اضافه كنند» شيعه اثنا عشريه«ي مذهب اين روايات را به مبان

هـا نيسـتيم، امـا از    ما به دنبال تحقيق و بررسي صحت و سقم اين روايـت 

توان فهميد كه عامه شيعيان در آن زمان از عقيده به وجـود  ها ميهمين روايت
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و اين پس از آن بود ،دست برداشتند) محمد بن حسن عسكري(مهدي غايب 

.ان داشتندها به وجودش ايمكه سال

:كنداستاد احمد كاتب اضافه مي

بـاور بـه وجـود امـام غايـب در مـذهب       : كنيماما سبب اينكه مالحظه مي«

M�#¢L ��T� ��8�8�Qاي عميق و غيرقابل بحث درآمـده اسـت،   به صورت عقيده

فـوت امـام حسـن    بعـد (حاصل تبليغات گسترده مدعيان نيابـت امـام زمـان    

آوري خمـس و سـهم امـام بـوده اسـت،      مـع كاران جو دست انـدر ) عسكري

.تبليغاتي كه آثار آن تا امروز هم ادامه دارد

هاي گوناگون زيـر صـورت گرفتـه    آن تبليغات گسترده با استفاده از روش

:بود

؛ اما ما بعد از )امام غايب(كردن روايات مختلفي پيرامون جعل و سرهم-1

رسـيديم كـه عمومـاً روايـات     به اين نتيجـه  هانقد و بررسي تمامي آن روايت

روايـاتي ضـعيف، جعلـي و ثابـت     ) امام مهـدي (عقلي و نقلي در باره وجود 

.اندنشده

هـاي  روايـت ) امام مهدي(پيروان عقيده و نظريه وجود : بمباران فكري-2

بـرداري قـرار دادنـد كـه داراي معـاني      ديگري را جعل كردنـد و مـورد بهـره   

كساني كه مهدي منتظر : ها آمدهر آن روايتآوري بودند، دتهديدآميز و هراس

ا به هيچ شـكلي قبـول نداشـته باشـند فاسـق و      ر) محمد بن حسن عسكري(

مساوي است با انكار رسـول  ) مهدي(انكار : گفتندباشند، و حتي ميميگمراه

�و تكــذيب وجــود او بمنزلــه تكــذيب و انكــار نبــوت محمــد  �اهللا 
.)1(است

وي احاديثي قبلي تكيه كرده بودند كه در آنها آمده اين تهاجم تبليغاتي بر ر

مـرگ جـاهلي از دار دنيـا    كسي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد، بـا «: است
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) صاحب زمان و امـام عصـر مهـدي منتظـر    (و آن را به معرفت .)1(»رفته است

تفسير كردند، در آن برداشت ادعا شده كه هركس او را نشناسد يا به او ايمـان  

ته باشد، با مرگ جاهلي خواهد مرد، در عين حال هيچگونه داليل قـاطع  نداش

اي را براي معرفـت يـا بـراي خـدمت و اطاعـت و همـراهيش ارائـه        و طريقه

.دادندنمي

از حضـرت حسـن عسـكري نقـل     ) محمد بن عثمـان عمـري  (نائب دوم 

كسي كه «: گفتمن از امام حسن عسكري شنيدم كه مي: گويدكند كه و ميمي

نايـب دوم  . )2(»ميرد و فرزنـدم را نشناسـد، بـا مـرگ جاهليـت مـرده اسـت       ب

كننـدگان شـك «: و گفته استر برخورد كردهتكنندگان، خشنبا شك) عمري(

او .»باشـند به وجود مهدي دين را از دست داده و معانـد و دشـمن حـق مـي    

بـه  ر كرد كه در آن به تندي بـه كسـي كـه    شتمنمهدياي را بنامهمچنين نامه

بـودن  اشد، حمله كرده و او را به جهنميايمان نداشته ب) مهدي صاحب زمان(

.روزي تهديد كرده استو تيره

شيخ عبداهللا بن جعفر حميري قمي و سعد بن عبداهللا اشعري قمـي نقـش   

.ها در ميان شيعيان داشتندبسزائي در نشر آن نامه

امل تبليغاتي است كه شايد ادعيه و زيارات مهمترين ع: ادعيه و زيارات-3

شـيعيان سـهم   در ميـان برخـي از   ) مهدي موعـود (در تقويت اعتقاد به وجود 

ايـن  ننماز و در هر مناسبتي بـه خوانـد  آنان بعد از هرزيادي داشته اند، زيرا

كننـد، ايـن   ادعيه و زيارات مخصوصاً در كنار قبور ائمه اهل البيت اقـدام مـي  

:گيرندصورت ميادعيه و زيارات رايج به دو روش 

باشـد،  محـدود نمـي  ) محمد بن حسن عسكري(دعاهايي عام كه به -الف

دعاي صاحب االمـر، و  : باشند، مانندبلكه پيرامون امامت و رهبري شايسته مي

امـام بـاقر،   : دعا در زمان غيبت امام، اين ادعيه و روايات از امامان پيشين مثـل 

��� H#2�� ��0�−��2! j�� : kY�� �Y�- D
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ا روايت شده اند، و اين با عموميـت  امام صادق يا امام موسي كاظم يا امام رض

دانـيم و  ضرورت وجود امامي در هر عصـر و زمـاني تناسـب دارد، زيـرا مـي     

متوجه هستيم كه اين ادعيه هويت امام مهدي را در يـك فـرد مشـخص بيـان     

» سيردگرگوني انديشه شيعي«هايي از كتاب كنند، همان چيزي كه در فصلنمي

.مورد بررسي علمي قرار گرفتند

دهد كه ايـن دعاهـا از ميـراث و فرهنـگ قـديمي و      ع نشان ميواين موض

قائل به مهـدويت امـام كـاظم بودنـد    كه» واقفيه«هاي ديگر شيعه از قبيل فرقه

ارتبـاط داده  ) مهدي موعـود (گرفته شده اند، اما شيعيان بعدي اين ادعيه را به 

ن دعاهاي داراي كنم كه آاند، من توجه خوانندگان را به اين موضوع جلب مي

معاني عمومي هستند و از فردي به نام مهدي غايـب كـه فرزنـد امـام حسـن      

.)1(گويندعسكري باشد، سخن نمي

محمد بن حسـن عسـكري يـا مهـدي     (دعاهاي خاص و محدود بنام -ب

فتتاح، دعاي شروع دعاهاي ماه مبارك رمضان، دعاي ا:باشند، مانندمي» موعود

مبارك، دعاي عهد، دعاي ندبه، زيارات مختلفـه كـه   و اختتام روز سيزدهم ماه

كه ... در سامراء) سرداب غيبت(براي مراقد اهل البيت درست شده، يا زيارت 

مجموع اين ادعيـه و زيـارات بطـور جداگانـه و بعـدها نوشـته شـده انـد، و         

و فقط نام ،برگرفته انده عمومي كه قبالً موجود بوده اندشان را از ادعيمفاهيم

.الي آنها اضافه شده استدي در البهمه

آورنـد،  اين ادعيه و زيارات بعد از اينكه نام يكايك ائمه اهل البيت را مـي 

ـ      مشخصاً نام مهدي را ذكر مي ه و كننـد، الزم بـه يـادآوري اسـت كـه آن ادعي

هاي شناسي فاقد سند معتبر بوده و جزو روايتزيارات در معيار دانش حديث

آيند، و اكثر آنها به وسيله مـدعيان نيابـت امـام    شمار ميبه» مرسل و مقطوع«

نائب (يا محمد بن عثمان ) نائب اول(عثمان بن سعيد عمري : هايزمان به نام
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و يا محمـد بـن جعفـر حميـري     ) نائب سوم(يا حسين بن روح نوبختي ) دوم

.قمي كه يكي از همدستان عمري در قم بوده، جعل و منتشر شده اند

دعـايي را در بـاره امـام غايـب     ) مهج الدعوات(وس در كتاب سيد بن طاو

واب آن دعـا را بـه او آموختـه    شخصـي در عـالم خـ   «: گويدكند و مينقل مي

.)1(»!است

: گويـد كند و مـي مجلسي از علي بن محمد بن عبدالرحمن بشري نقل مي

وارد مسجد صعصعه در كوفه شدم، مردي را با لباس و عمامـه اهـل حجـاز    «

�N3�O�� ! H�3u� �� �3#: خوانـد او در حال نشستن بود و ايـن دعـار را مـي   ديدم، 
a�;�3����DDDاي طوالني كرد، سپس برخاست و بـر شـتري   بعد از آن او سجده

او صـاحب  !بخـدا سـوگند  : و گفـت دسوار شد و رفت، دوستم به من رو كر

.)2(»الزمان بود

ي موعـود ارتبـاط   هايي كه با اعتقـاد بـه مهـد   عادات و رسوم و داستان-1

د، زيرا اضافه بر ادعيه و زيارات وارده پيرامون مهدي، عـادات و رسـومي   دارن

كه در ميان بخشي از شيعيان وجود دارند، نقش بسزايي را در تقويت عقيده به 

.در ميان عامه مردم داشته اند) صاحب زمان(وجود 

بـه هنگـام   قيـام و اداي احتـرام  : رسـوم عبارتنـد از  وبرخي از اين عادات

، چيزي كه عموم شـيعيان مـذهبي امـروز آن را انجـام     )قائم منتظر(شنيدن نام 

گونه حركات اعتقاد به وجود مهدي را در ميان عامه مردم تقويـت  اين،دهندمي

بودن آن فكر و آيد كه در مورد صحيح يا ناصحيحكند و خيلي كم پيش ميمي

مسـلمان تقليـد را در مسـايل    يا تحقيق كنند، در حـالي كـه اكثريـت عالمـان     

سـني و شـيعي   دانند، اما برخي از گويندگان و نويسـندگان عقيدتي جايز نمي

��� N¬�"�� ��L, 2¬� � �� 7+��u� ����8−k ,����*!`� K > 8 �"� 2[]�d� D
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) مهـدي (دهند، مثل اينكه وجود او را قطعي جلوه مييبدون دليل شرعي يقين

.زنده است، و در ميان مردم حضور دارد

ده هايي نيز كه بعضـي از گوينـدگان و نويسـندگان پيرامـون مشـاه     داستان

هـايي را  كنند، نقش بسرائي در اين زمينه دارند، تمامي داستاننقل مي) مهدي(

آورده، ) بحـال األنـوار  (كتـاب  51كه مجلسي تعداد زيادي از آنها را در جلـد  

.هستنديادعاهاي بدون دليل

وجـود دارد كـه   ) مسجد سهله(در شهر كوفه عراق مسجد مشهوري به نام 

: ت يافته است، در باره اين مسـجد نقـل شـده   شهر» صاحب الزمان«به مسجد 

توانـد  نماز بخواند، مـي ) چهل هفته(كسي كه در آن به مدت چهل چهارشنبه 

.مهدي موعود را مالقات كند

) مقامـات مهـدي  (در بسياري از مناطق عراق و ايران جاهايي هستند كه به 

در ) هديم(شود كه گفته مي» مسجد جمكران در قم«: باشند، مانندمعروف مي

آن اماكن در حال نماز مشاهده شده است، اين امور نقش مهمي را در تقويـت  

.در بين عامه مردم داشته و دارند) امام زمان(اعتقاد به وجود 

: هـاي صـحيح اهـل سـنت ماننـد     البته روايت مربوط به مهـدي در كتـاب  

روايت نشده و در كتـب ديگـر نيـز    » صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم«

اي يقينـي قـرار   دهيـ تواند پايـه عق نرسيده است، از اين نظر نمي» تواتر«به حد 

هاي موجود هم مربوط به فرزند امام حسن عسكري و يا هركس ايتگيرد، رو

كنند كـه  ديگري كه قبالً متولد شده باشد نيست، بلكه از شخصي صحبت مي

.داي مجهول به دنيا خواهد آمبا هدف حاكميت شريعت در آينده
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بخش هفتم

اي از احكام فقهيبررسي پاره
):هغيص(نكاح موقت -1

فصلي را به اين موضوع اختصاص »همراه با راستگويان«ني در كتاب تيجا

:كندداده و آن را چنين تعريف مي

دي كـه  نكاح متعه يا ازدواج موقت مدت دار مانند ازدواج دائمـي بـا عقـ   «

شود، به اين معني كه زن خطاب بـه  منقعد ميمشتمل بر ايجاب و قبول است

خودم را با فالن مقدار مهريه و براي فالن مدت به عقد ازدواج تو : مرد بگويد

.»كنم يا راضي هستمقبول مي: درآوردم، مرد نيز بگويد

ـ   » متعه«با توجه به اين تعريف،  ك يا نكاح موقت به مدت يـك سـاعت، ي

شود و در مقابل مهريه زن يعني اجرتش ميمنعقد... روز، يك هفته، يك ماه و

.گرددبه او پرداخت مي... پول، طال يا هرچيزي ديگر

وقتي با زني : زماني كه شخصي از او پرسيد: از امام صادق روايت كرده اند

تـو را طبـق   : بگوييـد : فرمـود ! با قصد نكاح موقت خلوت كردم چه بگـويم؟ 

آورم، نـه  ي خود درميز به متعهكتاب خدا و سنت پيامبرش، به مدت چند رو

تش را وارثي دركار باشد و نه ارثي، در برابر فالن مبلغ پول يعنـي ميـزان اجـر   

.)1(»كم باشد يا زياد تعيين كني

توان نام متعه نوعي وصلت است كه نمي: با توجه به اين تعريف بايد گفت

آثـار ازدواج  ، زيـرا داراي هيچيـك از احكـام و    دنهـا ازدواج يا نكاح را بر آن

جـويي از اوسـت و   كردن زن و كـام اجاره«باشد و هدف از آن تنها واقعي نمي

:زيرا» بس
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در ازدواج دائمي، عقد بين طرفين در حضـور ولـي يـا وكيـل او و دو     -1

شود، اما در متعه عقد بدون شاهد نيز صحيح است، همانگونه شاهد برقرار مي

ون شاهد صورت تواند بدمتعه مي«كه كه از امام جعفر صادق روايت كرده اند

.)1(»بگيرد

يـا اهـل كتـاب    توانـد بـا زن مسـلمان    در ازدواج شرعي مرد تنهـا مـي  -2

تـوان بـا زنـان مجوسـي،     اما در متعـه مـي  ،)2(ازدواج كند) مسيحي يا يهودي(

ادق و بق روايت منتسب به امـام صـ  يهودي و مسيحي نيز وصلت كرد، زيرا ط

.)3(نداردامام رضا هيچ ايرادي

شرعي واجـب اسـت كـه بـا زن پاكـدامن و متـدين نكـاح        در ازدواج-3

تـوان بـا زنـان هـرزه و زناكـار نيـز       ، در حالي كه در متعه مي)4(صورت بگيرد

.)5(!وصلت كرد

تـوان بـا زن شـوهردار طبـق     در متعه برخالف ازدواج شرعي حتي مي-4

.)6(متعه كردصادقروايت منسوب به امام
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ونه كه يكي از مراجع فتوا داده است، برخالف ازدواج حقيقي با همانگ-5

.)2(توان متعه كردنيز مي)1(دختران نابالغ و خردسال

، اما )3(در ازدواج شرعي موافقت پدر يا ولي شرط صحت ازدواج است-6

ي ولي و سرپرسـت بـا دختـر يـا بيـوه براسـاس       توان بدون اجازهدر متعه مي

.)4(صادق متعه برقرار كردروايت منتسب به امام

توانـد بـاهم داشـته باشـد،     در ازدواج دائمي مرد بيش از چهار زن نمي-7

توانـد  ولي در متعه طبق روايت منسوب به امام صادق و امام زين العابدين مي

اي را باهم داشته باشد؛ زيرا طبـق روايـت زن متعـه شـده، زنـي      ها زن متعهده

.)5(!اجاره شده است
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بـود،  زدواج دائمي همسر از شوهرش زماني كه فوت كند ارث ميدر ا-8

.)1(ولي در متعه اين چنين نيست

در ازدواج شرعي تأمين نفقه، خورد و خوراك، پوشـاك و مسـكن زن   -9

» عـده «كردن بر شوهر واجب است، چه در حالت عادي و چه در زمان سپري

.)2(نمودن مدت طالق، اما در متعه چنين نيستو طي

در ازدواج دائمي اصل بر آن است كه زندگي مشترك زن و شوهر تـا  -10

توانـد بـراي يـك ربـع     زمان مرگ يكي از آنان ادامه پيدا كند، اما در متعه مـي 

ساعت و يا يك روز، يك ما، يك سال و در مقابل هر مبلغي كه مرد پيشـنهاد  

.)3(بدهد و زن موافقت كند، صورت بگيرد

ق و احكام خاص خود را دارد، يعني دست كم در ازدواج دائمي، طال-11

شود، اما در متعـه نـه طالقـي دركـار     حضور دو شاهد صيغه طالق خوانده مي

يافتن مدت متعه، يـا پشـيماني   است و نه دو شاهد طالق، بلكه به صرف پايان

شـود و هركـدام دنبـال كـار خـود      هركدام خود بـه خـود قـرارداد فسـخ مـي     

.)4(روندمي

روز اسـت،  ماه و دهشدن چهارطالق در ازدواج شرعي سپرييعده-12

.)5(روز است45اما در متعه تنها دو حيض حداكثر 

وجـود دارنـد،   ) ايالء، ظهار و لعان: (در ازدواج دائمي احكام همچون-13

.اما در متعه چنين نيست

توان متعه را ازدواج و نكاح به حساب آورد، و طرفينبنابراين، چگونه مي

وصلتي كه در عقد آن دو شاهد حضور ندارند و نفقـه، ارث،  !را زن و شوهر؟
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طالق، عدة طالق، ظهار، ايالء و لعان و ديگر احكـامي كـه در ازدواج وجـود    

گيـري  دارند دركار نيستند، بلكه بنابر روايت كتب اماميه هدف از آن تنها بهـره 

ت، و هرگاه مدت اجـاره  اوسنمودن جويي از زن از طريق اجاره و كرايهو كام

اش تمكين نكند، به همان مقـدار از  تمام شود، يا زن در مقداري از مدت متعه

در ازدواج واقعي تنها با يـك بـار نزديكـي و    اما! شودمهريه و اجرتش كم مي

شـود،  گيري مرد از زن، پرداخت مهريه به تمام و كمال بر مرد واجـب مـي  كام

جـويي از اوسـت،   كـردن زن بـراي كـام   رهپس روشن است كه متعه نوعي اجا

باشد؛ چنـان كـه از   ي او به منظور دايگي و شيردادن به بچه ميهمچون اجاره

:امام باقر روايت كرده اند

تواني با زنان متعه كني، زيرا آنـان را اجـاره   هراندازه كه خواستي مي«

..)1(»!نماييمي

اگر مـردي بـا   «: سيده شدو در روايتي از ابي الحسن آمده است كه از او پر

زني متعه كند و بر اين شـرط توافـق كننـد كـه هـر روز نـزد او بـرود، يـا در         

روزهاي معلومي از او بهره ببرد، اما زن شرطش را به جاي نيـاورد، بـه همـان    

شود و تنها به ميزان مدتي كه در اختيـار مـرد   اندازه از مهر و اجرت او كم مي

.)2(»!شودبوده، به زن پرداخت مي

اي كه ابتدا بـاهم  ناميد، در حالي كه از مهريه» نكاح«توان آن را چگونه مي

توانند كم كنند و بر حسب روزهايي كه زن در اختيار مـرد  توافق كرده اند، مي

در واقـع متعـه   ! حق المتعه را با او حساب كننـد » مانند دستمزد كارگر«هست 

و در » وسـت دخترگـرفتن  د«هـا بـه   بيش از هرچيز همچون فرهنـگ اروپـايي  

را آن شباهت دارد، اين چيزي است كه قرآن» اتخاذ اخدان«به ياصطالح قرآن

..براي هميشه حرام كرده است
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�اما تيجاني و بسياري از همفكران او برآنند كه متعـه در زمـان پيـامبر    
وجود داشته، ولي عمر بـن خطـاب آن را حـرام كـرده اسـت، همانگونـه كـه        

:گويدمي» همراه با راستگويان«ب تيجاني در كتا

آنچه نزد ما ثابت شده، اين است كه عمـر بـن خطـاب خليفـة دوم از آن     «

دهنـد  نهي كرد و به اجتهاد خودش كه علماي اهل سنت نيز بر آن شهادت مي

آن را حرام نمود، ولي ما به هرحال حكم خدا و رسولش را بـه خـاطر رأي و   

)345ص. (»دهيمكنيم و تغيير نمينظر شخصي و اجتهاد عمر رها نمي

متعـه دو بـار در شـرايط    �در زمان پيامبر ! در پاسخ بايد گفت كه آري

، اما پس از نزول آياتي از قرآن و نهي پياپي )1(سخت و اضطراري مباح گرديد

.. براي هميشـه حـرام گرديـد   ) مثل شراب كه پس از چند مرحله(�پيامبر 

ام، همچون مردار و خوك و خون و حيـواني كـه   قرآن متعه را از امور ذاتاً حر

:فرمايدبرد؛ چنانچه ميبدون نام خدا و يا براي غير خدا ذبح شود نام مي

�{��a�� �̀�_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��a�� �̀�_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��a�� �̀�_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��a�� �̀�_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V
��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��bz�� �8©u� :


–n�»)حفـظ  ) ر حراماز كا(كساني هستند كه عورت خود را ) مؤمنان رستگار

كه در جنگ با مشركين بـه اسـارت   (كنند، مگر در مورد همسران يا كنيزان مي

شان نيست، پس هركس غير از كه در اين صورت جاي مالمت) درآمده باشند

را دنبـال  ) هـا دو راه زناشويي؛ يعني ازدواج با همسران دائمـي و جاريـه  (اين 

.»آيده شمار ميب) از حدود شريعت خدا و زناكار(كند، متجاوز 

در منطق قرآن تنها رابطة مجاز بين زن و مرد، رابطة : بينيمهمانگونه كه مي

اســت، و هرچيــزي جــز آن خوارشــمردن زن و )2(ازدواج و يــا ملــك يمــين
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آوردن منزلت اوست كه همچون كااليي براي ارضاي شهوت مرد به كـار  پايين

كه عشق و محبتي به او داشته شود، و مرد بدون اينرفته و سپس كنار نهاده مي

تواند به زني دلبنـد شـود   زيرا چگونه مي،)1(كندباشد مدتي را با او زندگي مي

!.كه ديروز با مرد ديگري بوده و فردا در اختيار يكي ديگر خواهد بود

زماني اجازة متعه را داده كه تنها به عنوان يـك ضـرورت و رفـع    �پيامبر 

ام قطعي يعني متعه بـود؛ از طرفـي تعـدادي از    اضطرار از طريق جواز يك حر

خـواري و  شـراب : اي از عادات رايـج آن زمـان هماننـد   تازه مسلمانان به پاره

زناكاري عادت كرده و يك باره كنارنهـادن آنهـا بـراي برخـي از آنـان بسـيار       

هـا را  ها ممنوعيتضرورت«: ي معروفمشكل بود، يعني براساس همان قاعده

:فرمايدهمانگونه كه قرآن مي. »ميدارندموقتاً از ميان بردر حد رفع نياز

�{q��p�o��n��m��l���k����j��iq��p�o��n��m��l���k����j��iq��p�o��n��m��l���k����j��iq��p�o��n��m��l���k����j��iz�£�333"P�� :�n-�» ــركس در هـ

حالت ضرورت قرار گرفـت هـيچ گنـاهي بـر او نيسـت، بـه شـرطي كـه بـه          

.»به آن برنگردد) پس از رفع ضرورت(، و بودن آن ايمان داشته باشدحرام

را در » متعـه «علـوم حـديث روايـات مربـوط بـه      البته برخـي از محققـين  

مـتن و  «دانند، و بـر ايـن باورنـد كـه     هاي اهل سنت اندك و ضعيف ميكتاب

مقاصـد  «و » المؤمنـون «مذكور در اول سوره » صفات مؤمنين«آنها با » محتواي

اي را بـه  در تشريع ازدواج سازگاري ندارد، و پيامبر هيچگاه چنين اجازه» دين

.تا همراه با گوشت االغ آن را حرام نمايدهيچكس نداده
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اما بعد از آن كه مردم با اسالم خو گرفتند و عشق و ايمان به آن با روح و 

شان درآميخت و به صبر و خويشتنداري ايماني عـادت كردنـد، آن مبـاح    جان

�موقت به خاطر ضرورت نيز تا ابد نسـخ گرديـد؛ چنـان كـه رسـول خـدا       

:فرمايدمي

»0 2E �����/[/>p� �� N�� 1� �3�� 7�39 23E ¤� ��� ������ H8� 7 3# �3�
�¨�� H4 [/��( �· ��y=\� `� �O�P> Fb�O� ��� H��8 52�L ��0 H[� ,a8��"��«)1(.

ي متعه با زنان را به شما داده بودم، امـا بدانيـد   اجازه) قبالً(به راستي من «

) در حـال ضـرورت  چهچه در حال عادي و(كه خداوند آن را تا روز قيامت 

حرام كرده است، پس هركس از شما چنين زناني را نزد خود دارد، آنهـا را از  

.»پس نگيريدبازخود دور سازد و از آنچه كه به آنها داده ايد، چيزي را

هاي فقهي و روايـي اماميـه نيـز    جالب اين است كه همانگونه كه در كتاب

:فرمايدمي�شخص حضرت علي : آمده است

»9 ¤� � >+ 7�����a/@/u� |���� aO�4e� �[{� 7 { i�= 7 #«)2(.

در روز خيبر خوردن گوشت أالغ اهلـي و نكـاح متعـه را    �رسول خدا «

.»حرام نمود

دانسته اند، همانگونـه كـه شـيخ كلينـي از امـام      » زنا«خود ائمه نيز متعه را 

:شد، فرمودصادق روايت نموده كه از او در مورد حكم شرعي آن پرسيده 

.)1(»متعه زناست«

�� � ����9 ,NO�8 ��)!h ,K+���� ,��+��k ,�n�D
�� �h ,�O8�L �9 j�� ,a@�W�� F¬�>��Yh ���k ,��−h ,�3> $ j�� ,R#y�/���k ,�f�

h �n−h ,�> $ ,+�GP/>p�-k ,�Y� DDD13>� 5238( R3���� H#23; 1�> F4� Z;��8 +, � :
M������ a@/8 HL �� ¤� � >+ �¦��O4e� �[{� 7 { HL� i�= 7 #aM Q �23= � 3>+� +, '�+

, 8�� �� �O4� ¶`� 1� < �,+ = � ���' �; �@/8 '� i�=Q� D ,K'�3�u� .�/0 ,K+�b; ��)!
 ®#29 ,i�= £�BX .�;شمارةY���− ®#239 ,|�3���� .�3/0 ,NO�8 ��)! شـمارة�� �
h ,K+���� ,��+� I8�4�k ,��� ��-dD



��358بازسازي باورها

:شيخ طوسي نيز روايت كرده كه از امام صادق پرسيده شد

بـدون شـاهد و بينـه ازدواج    ����آيا مسلمانان در عصر رسـول خـدا   «

.)2(»!هرگز: كردند؟ فرمودمي

در بـاره  �) امـام صـادق  (از أباعبـداهللا  : از عبداهللا بن سنان روايت شـده 

خـودت را بـه آن آلـوده    «. )3(»���2 �*�� ±�3`«: حكم متعه پرسيدم، فرمود

.»!مساز

بـه مـن و سـليمان بـن خالـد      �از عمار نيز روايت شده كه أبوعبـداهللا  

� �u/@�«: فرمود��OL 18� Ì9 2E«)4( .»به راستي متعه بر شما حرام گشته است«.

اگـر كسـي از شـما ايـن كـار را مبـاح       «: و باز از او روايت شده كه فرمود

و از آن شرم ندارد، از نزديكان و بستگان خود بخواهد كه چنـين كنـد   داند مي

.)5(»!شان را در اختيار ديگران قرار دهدو خواهران و دختران(

�8 «: زماني كه علي بن يقطين از أباالحسن از متعه پرسيد، چنين جواب داد
���L ¤� ¡��Xs 2E ?¡��� 1�sQ)6(D»  از آن تو را با آن چه كار؟ خداونـد تـو را

.»!نياز گردانيده استبي

از يحيي بن زيد فقيه عراقي نيز نقل كرده » اصول كافي«شيخ كليني نيز در 

در مورد زشـتي و ناپسـندي متعـه و نهـي از آن     ����اهل البيت پيامبر «كـه  

.)7(»اجماع و اتفاق نظر دارند
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به همين جهت هيچ روايتي نقل نشده كه ائمه اجازه داده باشند، دختـر يـا  

عبداهللا بن عمير به أبوجعفر «شان با ديگران متعه كنند، چنان كه زني از خاندان

دهـي زنـان، دختـران، خـواهران و دختـر      آيا اجازه مـي : گفته است) امام باقر(

، امام باقر زماني كه از زنان و دختران و )يعني متعه كنند(عمويت چنين كنند؟ 

.)1(»و پاسخي نداددختر عموهايش نام برده شد روي برگردانيد 

�هاي شيعه و سني آمده است، از پيامبر در روايت مشهوري كه در كتاب

:فرمايدروايت شده كه مي

هركــدام از شــما توانــايي ازدواج دارد ازدواج كنــد، و ! اي جوانــان«

) شهوات(ي كنترل زيرا روزه مايه! هركدام توانايي آن را ندارد روزه بگيرد

.»است

توانند با دختر و يا زني ازدواج موقـت نمـوده و   جوانان مياما نفرموده كه

.جويي كنندكام

از طرف ديگر متعه عالوه بر آيات و احاديثي كه گوياي تحـريم آنچـه در   

حالت عادي و چه حالت ضروري هستند، ضررهاي فراواني را از لحاظ فردي 

از «M�3� +�� `� +� `7_3>p�Qدانيم كه و اجتماعي دربر دارد، و همه مي

.»ساندن به خود و به ديگران روا نيسترنظر اسالم ضرر

:كنيماينك به بعضي از آن موارد اشاره مي

تر است، عدم مشروعيت آن با توجه به آيـات قـرآن،   آنچه از همه مهم-1

و �و عملكرد اصحاب گرامي، از جملـه اميرالمـؤمنين علـي    �سنت پيامبر 

روزي به سبب ضرورتي نسـبت بـه تـازه مسـلمان     فرزندان اوست؛ زيرا چند 

به آن اجازه داده شد، اما بعد از مدتي شخص رسول �ها از طرف پيامبر شده

.خدا نه حضرت عمر آن را براي هميشه و در تمام شرايط حرام گردانيد

�� �h ,���0 �����k ,Y�−h ,�> $ j�� ,7��9e� R#y��k ,�f�D
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از ديگر عواقب آن، ايمن نبودن زن و شوهر از يكديگر است؛ زيـرا در  -2

بدون اطالع شوهر و بدون رضايت او با هر مردي كـه  متعه جايز است كه زن 

.)1(بخواهد متعه كند

كنـد،  همچنين زمينه را براي سلب اعتماد ميان والدين و فرزندان فراهم مي

زيرا ممكن است فرزندان بدون آگاهي و اطالع والدين خـود اقـدام بـه متعـه     

دخترشـان  : انـد و چه بسيار اتفاق افتاده كه والدين ناگهان متوجـه شـده  ،كنند

چرا و چگونه؟ دختر در جواب گفته : حامله شده است، وقتي از او پرسيده اند

.)2(!با كسي متعه كردم و چند روزي را باهم بوديم: است

كم دختر و پسـر بـه روابـط جنسـي خـارج از چهـارچوب ازدواج       كم-3

يابـد، و هـركس   شرعي عادت كرده و در نتيجه فحشاء در جامعه فزونـي مـي  

كند و سپس بـا مبلغـي   اي از زني استفاده ميخواهد چند روزي يا چند لحظهب

كند و به مقتضاي طبيعـت فزونـي طلبـي    پردازد و او را رها مياش را ميكرايه

انسان، آن زنان و مردان به همبسـتري بـا مـردان و زنـان متعـدد عـادت پيـدا        

به مرور زمـان بـه   كنند و و به همبستري با همسران خود قناعت نمي،كنندمي

و پايه روابط خانوادگي به شـدت سسـت   ،شوندروابط غيراخالقي كشيده مي

.شودشده و به صورتي گسترده دچار مشكل مي

از طرفي اينگونه زنان ديگر شايستگي برپاداشتن نهاد خـانواده را نخواهنـد   

داشت، و كمتر كسي آنها را براي همسري دائمي خويش اختيار خواهد كـرد،  

براي امرار معاش خود دست به كارهاي نامشروع زده و مـردان زيـادي را   لذا

!.به زنا و ديگر اعمال منافي عفت وادار خواهند كرد

�� �h ,�3��O0 j�3� ,���30 ���3� �3; , 3� 5�6�
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گيرد و مشـخص  با گذر زمان ادامه نسل بشري روند نزولي به خود مي-4

اي كه از فالن زن متولد شده، به سبب اينكه عـده جـدايي آنـان    شود، بچهنمي

اي كـه بـا   ديگر اينكه چه بسا بچـه ! باشد، پدرش كيستحيض ميبه مقدار دو

آيد، زماني كه بزرگ شود با همان كسي كه قبالً با مادر او يا بـا  متعه به دنيا مي

،ار نمايدرهايي همچون متعه يا ازدواج دائمي برقكرده بود، رابطهپسرش متعه 

يا برادر اوسـت؟ و يـا   آيا پدر ! چه كسي متعه يا ازدواج نموده استباو نداند

!.نمايدمرد نيز نداند كه با دختر يا خواهر و يا مادر خود دارد ازدواج مي

خالصه اينكه ممكن است نداسته با يكي از محـارم خـود از طريـق متعـه     

بسيار اتفاق افتاده كه مردي ندانسته همزمان با مادر و دخترش يا ! وصلت كند

.)1(!آن زن متعه نمودهبا خواهر، يا با عمه و يا با خاله 

،هاي گوناگون جنسي كه در علم پزشكي به اثبات رسـيده انـد  بيماري-5

.آورندهاي فراوان و جبران ناپذيري را به بار ميكنند و زيانشيوع پيدا مي

كردن نمازهاجمع
، يكـي  هث آنها را پـيش آورد حهايش بدو مسأله ديگر كه تيجاني در كتاب

باشـد، او ادعـا   مـي » وضو«و ديگري موضوع . )2(»باهمجمع دو نماز «موضوع 

!.خلفا آنها را تغيير داده اند: كندمي

�در حاليكه از همان ابتداي وجـوب نمـاز يعنـي از زمـان خـود پيـامبر       

شـدند،  نمازهاي پنجگانه هريك در اوقات مشخص خود بـه جـاي آورده مـي   

:فرمايدخداوند در اين مورد مي

{��w��v��u��t����s��w��v��u��t����s��w��v��u��t����s��w��v��u��t����s�z��y��x�z��y��x�z��y��x�z��y��xz���333���� :�d-�» بـــه

.»حقيقت نماز در اوقاتي مشخص بر مؤمنان فرض شده است

�� �, � �@C��8 �OPE ZP�8 ��J �;D
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بنابراين، نمازهاي صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء هريك در زمان معـين  

اي كـه بـه   در نامـه �شده اند، همانگونه كـه حضـرت علـي    خود برگزار مي

:نويسدود، چنين ميمحمد بن أبي بكر هنگامي كه او را والي مصر گردانيده ب

»s2@; �8 : �/9 ��x�� ¹����; � OG���R��8 Fm8 �[W��; � O3!� ,B�@�� �
 �L �� a�9 ����; �[W����@�� N± o39 +�3���� H8# ,��b3>�� �3��� +�3�

 o9 .��u� N± � O!�#� N¬�G�� ��*# h�{� Z�2�O!� ,��8 �� ��3W@�� N3± � 
 �*W�� K+� /# o9� O3!� ,F3��� ®3OT ��3��� N3± �2 �3C� «�3@# F3C���� £�

�P9�!«)1(.

با مردم نماز ظهر را بگذاريد، تا زماني كه ساية آفتـاب بـه انـدازه    : اما بعد«

آغل بز برگردد و با ايشان نماز عصر را تا هنگامي كه آفتـاب سـفيد و   ) ديوار(

بتـوان  ) بوتا غـر (اي از روز كه در آن درخشان است اقامه كنيد، در باقيمانده

و با آنان نماز مغرب را به جـاي آوريـد، هنگـامي كـه     ! فرسخ راه را پيموددو

شود و با آنها نماز به مني وارد مي) از عرفات(كند و حاجي دار افطار ميروزه

شـود تـا   پنهان مي) از جانب مغرب(عشاء بخوانيد، هنگامي كه سرخي آفتاب 

هنگـامي كـه انسـان    يك سوم شب، و باإلخره با آنان نماز صـبح را بخوانيـد،  

.»چهره رفيق و همراه خود را ببيند

اين اوقات نمازهاي پنجگانه اسـت، امـا بـا احتـرام بـه رأي فقهـي اماميـه        

كننـد و در تمـام شـبانه روز و در سـفر و     بينيم كه بـرخالف آن عمـل مـي   مي

مغرب و «و » ظهر و عصر«خوانند؛ يعني غيرسفر نمازها را به صورت جمع مي

كردن نمازهـا از نظـر جمهـور    كنند، در حالي كه جمعاهم جمع ميرا ب» عشاء

: هـايي همچـون  فقها تنها در موارد ضروري رخصت داده شده است، ضرورت

ســفر، بــارش بــرف و بــاران، گــل و الي شــديد، ســرمايِ ســخت، بيمــاري،  

و ... دادن جـان و مـال و  استحاضه، سلس البول بودن، ترس در مورد از دسـت 

�� �_P�� ~�aX,�BC ,7_>p� ��� |}
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وارد به هيچ وجه جايز نيست كه نماز را از وقت معين آن خارج در غير اين م

.كرد و به دلخواه خود به جاي آورد

و خلفاي راشـدين و حتـي ائمـه اهـل     �اين روشي است كه خود پيامبر 

إبـن طـاووس و   » لهـوف «البيت نيز انجام داده اند، و در كتب شيعه همچـون  

فقط نماز ظهر را برگزار در ظهر عاشورا�حسين بن علي: غيره آورده اند

.)1(كرد، بدون اينكه نماز عصر را با آن جمع كند

��M �3�� ���OL �s 2شيخ صدوق در ارتباط با گفتن : الزم به يادآوري استs
¤�Q در اذان در كتابM��"*�� 5ªÍ` H8 Qگويدمي:

امـا ايـن جملـه در    ... ترديدي نيست كه علي ولي و محبوب خداست«

ود نداشته است، زيرا غالياني كه در ميان مـا شـيعيان نفـوذ    اصل اذان وج

.)2(»كرده اند آن را به اذان اضافه نموده اند

وضو
ي قـرآن پاهـا   اما در مورد وضو نيز بايد گفت كه از همان ابتـدا طبـق آيـه   

يك از خلفاء تغييري را در آن نداده انـد، امـا تيجـاني و    شدند و هيچشسته مي

شدند، و اين شدن مسح ميابتدا پاها به جاي شسته: هستندهمفكران او معتقد 

.مسح را به شستن تبديل كردند�صحابه بودند كه بعد از پيامبر 

:فرمايداما بايد گفت كه شستن پاها دستور خود قرآن است؛ چنانچه مي

{��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
Q��P��O������N��M��LQ��P��O������N��M��LQ��P��O������N��M��LQ��P��O������N��M��L�z�£2¬�u� :��» انمؤمنـ اي !

هـاي  هـا و دسـت  صـورت ) و وضو نداشتيد(هنگامي كه براي نماز برخاستيد 
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ها بشـوييد و سـرهاي خـود را مسـح كنيـد و پاهايتـان را تـا        خود را تا آرنج

.»ها بشوييدقوزك

اگـر  «: گويـد مـي » اهـل سـنت واقعـي   «تيجاني در مورد اين آيه در كتـاب  

: فرمايدبينيم كه خدا مييم، ميقرآنكريم را باز كنيم و در آن آيه وضو را بخوان

{Q��P��O������N��MQ��P��O������N��MQ��P��O������N��MQ��P��O������N��M�z    آقاي مهـري آيـه را اينگونـه

و ) 187ص(» !سرها و پاهاي خود را تـا مـچ مسـح كنيـد    «: ترجمه كرده است

و پاهـا،  سـرها »أرجلكـم «و »رءوسكم«كلمات براي »وامسحوا«فعل گفته كه 

.هردو به كار رفته است

اعد صرف و نحو عربي اطالع داشته باشد، به اما هر انسان منصفي كه از قو

كند، و اگر پاهـا  پاها در وضو امر ميفهمد كه آيه صراحتاً به شستنسادگي مي

» أرجلكـم «چـه كلمـة   شسته نشوند وضو باطل و ناقص خواهد بود، زيـرا اگر 

با اعراب » سرهايتان را» «رءوسكم«با اعراب نصب بالفاصله بعد از ) پاهايتان(

ة شـود، بلكـه عطـف بـر كلمـ     ه اسـت، ولـي بـه آن عطـف نمـي     مجرور آمـد 

هردو با اعـراب نصـب   » هايتاندست» «أيديكم«و » هايتانصورت» «وجوهكم«

مفعول صـريح  »، أيدي، و أرجلهوجو«هاي شستني است، و هرسه يعني اندام

هستند، يعني پاها نيز بايد مثل صورت و دست » بشوييد» «فاغسلوا«براي فعل 

در » وجـوهكم و أيـديكم  «بالفاصـله بعـد از   » أرجلكـم «و اينكه شسته شوند،

عضوي كه بايد مسح شود آمده اسـت،  » برءوسكم«جملة اولي نيامده و بعد از 

.به خاطر ترتيب شستن اعضاي وضو است

اگر بنابر راي فقهي اماميه پاها بايـد مسـح شـوند، در ايـن صـورت كلمـه       

آمـد و اعـراب آن نيـز مجـرور     يم» برءوسكم«بايست، عطف بر مي» أرجلكم«

همانگونه كه در ادامة آيه در مورد تـيمم  ! مسح شود» سر«بود تا مثل عضو مي

ــت  ــده اسـ p��o�n��m���l��k��jp��o�n��m���l��k��jp��o�n��m���l��k��jp��o�n��m���l��k��j�z}�: آمـ
�£2¬�u� :��»)هـا و  با خاك پاك تـيمم كنيـد و بـا آن صـورت    ) آب نيافتيداگر

.»هايتان را مسح كنيددست
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و » بوجـوهكم «بينـيم كـه دو كلمـة    در اين قسمت از آيه بـه وضـوح مـي   

مجرور و معطوف هستند، و اگر در آيـة  » فامسحوا«هردو براي فعل » أيديكم«

بـه صـورت   » أرجلكـم «شد، بايد كلمـة  د نظر عمل مسح بر پاها انجام ميرمو

.!آمد، در حاليكه اينگونه نيستمي» أرجلكم«مجرور، يعني 

و فقها بر اين باورند كـه در  الزم به يادآوري است كه بسياري از اصوليون 

ارتباط با اينگونه مسايل، چنان كه اختالف نظر با مراجعه به قـرآن و سـنت و   

حل و فصل نشد، به عمل و روش اهل مدينه كـه از زمـان رسـول    ... اجماع و

تاكنون نسل به نسل چگونگي وضو و ديگر عبادات خود را آموخته �خدا 

.د و از آنها بايد تبعيت صورت بگيردشوو انجام داده اند، مالك عمل مي

يمفراخواني به گفتگوي عل
نويسند كـه  گويند و ميبرخي از گويندگان و نويسندگان افراطي شيعي مي

گونـه داليلـي را در اختيـار    اعتقادات خـود هـيچ  ها براي اثبات حقانيتسني«

.»ندارند

انان اهـل  اين ادعا ادعاي نادرستي است، زيرا واقعيت اين است كـه مسـلم  

سنت براي اثبات عقايد خود داليل بسيار استواري دارند، بـا ايـن تفـاوت كـه     

: آنان از داليل دوستان شيعي خـود در بـارة مسـايل مـورد اخـتالف از جملـه      

هـاي  تهاسـت كـه بـه مناسـب    اطالع كامل و دقيقي دارند، زيرا سـال » امامت«

ـ   مختلف در راديو، تلويزيون، روزنامه ه و بـراهين ايشـان را   هـا و مجـالت ادل

نويسندگان و گويندگان اهـل سـنت اجـازه    بينيم، ولي چون به شنويم و ميمي

شود كتابي را در بارة نگاه اهل سنت به مسايل مورد اختالف به ويژهداده نمي

بنابراين، مردم و بسـياري از طـالب و   ، چاپ كنند» امامت و خالفت«موضوع 

ن اهل سنت پيرامون مسـايل مـورد اخـتالف    باره داليل مسلمانادانشگاهيان در

.اطالع دقيق ندارند



��366بازسازي باورها

چرا آزادي بيان به صورت عادالنـه در مـورد   : اهل سنت حق دارند بپرسند

شود؟ چرا قلم و بيان آنان را تا حدود زيادي بسته انـد؟ آيـا   آنان مراعات نمي

اي نشـانه ضـعف و هـراس از    ي فرهنگي و انحصار رسـانه ايجاد فضاي بسته

يارويي با حقايق نيست؟ البته روشنفكران و جوانان پژوهشگر شيعه نيز بايد رو

شود تا ادله اهل تسـنن را در بـاره مسـايل    بپرسند كه چرا شرايطي فراهم نمي

مورد اختالف از زبان و قلم خودشان بشنويم و بخوانيم؟ مگر نه اين است كه 

:فرمايدخداوند مي

�{}��|��{��z��y��x�w��v}��|��{��z��y��x�w��v}��|��{��z��y��x�w��v}��|��{��z��y��x�w��v�z�8B��� :�n–�f�» به

دهنـد و از  ها گوش فـرا مـي  آنهايي كه به گفته! بده) سعادت(بندگانم بشارت 

.»كنندبهترين آنها پيروي مي

نظـران شـيعه و   باري بسيار شايسته و عادالنه است مسئوالن امر از صاحب

سني براي مناظره تلويزيوني در باره كتاب تيجاني و امثال آن دعوت كنند، تـا  

پذيرند راي مردم روشن شود، اگر اين روش منطقي و منصفانه را نميحقايق ب

نمــودن مســائل مــورد اخــتالف خــودداري نماينــد، يــا بــه حــداقل از مطــرح

هايي ها و كتابنويسندگان اهل سنت نيز اجازه بدهند تا با چاپ و نشر رساله

ردم در باره مسايل مورد اختالف داليل و براهين خود را در اختيـار عمـوم مـ   

دانـيم  هاي ارتباط جمعي مناسب نميهرچند طرح آنها را در رسانه. قرار دهند

هـا و  كردن آنها باشيم، اما در تاريخ تقابل انديشـه خواهيم آغازگر مطرحو نمي

هركجا تهـاجمي بـوده تـدافعي    ... باورها و حتي در دنياي سياست و اقتصاد و

طلوبي را درپي داشـته، گنـاه و   هم وجود داشته، و در اين ميان اگر عواقب نام

.مسئوليت آن در درجه اول بر دوش مهاجم است نه مدافع
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خالصه كالم
هاي تيجاني، پيرامون مسـايل مـورد   اين بود مطالب بنده در پاسخ به كتاب

اي از اختالف شيعه و سني، اما سـخن آخـر خـود را بـا گزيـده تعـديل شـده       

شـيعه بـه   » اصـالحي و اعتـدالي  «ران نظـ سخنان يكي از نويسندگان و صاحب

:گويدبرم، او ميپايان مي

معصوم بالـذات و شخصـاً آگـاه بـر امـور غيبـي نبـوده، و        �پيامبر -1

خداوند هيچگونه خاصيت مافوق بشري را در وجود شريفش ننهـاده و تمـام   

شده اسـت، هرچنـد   ها، محدود به هدايت وحي ميهايش در اين زمينهتوانايي

ها مبدل گشت، و رتباط با خداوند و اطاعت امرش به واالترين انساندر پرتو ا

كـه  » فـوق انسـاني  «است، اما وجـودي  » اسو«از اين نظر براي همه مسلمانان 

قــانون وضــع كنــد معجــزه بيــاورد، بــه خواســته  » اراده خــويش«بتوانــد بــه 

.نبوده است... كنندگان پاسخ گويد، گرفتاراني را نجات بخشد ودرخواست

از �به جانشيني توسط پيـامبر  �در مورد تعيين اميرالمومنين علي -2

طرف خداوند هيچ دليلي در كتاب و سنت صحيح وجود ندارد، هرچند علـي  

از بزرگترين صحابه بوده، ولي مسلمانان ملزم به گزينش او براي حكومت �

مـورد  در ايـن  �نه نصـي از پيـامبر   : نبوده اند؛ زيرا اوالً�پس از پيامبر 

نه افضليت ديني و علمي و اخالقي، شـرط كـافي بـراي    : وجود داشته، و ثانياً

.حكومت است

اگرچـه بـا   �از فاطمه گرفته تا تمام فرزندان علي �خاندان پيامبر -3

بتـوان از  » فقـط «فضيلت و محترمند، ولي شارعان دين و كسـاني كـه ديـن را    

يه خاصي نيز از طرف خداوند طريق ايشان و آثارشان آموخت نبوده اند، و عط

شان، همـواره خشـم   به آنان اعطاء نشده كه بتوانند حاجات برآورند و يا خشم

.شان، همواره خشنوي خدا باشدخدا و خشنودي
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برخالف باورهاي رايجي كه در بين ماست، هيچگونه ضديتي بين علي -4

وايـات  براي خلفـاء طبـق ر  �وجود نداشته، بلكه علي �گانه و خلفاي سه

شيعه احترام قائل بوده و از ايشان همواره تجليل نموده و آنان را همĤهنگ بـا  

خـادم بـه اسـالم و دلسـوز بـه امـور مـؤمنين        �آيات قرآن و سنت پيامبر 

...دانستمي

اسـت كـه   ) نصوص و قوانيني(و ) قرآن(واجب االتباع براي مسلمانان -5

صـادر  ) قطعـاً و يقينـاً  (آن، خارج از قرآن ولي همĤهنگ بـا  �توسط پيامبر 

گشته و خارج از اين مقوالت آنچه هرآنكس بگويد، نظرات شخصي است كه 

.ممكن است صحيح و مفيد و يا اشتباه و مضر باشند

هـاي تـاريخي و روايـي شـيعه و سـني احاديـث نادرسـت و        در كتاب-6

بـراي تشـخيص   . ضعيف بسياري كه با روح دين سازگار نيستند وجود دارنـد 

قطعـي رسـول   » سنت«و » قرآن«ره از ناسره در آنها بايد مطالب هريك را به س

.عرضه كرد، و در صورتي كه منطبق بود پذيرفت�خدا 

است، و تنها راه كمال انسان و » خداپرستي«و » خداشناسي«اسالم دين -7

نجاتش در تقواي الهي به معني شناخت قوانين خدا و اطاعت از آنها و دوري 

قـرارادادن ارواح  » وسـيله «.. .بـا خـدا اسـت   » مسـتقيم «اش و ارتباط ياز نواه

زادگـان در عبـادت و دعـا بـه     مردگان اعم از ارواح انبياء، اولياء، امامان و امام

درگاه خداوند سبحان و آنها را باب فيض الهي و قائم مقام خـدا دانسـتند، بـا    

.روح دين و تعاليم خود ائمه سازگاري ندارند

تگانه فوق اساس اختالف ميان ما مسلمانان است، من از همگـان  موارد هف

كنم ساعتي خود را از تلقينات و مأنوسات فكري و عـادات گذشـته   تقاضا مي

و در اين نكات به دقت بينديشند، اگر بنده تنـد گفتـه و بـدعمل    ،فارغ ساخته

توانيد به حسابم برسيد و مرا رسـواي خـاص و عـام   مهم نيست؛ مي،كرده ام

اگر خواسته يا ناخواسته دين خدا را تحريـف كنـيم و   ! ولي واي بر ما! سازيد

! مطالبي جز آيين پاك و راستين خداوند را به نام دين به مـردم تحويـل دهـيم   
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توانيد سنگ بكوبيد، ولـي جـواب خـدا را چـه خواهيـد      به دهان امثال من مي

.!داد؟

آيا به هنگام حضور در !. معتقديم» آخرت«خوشبختانه هم ما و هم شما به 

اميرالمـؤمنين  : محكمه كبراي الهي از اينكه خدا را از طريق بزرگـاني همچـون  

... و غيـره ) و شيخ عبدالقادر گيالني و شيخ بدوي(�علي و حسين و فاطمه 

نخوانديم، يا براي فاطمه زهراء و امام حسين اشـك نـريختيم، يـا بـه زيـارت      

عمر و عثمان و علي و ساير صـحابه رسـول   قبورشان نرفتيم، يا لعن أبوبكر و 

از ايـن قبيـل   ... را نكرديم، يا در عزاداري ايشان شركت ننمـوديم و �خدا 

چرا رعايت حق و انصـاف و  : يا خواهند پرسيدو ! شويم؟امور بازخواست مي

هـا  عدالت را نكرديد، و بدون تحقيق و بررسي كافي در قرآن بر پايه وابستگي

» مجهـول «و چه بسا » منقول«ها عقايد و نظران شخصيتو شيفتگي نسبت به 

!.از ايشان را به عنوان مقاصد قرآني به مردم عرضه كرديد؟

چرا مهر و عالقه به اهل بيت و يا اصحاب و مشايخ از اطاعت امر خدا بـر  

خواسـت  يـا مـي  ،خواسـت آيا خدا ما را شيفته بزرگان مـي ! تر شده؟ما واجب

!. بيت شويم و به هدف خلقت خـويش نايـل آيـيم؟   خود در پرتو هدايتش تر

خوب به اين مطالب توجه كنيم و صحنه آخرت را در نظر بيـاوريم، و ببينـيم   

!.چه پاسخي براي خدا خواهيم داشت؟

هاسـت، و ايـن   هـا و تنـدروي  انديشياساس بدبختي ما در كج! آري برادر

. !پـردازيم مـي » يناسالم اصيل و راسـت «خسارتي است كه در برابر بيگانگي با 

،ها، پندار و كردار خود را در برابر خدا خـالص سـازيم  بياييم به جاي لجاجت

ها هم اسالم را كه امانت الهي نزد ماست، از تاريكي آلودگيو دست در دست 

به حال بعضي مسائل براي مـا چنانكـه بايـد    تا و انحرافات پاك سازيم، شايد

پـيش  » حـوادث «و تربيـت بنـدگانش   روشن نبود، ولي خداوند براي هـدايت 

اكنـون  ! كـرديم در شرايطي واقع شده ايم كه قبالً فكرش را هم نمي... آوردمي

اساس اعتقادات و باورهايمان زير سؤال است، اين آزمايش بزرگ الهي اسـت  
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خواند، و اميد كه در اين بازنگري به فرا مي» هاارزش«كه ما را به بازنگري در 

هـا  انديشيمان را از اين كجق پيوند ببنديم و خود و اجتماعحق برسيم و با ح

آيـا بـه راسـتي از عهـده ايـن آزمـايش بـزرگ الهـي         ... ها برهـانيم و تندروي

!.برخواهيم آمد؟
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و كالم آخر

»منشور وحدت اسالمي«
در پاسـخ بـه پرسشـي راجـع بـه      » اتحاد جهاني علماي مسـلمين «رئيس 

كاالتي در روابط ميان فرق و مذاهب اسالمي بـر  اسباب اختالف و پيدايش اش

هاي اسالمي تأكيد نمـوده  ضرورت نزديكي و تقارب تمامي مذاهب و گرايش

و در شرايط كنوني آن را واجبي شـرعي برشـمردند، ايشـان همچنـين تأكيـد      

ها در راستاي وحدت و تقريـب قـراردادن   كردند كه براي به بارنشستن تالش

ولي روشـن و برخـورداري از نيـت صـادقانه فـرق و      آن بر روي قواعد و اص

.مذاهب اسالمي كه به دنبال همگرايي هستند، ضرورت حياتي و اساسي دارد

بـراي  » منشـور و ميثـاقي  «ايشان ضمن تأكيد بر ضرورت توافـق بـر روي   

وحدت و تقريب ميان شيعيان و اهل سنت و التزام عملي طرفين به آن منشور 

:و تقريب مطلوب پيشنهاد نموده اندزير را براي اين وحدت 
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ي آنهـا  داراي اصول و قواعدي است كه بـر پايـه  » منشور و ميثاق تقريب«

الزم است به پيش برود و زمينه تفـاهم را بـه صـورتي عملـي فـراهم كنـد، و       

:ل عبارتند ازمهمترين آن اصو

اصل يكم

ورد قبول اوشناخت طرف مقابل از طريق منابع م
ي الزم براي گفتگوي ميان مذاهب اسالمي درك درسـت طـرف   ااولين مبن

ها حسن فهم و شناخت صـحيح،  مقابل است، شكي نيست كه در تمامي زمينه

پيش شرط ضروري هر اقدامي است، تا آن اقدام براسـاس آگـاهي و بصـيرت    

.ذيرد، زيرا الزمه كار و اقدام درست درك و شناخت درست استصورت پ

به همين علت است كه در اسالم دانش مقدم بر عمل است، و امام بخاري 

:خويش به اين موضوع اشاره نموده و به آيه» صحيح«در 

{å��ä�������ã��â��á��à���ß���Þ���Ý��Üå��ä�������ã��â��á��à���ß���Þ���Ý��Üå��ä�������ã��â��á��à���ß���Þ���Ý��Üå��ä�������ã��â��á��à���ß���Þ���Ý��Ü�z�2[] :���
سي به غير از خداوند مشروعيت نـدارد،  بدان كه قطعاً هيچ فرمانروا و فريادر«

.استدالل نموده است. »و براي خود و مردان و زنان مومن طلب آمرزش كن

بينيم كه پيش از دستور به طلب آمرزش به كسب علم و دانستن دستور مي

.داده است

و در مرحله دوم اين » اقرأ«ي ي فرود آمده از قرآن كلمههمچنين اولين آيه

:ند كهآيات نازل شد

{��� �̈����§��¦��¥��¤��£��¢������¡������~�������}��|��� �̈����§��¦��¥��¤��£��¢������¡������~�������}��|��� �̈����§��¦��¥��¤��£��¢������¡������~�������}��|��� �̈����§��¦��¥��¤��£��¢������¡������~�������}��|z��T23u� :�–Y�
و مردم را از عاقبـت  (برخيز ) در بستر خواب آرميده(اي جامه بر سر كشيده «
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،بترسان و تنها پروردگارت را به بزرگي ستايش كن) انحراف از هدايت يزدان

.»و جامه خويش را پاكيزه نگاه دار

نماييد، قرائـت و مطالعـه كـه مقدمـه و كليـد علـم و دانسـتن        يمالحظه م

.باشد، پايه اداي وظايف عملي شده استمي

ها و مواضح طـرف مقابـل   منظور از درك درست، شناخت حقيقت ديدگاه

است؛ چنين شناختي تنها از طريق استفاده از منابع مطمئن و علماي معروف و 

زاورد، نه از زبـان مـردم عـادي و يـا    رد اعتماد طرف مقابل بايد به دست آوم

الي عادات و واقعيتي كه مردم در آن قرار دارند؛ زيرا در بسياري از مـوارد  البه

.واقعيت موجود با شريعت مقبول همخواني ندارد

تشـخيص تفـاوت ميـان اصـول و فـروع، واجبـات و       : موضوع مهم ديگـر 

الف، عـادات و  فرايض و مستحبات، موارد مورد اتفـاق و مسـايل محـل اخـت    

.هاستي انسانحقايق و ميان الزامات فقهي و اقدامات خودسرانه

موضــوع تحريــف قــرآن را در نظــر بگيريــد كــه تعــدادي از : بــراي مثــال

روحانيون شيعه بر اين باورند كه قرآن دچار تحريف شده است، يعني نـاقص  

و بـراي  ،هايي نوشته انـد ي آن كتاباست و كامل بدست ما نرسيده و در باره

هـاي  اي از روايات كتاب اصول كافي و ديگر كتـاب اثبات ديدگاه خود به پاره

.اندمورد اعتمادشان استناد كرده

اما اين ديدگاه ديدگاهي نيست كه همه شيعيان آن را پذيرفته باشـند، زيـرا   

گويندگان و نويسندگان ديگري هستند كه با آن مخالفت ورزيده و بي پـايگي  

كرده اند، اين همان چيزي است كه بايد آن را مورد توجه قرار داد آن را ثابت 

.و ديدگاه ديگر را كنار نهاد

همانگونه كه اهل سنت را به رعايت اين اصل يعني شـناخت صـحيح آراء   

خـوانم، قطعـاً از   گيري درست در برابر آنان فرا مياهل تشيع در جهت موضع

يـري در برابـر اهـل سـنت منـابع      گخواهم كه پيش از موضعاهل تشيع نيز مي

ع، ود قبول آنان را مورد توجه قرار بدهنـد، و تفـاوت ميـان اصـول و فـر     رمو
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، امور مورد اتفاق و مسائل محل اخـتالف  يجانبواجبات اساسي و مستحبات 

ي مردم و حقـايق مـورد قبـول    كه كم هم نيستند، و عادات رايج در ميان عامه

ي مردم و الزامات شـريعت را جـداً درك   هعلماي مورد اعتماد و تصرفات عام

.كنند

اصل دوم

حسن ظن متقابل
ي گفتگوي ميان مذاهب اسـالمي يـا   محور و قاعده مطلوب دوم در عرصه

هريك از طرفين نسبت » حسن ظن«در ميدان تقريب مذاهب ضرورت تقويت 

به طرف مقابل است، پايه اين موضوع به تالش اسالم براي ايجاد روابط ميـان 

پيروان خود براساس حسن ظن قرار دارد، بدين معنـي كـه هريـك از طـرفين     

ترين حالت را براي طرف مقابل قائل شود، هرچند كه بتـوان  بهترين و مناسب

ي طـرف مقابـل   احتماالت ديگر را نيز به ميان كشيد و تصور ديگري در بـاره 

.داشت

:فرمايدخداوند متعال مي

{I��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AK��JK��JK��JK��J�z�?���{� :���» اي

ها بپرهيزيد، زيرا كـه برخـي از   از بسياري از گمان! كساني كه ايمان آورده ايد

.»ها گناه استگمان

منظور از گمان گناهكارانه داشتن سوءظن نسبت به ديگران اسـت، حـافظ   

خداوند متعال بندگان اهل ايمـانش را از  «: گويدابن كثير در تفسير اين آيه مي

به ديگران يعني واردكردن اتهـام نـاروا و نادرسـت بـه خويشـاوند و      ءظنسو

هـا قطعـاً گنـاه شـمرده     اي از گمـان ديگر مردم بر حذر داشته است، زيرا پـاره 

ي آنهــا دوري شــود، و شــوند، و شــرط احتيــاط ايــن اســت كــه از همــهمــي

ي در مورد سـخن «: اميرالمؤمنين عمر بن خطاب نقل كرده اند كه فرموده است
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شود، تا جايي كه امكان دارد حسن ظـن  كه از زبان برادر مسلمانت جاري مي

.»و توجيه خيرانديشانه داشته باش

اصل سوم

همكاري در مسائل مورد اتفاق
يكي از قواعد مهم در ميدان گفتگوي اسـالمي ايـن اسـت كـه مشـتركات      

محــور، محــور همكــاري شــوند و امــور اختالفــي در حاشــيه قــرار گيرنــد،  

وشبختانه برخالف مسائل مورد اختالف كه بيشترشان مسائلي فرعي و دسته خ

دوم اند، امور مورد اتفاق امور و مسائلي اساسي هستند كه وجود و قيام ديـن  

به وجود آنها بستگي دارد، برخي از آن مسـائل مـورد قبـول و اتفـاق طـرفين      

:عبارتند از

، روز قيامـت، رسـالت   هردو طرف در مورد ايمان به خداونـد متعـال  : الف

آور اسـت و بـراي تكميـل ديگـر     و اينكه او آخرين پيام�حضرت محمد 

ي آنچه پيامبر گرامي اسالم آنهـا  هاي آسماني آمده است، ايمان به همهرسالت

هاي خداوند و پيامبران، اتفاق نظـر دارنـد،   ايمان به همه كتاب: را آورده، مانند

:ايدفرمهمانگونه كه خداوند متعال مي

{���t��s��r��q������p��on��m��l���k���j��i��h��g���t��s��r��q������p��on��m��l���k���j��i��h��g���t��s��r��q������p��on��m��l���k���j��i��h��g���t��s��r��q������p��on��m��l���k���j��i��h��g
��¤��£��¢��¡����~��}��|{��z��y��x��w��v��u��¤��£��¢��¡����~��}��|{��z��y��x��w��v��u��¤��£��¢��¡����~��}��|{��z��y��x��w��v��u��¤��£��¢��¡����~��}��|{��z��y��x��w��v��u

¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥z�£�"P�� :�f
بـه آنچـه از طـرف    ) محمـد (فرسـتاده خداونـد   «�

پروردگارش بر او نازل شده ايمان آورده و همـه مـؤمنين نيـز بـه خداونـد و      

آورده انـد، ميـان هيچيـك از پيـامبران     ها و پيـامبران ايمـان  فرشتگان و كتاب

شنيديم و اطاعت كرديم و بازگشـت بـه   : گويندگذاريم، و همه ميتفاوت نمي

.»سوي توست
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ي ايمان به قرآنكريم كه كالم و كتاب خداوند، راهنمـاي  اتفاق در باره: ب

.بشريت، يادآوريي حكيمانه و صراط مستقيم است

{n���m���l���k��j��i��h��g����fn���m���l���k��j��i��h��g����fn���m���l���k��j��i��h��g����fn���m���l���k��j��i��h��g����f�o�o�o�oz�, 4 :��» قرآن كتابي

هاي آن استوار گرديده و بعـد از آن از جانـب خداونـد حكـيم و     است كه آيه

.»آگاه شرح و بيان شده است

و اينكه قرآن از تحريف و تغيير مصون مانده، و اين مصـونيت را خداونـد   

.تضمين نموده است

�{���n��m���l��k����j��i��h��g���n��m���l��k����j��i��h��g���n��m���l��k����j��i��h��g���n��m���l��k����j��i��h��gz���{� :��» اين ماييم به راستي

.»كه قرآن را فرو فرستاده ايم، و به راستي محافظ آن خواهيم بود

دهد كه با اين اصل و هيچ مسلمان اعم از شيعي و سني به خود اجازه نمي

بدون كم و زياد كالم خداوند متعال » ناس«تا سوره » فاتحه«كه قرآن از سوره 

.است، اظهار ترديد كند

اتفاق التزام به اصول و اركـان عملـي اسـالم،    يكي ديگر از موارد مورد : ج

ي ماه رمضان و رفتن به ي نماز، اداي زكات، گرفتن روزهشهادتين، اقامه: مانند

.ي خداوند استحج خانه

اصل چهارم

ي مسائل اختالفيگفتگو در باره
بـراي تعامـل و تنظـيم    » المنـار «عالمه رشيد رضا صاحب مجله و تفسـير  

اي را پيشنهاد نموده و آن را اصلي طاليي ناميـده  ان قاعدهروابط ميان اهل ايم

:است كه عبارتست از

همكاري با يكديگر در امور مورد اتفاق و پذيرش عذر طـرف مقابـل در   «

.»ختالفي امور مورد اباره
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تمامي مصلحان، حكيمان و اهل اعتدال و در رأس آنان امـام حسـن البنـاء    

مامـا «تعامل خويش قرار داده اند، از آن جا كـه  ي اين قاعده را پذيرفته و پايه

هاي خود آن اصل را بارها يـادآور  در برخي از رسايل و سخنراني» حسن البنا

شده بود، تعدادي از پيروانش گمان برده اند كـه آن قاعـده را خـود او انشـاء     

.كرده است

يكي از دوستان محقق معاصر بنام عبـدالحليم محمـد ابوشـقه رحمـه اهللا،     

با تغييـري انـدك آن اصـل را بـه     » آزادي زنان در عصر رسالت«ؤلف كتاب م

ي در زمينـه «اي براي گفتگو درآورده است، بـدين صـورت كـه    صورت قاعده

اموري كه مورد توافق است با يكديگر همكاري كنيم، و در ارتباط بـا امـوري   

.»كه مورد اختالف است با يكديگر از در گفتگو و تبادل نظر وارد شويم

تـوان بـه   او بر اين باور است كه در مورد هر موضوع مـورد اختالفـي مـي   

ي كه گفتگو صادقانه و در راستاي يافتن حقيقت و به طگفتگو پرداخت، به شر

و چه بسا تبادل نظر و گفتگوي دوطرفه زواياي ،دور از تعصب و تحجر باشد

رائـت و برداشـتي   ها بكاهد و به قتاريك را روشنايي ببخشد و از ميزان فاصله

.انجامدقابل قبول براي طرفين بي

اصل پنجم

كنندهپرهيز از طرح مسايل تحريك
يكي ديگر از محورهاي گفتگوي ميان مذاهب اسالمي، خـودداري هريـك   

ي گفتگـوي مطلـوب   از طرفين از تحريك احساسات طرف مقابل است؛ الزمه

رف در داوري راجـع بـه   يا به تعبير قرآن مجادله هرچه بهتر آن است كه هرط

كننـده  كننده و سـخنان تشـنج آفـرين و نگـران    طرف ديگر از عبارات تحريك

و از كلمات و عباراتي استفاده كند كه بـه جـاي ايجـاد فاصـله،     ،دوري جويد

ها را كم كند و به جاي عداوت، محبـت و الفـت بيافرينـد، و بـه جـاي      فاصله

.دتفرقه افكني وحدت و همدلي به همراه بياور
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از بكارگيري القـاب و عبـاراتي كـه هريـك از طـرفين آنهـا را       : براي مثال

ي بـراي سـني   ببكارگيري لقب رافضي براي شيعي، يا ناصـ : تابند، مانندبرنمي

شود و از اسم و لقبي كه هريك آن را براي خـود برگزيـده و دوسـت    بيز هپر

:فرمايددارد استفاده شود، زيرا خداوند متعال ميمي

�{Ò��ÑÒ��ÑÒ��ÑÒ��ÑÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó�z
جـويي قـرار ندهيـد و    به همديگر طعنه نزنيد و مورد عيب... «���: �}���?�

چـه بـد اسـت گناهكـاري و     ! يكديگر را با القـاب ناپسـند نخوانيـد و نناميـد    

.»!نافرماني بعد از ايمان

كند كه هرگاه مسلماني ديگر از طرف ديگر ادب و اخالق ديني ايجاب مي

دهد، از بهترين اسم و لقبي كـه او  برادر مسلمان خود را مورد خطاب قرار مي

براي خود برگزيده استفاده كند، يكي از عادات خوب مردم عرب ايـن اسـت   

.كننداستفاده مي» نابوحفص و ابوالحس«: كه از كنيه مانند

اندرزي به طرفين
ط ميان شـيعيان و  ي روابي بسيار حساس را در عرصهالزم ميدانم اين نكته

وري نمايم كه چنانچه ما اهل سنت هنگام ذكـر نـام ابـوبكر از    آاهل سنت ياد

» لعـن و نفـرين  «اش را براي او بخواهيم، امـا شـيعيان او را   خداوند خشنودي

نمايند، به هيچ وجه امكان تفاهم و وحدت وجـود نـدارد، زيـرا فاصـله ميـان      

رينش فاصـله بسـيار زيـادي    درخواست رضايت خداوند براي او و لعن و نفـ 

.است

خواهم پيروان هردو مذهب را يـادآور شـوم كـه در مخاطـب     بار ديگر مي

ي طرف مقابل استفاده از كلمات و عباراتي وحدت قراردادن و داوري در باره

ساز پراكنـدگي و  آميز ضرورت دارد و بايد و از هرآنچه كه زمينهبخش و الفت

اً دوري جويند، زيرا بـه تعبيـر رسـول خـدا     شود جددگي ميرورزي و آزكينه

.»ي ديني مو، بلكه تراشندهورزي تراشنده است، اما نه تراشندهكينه«
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اصل ششم

گويي حكيمانهصراحت
گـويي  يكي ديگر از محورها و مباني گفتگوي ميان مذاهب اسالم صراحت

ه و تـالش  مسائل پيچيده، موانع بازدارندمتقابل در ارتباط با مشكالت موجود،

رام آهـاي سـنجيده و   براي غلبه بر آنها با استفاده از راهكارهاي حكيمانه، گام

.داي مسئوليت شرعي همكاري مسلمانان با يكديگر استادر راستاي 

تواند خردمندانه باشـد، و  گذاشتن مسائل هميشه نميپنوشاندن و مسكوت

اي شان بـه آينـده  كردني آنها و موكولعدم جرأت طرح حكيمانه و دلسوزانه

اي را پيش پـا  ارهچهكند و راشكلي را حل نميشان ممجهول و هراس از بيان

.كندحتي يك گام به يكديگر نزديك نميگذارد و طرفين را ينم

سال پيش از ايران داشتم اين موضـوع را بـه بـرادران    8من در ديداري كه 

هـا  فقه موازنه«د، مراعات باشايراني يادآور شدم كه براي طرفين آنچه مهم مي

اي بـر آن  مكن اسـت عـده  در روابط ميان مسلمانان است، م» هاو فقه اولويت

باشند كه براي تبليغ مذهب شيعه در ممالك صرفاً اهـل سـنت ماننـد مصـر و     

سودان تالش كنند، من بر اين باورم كه زيان چنـان تالشـي بـراي شـيعيان از     

اي كه مذهب اهل چنان اقداماتي در جامعهسود آن به مراتب بيشتر است، زيرا 

سنت در آن تثبيت و فراگير شده، زمينه را براي آشوب و تحريك احساسـات  

دسـتاورد چنـان تالشـي جـز     نمايد، و و جوشش خشم برضد شيعه فراهم مي

نمودن تعداد اندكي كه سود چنـداني را بـراي شـيعيان نخواهـد داشـت،      شيعه

نجش و معيار حقيقي مسائل كدام يك از اين ، در سچيزي ديگري نخواهد بود

كردن تعدادي انگشت شمار يا تحريـك  شيعه: دو گزينه در اولويت قرار دارند

.ها نفر از اهل سنت عليه شيعه؟احساسات ميليون

بينيم اين موضوع را بار ديگر يـادآوري نمـاييم كـه بـراي     در اينجا الزم مي

شيعيان نبايد براي تبليغ مـذهب خـود   گري، پاسداري از الفت و دوري از فتنه

هستند تالش كنند، و اهل سنت » اهل سنت«در كشورهايي كه مردم آن صرفاً 
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نيز نبايد در هشرها و كشورهايي كه صرفاً شيعه انـد بـه تبليـغ مـذهب خـود      

.بپردازند

يكي از مسائل ديگري كه همچنان آن را به مسئولين ايراني يادآوري نموده 

ورت مراعات حقوق اقليت اهل سنت در ايران و بـه مـوازات   نمايم، ضرو مي

هاي اهل سنت است، از جمله بـه دوسـتان   آن مراعات حقوق شيعه در جامعه

ايراني گفتم كه در مصر اقليتي مسيحي به نام قبطي وجود دارد كـه در تمـامي   

.هاي مصر دو يا سه وزير براي آنها در نظر گرفته شده استحكومت

اتي كه به مسئولين ايراني دادم وضع جمعيت ميليـوني اهـل   از جمله تذكر

ي نمـاز  هاست خواهان بناي مسجدي بـراي اقامـه  سنت در تهران بود كه سال

جمعه هستند، تا آنان و مسلمانان اهل سنت ديگر كشورها و سفراي مسـلمان  

ي ساخت چنين مسـجدي  مقيم تهران در آن حضور پيدا كند، اما تاكنون اجازه

.ايشان نداده اندرا به 

اصل هفتم

گويي افراطيونندهپرهيز از پراك
ي گفتگـوي  يكي ديگر از محورها و اصولي كـه مراعـات آنهـا در عرصـه    

هـا و غـالت   گـويي افراطـي  د، پرهيـز از پراكنـده  رمذاهب اسالمي ضرورت دا

گـري هسـتند، و بـه    هاي خود به دنبال فتنـه در گفته و نوشتهطرفين است كه

هاي ورنمودن فتنه و افروختن آتش زير خاكستر و بيداركردن خشملهدنبال شع

.خفته اند

دوري از دشمني و ستمگري » حفظ اتحاد و همبستگي«ي ترين درجهپايين

گـري و  است، فرزندان امت اسالمي نبايد به يكديگر ستم روا دارند، و توطئـه 

بارزترين مظاهر بردن عليه يكديگر كه جاي خود دارد، يكي ازدست به اسلحه

گـري و تنـدروي كـه از آن بايـد دوري جسـت سـقوط در سراشـيبي        افراطي

ي بسيار حساسي است و پيامـدهاي  است، كافرشمردن ديگران مسئله» تكفير«
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ي تكفيـر يـك انسـان ايـن اسـت كـه       اي را به دنبال دارد، زيرا الزمـه گسترده

نـد، يعنـي كشـتنش را    كتكفيركننده حكم اعدام مادي و معنوي او را صادر مي

آورد، روا دانسته و او را انساني خارج از چهارچوب امت اسالمي به شمار مي

سـازد،  ده و خويشاوندان محـروم مـي  واو او را از حمايت امت مسلمان و خان

كرده حتي اگر از نظر فيزيكي اعدام نشود از نظر معنوي او را به مرگ محكوم

.است

اصل هشتم

هاي دشمنانتوطئههوشياري در باره 
هاي دشمنان يكي ديگر از محاور و مباني مهم اين است كه در مورد توطئه

ــدگي و   ملــت ــه و پراكن ــراي ايجــاد تفرق ــالش ب ــه ت هــاي مســلمان از جمل

شكســتن صــف واحــد مســلمانان همگــي هوشــيار باشــيم، زيــرا آنــان درهــم

ـ    مي ه توافـق و  خواهند كه ما مسلمانان در مورد هيچ بـاور راهكـار و هـدفي ب

.تشريك مساعي نرسيم

اسـت، و  » كننـده تضعيف«و تفرقه » عزت آفرين«دانيم كه وحدت همه مي

دشمنان امت اسالمي تنها در شرايط پراكنـدگي و خصـومت ميـان مسـلمانان     

هـاي  هاي خود را بر پيكر آن وارد كننـد، زمـاني كـه پـرچم    توانسته اند، ضربه

ها متعدد گشتند و با يكديگر و مرجعيتهانامتجانسي برداشته شدند و رهبري

.از در نزاع وارد گرديدند

هـا و پاشـيدن   در چنين شرايطي بود كـه زمينـه و فرصـت اجـراي توطئـه     

هاي مهلك در ميان آنها براي دشمن فراهم كردند، و به دنبال آن بـود كـه   سم

يش و بـه دسـت خـو   ،فرزندان امت اسالمي عليه يكـديگر وارد عمـل شـدند   

ي خداونـد در  زحمـت و گرفتـاري را فـراهم كردنـد، و ايـن فرمـوده      اسباب 

:موردشان واقعيت يافت كه
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{H��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��D�z���*�e� :Y��»    بـا يكـديگر از در نـزاع

.»رودخوريد و توانتان از بين ميوارد نشوييد، اگر چنين كنيد شكست مي

=/O/Î `¦3�� N�OP3E ��30 H38 � � 3*O*3 � «: فرموده انـد �و رسول خدا 
� �O��« .»       باهم اختالف نكنيد، زيرا كـه براسـتي مردمـان پـيش از شـما بـاهم

.»اختالف پيدا كردند، و در نتيجه نابود شدند

هاي اسالمي خواسته ها و جامعهاز تمامي فرق و مذاهب و طوائف و ملت

هاي دشمنان هوشـياري خـويش را حفـظ كننـد، و     شود كه در مورد توطئهمي

ا باورها و عملكردهاي خـود را مـورد بررسـي و بـازنگري قـرار      بارها و باره

بدهند، و بدانند كه چه كسي در كنار آنان و چه كسـي عليـه ايشـان اسـت، و     

دوست و دشمن خود را از يكديگر تشخيص بدهند، بـويژه بـه دنبـال جنـگ     

عراق و پيامدهاي آن كه آمريكا به عنوان تنها قدرت جهان، قدرتي كـه عمـالً   

هايش كند، و در ارتباط با عملكردها و خواستهالوهيت و خداوندي ميادعاي 

.قدرتي و قانوني براي بازخواستش وجود ندارد

اينك زمان آن فرا رسيده كـه بينوايـان و سـتمديدگان عليـه طغيـانگري و      

خواهي غربي متحد شوند، زمان آن است كه در راستاي رويـارويي بـا   تماميت

: گويـد ت آمريكا كه عمالً خطاب به جهانيان مـي تفرعن و جبروت جديد دول

»se� N�;+ ���3OL» « دسـت بدسـت يكـديگر    » !من فرمانرواي برتر شما هسـتم

.بدهند

اصل نهم

ضرورت هم آوايي در شرايط سخت
هـا چنـد   به فرض اينكه در شرايط عادي و عافيت و پيروزي براي بعضـي 

ت و مظلوميت به هيچ دستگي روا باشد، چنين چيزي در شرايط سخت و محن

لوجه مشروع و روا نيست، فرض بر اين است كه مشـكالت و مصـائب، اهـ   
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خرد و درايـت حكـم   : وادار كند، حكيمي گفته است» ائتالف«را به » اختالف«

.ها خط بطالن كشيده شوندكند كه در شرايط سخت بر روي دشمنيمي

و رنج دست و پـا  ي خود در درياي از درد ما مسلمانان در ميهن و جامعه

ميالدي امت اسالمي از شرق 2001سپتامبر 11زنيم، بويژه به دنبال رويداد مي

تا غرب آن در بال و بلواي سخت و فراگير و موقعيتي حساس قرار گرفت كه 

هـاي اسـالمي   هـا و گـروه  ي مردم و گرايشاش اين است عالمان و عامهالزمه

رنـد، و بـراي رويـارويي بـا چـالش      اي خود را كنـار بگذا هاي حاشيهاختالف

سختي كه دشمنان براي اسالم و مسلمانان فراهم نمـوده انـد، جبهـه و صـف     

مشترك را تشكيل بدهند، شرايط نبرد و رويارويي شرايطي است كه همه بايد 

دست هم بدهيم و آواي تفرقه از هيچكس بلند نشود، و امت بـيش از  بهدست

قرار نگيرد، همانگونه كه خداوند متعـال  اين در معرض خطرهاي تهديدكننده 

:فرمايدمي

�{ª��©����̈ ������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~ª��©����̈ ������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~ª��©����̈ ������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~ª��©����̈ ������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~z
�G�� :Y�»  در راه دفـاع از ديـن او   (دارد كـه  خداوند كساني را دوسـت مـي

رزمند، انگار كه ديوار سربي اسـتواري  در صف واحدي مي) شوند ومتحد مي

.»هستند

و مبـاني وحـدت آفـرين مشـترك فـراوان،      رغم مسـائل و معتقـدات  علي

متاسفانه اين مسلمانان هستند كه با يكديگر از در دشمني و نزاع برآمـده انـد،   

` ��3� �M 23[] � ¤� `ي آنان اهـل قبلـه و اهـل    كنم همين كه همهاما فكر مي
¤� � >+Qخداوندي خالق جهان ايمـان دارنـد، اسـالم را    و عموماً به ،هستند

ن دين مورد پسند خود برگزيده اند و قرآن را امام و پيشـواي خـويش   به عنوا

ي خداونـد  را پيـامبر خـويش و فرسـتاده   �آورنـد و محمـد   به شـمار مـي  

.دانند، كافي باشدمي
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:برم كهسخنم را با اين كالم خداوند به پايان مي

�{�̄ �®�¬�̄�®�¬�̄�®�¬�̄�®�¬¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°z�?���{� :
�d�» تان آشتي ايجاد كنيد و ايمان باهم برادرند، در ميان برادرانبه راستي اهل

.»درحمت قرار گيريدبه اميد اينكه مور،از خدا پروا داشته باشيد

همان دعاي آناني را كه به درستي از پيامبر و اصـحاب او تبعيـت كردنـد،    

:خوانم كهآنان كه بعد از مهاجرين و انصار آمدند، مي

{��K��JI����H��G��F��K��JI����H��G��F��K��JI����H��G��F��K��JI����H��G��F��R��Q����P��O��N��M��L��R��Q����P��O��N��M��L��R��Q����P��O��N��M��L��R��Q����P��O��N��M��L
�X��W��V���U��T��S�X��W��V���U��T��S�X��W��V���U��T��S�X��W��V���U��T��Sz�¢{� :�d�»بر ما و برادراني از ما ! پروردگارا

كه در ايمان بر ما پيشي گرفته اند، ببخشاي و نسبت به آنهايي كه ايمان آورده 

به راستي كه تو دلسوز و ! پروردگارا! هاي ما كينه و دشمني قرار مدهاند در دل

. »مهرباني

[{�¤2s ���=( � �`�D
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