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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ها؛ אقسام توحید و معنای آن 
 و אولیاء אهللا؛) علیهم אلسالم(وهابیان در بارۀ توسل و تبرک جستن به پیامبر و אمامان شبهات  
 تبیین معنای صحیح عبادت؛ 
 .پاسخ شیعیان به אین شبهات 

 درآمد

ترین  توحید نه تنها در אسالم بلکه در אدیان توحیدی دیگر هم، مهم. ترین رکن אسالم אست توحید، אساسی
های دین  خالق و خدאی عالم در אدیان توحیدی یکی אست و تمام אعتقادאت و آموزهمبدأ، . رکن אعتقادی אست

توحید معانی متفاوت و متعددی دאرد؛ معنای لغوی آن یگانه دאنستن . گیرد حول یگانگی خدאی متعال شکل می
 : هفت معنای אصطالحی دאرد وאست،
توحید . ٦توحید عبادی؛ . ٥حید در ربوبیّت؛ تو. ٤توحید در خالقیت؛ . ٣توحید صفاتی؛ . ٢توحید ذאتی؛ . ١

 .دهیم در אدאمه با نگاهی گذرא هر یک אز אین هفت معنا رא توضیح می. توحید در محبت. ٧در אستعانت؛ 

 معانی אصطالحی توحید

 توحید ذאتی

بر אساس אعتقادאت ما خدאی عالم، یک ذאت وאحد . نخستین رکن אعتقادאت אسالمی، توحید ذאتی אست
سورۀ توحید در قرآن کریم نیز به همین . همتا אست و אین ذאت وאحد אز همه جهت وאحد، یگانه و بیאست 

 .همچنین روאیات فرאوאنی نیز با موضوع توحید ذאتی وجود دאرد. کند توحید ذאتی אشاره می

 نمونه

. پرسد رא میآید و אز אیشان معنای توحید  می) אلسالم علیه(در جنگ جمل فردی אعرאبی به حضور علی 
فرمایند  می) علیه אلسالم(حضرت علی . کنند شوند و به אو حمله می موقع אو عصبانی می مردم אز אین پرسش بی

فرمایند توحید چهار معنا دאرد؛ دو معنای خطا و دو معنای  رهایش کنید تا پاسخش رא بگیرد و در אدאمه می
 ١:فرمایند  چنین تبیین می אیشان دو معنای صحیح رא אین. صحیح

                                                 
 .١٢ ص  ، باب אلوאحد،١، ج ١٣٨٤زאده، تهرאن، אنتشارאت فکرآورאن، چاپ אول،  ، شیخ صدوق، ترجمۀ صادق حسنאلخصال .1
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۳

 . ربُّنا  شِبْهٌ کَذلِکَ هُوَ وאحدٌ لَیْسَ لَهُ فی אألشیاءِ. ۱
 .אو یکتایی אست که هیچ مانندی در אشیا ندאرد، پروردگار ما چنین אست

 
 عَزَّ وَ  کَ فی وُجوُدٍ وَ العَقلٍ وَ ال وَهمٍ کَذلِ إنّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أََحَدِیُّ אلمَعْنی، یَعْني بِهِ أنَّهُ الیَنْقَسِمُ. ۲
 .جَلَّ

پذیر نیست و   یکتاست؛ یعنی در خارج אز ذهن و در عقل و وهم قسمت همانا ذאت خدאی عزّتمند،
 .پروردگار شکوهمند ما چنین אست

 توحید صفاتی

ها معتقدند  معتزله و شیعیان معتقد به توحید صفاتی هستند ولی אشاعره به توحید صفاتی אعتقاد ندאرند، آن
ها به پنج قدیم و برخی به  همچنین به چند قدیم אعتقاد دאرند؛ برخی אز آن. אئد بر ذאت אو אستصفات خدא ز

معتقدند که صفات خدא عین ) אلسالم علیه(אما شیعیان و همچنین معتزله به پیروی אز علی . هفت قدیم معتقدند
 . کلی باید نفی شودذאت خدא אست و آن صفات نیز عین یکدیگرند، همچنین صفت زאئد بر ذאت به طور

 :فرماید  باره می در אین) علیه אلسالم(אمیر אلمؤمنین 
 عَنْه لِشَهادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أنّها غَیْرُ אلْمَوْصُوفِ وَشَهادَةِ کُلِّ مَوْصوُفٍ  وَکَمالُ אإلخالصِ لَهُ نَفیُ אلصِّفاتِ

ن قَرَنَهُ فَقَد ثَنّاهُ وَمَن ثَنّاهُ فَقَد جَزَّأهُ وَمَن جَزَّأهُ فَقَد أنَّهُ غَیْرُ אلصِّفَةِ، فَمَن وَصَفَ אهللاَ فَقَد قَرَنَهُ وَمَ
  ٢.جَهِلَهُ

دهد که غیر  و کمال אخالص، خدא رא אز صفات مخلوقات جدא کردن אست؛ زیرא هر صفتی نشان می
دهد که غیر אز صفت אست؛ پس کسی که خدא رא با صفت  אز موصوف، و هر موصوفی گوאهی می

 تعریف کند אو رא به چیزی نزدیک کرده، و با نزدیک کردن خدא به چیزی، دو خدא مطرح مخلوقات
 و با تصور אجزא برאی خدא، אو رא نشناخته  شده؛ و با طرح شدن دو خدא، אجزאیی برאی אو تصور نموده؛

 .אست

 توحید در خالقیت

 .هم אهللا تعالی אستکه خالق همۀ هستی وאحد אست و آن  توحید در خالقیت به אین معنا אست 
یگانه  خدא آفریننده هر چیزى אست، و אوست «: بگو؛ ءٍ وَ هُوَ אلْوَאحِدُ אلْقَهَّارُ قُلِ אللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ﴿
 ٣.﴾»قهّار

 توحید در ربوبیّت

برאنگیزترین مسائل در درאزنای تاریخ میان   ترین مباحث توحیدی و אز نزאع توحید در ربوبیّت אز مهم
تر مشرکان به توحید در ذאت، صفات و خالقیّت אعتقاد  حّدאن و مشرکان אست، زیرא پیش אز אین، بیشمو

                                                 
 .٣٤، ص ١، خطبۀ ١٣٨١، سید رضی، ترجمۀ محمد دشتی، אنتشارאت زهد، تهرאن، چاپ پنجم، نهج אلبالغه .2
 .١٦/ رعد. 3
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ترین אختالف بر سر ربوبیّت  אند كه خالق هستی، אهللا تبارک و تعالی אست، אما بیش אند و بر אین باور بوده دאشته
 ٤.بوده אست

 :فرماید قرآن کریم می
 پروردگار ما كسى אست كه هر چیزى رא خلقتى كه در ؛ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى  شَيْرَبُّنَا אلَّذِي أَعْطَى كُلَّ﴿

 ٥.﴾خور אوست دאده، سپس آن رא هدאیت فرموده אست

 معنای ربوبیت

אختیار جهان چه کسی אست؟ موحدאن بر אین باورند كه خدאی  ست که صاحب אمنظور אز ربوبیّت אین 
אختیار، یعنی کسی که אختیار تدبیر و אدאرۀ یک چیز  رب یعنی صاحب . אستאختیار هستی  تبارک و تعالی صاحب 

 .به دست אو אست، אین مرتبه شئون مختلفی دאرد

 شئون ربوبیت

 والیت و حاکمیت: شأن نخست

 : فرماید که قرآن کریم می تسلط بر نفوس، אموאل و آبروی همۀ موجودאت به دست خدאوند אست، چنان
 كه یدر حال!  خود برگزیدند؟یّها غیر אز خدא رא ول  آیا آن؛ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللَّهُ هُوَ אلْوَلِيُّأَمِ אتَّخَذُوא مِنْ﴿
  ٦.﴾فقط خدאوند אست» یّول«

 تشریع: شأن دوم

قرآن کریم در אین باره . گذאری برאی کل هستی به دست رب عالم یعنی خدאی تبارک و تعالی אست قانون
 :فرماید می

كه به موجب آنچه خدא نازل كرده   و كسانى؛مْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ אللَّهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ אلْكافِرُونَوَ مَن لَََّ﴿
  ٧.﴾אند، آنان خود كافرאنند دאورى نكرده

 .كنند ظالم و فاسق دאنسته אست  خدאوند در آیات دیگر كسانی رא كه طبق حكم خدא دאوری و عمل نمی
 كه خدא نازل كرده ی و هر كس به אحكام؛مْ بِمَا أَنْزَلَ אللَّهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ אلظَّالِمُونَوَ مَن لََّمْ یَحْكُ﴿

 ٨.﴾حُكم نكند، ستمگر אست

                                                 
ئن سالتهم من خلق אلسماوאت و אالرض و سخر אلشمس و אلقمر لیقولن אهللا فـانى                و ل ﴿ :به عنوאن نمونه به آیات زیر دقت كنید       . 4

 و لئن سالتهم من نزل من אلسماء ماء فاحیا به אالرض من بعد موتهـا لیقـولن אهللا قـل אلحمـد هللا بـل        ﴿ ؛٦١/ عنكبوت ﴾یؤفکون
 ﴾אهللا قل אلحمد هللا بل אکثرهم ال یعلمون       و لئن سالتهم من خلق אلسماوאت و אالرض لیقولن          ﴿ ؛٦٣/عنكبوت ﴾אکثرهم ال یعقلون  

 و لئن سالتهم من خلق אلسماوאت و אالرض لیقولن אهللا قل א فرאیتم ما تدعون من دون אهللا אن אرאدني אهللا بـضر هـل           ﴿ ؛٢٥/ لقمان
 .٣٨/ زمر﴾ هن کاشفات ضره אو אرאدني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي אهللا علیه یتوکل אلمتوکلون

 .٥٠/ طه. 5
 .9 /شوری .6
  .٤٤/  مائده.7
 .٤٥/  مائده.8
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كه به آنچه خدא نازل كرده حُكم   و كسانى؛وَ مَن لََّمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ אللَّهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ אلْفَاسِقُونَ﴿
 ٩.﴾مانندنكنند، آنان خود، نافر

 אطاعت: شأن سوم

 : فرماید که قرآن کریم می چنان.  ربوبیّت، אطاعت אست؛ رب کسی אست که אز אو אطاعت کنندالزمۀ
 ١٠.﴾، خدא رא فرمان بُرده  هر كس אز پیامبر فرمان بَرد، در حقیقت؛مَّنْ یُطِعِ אلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ אللَّهَ﴿

هایی رא درست   تبارک و تعالی بودند، به אین صورت که بتمشرکان قائل به شریک در ربوبیت خدאی
های  های אدیان توحیدی אین אست که در آموزه یکی אز ویژگی. کردند ها אطاعت می אی אز آن کردند و به گونه می
. که خلقت رא אعطا و مردمان رא هدאیت کرده אست ها، ربوبیّت هستی تنها به دست خالق هستی אست، کسی آن

 .م هم بر אین مسئله بسیار تأکید شده אستدر אسال

 توحید عبادی

 . تنها خدא، אله و رب عالم، سزאوאر بندگی کردن אست

 توحید در אستعانت

به سخن دیگر کسی منشأ אثر مطلق هستی و خالق و صاحب . تنها باید אز خدאی متعال طلب یاری کنیم
 :خوאنیم که در سورۀ حمد می نانآن چ. אختیار کل هستی אست که تمام هستی به دست אو אست

 ١١.﴾جوییم پرستیم و تنها אز تو یاری می אیّاکَ نَعبُدُ وَ אیّاکَ نَستَعین؛ تنها تو رא می﴿
 .אین آیه، بیانگر توحید در عبادت و אستعانت אست

 توحید در محبت

 محبت مورد تأکید توحید در.  که مورد تأیید خدאی متعال هستند رא ولی خود بدאنیم تنها خدא و یا کسانی
در فرאزی אز مناجات אلمحبین، אز مجموعه مناجات ) אلسالم علیه(که אمام سجاد  אدبیات دینی ما نیز هست، چنان

 :فرمایند خمس عشر، می
خوאهان ...  خدאیا ١٢أسْئَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَن یُحِبُّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ یوُصِلُنی إلی قُربِکَ؛... אللّهُم 
 .رساند، هستم ب تو و حب کسی که تو رא دوست دאرد و حب هر عملی که مرא به قرب تو میح

אین دعا نگاهی جامع دאرد یعنی محبت ما چه نسبت به کارها و چه نسبت به אشخاص، باید در رאستای 
 .محبت خدאی متعال قرאر بگیرد

                                                 
 .٤٧/ مائده. 9

 .٨٠/ نساء. 10
 .٥/  حمد.11
 .١٤٩، ص ٩١، مناجات خمس عشر، مناجات אلمحبین، ج ه١٤٠٣ر، عالمه مجلسی، بیروت، لبنان، مؤسسة אلوفاء، بحار אألنوא. 12
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 طرح شبهه

אی אز سوی وهابیان نسبت به مسلمانان دیگر و  ههبا توجه به آنچه در بارۀ אقسام معنای توحید گذشت، شب
ها به دلیل بردאشت אشتباهی که אز معنای عبادت  آن. به ویژه شیعیان در بارۀ توحید در عبادت مطرح شده אست

برאی نمونه محبت . آورند ها رא به عنوאن شرک در عبادت به شمار می אند بسیاری אز אعمال مسلمان دאشته
ی دین، طلب شفاعت אز پیامبرאن و صالحان، درخوאست شفا و حاجت אز אولیای אلهی رא شرک مسلمانان به אولیا

 .آورند به شمار می
אند که حقیقت عبادت، خضوع  ها گمان کرده آن. گونه موאرد به بدفهمی אز معنای عبادت بازگشت دאرد אین

در . אن به معنای عبادت אستو تذلل و تعبد אست پس در نتیجه هر گونه خضوع و خشوعی در برאبر دیگر
 .صورتی که معنای عبادت فرאتر אز خضوع و تذلل אست

 معنای عبادت

های مختلف خضوع وجود دאرد؛ برאی نمونه قرآن کریم به ما  در زندگی אجتماعی و در زندگی دینی گونه
 : אست دستور دאده אست که در برאبر پدر و مادر خاضع باشیم و فرموده

 توאضع ی و بالها؛ما جَناحَ אلذُّلِّ مِنَ אلرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبِّ אرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیانِي صَغِیرאًوَ אخْفِضْ لَهُ﴿
ها مرא در  گونه كه آن همان! پروردگارא«: و بگو! خویش رא אز محبّت و لطف، در برאبر آنان فرود آر
 ١٣.﴾»!كوچكي تربیت كردند، مشمول رحمتشان قرאر دِه

 که قرآن  در حالی. آید کنند سجده، که نهایت خضوع אست، نوعی عبادت به شمار می  مییا برخی گمان
 :کند کریم אین چنین אز فرمان خدאوند متعال حکایت می

 چون  و؛وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِكَةِ אسْجُدُوא لِآدَمَ فَسَجَدُوא إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى وَ אسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ אلْكافِرِینَ﴿
، پس به جز אبلیس ـ كه سر باز زد و كِبر ورزید و »برאى آدم سجده كنید«: فرشتگان رא فرمودیم

 ١٤.﴾به سجده در אُفتادند] همه[אز كافرאن شد ـ 
در سورۀ یوسف نیز آمده אست که هنگامی که برאدرאن و پدر یوسف و خاندאن אو به مصر آمدند و شکوه و 

 :אو سجده کردندعظمت یوسف رא دیدند در برאبر 
 به خاطر ی و پدر و مادر خود رא بر تخت نشاند؛ و همگ؛وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى אلْعَرْشِ وَ خَرُّوא لَهُ سُجَّدאً﴿

 ١٥.﴾אو به سجده אفتادند
אز خضوع یا نهایت خضوع به تنهایی . زند ها مهر تأیید می  گونه سجده آشکار אست که قرآن بر אین

در . دאد ادت رא بردאشت کرد، زیرא אگر אین بردאشت درست بود، قرآن به אین موאرد دستور نمیتوאن معنای عب نمی
אگر هم . دאند و هم نهایت خضوع در برאبر غیر خدא رא جایز دאنسته אست  که قرآن هم خضوع رא جایز می حالی

ه یا همرאه אعتقاد به نهایت خضوع در برאبر غیر خدא جایز نباشد، صرف سجده نهایت خضوع نیست زیرא سجد
אما . تری אست؛ پس نهایت خضوع، سجدۀ همرאه با آن אعتقاد אست אلوهیت אست یا خیر، قسم אول، خضوع قوی

چنان خاضع باشد  معنای درست عبادت چیست؟ عبادت به אین معنا אست که אنسان در برאبر چیزی یا کسی آن

                                                 
 .٢٦/  אسرאء.13
 .٣٤/  بقره.14
 .١٠٠/  یوسف.15
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ر خضوعی همرאه با אعتقاد به ربوبیّت یا אلوهیت بود عبادت که אعتقاد به אلوهیت یا ربوبیّت אو دאشته باشد، אگ
 .فهماند آیات قرآن کریم به روشنی معنای عبادت رא به ما می. شود محسوب می

 :برאی نمونه در قرآن کریم آمده אست
ما معبودى جز אو אى قوم من، خدא رא بپرستید كه برאى ش؛ یَا قَوْمِ אعْبُدُوא אللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلهٍ غَیْرُهُ﴿

 ١٦.﴾»نیست
 بن مریم  אند، برאی نمونه אز قول عیسی  دیگری אز آیات دلیل عبادت رא به ربوبیّت برگردאنده دستۀ

 :شود که نقل می) אلسالم علیه(
ردگار ، خدאوند پروردگار من و پرو  در حقیقت؛إِنَّ אللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَא صِرאطٌ مُّسْتَقِیمٌ﴿

 ١٧.﴾رאه رאست אین אست] كه[شماست؛ پس אو رא بپرستید 
 :یا در آیات دیگر

شما كه אمّتى یگانه אست، و منم   אین אست אمّت ؛إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَאحِدَةً وَ أَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴿
 ١٨.﴾پروردگار شما، پس مرא بپرستید

شود אین אست که پیش אز  که چیزی אله می ازگشت دאرد، یعنی علت אینאلوهیت هم به نوعی به ربوبیّت ب
אختیار  آن رب אست، یعنی معبود אست و אلبته کسی که سزאوאر ربوبیّت אست مالک אست، چون خالق و صاحب 

شود و مالکیت نیز אز خالقیت، و خالقیت به توحید در صفات باز  אختیار بودن אز مالکیت ناشی می صاحب . אست
ترین جلوه در توحید ربوبی אست یعنی  ولی مهم. گردد توحید در صفات هم به توحید در ذאت باز می. گردد یم

 . حق دخالت در אمور رא دאرد که مالک تدبیر و رب عالم אست، پس همو سزאوאر عبادت و بندگی אست         کسی

 معادل وאژۀ عبادت در زبان فارسی

. شود ی بندگی אست که گاه אز روی אشتباه به پرستش ترجمه میمعنای درست عبادت در زبان فارس
کند و אز خستگان  که به کسی که אز بیمارאن مرאقبت می چنان. پرستش به معنای نگاهدאری و مرאقبت אست

پرستان بندگان  پرست به אین معنا نیست که آتش شود آتش گویند، وقتی گفته می کند پرستار می حفاظت می
ها  پرستی به معنای مرאقبت کردن אز آتش אست، زیرא آن کنند، بلکه آتش ا آتش رא عبادت میآتش هستند و ی

אز אین رو نباید گمان کرد که در برאبر آتش . مرאقب بودند که آتش، به دلیل مقدس بودن آن، خاموش نشود
که אو رא خدאی خیرها و ها در برאبر אهورא مزدא אست  بندگی آن. ها چنین אعتقادی ندאرند آن. کنند بندگی می

 . رود دאنند، بنابرאین پرستش معنای مناسبی برאی عبادت نیست، אما به عنوאن غلط شایع به کار می ها می نیکی

 پاسخ به شبهه

گیرد و אحترאم به אولیای  با توجه به معنای درست عبادت، خضوع و عبادت در برאبر رب عالم صورت می
. ها نیست ها و یا طلب شفاعت یا شفا، همرאه با אعتقاد به אلوهیت یا ربوبیت آن خدא و یا تبرک جستن אز قبور آن

אند، نزد خدא אرج و  ما معتقدیم אولیای خدא بندگان مقرب خدא و بهترینِ بندگانند و چون مطیع حضرت حق بوده

                                                 
 .٥٩/  אعرאف.16
 .٥١/ אن آل عمر.17
 .٩٢/  אنبیاء.18
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کنیم و  אسطۀ خیر میها رא و به همین دلیل ما آن. دهد ها ترتیب אثر می قرب دאرند و خدאی متعال به کالم آن
אگر به אیشان אحترאم . ها مستقل و جدאی אز خدא و یا אله یا رب عالم هستند هیچ گاه אعتقاد ندאریم که آن

ها به حضرت  ها به دلیل تقرب آن אیم بلکه אحترאم کردن آن ها رא پرستیده گذאریم معنایش אین نیست که آن می
ها אحترאم گذאشته אست، אز کسی طلب شفا یا  אیم که خدא به آن در وאقع به کسانی אحترאم گذאشته. حق אست

بنا بر אین در هیچ کدאم אز אین موאرد . ها אین אجازه رא אعطا کرده אست אیم که خدא به آن شفاعت یا حاجت کرده
 .کنیم تر توضیح خوאهیم دאد به جز خدא کسی رא عبادت نمی ها رא نیز در جلسات آینده بیش که برخی אز آن

 چكیده

توحید هفت معنای אصطالحی دאرد؛ . توحید نخستین ركن אعتقادאت در אسالم و تمام אدیان توحیدی אست 
 .توحید ذאتی، صفاتی، عبادی، توحید در خالقیت، ربوبیت، אستعانت و محبت

 . אعتقاد به یگانگی ذאت خدאی متعال: توحید ذאتی 
  .אعتقاد به عینیت ذאت و صفات خدאوند: توحید صفاتی 
 . אعتقاد به یگانگی خالق هستی: توحید در خالقیت 
אعتقاد به یگانه بودن صاحب אختیار و مدبر هستی كه سه شأن والیت، تشریع و אطاعت : توحید در ربوبیت 

 .مشركان قائل به شریک در ربوبیت خدאوند بودند. رא دאرא אست
 .رد و אو אله و رب عالم אستکه تنها یک خدא شایستگی بندگی دא אعتقاد به אین: توحید عبادی 
 . که تنها باید אز خدאی متعال طلب یاری کرد אعتقاد به אین: توحید در אستعانت 
 .אعتقاد به والیت خدא و كسانی كه مورد تأیید אو هستند:  در محبتتوحید  
. كنند میمشرک قلمدאد ... وهابیان، شیعیان و مسلمانان دیگر رא به دلیل پذیرفتن توسل، تبرک، شفاعت و  

אین شبهه حاصل بدفهمی معنای عبادت אز سوی وهابیان אست، چرא كه خضوع و خشوعی عبادت אست 
 .، توسل و تبرک و شفاعت همرאه با אعتقاد به אلوهیت نیستکه همرאه با אعتقاد به אلوهیت باشد
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 شبهات وهابیان در بارۀ توسل و تبرک؛ 
 . به אین شبهاتپاسخ شیعیان 

 طرح شبهه

یکی אز אشکاالت و شبهات وهابیان در بارۀ توسّل و אستمدאد אز אولیای خدא אین אست که چرא شیعیان به 
طلبند در حالی که אین مسئله با توحید در אستعانت  ها אستمدאد می جویند و אز آن پیغمبر و אمامانشان توسّل می

پرستیم و تنها אز تو یاری   تنها تو رא می١٩إیّاکَ نَعبُدُ وَ إیّاکَ نَستَعین؛﴿: فرماید قرآن کریم می. سازگار نیست
 . אز אین رو نباید אز کسی جز خدא אستعانت و یاری جست﴾جوییم می

 یاری خوאستن אز غیر خدא

 : پیرאمون یاری جستن אنسانی אز אنسان دیگر چند אحتمال وجود دאرد
 .بزאر و وسایل طبیعی به ما یاری رساندאز کسی بخوאهیم که با אستفاده אز א. ١
אز کسی بخوאهیم برאی ما دعا کند؛ یعنی אو نه با אبزאر طبیعی کاری بکند و نه با אبزאر غیر طبیعی، بلکه . ٢

 .تنها دعا کند که خدאوند به ما کمک کند
که  مانند אینهای طبیعی برאی ما کاری אنجام دهد،  אز کسی بخوאهیم که خودش אز طریقی غیر אز رאه. ٣

 ٢٠.אی بیاورد کرאمتی کند یا معجزه
که آن کسی که אز אو طلب  توאن فرض کرد، یکی אین אین سه אحتمال رא در دو حالت אز אستمدאد شونده می

آید  در مجموع شش حالت مفروض پیش می. یاری شده، زنده باشد و دیگری در صورتی אست که אو مرده باشد
 .کند ولی پنج صورت دیگر ممکن אست ت وאقعی پیدא نمیکه یکی אز אین شش حالت، صور

که بخوאهیم  مانند אین. אز فردی زنده بخوאهیم با אستفاده אز אسباب عادی، برאی ما کاری אنجام دهد. ١
در یاری جستن אز دیگرאن با אستفاده אز אبزאر . אی بکشد אی بسازد، یا مهندسی برאی ما نقشه کسی برאی ما خانه

 .باید زنده باشدعادی، فرد 
 

                                                 
 .٥/  حمد.19
 .٢٢٠، آیت אهللا جعفر سبحانی، فصل یازدهم، ص آیین وهابیت .20
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אین نوع אستمدאد אز . אز فردی مرده بخوאهیم با אستفاده אز אسباب عادی برאی ما کاری אنجام دهد. ٢
ها אگر بخوאهند کاری אنجام  توאند אز مردگان אنتظار برود چون آن دیگری با אستفاده אز אبزאر طبیعی و عادی نمی

پذیر  אلعاده دאرد پس אین صورت אمکان  ندאرد، حالت فوق دهند، دیگر تصرفشان در عالم طبیعت حالت عادی
 .نیست
که אز عالِمی بخوאهیم برאی رفع  אز شخص دیگری، که زنده אست، بخوאهیم برאی ما دعا کند، مانند אین. ٣

 .گرفتاری ما دعا کند
مزאر אولیای که بر سر  אز شخص دیگری، که אز دنیا رفته אست، بخوאهیم برאی ما دعا کند، مانند אین. ٤

 .ها بخوאهیم برאی ما دعا کنند خدא برویم و אز آن
 .אز فردی، که زنده אست، بخوאهیم کرאمتی אنجام دאده و אز رאهی غیر طبیعی کاری برאی ما אنجام دهد. ٥
אز فردی، که אز دنیا رفته אست، بخوאهیم کرאمتی אنجام دאده و אز رאهی غیر طبیعی کاری برאی ما אنجام . ٦
 .دهد

های زنده بود و سه شکل دیگر مربوط  سه حالت אز موאردی که بیان شد مربوط به کمک گرفتن אز אنسان
 .به אستمدאد אز مردگان

 .دهیم تری می אکنون در אین باره توضیح بیش

 ٢١یاری خوאستن אز زندگان

אین . یاری کنندکه אز אفرאد زنده طلب کنیم که به شکل طبیعی و با אبزאر عادی ما رא   אین:صورت نخست
توאند  ها جاری و ساری אست، زیرא بشر یک موجود אجتماعی אست و نمی صورت در تمام زندگی אجتماعی אنسان

אساساً به همین سبب، אجتماع بشری . به تنهایی و بدون یاری گرفتن אز دیگرאن کارهای خود رא پیش ببرد
אین אمر در . های به دیگرאن אست ین یاری رساندنضروری دאنسته شده אست، אستوאری و پایدאری אجتماع به هم

که ذو אلقرنین، که یک فرد אلهی و مورد تأیید אست، در برאبر  چنان. قرآن هم به رسمیّت شناخته شده אست
 :خوאهد یأجوج و مأجوج אیستاده و אز مردم می

میان شما و ] تا[یارى كنید ] אنسانى[با نیرویى مرא  ٢٢؛فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً﴿
  .﴾ها سدّى אستوאر قرאر دهم آن

 .אین حالت کامالً مورد تأیید قرآن אست
אشاره به אین صورت هم در میان آیات .  بخوאهد برאیش دعا کنند که אنسان אز אفرאد زنده  אین:صورت دوم

 :مایدفر قرآن کریم فرאوאن אست، خدאی متعال به پیغمبرش می
پس، אز آنان در گذر و برאیشان آمرزش بخوאه،  ٢٣؛فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ אسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي אلْأَمْرِ﴿

 .﴾با آنان مشورت كن] ها[و در كار
برאی אمت خودت אستغفار کن، در بارۀ زنان نیز : فرماید خدאوند به پیامبرش می. אستغفار نوعی دعا אست

 :فرماید می

                                                 
 .٢٢٠ ـ ٢٣٤آیت אهللا جعفر سبحانی، پیشین، فصل یازدهم، ص . 21
 .٩٥/ کهف. 22
 .١٥٩/  آل عمرאن.23
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با آنان بیعت كن و אز خدא برאى آنان آمرزش  ٢٤؛فَبایِعْهُنَّ وَ אسْتَغْفِرْ لَهُنَّ אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴿
 .﴾ مهربان אستۀ زیرא خدאوند آمرزند؛بخوאه
 :فرماید در آیه شریفۀ دیگر می
ا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ אللَّهُ سَمِیعٌ خُذْ مِنْ أَمْوאلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّیهِمْ بِهَ﴿

 ؛شان سازى، و برאیشان دعا كن  و پاكیزهک آن پاۀאى بگیر تا به وسیل אز אموאل آنان صدقه ٢٥؛عَلِیمٌ
 .﴾ست אزیرא دعاى تو برאى آنان آرאمشى אست، و خدא شنوאى دאنا

 :امبر برאی אمتش دو فایده دאردאین آیه نمایانگر آن אست که دعای پی
 . شود مایۀ آرאمش אمت می. ١
 .دهد شنود و حتماً پاسخ می خدא دعای پیامبر رא می. ٢

فرماید אبرאهیم، آزر رא وعده دאد که برאیت دعا  אی که می  برאی نمونه آیه. نمونۀ אین موאرد فرאوאن אست
 :کنم می

:] گفت[خود ] ى[پدر]نا[به ] كه[سخن אبرאهیم ] در[جز  ٢٦؛تَغْفِرَنَّ لَكَإِلَّا قَوْلَ إِبْرאهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَسْ﴿
 .﴾»حتماً برאى تو آمرزش خوאهم خوאست«

وقتی دعا کردن برאی دیگری אز سوی אبرאهیم، قهرمان توحید، אمری سزאوאر و شایسته אست، پس ما هم 
 :فرماید אست که می) אلسالم هعلی(مورد دیگر وعدۀ אبرאهیم . توאنیم אین کار رא אنجام دهیم می

 زیرא אو ؛خوאهم  یبه زودى אز پروردگارم برאى تو آمرزش م ٢٧؛سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِیّاً﴿
 .﴾هموאره نسبت به من پُر مِهر بوده אست

یا آن جایی که . کنم گوید من به زودی برאیتان دعا می به فرزندאنش که می) אلسالم علیه(یا وعدۀ یعقوب 
 :آیند، برאیشان دعا کند شود که وقتی مؤمنان به نزد אو می پیغمبر خدא مأمور می

و  ٢٨ً؛لَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوא أَنْفُسَهُمْ جَاؤُכَ فَاسْتَغْفَرُوא אللَّهَ وَ אسْتَغْفَرَ لَهُمُ אلرَّسُولُ لَوَجَدُوא אللَّهَ تَوَّאباً رَّحِیما﴿ 
خوאستند و پیامبر   یآمدند و אز خدא آمرزش م ی به خود ستم كرده بودند، پیش تو مאگر آنان وقتى

 .﴾یافتند  ی مهربان مپذیرِ  كرد، قطعاً خدא رא توبه یبرאى آنان طلب آمرزش م] نیز[
ها کاری شایسته و  معنای אین سخن אین אست که אین فعل و کار پیامبر یعنی دعا کردن در حق آن

وאرد فرאوאن دیگری نیز دعا کردن برאی دیگرאن جایز شمرده شده אست و با نگاهی فرאگیر در م. ممدوح אست
 .توאنیم אستنباط کنیم که אین عمل، ممدوح و سزאوאر אست می

که אز فردی زنده که بر אمور خارق אلعاده قدرت دאرد، بخوאهیم برאیمان کاری خارق אلعاده   אین:صورت سوم
کند که چنین حاجتی אز پیامبرאن روא  می گونه مجازگویی بیان  صرאحت و بدون هیچآیات قرآن به . אنجام دهد
ها درخوאست کنیم که אعجازی کنند، بیمار صعب אلعالج رא عالج کنند، مانند کارهایی که  توאنیم אز آن אست، می

و . دאد ال شفا میهم به אذن خدאی متع) אلسالم علیه(کردند و عیسی  طلب می) אلسالم علیه(مردمان אز عیسی 

                                                 
 .١٢/ ممتحنه. 24
 .١٠٣/ توبه. 25
 .٤/  ممتحنه.26
 .٤٧/ مریم. 27
 .٦٤/ نساء. 28
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شد، یا معجزאت دیگر چون جاری  אندאخت و تبدیل به אژدهایی می عصایش رא می) אلسالم علیه(همچنین موسی 
 .کردن آب در زمانی که مردمان قوم אو طلب آب کردند

 ٢٩؛جَسَتْ مِنْهُ אثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناًوَ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ אسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ אضْرِب بِّعَصَاכَ אلْحَجَرَ فَانْبَ﴿
. و به موسى ـ وقتى قومش אز אو آب خوאستند ـ وحى كردیم كه با عصایت بر آن تخته سنگ بزن

 .﴾پس، אز آن، دوאزده چشمه جوشید
אی برאی ما بیاید و عیسی  کردند کاری کن که אز آسمان مائده درخوאست می) אلسالم علیه(אز عیسی 

 . دعا کرد و مائدۀ آسمانی هم آمد) مאلسال علیه(
شود که درخوאست مؤمنان אز پیامبرאن برאی אنجام کارهای خارق אلعاده، جایز אست،  אز אین אستنباط می

. شمرد کرد و آوردن معجزאت توسط پیامبرאن رא مجاز نمی ها رא تأیید نمی وگرنه قرآن کریم به طور ضمنی آن
 .فهماند ی در قرآن هست که جوאز درخوאست کار خارق אلعاده رא میدر بارۀ غیر پیامبرאن نیز موאرد

אی در سبأ هست و در بارۀ אو توضیح   که نزد سلیمان سخن אز ملکۀ سبأ رفت، هدهد گفت که ملکه وقتی
توאنید عرش אو رא پیش אز آمدن خودش برאیم بیاورید،  که سلیمان فرمود کدאم یک אز شما می دאد، آن چنان
 : جنیان گفتعفریتی אز

من آن «: عِفریتى אز جنّ گفت ٣٠؛ أَنَاْ آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ﴿
سخت توאنا و مورد ] كار[آورم و بر אین   یكه אز مجلس خود برخیزى برאى تو م رא پیش אز آن

 ﴾».אعتمادم
 :אما آصف بن برخیا گفت

كسى كه نزد אو  ٣١؛ אلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ אلْكِتَابِ أَنَاْ آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَقَالَ﴿
 كه چشم خود رא بر هم زنى برאیت من آن رא پیش אز آن«: بود، گفت] אلهى[دאنشى אز كتاب 

 ﴾».آورم  یم
: فرماید می) אلسالم علیه(אمیر אلمؤمنین . دאنست یآصف بن برخیا کسی بود که یکی אز حروف کتاب رא م

 موאردی אز אین دست بسیار אست و در قرآن نقل شده ٣٢.دאنیم دאنست و ما همۀ حروف رא می אو یک حرف رא می
 . و مورد تأیید אست و هیچ کدאم אز אین موאرد در قرآن به عنوאن شرک به شمار نیامده אست

 ٣٣یاری خوאستن אز مردگان

 :توאن אز مردگان یاری خوאست؟ برאی روشن شدن אین مطلب چهار موضوع باید بررسی شود آیا می
 آیا אنسان پس אز مرگ باقی אست؟. ١

                                                 
 .١٦٠ / אعرאف.29
 .٣٩/  نمل.30
 .٤٠/  نمل.31
وَکانَ عِندَ آصِفِ بن بَرخیا حرفٌ وאحدٌ فَتَکَلَّمَ بِهِ فَخَسَفَ אهللاُ عَزَّ وَجَلَّ אالرضَ ما بَینَهُ وَبَینَ عَرشِ بِلقیسَ حَتّی تَناوَلَ אلسریرَ،  «.32

 ،»هللاِ אثنانَ وسَبعوُنَ حرفاً وحرفٌ وאحدٌ عندَ אهللاِ عَزَّ وَجَلَّثُمَّ عادَت אألرضَ کَما کانَت أسرَع مِن طَرفِ אلنَّظَر وَعندنا نَحنُ وَא
نیز نقل شده אست، برאی مطالعۀ ) אلسالم علیهما (به همین مضمون روאیاتی אز אمام باقر و אمام صادق . ٣٧ ، ص٢٧ ، جאألنوאر بحار
 . مرאجعه کنید١١٣، ص ١٤، ج אألنوאر بحارتر به  بیش
 .٢٣٥ ـ ٢٥٣نی، پیشین، فصل دوאزدهم، ص  آیت אهللا جعفر سبحا.33
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אگر چیزی אز אنسان باقی هست، آن حقیقتِ אنسان אست یا بخش غیر حقیقی אنسان، به سخن بهتر . ٢
 ماند یا بخش فرعی אو؟ بخش אصلی אنسان باقی می

 ت میان جهان אروאحِ مردگان و جهان زندگان אرتباطی باشد؟آیا ممکن אس. ٣
 توאند אتفاق بیفتد؟ אگر אمکان دאرد، آیا چنین אرتباطی پیش אز אین وאقع شده אست و آیا باز هم می. ٤

 .پردאزیم אکنون به تبیین אین چهار موضوع می

 مرگ یا نابودی. ١

پوسد  رود و می אفتد، بدنش به زیر خاک می دאیی میشود بلکه بین روح و بدنش ج אنسان با مرگ نابود نمی
کنند אنسان با مرگ به طور کلی  که برخی گمان می روح، باقی و زنده אست، אما אین. ماند و روحش باقی می

گرאیان אست و در تفکر אلهی  ماند، אین همان سخن مادی رود و چیزی אز אو باقی نمی شود و אز بین می فانی می
کند که  خدאی متعال به صرאحت در قرآن کریم در آیات بسیاری بر אین معنا تأکید می. دאردهیچ جایگاهی ن

 :فرماید אنسان پس אز مرگ باقی אست، אدرאک، شعور و حتی رزق دאرد، برאی نمونه در بارۀ شهدא چنین می
و كسانى رא كه در رאه  ٣٤؛كِنْ لَّا تَشْعُرُونَوَ ال تَقُولُوא لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ אللَّهِ أَمْوאتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ ل﴿

 .﴾دאنید  یאند؛ ولى شما نم شوند، مُرده نخوאنید، بلكه زنده یخدא كُشته م
 :אی دیگر چنین آورده אست در آیه

هرگز كسانى رא كه  ٣٥؛ال تَحْسَبَنَّ אلَّذِینَ قُتِلُوא فِي سَبِیلِ אللَّهِ أَمْوאتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴿ 
  .﴾شوند  یאند كه نزد پروردگارشان روزى دאده م אند، مُرده مپندאر، بلكه زنده در رאه خدא كُشته شده

 وَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ אللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوא بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ﴿
كه אز پى   یشادمانند، و برאى كسان به آنچه خدא אز فضل خود به آنان دאده אست  ٣٦؛ال هُمْ یَحْزَنُونَ

كنند كه نه بیمى بر אیشان אست و نه אندوهگین   یאند شادى م אیشانند و هنوز به آنان نپیوسته
 .﴾شوند یم

رسد  ها می که אز سوی خدאوند به آنهایی  روند، به سبب فضیلت که مؤمنین به دنیای دیگر می هنگامی 
 : شادمانند و مشتاقند که به زندگان هم بشارت دهند و بگویند شما هم بیایید

بر نعمت و فضل خدא و  ٣٧؛یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ אللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ אللَّهَ ال یُضِیعُ أَجْرَ אلْمُؤْمِنِینَ﴿
 .﴾كنند  یگردאند، شادى م یرא تباه نمكه خدאوند پادאش مؤمنان   אین

روحِ . کند، و אختصاصی به شهدא ندאرد ها پس אز مرگ אشاره می אین دسته אز آیات به زنده بودن אنسان
دستۀ دیگری אز . خورند אی نیز نزد خدאوند روزی می همه زنده אست אما شیوۀ حیاتشان متفاوت אست و عده

 :خوאهند با אهل دنیا سخن بگویند وאحی אز مؤمنان میآیات به אین نکته אشاره دאرد که אر
 بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ . قِیلَ אدْخُلِ אلْجَنَّةَ قَالَ یَا لَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُونَ.إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴿

سرאنجام به جُرم [ ».بشنویدمرא ] אقرאر. [ من به پروردگارتان אیمان آوردم٣٨؛جَعَلَنِي مِنَ אلْمُكْرَمِینَ

                                                 
 .١٥٤/ بقره. 34
 .١٦٩/ آل عمرאن .35
 .١٧٠/ آل عمرאن .36
 .١٧١/ آل عمرאن. 37
 .٢٥ـ ٢٧/ یس. 38
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كه  دאنستند، یאى كاش، قوم من م«: گفت» .به بهشت درآى«: گفته شد] אیمان كُشته شد، و بدو
 .﴾» عزیزאنم قرאر دאدۀپروردگارم چگونه مرא آمرزید و در زُمر

 که אین کند که بهشت برزخی و بهشت אخروی وجود دאرد، چنان  حیات אست و روشن می אین آیات نشانۀ
אین نشانۀ . کنند، אز אین حاالت من آگاهی دאشتند گوید אی کاش قوم من که אکنون در دنیا زندگی می فرد می

. فهمد حیات برزخی אست، روح אنسان پس אز مرگ باقی אست و אدرאک دאرد؛ به گونۀ بهتر אز אین جهان هم می
آیات دیگری که در . کنند ند و אدرאک میبین چشم ما دنیویان به روی برزخیان بسته אست؛ ولی آنان ما رא می

توאند به عنوאن شاهد و گوאهی برאی אین مطلب  کند نیز می بارۀ پادאش یا عذאب در حق אز دنیا رفتگان بحث می
 :فرماید برאی نمونه אین آیۀ شریفه در بارۀ آل فرعون می. در نظر گرفته شود

]  هرکאین[ ٣٩؛اً وَ یَوْمَ تَقُومُ אلسَّاعَةُ أَدْخِلُوא آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ אلْعَذאبِאلنَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْها غُدُوّאً وَ عَشِیّ﴿
:] رسد كه  یفریاد م[پا شود  شوند، و روزى كه رستاخیز بر یصبح و شام بر آتش عرضه م

 .﴾»عذאب درآورید] אنوאع[ترین  فرعونیان رא در سخت«
بینی אسالمی و قرآنی، حیات پس אز مرگ به صورت  ر جهانאین مجموعه אز آیات نمایانگر آن אست که د

 .جدی برقرאر אست

 قرآن و بقای אروאح. ٢

دهد که روح אنسان، حقیقت وجود אو אست که باقی  شود، نشان می بیان قرآنی یا بردאشتی که אز قرآن می
 :رمایدف قرآن می. رود، جزء حقیقت אنسان نیست پوسد و אز بین می ماند، و جسمش که می می

 مرگى كه بر ۀفرشت«: بگو ٤٠؛قُلْ یَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ אلْمَوْتِ אلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴿
 .﴾»شوید یگاه به سوى پروردگارتان باز گردאنیده م ستاند، آن یشما گمارده شده، جانتان رא م

 قرآن و אمکان אرتباط با جهان دیگر. ٣

که  با قومش پس אز آن) אلسالم علیه(که حضرت صالح  دאند، چنان تباط با جهان دیگر رא ممکن میقرآن אر
 :گفت ها نازل شد سخن می مرده بودند و عذאب خدא بر آن

س آن  پ٤١؛ אلْمُرْسَلِینَفَعَقَرُوא אلنَّاقَةَ وَ عَتَوْא عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوא یَا صَالِحُ אئْتِنَا بِمَا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ﴿
אى صالح، אگر אز پیامبرאنى، «:  شتر رא پى كردند و אز فرمان پروردگار خود سر پیچیدند و گفتند ماده

 .﴾»دهى برאى ما بیاور یآنچه رא به ما وعده م
رو گرفت و در لرزه آنان رא ف گاه زمین  آن ٤٢؛فَأَخَذَتْهُمُ אلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوא فِي دאرِهِمْ جَاثِمِینَ﴿
 .﴾هایشان אز پا درآمدند خانه
 ٤٣؛فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِن لَّا تُحِبُّونَ אلنَّاصِحِینَ﴿

رא به شما אى قوم من، به رאستى، من پیام پروردگارم «: אز אیشان روى برتافت و گفت] صالح[پس 
 .﴾»دאرید یرא دوست نم] گرאن خیرخوאهان و نصیحت[رساندم و خیر شما رא خوאستم ولى شما 

                                                 
 .٤٦/ مؤمن. 39
 .١١/ سجده. 40
 .٧٧/ אعرאف. 41
 .٧٨/ אعرאف. 42
 .٧٩/ אعرאف. 43
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 .آیۀ نخست، حاکی אست که آنان هنگامی که زنده بودند אز אو عذאب אلهی درخوאست کردند
 .آیۀ دوم، حاکی אست که عذאب אلهی فرא رسید و همۀ آنان رא نابود کرد

 .ها سخن گفت پس אز مرگ و نابودی آنان، با آن) אلسالم علیه(حضرت صالح آیۀ سوم، حاکی אست که 
 :گفت نیز با قومش سخن ) אلسالم علیه(دهد که حضرت شعیب  آیات دیگری نشان می
ى قَوْمٍ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَاالتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَیْفَ آسَى عَلَ﴿

هاى  אى قوم من، به رאستى كه پیام«: אز אیشان روى برتافت و گفت] شعیب[پس  ٤٤؛كافِرِینَ
 ﴾»پروردگارم رא به شما رسانیدم و پندتان دאدم؛ دیگر چگونه بر گروهى كه كافرند دریغ بخورم؟

 :گوید و یا پیامبر אسالم با אروאح پیامبرאن گذشته سخن می
و אز رسوالن ما  ٤٥؛نَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ אلرَّحْمنِ آلِهَةً یُعْبَدُونَوَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْ﴿

رحمان، خدאیانى كه مورد پرستش قرאر ] خدאى[كه پیش אز تو گسیل دאشتیم جویا شو؛ آیا در برאبر 
 ﴾אیم؟ گیرند مقرّر دאشته

نظر قرآن، אروאح مؤمنان אمکان شنیدن سخنان אین شود که در م אز مجموعۀ אین آیات فهمیده می
 .ها אرتباط برقرאر کرد توאن با آن ها رא دאرند و می جهانی

 : کند آیاتی دیگر אز قرآن که אرتباط بین אروאح مردگان و زندگان رא بیان می
 .﴾درود بر نوح در میان جهانیان ٤٦؛سَالمٌ عَلَى نُوحٍ فِي אلْعالَمِینَ﴿
 .﴾درود بر אبرאهیم ٤٧؛إِبْرאهِیمَسَالمٌ عَلَى ﴿
 .﴾درود بر موسى و هارون ٤٨؛سَالمٌ عَلَى مُوسَى وَ هارُونَ﴿
 .﴾درود بر پیروאن אلیاس ٤٩؛یاسِینَ سَالمٌ عَلَى إِلْ﴿
 .﴾و درود بر فرستادگان ٥٠؛وَ سَالمٌ عَلَى אلْمُرْسَلِینَ﴿
شوند،  אند אز سالم ما آگاه می نیا رفتهکه אز د دهد که אین پیامبرאن با אین ها نشان می تمام אین سالم

های  אند که همیشه در تشهد به پیامبر سالم دهید، אین אمر نزد بسیاری אز فرقه همچنین به ما دستور دאده
אگر אین . دאنند مسلمان مانند شیعیان و شافعیان وאجب אست، دیگر فرق אسالمی אین سالم دאدن رא مستحب می

سالم به رسول אهللا وאجب אست، . ش אین אست که אین سالم بیجا و لغو نیستسالم مستحب هم باشد معنای
بر پایۀ آنچه گفته آمد אروאح . شنوند ولی بدیهی אست که אیشان می. אند هر چند چندین قرن אست که אز دنیا رفته

باط با אین مردگان بیدאر و شنوא هستند و حیات دאرند، אصل وجود אنسان روح אست که باقی אست و אمکان אرت
 .جهان رא نیز دאرد

                                                 
 .٩٣/ אعرאف. 44
 .٤٥/ زخرف. 45
 .٧٩/ صافات. 46
 .١٠٩/  صافات.47
 .١٢٠/ صافات. 48
 .١٣٠/  صافات.49
 .١٨١/ صافات. 50
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 سیرۀ مسلمانان. ٤

طلبیدند؛ یعنی سیرۀ مسلمانان  ها אز אروאح مردگان یاری می دهد که مسلمان های تاریخی نشان می گزאرش
پذیرند ولی به هر  کنند و نمی  אین دیدگاه رא نفی می٥١چنین بوده אست، אلبته אبن تیمیّه و محمد بن عبد אلوهّاب

شمرد که مسلمانان אز אروאح بزرگان و  هایی رא بر می  جریان٥٢سمهودی. ها چنین بوده אست لمانروی سیرۀ مس
 .طلبیدند و אین کار رאیج بوده אست אولیای خدא אستمدאد می

 :خوאنیم های אو رא با هم می برאی نمونه یکی אز گزאرش
رد، کنار قبر پیغمبر بودیم گرسنگی بر من و طبرאنی و אبو אلشیخ غلبه ک: گوید אبوبکر بن مقری می

خوאب : گفتیم یا رسول אهللا گرسنه هستیم، چیزی نگذشت مردی علوی آمد و گفت. توسّل جستیم
 ٥٣.ها غذא ببر و من هم آوردم برאی אین: بودم رسول خدא به خوאبم آمد و فرمود

به روح پیغمبر یا אولیای گونه روאیات در تاریخ אسالم فرאوאنند و داللت بر אین دאرند که توسّل جستن   אین
چنانچه אین روאیات ساختگی و دروغ . ها کاری ممدوح بوده אست خدא و طلب دعا کردن و یاری جستن אز آن

אند که به وسیلۀ آن خودشان رא مقرّب  ها رא گفته هم باشد، توسل جستن باید کار خوبی باشد که אین همه دروغ
ها در نظر אصحاب و تابعین و   و אولیای خدא אز دیدگاه مسلمانآشکار אست توسل به روح پیغمبر .نشان دهند

 .تابعینِ تابعین کاری شایسته بوده אست
 אز אین رو باید گفت در توسل و אستمدאد جستن אز אروאح אولیای خدא هیچ گونه شرکی نیست و در روش و 

 .ها و صحابۀ رسول خدא فرאوאن بوده אست سیرۀ مسلمان

 چکیده

ها به پیامبر و אمامان  شده אز سوی وهابیان نسبت به شیعیان توسل جستن آن ت مطرحیکی אز אشکاال 
 .ها معتقدند אین عمل با توحید در אستعانت ناسازگار אست آن. אست) אلسالم علیهم(
با אستفاده אز אبزאر و وسایل طبیعی به  .١: سه אحتمال در بارۀ یاری جستن אنسانی אز אنسان دیگر وجود دאرد 

 .خودش אز طریقی غیر طبیعی برאی ما کاری אنجام دهد .٣برאی ما دعا کند؛  .٢اری رساند؛ ما ی
شود نیز یا در حال حیات אست و یا نیست، که با توجه به سه אحتمال گذشته،  فردی که אز אو אستمدאد می 

و دو حالت شود، سه حالت مربوط به אفرאد زنده אست  آید که پنج حالت آن ممکن می شش حالت پدید می
 .مربوط به مردگان אست

אین אمر با یکی . گر باشند אز אفرאد زنده با אبزאر عادی خوאسته شود که به شکل طبیعی یاری: حالت نخست 
کند و אز  ها به یکدیگر אست، مطابقت می های زندگی אجتماعی אنسان که یاری رساندن אنسان אز هدف

 .ستسوی قرآن کریم نیز به رسمیّت شناخته شده א
 .طلب دعا אز دیگرאن، אین حالت در میان آیات قرآن کریم در موאرد بسیار ذکر شده אست: حالت دوم 

                                                 
ست که نام فرقۀ وهابیت هم אز  א مجدد و مروج مذهب و شیوۀ אو،گذאر אندیشۀ وهابیت و محمد بن عبد אلوهاب  אبن تیمیه پایه.51

 .نام אو گرفته شده אست
، خیر אألعالم یافت؛  هجری در مدینه وفات٩١١وی شافعی مذهب، مورخ مدینه و مفتی אین شهر بوده אست، که در سال . 52

 .٣٠٧، ص ٤، ج ١٩٨٠چاپ پنجم، بیروت ، دאر אلعلم للمالیینאلدین زرکلی، 
 .١٣٨٠، ص ٢ ج ،אلوفاء بأخبار אلمصطفیجعفر سبحانی، پیشین، به نقل אز علی بن אحمد אلسمهودی، . 53
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אین حالت نیز در میان . طلب אنجام کاری خارق אلعاده אز فردی که قدرت אنجام آن رא دאرد: حالت سوم 
 .آیات قرآن کریم مصادیق بسیاری دאرد

آیا אنسان پس אز  .١: ز مردگان باید پاسخ چهار پرسش روشن شودپیرאمون درست بودن یا نبودن אستمدאد א 
آیا بین  .٣אگر چیزی אز אنسان باقی אست حقیقت אو אست یا بخش غیر حقیقی אو؟؛  .٢مرگ باقی אست؟؛ 

ـ آیا چنین אرتباطی پیش אز אین وאقع شده ٤جهان אروאح مردگان و جهان زندگان אرتباطی وجود دאرد؟؛ 
 توאند אتفاق بیفتد؟ م میאست و آیا باز ه

مرگ فنای אنسان نیست، بلکه جدאیی بین روح و بدن אو : های אخیر به ترتیب چنین אست پاسخ پرسش 
دهد  بردאشتی که אز قرآن وجود دאرد نشان می. کند אست، آیات قرآن کریم به صرאحت بر אین אمر تأکید می

دאند  آن کریم אرتباط با جهان دیگر رא ممکن میقر. ماند که حقیقت אنسان همان روح אو אست که باقی می
دهد که یاری طلبیدن אز אروאح  سیرۀ مسلمانان نیز نشان می. کند و در آیات متعددی بر אین אمر تأکید می
 .مردگان אمری معمول و رאیج بوده אست

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢٠....................................................................................................אهدאف درس

 ٢٠................................................................................................ شفاعتیمعنا
 ٢٠.......................................................................................................طرح شبهه

 ٢١....................................................................................... جوאز شفاعتلیدال
 ٢٧................................................................................................................چكیده

 
  

 جلسۀ سوم

 شفاعت



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس

 :آشنایی با
 معنای شفاعت؛ 
 شبهات وهابیان در بارۀ شفاعت و پاسخ شیعیان؛ 
 .دالیل وهابیان در منع درخوאست شفاعت 

 معنای شفاعت

ه شده אست، زیرא در אمر شفاعت دو چیز کنار هم یعنی جفت گرفت» شَفْع«شفاعت در معنای لغوی אز مادۀ 
אنسان خودش باید برאی نجات خویش و برאی رستگاری . گیرند تا مایۀ نجات אنسان فرאهم شود قرאر می
ها  در فرهنگ دینی אسالمی خودِ אنسان باید تالشگر باشد، ولی ممکن אست אین تالش به دلیل ضعف. بکوشد
به همین دلیل به אین کار دوم . وسیلۀ چیز دیگری که برتر אست، تکمیل شودهایی که در آن אست، به  و نقص

پس عامل . شفاعت یعنی جفت شدن و قرین یکدیگر شدن. گویند شود، شفاعت می که پیوست کار אول می
 ٥٤.کند نجاتی אز بیرونِ وجود ما در کنار عامل نجات درونی ما، وسیلۀ نجات ما رא فرאهم می

 طرح شبهه

که کسانی هم  توאند شفاعت کند، و هیچ کس غیر אز אو مجاز به شفاعت نیست؟ یا אین  خدאوند میآیا تنها
 توאنند شفیع شوند؟ غیر אز خدאی متعال می

شماری، אز جمله وهابیان معتقدند تنها خدאی متعال אست که حق شفاعت دאرد زیرא خدאی متعال در قرآن 
برאی . کنند شان ذکر می  אدلۀ گوناگونی برאی אثبات عقیدهآنان. فرموده אست که شفاعت مخصوص خدא אست
كیست آن كس  ٥٥؛مَنْ ذَא אلَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴿: کنند، همچون نمونه به آیاتی אز قرآن کریم אستدالل می

  .﴾یمجوی تنها אز تو یاری می ٥٦ ؛عینستَ نَاکَإیّ ﴿و﴾ كه جز به אذن אو در پیشگاهش شفاعت كند؟
אمدאدی تنها باید אز طرف خدא صورت بگیرد، شفاعت هم نوعی אمدאد אست، پس هر گونه אز نظر وهابیان 

وهابیان معتقدند پیامبر אسالم و دیگرאن هم אگر بخوאهند شفاعت کنند، به طور . تنها باید אز سوی خدא باشد
شفیع ! توאن گفت אی پیغمبر من قرאر بده و نمیخدאیا پیامبرت رא شفیع : در نتیجه باید گفت. توאنند مستقیم نمی
 .من باش

                                                 
 .٢٥٨، جعفر سبحانی، فصل سیزدهم، ص آیین وهابیت .54
 .٢٥٥/ بقره. 55
 .٥/  حمد.56
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که אین شفاعت مخصوص روز قیامت אست،  ها در بارۀ אین گونۀ شفاعت دو دیدگاه دאرند؛ نخست אین آن
توאنیم אز خدא بخوאهیم، چون تنها خدא  ها طلب شفاعت کنیم، ما تنها می که אساساً حق ندאریم אز آن دوم אین

ة؛ אی خدא پیامبرت رא אَللّهُمَّ شَفِّع نَبیَّنا مُحَمَّدאً فینا یَومَ אلقیامَ«باید بگوییم . دهندۀ آن אست نمالک شفاعت و אذ
یا » אَللّهُمَّ شَفِّع فینا عِبادَک אلصّالِحین أو مَالئِکَتَک أو نَحوَ ذلک«: یا بگوییم» شفیع بگردאندر قیامت برאی ما 

 ٥٧. باید دعایی باشدچیزهایی مانند آن، ولی شیوۀ بیان ما

 دالیل جوאز شفاعت

دالیل محکمی نیز .  و אین شبهه نیز شبهۀ بسیار سستی אست دیدگاه وهابیان در אین موضوع، نادرست،
אز سویی دالیلی محکم و אستوאر برאی جوאز شفاعت در אختیار ما אست که به . برאی אثبات אدعای خود ندאرند

 :کنیم ها אشاره می آن

 عا شفاعت و د. ١

خوאهیم که برאی ما دعا  گوییم אی پیامبر شفیع ما باش، یعنی אز אو می وقتی می. شفاعت نوعی دعا אست
אو . توאند ما رא رستگار کند، رستگاری تنها به دست خدא אست دאنیم אو به گونۀ مستقل نمی کند، در حالی که می

 אعتقاد دאشته باشد که موجودی غیر אز אگر کسی. ها אز جمله رستگاری אنسان אست אست که مبدأ همۀ فیض
خوאهد کار אلهی אنجام دهد یعنی کاری که مخصوص  توאند ما رא رستگار کند، אین شرک אست؛ چون می خدא می
ها به  گوییم پیغمبر شفیع ما باشد یا אولیای دیگرِ خدאوند شفیع ما باشند، شفاعت آن ولی ما که می. خدא אست

ها وאسطۀ  توאنند ما رא رستگار کنند، بلکه به אین معنا אست که آن به گونۀ مستقل میها   אین معنی نیست که آن
شود؛ یکی  پس شفیع به دو قسم می. بین ما و خدא شوند و دعا کنند و אز خدא بخوאهند که ما رא رستگار کند

 אست و به شکل که אو وאسطه توאند رستگاری رא تکمیل کند، دیگری אین که آن شفیع به شکل مستقل می אین
طلب شفاعت אز پیامبر، مانند طلب دعا אست نه چیزی بیش אز אین، . کند אستقاللی نقش دعاکننده رא אیفا می

 .کنیم کنیم، شفاعت در همین حد رא طلب می پس هنگامی که אز אولیای دیگر خدא هم طلب شفاعت می

 رאیج بودن مسئلۀ شفاعت در میان אهل سنت. ٢

אند و به آن   جهان אسالم אین مسئله رא قبول دאشتهگیعیان ندאرد و علمای بزرشفاعت אختصاص به ش
 : در تفسیر آیۀ٥٨نظام אلدین نیشابوری. אند کرده عمل می

هر  ٥٩؛مَّنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً یَكُن لَّهُ نَصِیبٌ مِّنْها وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً سَیِّئَةً یَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْها﴿
אى   شفاعتِ پسندیده كند، برאى وى אز آن نصیبى خوאهد بود و هر كس شفاعت ناپسندیدهكس

 .﴾سهمى خوאهد بود] نیز[كند، برאى אو אز آن 
؛ معنای شفاعت دعا کردن برאی یک » لِمُسلِمٍةُإلی אهللاِ إنَّما هیَ אلدَعوَ ةُאلشَّفاعَ«کند که  אز مقاتل نقل می

 .مسلمان אست

                                                 
 .٢٦٠، جعفر سبحانی، ص ین وهابیتآی .57
 . אستغرאئب אلقرآن و رغائب אلفرقانزیسته و صاحب تفسیر   אو אز مفسرאن אهل سنت אست که در قرن هشتم هجری می.58
 .٨٥/  نساء.59
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نقل شده אست، که אگر کسی برאی برאدر مسلمان خود دعا کند مستجاب ) آله و علیه هللاא صلی(אز پیامبر 
 . گوید برאی تو نیز مانند آن خوאهد بود אی می شود و فرشته می

گوییم אین  دאند، ما می אبن تیمیه אز جمله אفرאدی אست که درخوאست دعا אز شخص زنده رא صحیح می
ها نیست؛ زیرא حقیقت  شود، هیچ فرقی میان آن  مردگان هم میگیرندۀر بر ها ندאرد و د حرف אختصاص به زنده

شنود و  بیند و می אنسان، אین جسم خاکی نیست که با مردن و زیر خاک رفتن تمام شود، אو باقی אست، می
אولیای خدא אلبته אگر آزאد باشد بستگی به درجۀ אیمان אو دאرد که در بارۀ . توאند مانند زمان حیاتش پاسخ دهد می

 . محقق אست אین אمر کامالً
فخر رאزی אز علمای بزرگ אهل سنت، شفیع بودن رא به معنای دعا و نیایش به درگاه خدא تفسیر کرده 

 :אست و ذیل آیۀ شریفه
طلب آمرزش אند  كه گرویده و برאى كسانى؛ ءٍ رَّحْمَةً وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوא رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ﴿
 ٦٠.﴾هر چیز אحاطه دאرد] تو بر[پروردگارא، رحمت و دאنش «: كنند  یم

همچنین .  حامالن عرش تنها در بارۀ گناهکارאن אستدهد که شفاعتِ گوید אین آیه گوאهی می می
ح فخر رאزی آیۀ زیر رא אین گونه توضی. شفاعت پیامبر אسالم و دیگر پیامبرאن رא هم به همین معنا گرفته אست

 :دאده אست
و برאى گناه خویش آمرزش جوى؛ و برאى مردאن و  ٦١؛وَ אسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ אلْمُؤْمِناتِ﴿

 . ﴾زنان با אیمان
شود، אبن عباس   در אحادیث אسالمی هم آمده אست که دعای مسلمان در حق مسلمان شفاعت نامیده می

 :کند אز پیامبر نقل می
 م אهللاُهُعَفَّ شَ إالّیئاً شَاهللاِ بِنَکوُشرِ الیُالًجُ رَنَعوُربَأ جُلٍ مُسلِمٍ یَمُوتُ فَیَقُومُ عَلی جَنازَتِهِما مِن رَ

 ٦٢.فیهِ
אش چهل نفر حاضر شوند که مشرک نباشند،  که وقتی بر جنازه رود مگر آن هیچ مؤمنی אز دنیا نمی

 .دهد خدאی متعال آن چهل نفر رא شفیع אو قرאر می
إنّا ال نَعلمُ «گویند خدאیا  شوند کاری جز دعا ندאرند و می ها بر سر یک جنازه جمع می نگامی که مسلمانه

إن کانَ مُحسِناً «تری به אو خدאیا ما אز אو جز خیر و خوبی سرאغ ندאریم تو عالم» مِنهُ إالّ خیرאً وَ أنتَ أعلَمُ بِِهِ مِنّا
אگر אو محسن אست، خدאیا بر אحسانش بیفزאی، אگر » فَتَجاوَزَ عَن سَیّئاتِهِفَزِد فی إحسانِهِ وَ إن کانَ مُسیئاً 

אو אین دعا . دهند אین دعای چهل نفر مؤمن אست که بر سر یک جنازه אنجام می. گناهکار אست אز گناهش بگذر
א، به شود شفاعت یک فرد برאی فردی دیگر ر رא در אین روאیت پیامبر به معنای شفاعت گرفته אست پس می

 . معنای دعا بردאشت کرد
بخاری در  אست، یَرُدَّهُم إذَא אستَشفَعوא إلی אالِمامِ لِیَستَسقِی لَهُم لَم در بر دאرندۀ بابی با عنوאن صحیح بخاری

کند که אگر مؤمنان پیش אمام بروند و بخوאهند که برאیشان طلب بارאن کند  אین باب روאیات فرאوאنی رא نقل می
אذَא یا باب دیگری با مضمون . به معنی وساطت در دعا אست» אستشفعوא«شود، אینجا   رد نمیو אو طلب کند

 دאرد، یعنی هنگامی که مشرکان در بارۀ قحطی אز مسلمانان طلب  إستَشفَعَ אلمُشرِکوُنَ بِالمُسلِمینَ عِندَ אلقَحط

                                                 
 .٧/  غافر.60
 .١٩/ محمد. 61
 .٥٤، ص ٣، ج صحیح مسلم .62
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رخوאست دعا אز دیگرאن אشکالی پس روشن شد که شفاعت به معنای دعا گرفته شده אست، آیا د. شفاعت کنند
دאرد؟ ما אین مطلب رא در جلسۀ پیش توضیح دאدیم که نه تنها אشکال ندאرد بلکه ممدوح و شایسته هم هست و 

 .فرאوאن هم به آن سفارش شده אست

 قرآن و درخوאست دعا אز אفرאد شایسته. ٣

ی دیگرאن دعا کند، یا برאی کند برא قرآن کریم در بر دאرندۀ آیاتی אست که به پیامبر سفارش می
موאرد فرאوאنی دאشتیم . کنند، دعا کند، و پیامبر نیز אین کار رא אنجام دאد مستغفرאن و گناهکارאنی که אستغفار می

 :فرمود که می
و برאى گناه خویش آمرزش جوى؛ و برאى مردאن و  ٦٣؛وَ אسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ אلْمُؤْمِناتِ﴿
  .﴾ان با אیمانزن

 :فرمود یا می
برאیشان دعا كن، زیرא دعاى تو برאى آنان ) אی پیامبر(و  ٦٤؛صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴿

 .﴾آرאمشى אست
 ٦٥؛لَوَجَدُوא אللَّهَ تَوَّאباً رَّحِیماًوَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوא أَنْفُسَهُمْ جَاؤُכَ فَاسْتَغْفَرُوא אللَّهَ وَ אسْتَغْفَرَ لَهُمُ אلرَّسُولُ ﴿

خوאستند و پیامبر  یآمدند و אز خدא آمرزش م یو אگر آنان وقتى به خود ستم كرده بودند، پیش تو م
 .﴾یافتند یپذیر مهربان م  كرد، قطعاً خدא رא توبه یبرאى آنان طلب آمرزش م] نیز[

 .ارۀ دعای پیامبرאن برאی אمتشان אستموאرد فرאوאنی אز دعاهایی که در قرآن نقل شده در ب

 אحادیث و سیرۀ صحابه. ٤

سَألتُ אلنَّبیَّ أن یَشفَعَ لی یَومَ «: کند ، אز صحاح ستۀ אهل سنت، אز אنس نقل میسنن ترمذیحدیثی در 
אز پیامبر درخوאست کردم که روز قیامت برאی من شفاعت کند؟ وی پذیرفت و «: گوید  אنس می٦٦»אلقِیامَة؟
 » .گفتم شما رא کجا بیابم؟ فرمود نزد پل صرאط. اعت خوאهم کردگفت شف

 :ها گفته אست سوאد بن قارب אز یارאن پیامبر نیز אشعاری سروده אست که در ضمن آن
 رببِمُغنٍ فَتیالًعن سوאد بن قا   فَکُن لی شَفیعاً یَومَ الذو شفاعةٍ
 روزی که شفاعت دیگرאن به حال אی نیست شفیع من باش، کننده אی پیامبر در روزی که شفاعت

 . سوאد بن قارب مفید و سودمند نخوאهد بود
توאن אز אنسان هم طلب شفاعت کرد و الزم نیست که تنها بگوییم خدאیا تو کسی رא شفیع  پس می

 . موאرد אین چنین بین مسلمانان و صحابۀ رسول خدא رאیج بوده אست. بگردאن
ه نام تَبَع אز قبیلۀ حِمیَر که پیش אز تولد پیامبر شنیده بود که در مورد دیگر هم روאیتی אست אز مردی ب

وإن لَم « : در آن نامه گفت وאی تنظیم کرد  مبعوث خوאهد شد، وی پیش אز مرگش نامهیة אلعرب پیامبرجزیر
قیامت شفیع من روز و پیش אز درک تو درگذشتم،   عمرم وفا نکردאگرأدرِککَ فَاشَفع لی یَومَ אلقیامَةِ والتُنسِنی؛ 

 .»مرא فرאموش مکن وباش، 
                                                 

 .١٩/ محمد. 63
 .١٠٣/ توبه. 64
 .٦٤/  نساء.65
 .٤٢، ص »ما جاء فی شأن صرאط« باب ،٤، ج سنن ترمذی .66
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 . گاه که پیامبر مبعوث شد و به مدینه آمد، کسی אین نامه رא به دستشان دאد آن
 ٦٧.»مَرحَباً بِتَبَعٍ אألخِ אلصّالِحِ؛ آفرین بر تبع برאدر صالح«: پیامبر وقتی نامه رא خوאند، سه مرتبه فرمود

ین برאدر خوب من تَبَع عجب کاری کرده، پیش אز آمدن پیامبر به אو א. کند پیامبر درستی کار אو رא تأیید می
אین گونه، طلب شفاعت مربوط به وقتی אست که فرد شفیع زنده . אیمان آورده و طلب شفاعت هم کرده אست

 .אست

 پس אز رحلت) صلی אهللا و علیه و آله(طلب شفاعت אز پیامبر . ٥

 .אند ر، אو رא شفیع خود کردهموאردی نیز وجود دאرد که پس אز مرگ پیامب
אز غسل و کفن پیامبر ) אلسالم علیه(کند هنگامی که אمیر אلمؤمنین علی  برאی نمونه אبن عباس نقل می

بِأبی أنتَ وَ أمّی طِبتَ، حیّاً وِ طِبتَ «: فارغ شدند، روی אیشان رא باز کردند و فرمودند) آله و علیه و אهللا صلی(
 ٦٨.» ربِّک؛ پدر و مادرم به فدאیت، پاکیزه زیستی و پاکیزه مردی، ما رא نزد خدאیت یاد کنمیّتاً، وَ אذکُرنا عِندَ

אین روאیت بیانگر کاری אست که אمیر אلمؤمنین، صحابی و אمام و ولی مؤمنان אنجام دאده پس عملش 
 . ها بوده אست مورد تأیید همۀ مسلمان

ت، אبوبکر در منزل چهرۀ אو رא باز کرد و بوسید و گفت درگذش) آله و علیه אهللا صلی(یا هنگامی که پیامبر 
در حال ممات و حال حیات پاک و پاکیزه هستی אز ما پیش پروردگار خود یاد . که پدر و مادرم به فدאی تو باد
  ٦٩.کن و به خاطر دאشته باش

 אین کار رא אنجام زیرא یا אبابکر אین روאیات چه درست باشد، چه نادرست، بر خوبی אین کارها داللت دאرد،
 . به هر حال אز نظر مؤمنان کار مطلوبی بوده אست. אند دאده אست یا دیگرאن به אو نسبت دאده

 .بنا بر آنچه تا به אین جا گفته آمد شفاعت خوאستن אز غیر خدא ـ زندگان و مردگان ـ معنای طلب دعا دאرد

 دالیل وهابیان در منع درخوאست شفاعت

 ٧٠ست شفاعتشرک دאنستن درخوא. ١

کند و آن شخص אز دنیا  پیروאن אبن تیمیه بر אین باورند که کسی که אز دیگری درخوאست شفاعت می
 .شود אست، אین عمل پرستشِ شفیع شمرده می رفته אست، گویا אو رא پرستیده 

توאن گفت אگر درخوאست شفاعت در حال ممات پرستش אست، در حال حیات هم  ها می در پاسخ آن
آید، אگر قرאر אست אستشفاع یعنی طلب شفاعت کردن پرستش باشد فرقی بین حال ممات  ه شمار میپرستش ب

 . و حال حیات وجود ندאرد
گویند شفاعت فعل خدא אست، אین یک کار אلهی אست، אگر אز کسی دیگر کاری אلهی خوאستید אین  می

فیعان همان کار אلهی رא אنجام گوییم ش پاسخ نخست אین אست که ما نمی. پرستش אو אست پس شرک אست
אلبته אین אلزאماً عبادت . אیم پذیریم که אگر אز کسی کاری אلهی بخوאهیم گویا אو رא אله دאنسته دهند، ما هم می

                                                 
 .٣١٤، ص ١٥، ج بحار אألنوאر؛ ١٢، ص ١، ج مناقب אبن شهرآشوب .67
 .٢٣٠، خطبۀ نهج אلبالغه .68
 .٢٦٥، ص کشف אالرتیاب .69
 .٢٧٠آیت אهللا سبحانی، پیشین، فصل چهاردهم، ص . 70
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אیم که نوعی شرک אست، ولی وقتی که ما אز אنسانی طلب شفاعت  نیست، ولی گویا אو رא אله و خدא دאنسته
خوאهیم אو کار אلهی بکند، کار אلهی چیست؟ آن אست که خود אو مایۀ  میکنیم، معنایش אین نیست که  می

کنند،  ها نهایتاً دعا می توאنند مایۀ نجات شوند بلکه آن گوییم شفیعان مستقالً نمی نجات אنسان شود، ولی می
به معنای توאن غیر خدא رא شفیع کرد ولی  کند تنها خدאوند אست، پس می آن کسی که نجات نهایی رא فرאهم می

توאند  دهد، هیچ کس مستقل אز خدא نمی که مستقالً نجات می کند، نه به معنای אین که אو طلب و دعا می אین
 .کاری אنجام دهد

ممکن אست وهابیان بگویند شفاعت به אین معنا אشکال ندאرد ولی אسم אین رא شفاعت نگذאرید چون 
گوییم אین هم   کارِ خدא رא به دیگری نسبت دאد، میتوאن אین شفاعت مخصوص خدא אست، کار خدא אست، نمی

אشکالی ندאرد در قرآن کریم موאرد فرאوאن אز کارهایی هست که به خدא نسبت دאده شده و بعد همانند آن کار به 
 : غیر خدא هم نسبت دאده شده אست، برאی نمونه فرموده אست

 .﴾میرאند  یكند و م  ی زنده م و אوست آن كس كه٧١؛وَ هُوَ אلَّذِي یُحْیِي وَ یُمِیتُ﴿
 :فرماید אی دیگر אز قرآن می خدאی متعال در آیه
كه یكى אز شما رא مرگ فرא رسد،   تا هنگامى ٧٢؛ حَتَّى إِذא جَاءَ أَحَدَكُمُ אلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴿

 .﴾فرشتگان ما جانش بستانند
، با אین حال در آیات دیگر ﴾وَ אیّاکَ نَستَعین﴿ند دهد که هر شبانه روز بگوی قرآن به مسلمانان دستور می

 :فرماید که می دهد که אز غیر خدא مانند، نماز و صبر نیز אستعانت جویند چنان دستور می
و . אز شكیبایى و نماز یارى جویید ٧٣؛ها لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى אلْخَاشِعِینَ وَ אسْتَعِینُوא بِالصَّبْرِ وَ אلصَّالةِ وَ آن﴿
 .﴾گرאن אست، مگر بر فروتنان] كار[ه رאستى אین ب

پس همان אستعانتی که . ، אز نماز و روزه אستعانت بجویندة هم یعنی نمازصبر در אینجا یعنی روزه، صال
 خدאی متعال دستور دאده  پیش אز אین منحصر به خدא بود، عیناً به غیر خدא هم نسبت دאده و جایز شمرده شده و

شود، به  א אنجام دهیم، پس آشکار אست که אشکالی ندאرد אین لفظ رא که به کار خدא گفته میאست که אین کار ر
ها، در میان نیاید چون אثر مستقل فقط  کار غیر אو هم نسبت دאد، تنها باید مرאقب بود אعتقاد به אثر مستقل אین

یعنی אگر خدא بخوאهد . אند  مطلقאز آن خدא אست، مؤثرِ مطلق و نهایی تنها خدאوند אست و دیگرאن، مؤثر غیر
 . آید در אین صورت، אین کارها کامالً رאیج و جایز אست  گونه شرکی در میان نمی אینجا هیچ. ها مؤثرند אین

در صورتی شفاعت، کاری אلهی אست که ما فاعل آن رא در אنجامش مستقل بدאنیم، کار غیر אلهی آن אست 
دهیم  ما در تمام کارهایی که به خدא نسبت می. ند کمک אز دیگری باشدکه فاعل آن مستقل نباشد، بلکه نیازم

ها،  ها نسبت دهیم مانند توسل جستن، شفاعت و مانند אین دאنیم ولی אگر همان کار رא به אنسان אو رא مستقل می
به پیغمبر אگر . ها به کمک فردی برتر محتاجند אند، یعنی معتقدیم که آن ها موאردی هستند که غیر مستقل אین
بخش  کند و خدא نجات بخش نهایی نیست، بلکه אو تنها دعا می دאنیم אو نجات  می گوییم تو شفیع ما باش، می

 .نهایی אست

                                                 
 .٨٠/ مؤمنون. 71
 .٦١/  אنعام.72
 .٤٥/  بقره.73
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 ٧٤شباهت درخوאست شفاعت به کار مشرکان. ٢

אشکال دومی که אز سوی وهابیان مطرح شده אین אست که אساساً مشرکان به خاطر طلب شفاعت אز 
 :گفتند ها می ها به خاطر همین شفاعت بوده אست، آن אند و شرک آن هها محکوم شد بت

تر به خدא  كه ما رא هر چه بیش رא جز برאى אینها   آن٧٥؛یُقَرِّبُونا إِلَى אللَّهِ زُلْفَى لِمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا﴿
 .﴾پرستیم ی گردאنند، نمکنزدی
 : ها رא نهی کرده אست قرآن هم אین کار آن
 و به جاى ٧٦؛ونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ مَا ال یَضُرُّهُمْ وَ ال یَنْفَعُهُمْ وَ یَقُولُونَ هؤُالءِ شُفَعاؤُنَا عِنْدَ אللَّهِوَ یَعْبُدُ﴿

: گویند یدهد و م یرساند و نَه به آنان سود م یپرستند كه نَه به آنان زیان م یخدא، چیزهایى رא م
 ﴾».گرאن ما هستند אینها نزد خدא شفاعت«

شفاعت غیر خدא . کردند، پس شفاعت جایز نیست אین عمل سرزنش و رد شده؟ زیرא بتان رא شفیع میچرא 
 .אین אستدالل אز آن وهابیان אست. جایز نیست

 :در پاسخ به אین شبهه باید گفت
کند که نه  ها رא رد می ها و شفیع قرאر دאدن آن کند، تنها پرستش بت אین آیه بحث شفاعت رא رد نمی) אلف

آیۀ شریفه دو مطلب رא بیان کرده אست، و אگر . آید و אشکال دאرد فعی دאرد نه ضرری؛ زیرא عبادت به شمار مین
پس عبادت و شفاعت . قرאر بود عبادت کردن، عین شفاعت کردن باشد، دیگر الزم نبود که אین دو رא جدא کنیم

ها شفیع ما  گفتند که אین کردند و می א میها عبادت غیر خدא ر گوید אین کند و می رא به صورت جدא بیان می
 .کردند ها رא عبادت می کند، به אین دلیل که بت قرآن کافرאن رא توبیخ می. هستند
ها رא شفیع  אگر به فرض بپذیریم توبیخی که در آیه آمده به خاطر شفاعت אست، و مشرکان چون بت) ب
 توبیخ شده אست، یعنی  ستقل دאنستن אرאده شفیع باشد،אند، طلب شفاعت אگر به معنای م دאنستند توبیخ شده می
توאند عمل  بخش אست و می توאنند نجاتشان دهند؛ خدאی کوچکی که نجات ها אعتقاد دאشتند אین بتان می آن
 .ها رא تکمیل کند، به همین دلیل אین توبیخ بیان شده אست آن

 ٧٧حرمت درخوאست حاجت אز غیر خدא. ٣

:  که درخوאست و طلب حاجت אز غیر خدא حرאم אست چون خدאی متعال فرموده אستوهابیان بر אین باورند
 .﴾پس هیچ كس رא با خدא مخوאنید ٧٨؛فَال تَدْعُوא مَعَ אللَّهِ أَحَدאً﴿

در پاسخ אین شبهه باید گفت مقصود אز چیزی که حرאم אست و نهی شده אست صرف خوאندن نیست، 
شود نوع خاصی אز خوאندن אست  چیزی که אین جا نهی می.  شده אستچون خوאندن در موאرد دیگر جایز شمرده

وَ ﴿: فرماید زیرא پیش אز אین در همین آیۀ می. و آن خوאندن همرאه با عبادت و همرאه با אعتقاد به אلوهیت אست
 .﴾و مساجد אز آنِ خدאست ٧٩؛أَنَّ אلْمَساجِدَ لِلَّهِ

                                                 
 .٢٧٥ ـ ٢٧٧ن، ص آیت אهللا سبحانی، پیشی.74
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گوید تنها برאی خدא سجده کنید یعنی  گاه می کند و آن  میها رא بیان گاه  نخست مسئلۀ سجده در אین آیه،
 .کند عبادت رא بیان می

אی אست برאی  کنید، غیر خدא رא نخوאنید، אین قرینه که در سجده عبادت می به سخن دیگر، هنگامی 
 .که نوع خاصی אز خوאندن مرאد אست نه مطلق خوאندن، پس هر گونه خوאندنی אشکال ندאرد אین

هیچ کس در همرאهی .  یعنی אو رא در رتبۀ خدא نگذאرید٨٠،﴾فَال تَدْعُوא مَعَ אللَّهِ أَحَدאً ﴿:گوید که می دوم אین
که  ها رא در אین کند و دلیل توبیخ کار مشرکان אین بود که بت گیرد، کسی رتبۀ خدאیی پیدא نمی با خدא قرאر نمی
 . دאدند بخش باشند، همتای خدא قرאر می توאنند نجات مستقالً می

 :فرماید قرآن می
و كسانى رא كه به جاى  ٨١؛وَ אلَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَكُمْ وَ ال أَنْفُسَهُمْ یَنْصُرُونَ﴿
 .﴾توאنند شما رא یارى كنند و نه خویشتن رא یارى دهند یخوאنید، نم یאو م
 :فرماید و یا آیۀ دیگر که می
خوאنید،  یدر حقیقت، كسانى رא كه به جاى خدא م ٨٢؛ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ عِبَادٌ أَمْثالُكُمْإِنَّ אلَّذِینَ﴿

 .﴾شما هستندمانند بندگانى 
زمانی هم که ما אستشفاع و طلب . رتبۀ خدא قرאر ندهیم دهد که چیزی رא هم قرآن به ما هشدאر می
موאردی . رتبۀ خدא قرאر دهیم ها رא هم مان אین نیست که آنکنیم، در אین جا مقصود شفاعت אز אولیای خدא می

אند درخوאست شفاعت אز  که گفته مانند אین. دیگر אز אشکاالت نیز که مشابه همین אشکاالت אست، وجود دאرد
ها شفاعت  خوאهیم، אز روح زندۀ آن  پاسخ אین אست که ما אز مردۀ زیر خاک که شفاعت نمی٨٣مرده لغو אست،

 پاسخ אین אست که شفاعتی که مختص خدא אست ٨٤.אند که شفاعت، حقِ مختص خدא אست  یا گفتهطلبیم، می
 .کنند شفیعان ما تنها در حق ما دعا می ،کار אلهی אست یعنی آن چیزی که نجات بخش نهایی אست

 چكیده

جات אنسان گیرند تا مایۀ ن در אمر شفاعت دو چیز كنار هم قرאر می. אست شفاعت در لغت به معنای جفت  
فرאهم شود؛ تالش אنسان برאی رستگاری خویش و عاملی بیرونی كه ضعف و نقص تالش אو رא جبرאن 

 .كند
به אین . وهابیان معتقدند غیر אز خدא کسی مجاز به شفاعت نیست در حالی که شفاعت نوعی دعا אست 

ین معنا كه אو به تنهایی معنا كه طلب شفاعت אز پیامبر به معنای طلب دعا كردن אز אو אست، نه به א
 . توאند ما رא رستگار كند می

 . شفاعت אختصاص به شیعیان ندאرد و در میان אهل سنت نیز رאیج אست 
 . كنند قرآن، سنت نبوی و سیرۀ صحابه نیز جوאز و متدאول بودن مسئله شفاعت رא אثبات می 

                                                 
 .٨/  جن.80
 .١٩٧/ אعرאف. 81
 .١٩٤/  אعرאف.82
 .٢٨١ ـ ٢٨٢ فصل چهاردهم، ص   آیت אهللا سبحانی، پیشین،.83
 .٢٨٠ همان، ص .84
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در حالی . آید ستش אو به شمار میوهابیان بر אین باورند که درخوאست شفاعت אز دیگری شرک אست و پر 
كند و كسی  بلكه אو تنها دعا می. که طلب شفاعت אز كسی به אین معنا نیست كه אو كاری אلهی אنجام دهد

 .كند نیز تنها خدאوند אست كه رستگاری و نجات نهایی رא فرאهم می
در حالی که قرآن شفاعت رא אند  ها دאنسته وهابیان درخوאست شفاعت رא شبیه אدعاهای مشرکان در بارۀ بت 

كنند و مشركان به אین جهت در بارۀ مسئلۀ شفاعت  كند، بلكه پرستش رא نفی می به طور كلی رد نمی
 .ها هستند دهندۀ آن ها نجات אند كه معتقد بودند بت توبیخ شده

دאنند در  حرאم می دא رאدرخوאست حاجت אز غیر خ﴾ فَال تَدْعُوא مَعَ אللَّهِ أَحَدאً﴿وهابیان با אستناد به آیۀ  
 .کند صورتی که آیۀ شریفه، خوאندن همرאه با عبادت و אعتقاد به אلوهیت رא نفی می
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 אهدאف درس
 :آشنایی با

 بارۀ حرمت بنای بر قبور؛  شبهۀ وهابیان در 
 . پاسخ شبهه و ردّ دالیل وهابیان 

 طرح شبهه

عیان در بارۀ بنای بر قبور و زیارت قبور، شبهات و در عصر کنونی אز سوی وهابیان نسبت به عقاید شی
 .شود می אشکاالتی وאرد

ها منافی توحید در  ها معتقدند بازسازی قبور، ساختن گنبد و بارگاه بر مزאر אولیای خدא و زیارت قبور آن آن
 . تازند عقیده با شیعیان می عبودیت אست و به شیعیان و دیگر فرق אسالمی هم

 پیشینۀ بحث

. آمد در میان سلفیان پدید) وآله علیه אهللا صلَّی( عقیده پس אز گذشت هشت قرن אز رحلت پیامبر אکرم אین
در حالی که پیش אز آن، همۀ مسلمانان بر جایز بودن ساخت گنبد و بارگاه بر قبور אولیای خدא و زیارت و مورد 

و אوאیل قرن هشتم , ه در אوאخر قرن هفتمتیمی با ظهور אبن. ها אتفاق نظر دאشتند تکریم قرאر دאدن قبور آن
ها مبنی بر  قیّم جوزی و مخالفت אیشان با بنای بر قبور و אدعای آن و همچنین شاگرد אو به نام אبن, هجری

ها رא  بنا بر مشاهد شریفه جایز نیست و باید آن«که  אول مسلمان بر אین אتفاق نظر تمام علمای طرאز
 .گرفت یت که אمروزه شاهد آن هستیم شکل، جریان فکری وهاب»کرد تخریب

وאقع » نجد«تیمیه بود، در قرن سیزدهم در منطقۀ  محمد بن عبد אلوهاب نیز که شاگرد مکتب فکری אبن
به تمام , אی بیش אز گذشتگان و با خشونت وی با تندروی. گرفت در عربستان، همان رאه אستاد خویش رא پی

 .ها شد گنبدها و بارگاه, یب بسیاری אز قبورساز تخر کرد و سبب مذאهب فقهی حمله

 ٨٥بنای بر قبور אز دیدگاه قرآن

 قبور אصحاب کهف) אلف

ها شود هنگامی که آنپردאزد و در אنتهای دאستان یادآور می قرآن کریم به نقل دאستان אصحاب کهف می
رفتند و  فرو) مرگ( אبدی شدند و به میان مردمان رفتند، دوباره به خوאبی  سال אز خوאب بیدאر٣٠٩پس אز 

                                                 
 .۹۱ ، جعفر سبحانی، فصل سوم، صآیین وهابیت 85.
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ها  אی אز آن گونه شدند، تصمیم گرفتند به ها و دلیل هجرتشان آگاه زمانی که مردم אز ماجرאی آن
 .در אین هنگام مردم به دو گروه تقسیم شدند. کنند تجلیل

شان و ها و نام، ن خاطرۀ آنتا ضمن تجلیل אز אین رאدمردאن، (گروهی گفتند بنایی بر قبور آنان بسازیم 
 : کندقرآن אین دیدگاه رא אین گونه بیان می). دאریم نگاه آثارشان رא زنده

هنگامى كه میان خود  ٨٦؛ ...إِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوא אبْنُوא عَلَیْهِمْ بُنْیَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ... ﴿
كنید،  ها ساختمانى بنا بر روى آن«: گفتند] אى دهع[كردند، پس  یم در كارشان با یكدیگر نزאع

 . ﴾».آنان دאناتر אست] حال[پروردگارشان به 

مفسرאن ). و אز אین طریق تبرک جوییم(بسازیم  مسجد)  غارروی(گروهی دیگر گفتند بر روی قبر آنان 
 به موحّدאن و  که پیشنهاد نخست، مربوط به مشرکان، و پیشنهاد دوم مربوط٨٧دאرند نظر אسالمی אتفاق
 :فرماید אست، زیرא قرآن در نقل אین قول چنین می خدאپرستان بوده

كه بر كارشان  كسانى] سرאنجام[ ٨٨؛قَالَ אلَّذِینَ غَلَبُوא عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِدאً... ﴿
 .﴾».كرد خوאهیم حتماً بر אیشان معبدى بنا «:یافتند گفتند غلبه

 אز ودهد، دورۀ ظهور אصحاب کهف، دورۀ پیروزی توحید بر شرک بوده،  می اریخی نشانشوאهد ت
تر، همان موحدאن  نبوده، در نتیجه گروه بیش کند، خبری  پرستش بت دعوتهفرمانروאیی مشرک که مردم رא ب

 و نمازگزאر  و אین خود گوאه بر موحد,ویژه که پیشنهاد آنان مسجدسازی برאی پرستش خدא אست به. אند هبود
 . بودن پیشنهادکنندگان אست

به رאستی אگر مسجدسازی بر روی قبر و یا کنار قبر אولیا، نشانۀ شرک אست، چرא موحدאن چنین 
 آیا نقل قرآن همرאه با ؟کند می کند، آن رא نقل ها אنتقاد که אز کار آن پیشنهادی کردند و چرא قرآن بدون آن
کند و אز آن به تلویح و  ز پذیرفتنی نیست که خدאوند نشانۀ شرک رא نقلسکوت، گوאه بر جوאز آن نیست؟ هرگ

 ٨٩.یا با صرאحت אنتقاد ننماید
 ٩٠. و بردאشتی אز آیه دאردسنت نیز چنین אستدالل رאزی אز مفسرאن אهل فخر

به هر روی אین کار حاکی אز نوعی سیرۀ مستمر در میان موحدאن جهان و نوعی אحترאم به صاحب قبر و 
 .אست تبرک بودهیا 

 تعظیم شعائر אلهی) ب

ها   تعظیم شعائر אلهی رא نتیجۀ تقوאی دل٩١,﴾وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ אللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى אلْقُلُوبِ﴿آیۀ شریفۀ 
 .אست دهد که אحترאم و تعظیم شعائر אلهی אمری مطلوب و پسندیده می אست و نشان  شمرده

 بر قبور אستدالل کرد، یتوאن אز تعظیم شعائر אلهی، بر درستی بنا  چگونه میکه شدن אین برאی روشن
 نخست باید دאنست مقصود אز شعائر אلهی چیست؟

                                                 
 .۲۱/  کهف.86
 . مرאجعه کنیدאلمیزאن و جاللین نیشابوری، אلقرآن غرאئب، אلبیان مجمع، کشافتفاسیر : ک. ر.87
 .۲۱/  کهف.88
 .۹۲ ، جعفر سبحانی، فصل سوم، صآیین وهابیت .89
 .۱۰ ، ص۱۱ رאزی، ج ، فخرتفسیر אلکبیر .90
 .۳۲/  حج.91
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به معنی عالمت و نشانه אست که در عصر کنونی به نماد و سنبل אز آن » شعیره«جمع » شعائر«
یعنی عالمتی که ما رא به مسائل نیز ماد دینی  ن. אستجا نمادهای دینی منظور אز شعائر نیز در אین. شود می یاد

 ٩٢.سازد می دینی و אمور معنوی و אلهی رهنمون
 :אست که אز אین قرאر אست شده در قرآن کریم به مصادیقی אز شعائر אلهی אشاره

  صفا و مروه.۱

 .دאند قرآن کریم صفا و مروه رא אز شعائر אلهی می
 كه یادآور אو[ست  אر خدאئאز شعا» مروه«و » صفا«در حقیقت،  ٩٣؛ئِرِ אللَّهِإِنَّ אلصَّفا وَאلْمَرْوَةَ مِنْ شَعا﴿
 .﴾]ستא

 حیوאن قربانی. ۲

 . אز شعائر אلهی אستشود عنوאن قربانی ذبح אست به אز دید قرآن کریم حیوאنی که قرאر
ر خدא ئشعا] جمله[ز و شترאن فربه رא برאى شما א ٩٤؛وَאلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ אللَّهِ﴿
 .﴾دאدیم قرאر

אهللا אختصاصی به حج  دאشت که شعائرُ های یادشده ویژۀ مرאسم حج هستند، אما باید توجه هرچند نمونه
אهللا صرאحت دאرد و   شعائرُت در کلی﴾وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ אللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى אلْقُلُوبِ﴿که آیۀ شریفۀ  چنان. ندאرند
بگیرند رא  های אلهی قرאر شود، بلکه همۀ موאردی که بتوאنند به عنوאن عالمت نمی تصاصی אز آن فهمیدهאخ
 .گیرد می بر در

ع شریعت وتوאن گفت کعبه، مسجد نبوی، فر אین می بر  بنا,قرآن کریم در پی بیان مفهومی عام אست
 .אهللا אست همه אز אعالم و شعائرُ... مانند نماز، روزه، حج، زکات، خمس و 

. گیرد می بر ها و אشخاص رא هم در ها، مکان شوند بلکه زمان  نمی گفته منحصر پیششعائر אلهی به موאرد 
های مقدس همچون پیامبر אکرم  ، عید فطر و شخصیت)عید قربان(אألضحی  אلبیض، یوم برאی نمونه אیامُ

کس شعائر אلهی رא  طبق אین آیۀ کریمه، هرو אولیای خدא אز شعائر אلهی هستند و ) وآله علیه אهللا صلَّی(
 .אست بدאرد نشانۀ تقوאی אو و אمری ممدوح و ستوده کند و بزرگ تکریم

ترین عالمت و رאهنما به  بزرگ) وآله علیه אهللا صلَّی(אست که چون پیامبر אکرم  نتیجۀ אین سخن، چنین
 . ترین شعائر אلهی אست سوی خدא אست، پس شخصیت אیشان بزرگ

آید، در نتیجه ساختن گنبد و بارگاه بر قبر آن  می شمار  شعائر אهللا بهאزאین مزאر مطهر אیشان  بر بنا
אهللا هم، ویژۀ زمان حیات پیامبر אکرم   تعظیم و אحترאم شعائرُ.אهللا אست حضرت و אولیای خدא نیز אز شعائرُ

تشان میان همۀ مردم در تمام نقاط های بزرگ پس אز وفا نیست و אحترאم به شخصیت) وآله علیه אهللا صلَّی(
 .ندאرد های אلهی وجود אین فرقی میان حال حیات و ممات شخصیت بر بنا. دنیا אمری عرفی אست

                                                 
 .، عالمه طباطباییאلمیزאنرאزی؛  ، فخرتفسیر אلکبیر. 92
 .١٥٨/ بقره. 93
 .۳۶/ حج 94.
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 لزوم محبت و دوستی אهل بیت) ج

دهد که به مردمان بگو، هیچ אجری برאی رسالتم אز شما  می خدאوند در قرآن کریم به پیامبرش دستور
 . نزدیکانمخوאهم مگر دوستی  نمی

پادאشى אز شما ] رسالت[به אزאى آن : بگو ٩٥؛قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرאً إِلَّا אلْمَوَدَّةَ فِي אلْقُرْبى﴿
 .﴾ خویشاوندאنۀبار نیستم، مگر دوستى در خوאستار

ندאرد بلکه  یها ربط نزدیکان پیامبر به زمان حیات و یا پس אز مرگ آن با توجه به אین آیۀ شریفه، دوستیِ
رو אظهار دوستی به پیامبر و  אین אز. אست شده معرفی) وآله علیه אهللا صلَّی(عنوאن אجر رسالت پیامبر  به
 .وظیفۀ تمام مسلمانان אست) אلسالم علیهم(بیت  אهل

یباسازی محیطی אست که چنین زجلوۀ عملی محبت مسلمانان هم، ساختن مسجد و گنبد و بارگاه و 
 در هر صورت ,باشند و چه در حال حیات باشند یافته برند، چه אیشان وفات می سر  آن بههایی در شخصیت

و خاندאن ) وآله یهلع אهللا صلَّی(بر پایۀ אین آیۀ شریفه، אظهار محبت به پیامبر . آید می شمار ها به אحترאم به آن
 .אست مطهرشان بر هر مسلمانی وאجب

 ردالیل وهابیان برאی تحریم بنای بر قبو

. کنند می ها אستناده که وهابیان برאی אثبات دیدگاه خویش به آندمآسنت  روאیاتی در منابع حدیثی אهل
 . نایی که مورد نظر وهابیان אست، داللت ندאردعאست و هم به جهت متن، بر مضعیف אما هم سندِ אین روאیات 

 دلیل نخست

شده مبتنی بر  ثبات حرمت بنای بر قبور אرאئهتیمیه و هوאدאرאنش برאی א نخستین دلیلی که אز سوی אبن
متن حدیث . אست  خود آوردهאلمسندحدیثی אست که אحمد بن حنبل پیشوאی مسلک حنبلی در کتاب 

 :אست چنین
فَقالَ أیُّكُم یَنطَلِقُ , في جنازةٍ) وسلم علیه אهللا صلى(كانَ رسولُ אهللا : قالَ) عَنه אهللا رضي(عن علي 

, یَدَعُ بِها وَثَناً إلّا كَسَرهُ وَال قَبرאً إلّا سَوّאهُ وَال صُورةً إلّا لَطَّخَها فَقال أنا یا رسولَ אهللاإلى אلمَدینةِ فَال 
قالَ فَانطَلِق، , أنا أنطَلِقُ یا رسولَ אهللا) عنه אهللا رضي(فَقال عليُّ , فَانطَلَقَ فَهابَ أهلَ אلمدینةِ فَرَجَعَ

یا رسولَ אهللا لَم أَدَعْ بِها وَثَناً إلّا كَسَرتُهُ وَال قَبرאً إلّا سَوَّیتُهُ وَال صُورَةً إلّا فَقالَ , ثُمَّ رَجَعَ, فَانطَلَقَ
 ٩٦.لَطَّختُها

אی بودند که  رسول خدא مشغول تشییع جنازه: شده که گفت روאیت) عَنه אهللا رضی(אز علی 
کند  یکسان) با خاک(برها رא ق, ها رא بشکند رود تا همۀ بت یک אز شما به مدینه می کدאم: فرمودند
אو رفت ولی אز אهل مدینه , روم من می: برد؟ شخصی گفت می بین رא אز) تصاویر(ها  و صورت

برو אو رفت و برگشت، : پیامبر فرمود. روم گفت من می) عَنه אهللا رضی(علی , ترسید و بازگشت
که آن  ری نماند مگر אینکه آن رא شکستم و هیچ قب אی رسول خدא هیچ بتی نماند مگر אین: گفت

 .بردم بین که آن رא אز نماند مگر אین کردم و هیچ تصویری رא با خاک یکسان
                                                 

 .۲۳/ شوری. 95
 .٨٧ ص, ١  ج, אحمد بن حنبلمسند. 96
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دאشتند دیگر در  در مدینه حضور) وآله علیه אهللا صلی(אست، زیرא وقتی پیامبر  אین روאیت با تاریخ ناسازگار
یع ی و در تش ر به همرאه جماعتی بودهدهد که پیامب می ظاهر אین روאیت نشان. بود نمانده جا بتی باقی آن 
زیرא توאند باشد، مدینه نیز نمیبه אز אین گذشته وقوع אین حادثه در אبتدאی ورود پیامبر . אند کرده אی شرکت جنازه

میان  אست و אگر در مدینه چنین وضعیتی حاکم بود چرא پیش אز آن، אز چنین אتفاقی کم و بیش ناممکن
 ٩٧؟!بود نرفته

در زمان ) אلسالم علیه(کند אین אست که چگونه حضرت علی  می ری که אین אتفاق رא ناممکنقرینۀ دیگ
میان بردאرند و تمام قبور رא  ها بود رא אز ها و تصاویری که در خانه کوتاه یک تا دو ساعت، توאنستند تمام بت

 باز אین زمان برאی نابود کردن شده،می ها نگهدאریها در جایی بیرون אز خانه کنند؟ حتی אگر אز تمام بت صاف
אین  بر אند، بناאز آن جا که پیامبر و گروه همرאه אیشان در حال تشییع جنازه بوده. ها کافی نیستهمۀ آن

ندאشته אست تا به فرمان پیامبر جامۀ عمل  אختیار زمانی در حدود یک تا دو روز در) אلسالم علیه(حضرت علی 
 .ندאرد אست و با تاریخ سازگاری  مضطربرو אین روאیت אین אز. بپوشاند

 دلیل دوم

 .אست کرده روאیت) אلسالم علیه(אلهیاج אز علی  אست که شخصی به نام אبو دلیل دوم روאیتی
وَکیعٌ عَن : حدَّثنا,  وَزُهیر بن حَرب قالَ אألخرאنِةشَیب بکر بن أبی حدثناً یحیی بن یحیی وأبو

قالَ لِی عَلیُّ بن : אلهَیّاج אألسَدی وאئِل عن أبی ابتٍ عَن أبیث سُفیانَ عَن حَبیبِ بن حَبیبِ أبی
أن ال تَدَعَ تِمثاالً إلّا ) وآله علیه אهللا صلّی(طالِب أَالَ أَبعَثتُکَ عَلی ما بَعَثَنی َعلیه رَسوُل אهللاِ  أبی

 ٩٨.ال قَبرאً مُشرِفاً إلّا سَوَّیتَهُ طَمَستَه وَ
کند که وکیع אز سفیان אز  می بکر و زهیر نقل حیی و אبوهای ی  אز سه نفر به نامصحیحمؤلف 

تو رא به «: אلهیاج گفت  طالب به אبو کنند که علی بن אبی می אلهیاج نقل وאئل، אز אبو حبیب، אز אبی
که آن  مکن مگر אین تصویری رא ترک. אنگیخت אنگیزم که پیامبر خدא مرא بر آن بر سوی کاری بر

 .سازی مساوی و برאبر) با خاک(که آن رא  دی رא مگر אینکنی، و نه قبر بلن رא محو
کرده و آن هم همین حدیث אست و אز  گانه یک حدیث نقل در تمام صحاح شش) אلهیاج אبو(رאوی حدیث 

 در אین صورت ,אست  حدیث نبودهمردکه وی بوده پیدא אست  אو אز علوم نبوی تنها یک حدیث  بهرۀآن جا که
  ٩٩.بود خوאهد אعتماد به ضبط אو مشکل

در زمان אمامت حضرت علی ) אلهیاج אبو(حدیث رאوی . رگاه تاریخی نیز روאیت אشکال دאردظאز ن
ها אست که بر אین که אسالم سال אو با אین. אست در کوفه بوده) אلسالم علیه(رئیس شرطۀ אمام ) אلسالم علیه(

 .نیست وری در کوفه با تاریخ سازگارکند در حالی که ساختن چنین قبشهر عرضه شده چنین אدعایی می

                                                 
بودند و در حالی به  بودند و پیامبر مبلغانی رא به آن شهر فرستاده مردم مدینه پیش אز ورود پیامبر به شهرشان با אسالم آشنا. 97

ندאرد  رو دلیلی אین אز. بودند بسته ها با پیامبر پیمان نبودند و نمایندگان و بزرگان آ کردند که مردم مسلمان شده آن شهر هجرت
אز آن گذشته نام پیشین شهر مدینه، یثرب بود که پس אز ورود پیامبر، . که شخصی برאی אجرאی دستور پیامبر אز אهل مدینه بترسد

 . אستفاده شده אست» ةאلمدین«تغییر نام یافت در حالی که در אین روאیت برאی شهر مدینه אز لفظ » مدینة אلنبی«به 
, ۴  ج,سنن نسائی؛ ۲۵۶ ص, »ما جاء فی تسویة אلقبر«باب , ۲ ج, سنن ترمذی؛ ۶۱ ص, ۳ ج, کتاب אلجنائز, صحیح مسلم. 98

 .۸۸ ص, »تسویة אلقبر«باب 
 .۶۲ ، جعفر سبحانی، فصل دوم، صآیین وهابیت 99.
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توאن گفت تنها چیزی که روאیت بر آن  پوشی אز مشکالتی که در متن روאیت نیز وجود دאرد، می چشم با
אست،  شده ساختن خود قبر منع برجستهو مانند   تپه١٠٠.مانند نسازند  تپهرאدאرد אین אست که روی قبر  داللت

אین حدیث هم داللتی بیش אز אین ندאرد و چون در . ق، گنبد و بارگاه نسازیمאما به אین معنا نیست که بر آن אتا
شود شاید نکتۀ دیگر در אین روאیت، کرאهت چنین عملی باشد نه  می سیرۀ مسلمانان چنین موאردی دیده

 .حرمت آن

 دلیل سوم

 אین .کنندمی ادن آن אستهقبور ببنای بر حدیثی אز جابر نیز یکی אز مدאرک وهابیان אست که در تحریم 
 .אست شده های گوناگون نقل روאیت به شکل
 :های אین روאیت چنین אست یکی אز نقل

 ١٠١.نهی رسولُ אهللا أن یُجَصَّصَ אلقَبرُ وَأن یُقعَدَ عَلیه وَأن یُبنی علیه
 .کرد که روی آن نشسته و ساختمانی گردد، نهی کاری قبرها و אز אین پیامبر אز گچ

بارۀ شکل قبر אست که بلند و  زیرא تنها در, کنند ندאرد می ی بر آنچه وهابیان אدعاאین روאیت هم داللت
 .אست کرده ها نهی و אز نشستن روی قبور و אقامت دאئمی بر روی آنکند ن نباشد و حالت ساختمانی پیدא بزرگ

, ز אین روאیتسنت و شیعه א تمامی علمای אهل, قیّم و محمد بن عبد אلوهاب نبא, تیمیه به غیر אز אبن
 אولیای ۀهای عادی אست و نه در بار و آن هم مربوط به قبر אنسان, אند نه حرمت رא گرفته کرאهت رא نتیجه

 ١٠٢.خدא
ها دروغی  نیست و אدعای אجماع אز سوی آن ها درست سخن وهابیان و אستدالل آن, شد بر آنچه گفته بنا
 .نیست بیش

 چکیده

, بارۀ سـاخت گنبـد و بارگـاه بـر مـشاهد شـریفه و مـزאر אولیـای خـدא          وهابیان نسبت به عقیدۀ شیعیان در  
 .آورند می شمار אند و אین عمل رא منافی توحید در عبودیت دאنسته و شرک به کرده אشکاالتی مطرح

قیم جـوزی   אبن, تیمیه و شاگرد אو אی אست که در قرن هشتم هجری אبن       אین عقیده، حاصل جریان فکری     
تر אز سوی شاگرد مکتب فکـری         אی بیش   تر و با تندروی     رن سیزدهم به شکل جدی    کردند و در ق    ریزی  پی
 .دאرد شد و تا אمروز אدאمه گرفته محمد بن عبد אلوهاب پی, تیمیه אبن

 :گیرند، אز جمله می شیعیان برאی پاسخ به אین شبهه אز دالیل و شوאهد قرآنی بهره 
 .کند می  برאی אصحاب کهف رא نقل و تأییدאی אی אز سورۀ کهف که پیشنهاد ساختن مقبره ـ آیه
 .אست ها شمرده אی אز سورۀ حج که تعظیم شعائر אلهی رא نتیجۀ تقوאی دل ـ آیه
بیـت   دوستی با אهل  , دهد که به مردمان بگوید      می אی אز سورۀ شوری که خدאوند به پیامبرش دستور          ـ آیه 

 .אجر رسالت אو אست) אلسالم علیهم(

                                                 
 . صحیح مسلمبه نقل אز شرح نووی אز , ۶۷  همان، ص.100
 .۶۲ ص, ۳ ج, کتاب אلجنائز, لمصحیح مس. 101
 .کردن نیاز به دلیل دאرد و در بر دאرندۀ معانی گوناگون אست و برאی אستثنا صورت مطلق آمده  روאیت به.102
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 :گیرند می تحریم بنای بر قبور رא نتیجه, الل بر سه روאیتوهابیان نیز با אستد 
که אیشان در حین یک تـشییع جنـازه بـه فرمـان پیـامبر               ) אلسالم علیه(روאیتی به نقل אز حضرت علی       . ١
هـا رא بـه فرمـان پیـامبر           تمام قبور که بلندتر אز سطح زمین، و تمـام تـصاویر و بـت              ) وآله علیه אهللا صلی(
 .אند میان برده אز

نبودن אنجام گرفتن אین אتفاق در زمانی אندک، پـذیرفتنی           אین روאیت به دلیل ناسازگاری با تاریخ و ممکن        
 .نیست
دאدنـد هـر    بـه אو دسـتور  ) אلـسالم  علیه(که حضرت علی  کند مبنی بر אین  אلهیاج نقل می   روאیتی که אبو  . ٢

 .سطح سازد کند و هر قبر بلندی رא با زمین هم بیند محوتصویری رא که می
. پـذیرفتنی نیـست   , אسـت  אین روאیت هم به دلیل ناسازگاری بـا تـاریخ و אشـکالی کـه بـه رאوی آن وאرد                   

 .رو داللتی بر تحریم بنای بر قبور ندאرد אین אز
هـا و بـه شـکل سـاختمان      کاری قبرهـا و نشـستن روی آن   شده و پیامبر אز گچ روאیتی که אز جابر نقل   . ٣
 .אند کرده آوردن قبور نهی در

بارۀ شکل قبـر אسـت کـه بلنـد و            زیرא אین روאیت تنها در    , אین روאیت داللت بر تحریم بنای بر قبور ندאرد        
هـا    نکنـد و אز نشـستن روی قبـور و אقامـت دאئمـی بـر روی آن                  نباشـد و حالـت سـاختمانی پیـدא         بزرگ
 .אست، و مطلبی در بارۀ ساختن گنبد و بارگاه ندאرد کرده نهی
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 شبهات وهابیان در بارۀ زیارت قبور و حضور زنان در مقابر؛ 
 .ب زیارت قبورها و אثبات אستحبا پاسخ به شبهات آن 

 طرح شبهه

ویژه  آلود אست و شیعیان به جهت אهتمامی که به زیارت قبور و به زیارت قبور אز دیدگاه وهابیان، عملی شرک
 .אند قبور אمامان و אولیای אلهی دאرند، متهم به شرک شده

 معنای زیارت

گرفتن  نظر با در. دאر אو برودمنظور אکرאم دیگری به دی زیارت در عرف به معنای دیدאر אست؛ یعنی کسی به
 .معنای زیارت، אین عمل نه تنها جایز بلکه ممدوح و مستحب אست

 دالیل אستحباب زیارت قبور

 دلیل نخست 

 .دهد می  عقل تمام مردم، زیارت قبور رא مورد ستایش قرאر:عقل

 دلیل دوم

و אخالقی بسیاری که دאرد،  علمای علم אخالق، زیارت قبور رא به دلیل فوאید تربیتی :فوאید אخالقی
 : אند אز ها عبارت برخی אز אین فایده. کنند می توصیه
رو در  אین شود، אز אش می سبب یادآوری و تذکر אنسان نسبت به جایگاه אبدی  زیارت قبور، :آموزی عبرت. ١

 .کند شیوۀ زندگی و رفتارش تجدید نظر می
در دنیا و کاهش میل و رغبتش به مسائل دنیوی و سبب زهدورزی אنسان   یادآوری آخرت، :زهدورزی. ٢

 .کند می شود و خود رא برאی زندگی جاودאنۀ آخرت آماده تر אو به آخرت می توجه بیش
شود و אنسان با  ها می  حضور بر سر قبور گذشتگان، سبب جوشش مهر و عاطفۀ אنسان:مهرورزی. ٣

 .کند  میها، دعا و طلب رحمت و مغفرت یادآوری گذشتگان برאی آن
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 قرآن کریم: دلیل سوم

 : فرماید می) وآله علیه אهللا صلی(خدאوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر אکرم 
وَال تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدאً وَال تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوא بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوא وَهُمْ ﴿

 ١٠٣ .فَاسِقُونَ
אى אز آنان نماز مگزאر و بر سر قبرش نَایست، چرאكه آنان به خدא و پیامبر אو  و هرگز بر هیچ مُرده

 .﴾كافر شدند و در حال فسق مُردند
ها نهی شده  אز نماز گزאردن بر منافقان و حاضر شدن بر قبر آن) وآله علیه אهللا صلی(در אین آیه پیامبر 

אست ولی بر طبق אین آیه،  ها سیرۀ אیشان بوده خوאندن بر آن نان و نمازحضور پیامبر بر سر مزאر مؤم. אست
 .אند شده منافقان אستثنا

که رسول خدא  دهد که אصل אین عمل، אمری مستحبی بوده می ظاهر אین آیۀ شریفه نشان
گروه منافقان אز جا،  بدهند، אما در אین ها אنجام אند آن رא در حق همۀ مسلمان بوده مقید) وآله علیه אهللا صلی(

 .אند شده گروه مؤمنان جدא

 روאیات: دلیل چهارم

  دستۀ نخست

 .کنندۀ سیرۀ پیامبر بر زیارت قبور هستند روאیاتی که بیان
 :کند که אیشان فرمودند می نقل) وآله علیه אهللا صلی(هریره אز رسول خدא  אبو. ١

אلسالمَ وَأنِسَ بِهِ، حَتّی یَقوُمَ مِن  وَیَقعُدُ عِندَهُ إالّ رَدَّ علیهما مِن رَجُلٍ یَزُورُ قَبرَ حَمیمِه فَیُسَلِّمُ عَلَیه 
 ١٠٤  .عِندِهِ

نشیند،  دهد بر אو و نزد אو می می که وقتی سالم رود، مگر آن هیچ کسی به دیدאر قبر دوستش نمی
 .شود شود تا وقتی که אز نزد אو بلند می دهد و با אو مأنوس می آن فرد سالمش رא پاسخ

 .אست گرفته  אین روאیت، زیارت قبور و نشستن نزد قبور مورد تأکید قرאردر
 :کند می نقل) وآله علیه אهللا صلی(هریره אز پیامبر אکرم  در روאیت دیگری אبو. ٢

 ١٠٥).אلسالمَ علیه(ما مِن رَجُلٍ یَمُرُّ بِقَبرٍ کانَ یَعرِفُهُ في אلدنیا فَیُسَلِّمُ عَلَیه إالّ عَرَفَهُ وَرَدَّ 
شناخته و به אو  که در دنیا אو رא می) رود به زیارت قبری نمی(کند،  نمی کس אز قبری عبور هیچ
 .دهد شناسد و جوאب سالمش رא می که آن مرده هم אو رא می  مگر آن دهد، نمی سالم

: رمودندאی آمدند و ف کند که אیشان بر سر مقبره می نقل) وآله علیه אهللا صلی(هریره אز پیامبر אکرم  אبو. ٣
 ١٠٦.»אلسالمُ عَلیکُم دאرَ قومٍ مُؤمنینَ، وَإنّا إن شاءَ אهللاُ بِکُم الحِقوُنَ«

 .אست  شده به قبور و صاحبان آن در روאیات بسیاری نقل) وآله علیه אهللا صلی(دאدن رسول خدא  سالم
                                                 

 .٨٤/  توبه.103
 .٤٢٦٠١ ، ح٦٥٦ ، ص١٣ ، متقی אلهندی، جאلعمال کنز .104
 .۲۹۲ ، ص۷  ج عساکر، ، אبنتهذیب تاریخ دمشق .105
 .۷۲۰۷ ، ح۱۳۱ ، ص۴ هی، ج، بیقאلکبری אلسنن  .106
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 دستۀ دوم

 .کنندۀ אستحباب زیارت قبور אست روאیاتی که بیان
 :אند کرده אند و سپس به آن سفارش کرده ز زیارت قبور نهیروאیاتی که אبتدא پیامبر א

 ١٠٧.אلقُبورِ فَزُوروها فَانَّها تُزَهِّدُ في אلدُّنیا وَتُذَکِّرُ אآلخِرَةَةِ کنتُ نهیتُکُم عَن زیار
گویم، به زیارت قبور بروید، زیرא  ولی אینک می کردم،  شما رא אز زیارت قبور نهی] پیش אز אین[من 

 .شود  شما در دنیا و تذکر به آخرت میאین سبب زهد
 ١٠٨.אلقُبورِ فَزُوروها لِیَزیدَکُم زیارتُها خیرאًةِ نهیتُکُم عَن زیار

کنید تا خیرتان   ولی אینک قبور رא زیارت کردم، شما رא אز زیارت قبور نهی) پیش אز אین(
 .شود אفزوده

 ١٠٩.کِّرُ אآلخِرَةَ وَال تَقوُلوُא هُجرאًفَزُوروُها فانِّه یُرِقُُّ אلقَلبَ وَتَدمَعُ אلعینَ وَتُذَ
شود  شدن چشمانتان و یادآوری آخرت می به زیارت قبور بروید که باعث رقت قلب شما و אشکبار

 .بر زبان نیاورید] شود رא که سبب دوری و گسستگی می[و سخنان زننده 
 :شمرد توאن بر دلیل نهی شدن مسلمانان אز زیارت قبور در אبتدאی ظهور אسالم رא چنین می

صبری، شکوه، خودزنی و لطمه  زدند، همچون بی شماری אز مسلمانان به کارهای ناشایستی دست می. ١
אی باعث تعطیل مسائل  خوאنی بر سر قبور، که به گونه های ناشکری אست، و نوحه به سر و سینه، که نشانه

ر که مقدمۀ چنین אعمالی بود، زندگی אست و رسول خدא برאی نهی אز چنین کارهایی אز زیارت قبو
 .فرمودند نهی

یکی אز אین אعتقادאت باطل، אعتقاد . مسلمانان سابقۀ شرک و אعتقادאت باطل برآمده אز شرک دאشتند. ٢
ها خود رא به نوعی نسبت به  آن. مانده אست که روح آبا و אجدאدشان در جهان باقی אی بود مبنی بر אین ویژه

. شد آمدن شرک می وجود بودند که سبب به ها قائل دیدند و نوعی אلوهیت برאی آن می אروאح אجدאدشان متعهد
کردند  می ها و زیارت قبور نهی آمدن چنین شرکی، پیامبر אبتدא אز رفتن به قبرستان وجود برאی جلوگیری אز به

رت قبور بروید و کردند که به زیا شدن تدریجی مردم با شریعت و معارف دینی، پیامبر توصیه و سپس با آشنا
 .بریزید گیرید و تالش کنید אشک  زهد در دنیا و رقت قلب אست، بهره که تذکر آخرت، אز فوאید آن

ریختن بر مردگان نیز  بودن گریستن و אشک سنت، جایز אز روאیات متعدد در جوאمع روאیی אهل
 .رو گریستن بر مردگان مختصّ شیعیان نیست אین آید، אز می دست به

 سیرۀ مسلمانان : جمدلیل پن

אست که پیامبر  شده های تاریخی فرאوאنی نیز نقل شد، گزאرش در کنار روאیاتی که ذکر
 :کرد توאن به موאرد زیر אشاره برאی نمونه می. رفتند و אصحابشان بسیار به زیارت قبور می) وآله علیه אهللا صلی(

: أتَدري ما تَصنَعُ؟ قالَ: ، فَأخَذَ بِرَقبَتِه وَقالأقبل مروאنُ یوماً فوجد رجالً وאضعاً وجهَه علی אلقبر. ۱
وَلم آتِ ) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  جِئتُ رسولَ: فَقال ـ أیُّوب אألنصاري نَعم، فَأقَبلَ عَلَیه فإذא هُو أبوُ

                                                 
 .، أبوאب אلجنائز۱۱۴ ، ص۱ ماجه، ج ، אبن אلسنن .107
 . ، کتاب אلجنائز۳۷۶ ، ص۱ ، حاکم نیشابوری، جאلمستدرک .108
 .همان .109
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هُ، وَلکن ال تَبکوُא علی אلدّینِ إذא وَلیَهُ أهلُ: یَقولُ) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  אلحَجرَ، سَمِعتُ رسولَ
 ١١٠.إبکُوא عَلَیه إذא وَلیَهُ غَیرُ أهِلِهِ

گذאشته و ) وآله علیه אهللا صلی(אند که روزی مروאن کسی رא یافت که چهره به قبر پیامبر  کرده نقل
دאنی چه  کشید، گفت می در حال گریستن אست، אو پشت گردن آن شخص رא گرفت و باال

אیوب אنصاری،  کرد، فهمید אبو خص به אو رویدאنم، وقتی آن ش بله می: کنی؟ אو گفت می
) وآله علیه אهللا صلی(من آمدم با رسول خدא : אیوب گفت אبو. אست] صحابی بزرگ رسول خدא[

אز رسول خدא شنیدم که ] و سپس گفت. [خاطر אین سنگ نیامدم کنم، به کنم و אو رא زیارت دیدאر
تولی شود، و کار دینتان به دست אهلش به دینتان نگریید،آن وقت که אهلش آن رא م: گفت می

 . ناאهالن بیفتدبیفتد، آن موقع بگریید که والیت به دست
کرد  می آمد، گریه کند که بالل در حالی که به سمت قبر پیامبر می می  نقلאلغابه אسدروאیت دیگری رא . ٢

ها  آمدند و אو آن) אلسالم یهماعل(کشید، در אین هنگام אمام حسن و אمام حسین  و صورتش رא به قبر پیامبر می
 ١١١.رא در آغوش گرفت و بوسید

کرده که عبدאهللا بن عمر به زیارت قبر پیامبر  باره نقل אین تیمیه در روאیتی رא אبن. ٣
 ١١٢.کرد می ها سالم آمد و به آن بکر می ، پدرش و אبو)وآله علیه אهللا صلی(

אو چنین אعتقاد دאشته که . رفته אست  زیارت قبور میکند که یکی אز علما رא دیده که به می تیمیه نقل אبن
אست؛ אو به گمان خویش به  کنیم و אمری جایز توאنیم چنین دאد، ما هم می می عمر אین کار رא אنجام چون אبن

 .אست کرده صحابه אقتدא

 ) وآله علیه אهللا صلی(אستحباب زیارت قبر پیامبر : دلیل ششم

دאرد و آن رא אمری  یا אولیای خدא داللت) وآله علیه אهللا صلی(بر پیامبر خصوص به زیارت ق روאیاتی که به
 .کند می مستحب و سزאوאر معرفی

 :فرمودند) وآله علیه אهللا صلی(شده که رسول خدא  אز عبدאهللا بن عمر روאیت. ١
 ١١٣.مَن زאرَ قَبري وَجَبَت لَهُ شَفاعَتي

 .אست کند شفاعتش بر من وאجب کس قبر مرא زیارت هر
 .אند  دאده سنت به درستی אین عمل فتوא مذאهب אربعۀ אهل

 :فرمودند) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم . ٢
 ١١٤.إالّ زیارتي، کانَ حقاً عليَّ أن أکونَ شَفیعاً لهُ یومَ אلقیامةِ) ال تحمِلُهُ(مَن جائَني زאئرאً 

شد نسبت به من حقّی کس به زیارت من بیاید، و آمدن אو هم تنها برאی زیارت من با هر
 .کنم کند که روز قیامت אو رא شفاعت می پیدא

                                                 
 .۵۱۵ ، ص۴  همان، ج.110
 .۲۰۸ ، ص۱ حجر عسقالنی، ج ، אبنאلغابة אسد .111
 .۶۰ تیمیه، ص ، אبنאلمقابر زیارة في אلباهر אلجوאب .112
 .۵۹۰ ، ص۱ ، جאألربعة אلمذאهب علی אلفقه .113
، ٤ ، سمهودی، جאلوفاء وفاءبارۀ אسناد אین حدیث و رאویان آن؛  ؛ در٣ ـ ١١ ، تقی אلدین אلسبکی، صאلسقام شفاء: ک. ر.114
 .١٣٤٠ ص
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אست و אدلۀ  کند، بسیار می رא بیان) وآله علیه אهللا صلی(چنین که فضایل زیارت قبر رسول خدא  روאیاتی אین
 .شد  روאیی، تاریخی و سیرۀ صحابه بیان جا دالیل قرآنی، تا به אین. آیند می شمار جوאز زیارت به

 )وآله علیه אهللا صلی(ان و زیارت قبر پیامبر אکرم وهابی

) وآله علیه אهللا صلی(هریره אز پیامبر  אما وهابیان برאی منع زیارت چه دلیلی دאرند؟ אیشان به روאیتی که אبو
 : אین روאیت چنین אست کند، می אست، אستناد کرده نقل

 ١١٥. وَאلمسجدِ אلحرאمِ وَאلمسجدِ אألقصیمَسجدي هذא: ال تُشَدُّ אلرِحالُ إالّ إلی ثالثهِ مَساجدَ
 .אألقصی אلحرאم و مسجد  مسجد توאند بار سفر بندد مگر برאی سه مسجد، مسجد من، کسی نمی

توאن بار سفر بست، نه  کنند که تنها برאی אین سه مسجد می می وهابیان אز אین روאیت چنین אستنباط
کنند که אگر  می  بزرگان و אولیای دیگر، و حتی تصریحیا) אلسالم علیهم(برאی زیارت حرم אمامان معصوم 

آید، تنها باید قصدش مسجد پیامبر باشد، نه زیارت قبر آن حضرت و אگر چنین قصدی  کسی به مدینه می
 .نیست باشند سفر به مدینه جایز ندאشته

، زیرא אین روאیت ندאرد ها  در پاسخ به وهابیان باید گفت، אین روאیت به هیچ روی داللتی بر אدعای آن
منه دאرد و مستثنی یا אز جنس آن אست که به آن   هر אستثنایی یک مستثنی کنندۀ یک אستثنا אست، بیان

در אستثنای . شود می شود، و یا אز جنس هم نیستند که به آن مستثنای منقطع گفته می مستثنای متصل گفته
منه  در אین روאیت نیز مستثنی. باشد دאشته ودمنه باشد، وج אی که بیانگر مستثنی نوع دوم باید قرینه

 :آید می وجود אین دو אحتمال در معنای אین روאیت به بر אست، بنا محذوف
ال تُشَدُّ «:گویند אین وقتی می بر منهِ محذوف، مسجدی אز مساجد یا مکانی אز אماکن אست، بنا ـ مستثنی

 :یعنی»  من אلمساجدאلرِحالُ إلّا إلی مکان من אألمکنه یا إلّا אلی مسجد
 توאن بست؛ بار سفر به سوی هیچ مکانی به جز אین سه مسجد نمی. ١
 .بست توאن بار سفر به سوی هیچ مسجدی جز یکی אز אین سه مسجد نمی. ٢

منه محذوف که مکان باشد رא به  در حالت אول، مستثنی منقطع אست و نیاز به قرینه دאرد تا بتوאن مستثنی
 .نیست ندאرد، پس אین אحتمال درست אی بر אین אمر وجود ن روאیت هیچ قرینهمعنا אفزود، در אی

אست و نیاز به قرینه هم ندאرد؛  אست، معنا درست و منطقی» مسجد«منه،  ـ אما حالت دوم که مستثنی
אین ظهور אولیۀ روאیت در אین אست که تمام مساجد فضیلت یکسانی دאرند ولی אین سه مسجد بر دیگر  بر بنا
رو אین  אین אست، אز شده دאرند و حتی به مسافرت برאی حضور در אین مساجد سفارش ساجد برتری و فضیلتم

 .شود و تنها ناظر به مسجد אست های دیگر نمی روאیت در بر گیرندۀ زیارتگاه
 که سفر دאرد شود، אدلۀ فرאوאنی وجود نمی  آن حاصل ها، אز در برאبرِ אین دلیل وهابیان که نتیجۀ مطلوبِ آن

شمرده شده אست  هایی به جز אین سه مسجد نه تنها جایز، بلکه مستحب برאی אمور معنوی و دینی برאی مکان
 :برאی نمونه אین آیۀ شریفه אست. شوند و حتی در موאردی سفرها وאجب هم می

 مِّنْهُمْ طائِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُوא فِي אلدِّینِ وَلِیُنْذِرُوא وَمَا كانَ אلْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوא كَافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴿
  ١١٦.قَوْمَهُمْ إِذא رَجَعُوא إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

                                                 
 .١٢٦ ، ص٤ ، مسلم نیشابوری، جصحیح .115
 .١٢٢/ توبه. 116
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كنند  ینم אى كوچ אى אز آنان، دسته پس چرא אز هر فرقه. كنند و شایسته نیست مؤمنان همگى كوچ
دهند ـ باشد كه آنان   وقتى به سوى آنان بازگشتند بیمكنند و قوم خود رא ـ تا در دین آگاهى پیدא

  .﴾بترسند؟] אز كیفر אلهى[
بارۀ یادگیری علم אست، که אلبته در بحث فرאگیری علوم دینی אین آیه بیانگر אستحباب  אین آیۀ شریفه در

 .شود می بودن آن هم، אز אین آیه אستنباط هجرت برאی کسب معارف دینی אست و وאجب کفایی
ال تُشَدُّ אلرِحالُ « ، چنین אستدالل و بردאشتی אز آیه دאرد و در توضیح آن אز روאیت אلعلوم אحیاءאلی در غز

میان زیارت قبور אنبیا، אولیا و در . אست אفزאید که אین روאیت تنها به ذکر نمونه پردאخته کند و می می אستفاده» ...
 .نیست ها تفاوتی  آن دאشتن زیارت אصل فضیلت

 بیان و حضور زنان در قبرستانوها

بارۀ ورود زنان به  دאد، در پرسش و אشکال دیگری که در אین بحث مطرح אست و باید به آن پاسخ
 آیا زنان אجازۀ ورود به قبرستان و زیارت قبور رא دאرند؟. قبرستان אست

زنان رא אز ورود به ) وآله علیه אهللا صلی(کنند پیامبر خدא  دאنند و אدعا می نمی وهابیان אین אمر رא جایز
 .אست کرده ها نهی قبرستان

که  دאرد مبنی بر אین سنت و شیعه وجود نیست زیرא روאیات فرאوאنی در جوאمع روאیی אهل אین سخن درست
) علیها אهللا سالم(אند، حتی زنانِ پیامبر، و روאیت شده که حضرت فاطمه  رفته ها می زنان به قبرستان

رو هیچ دلیلی بر حرمت رفتن  אین אز. شنبه به زیارت قبور بروند ته در روزهای دوشنبه یا پنجאند هر هف بوده مقید
 .ندאرد، بلکه دلیل بر אستحباب آن وجود دאرد زنان به قبرستان وجود

 .شد در אین جا نیز جاری و ساری אست אی که در فوאید زیارت قبور در אبتدאی אین جلسه گفته همان אدله
 :אست سنت آمده شده אز سوی אهل אیات نقلکه در رو چنان

 ١١٧.إنَّ فاطمةَ جائَت إلی قبرِ אلنبيِ فَأخذَت قَبضةً مِن تُرאبِ אلقَبرِ فَوضَعَتهُ علی عَینَیها وَبَکَت
گرفت و آن رא بر  به سوی قبر پیامبر آمد یک مشت خاک آن رא بر) علیها אهللا سالم(فاطمه 

 .دیدگانش گذאشت و گریست
אلشهدא در אُحد و یا در  بر سر قبر حمزۀ سید) علیها אهللا سالم(شده که حضرت زهرא  یگر نقلدر روאیتی د

 .شدند قبرستان بقیع حاضر می
 :אست אست که چنین کرده  نقلאلکبری سننروאیت دیگری رא بیهقی در 

אلمؤمنین مِن  یا أمَّ: لتُمَلیکةَ إنَّ عائشةَ أقبَلَت ذאتَ یومٍ مِن אلمَقابرِ، فَقُ  אهللاِ بن أبی رُوي عن عبدِ
ألیسَ کانَ نهی رسولُ אهللاِ عَن زیارةِ : אلرَّحمن، فقلتُ لَها مِن قَبرِ أخي عبدِ: أینَ أقبلتِ؟، قالت

 ١١٨.نعم، کان قَد نَهی عَن زیارةِ אلقُبورِ، ثُمَّ أمَرَ بِزیارتِها: אلقُبورِ؟ قالت
אلمؤمنین  گفتم אی אمّ. آمد ها می طرف مقبرهدیدم روزی عایشه אز : گوید ملیکه می عبد אهللا بن אبی
آیا رسول خدא אز زیارت قبور : گفتم. آیی؟ گفت אز سر قبر برאدرم عبد אلرحمان אز کجا می

 .کرد کرد سپس به زیارت قبور אمر آری، אز زیارت قبور نهی: بود؟ گفت نکرده نهی

                                                 
 .۴۳۶ ، صאالرتیاب کشف .117
 .١٣١ ، ص٤ ج، بیهقی، אلکبری אلسنن. 118
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 عمومیت برאی زنان و مردאن رא  ،آید که عایشه אز אین אمر رسول خدא می אز אین روאیت تاریخی بر
אی بر خالف  אین نهی وهابیان אز ورود زنان به قبرستان بدون دلیل אست و حتی אدله بر بنا. אست کرده אستنباط
 .دאرد آن وجود

تر ثوאب دאشتن زیارت قبور به وسیلۀ زنان دאرد، אما هرگز به  ها אز نظر ما در نهایت، داللت بر کم אدلۀ آن
אست به کسی که  کردن کسی که در سفر אست و نمازش شکسته مانند אقتدא.  و کرאهت نیستمعنای حرمت
حضور אو در نماز . تری نسبت به حالت عادی دאرد  حضور אو در نماز جماعت ثوאب کم אست، نمازش کامل

 .گیردتر قرאر می אست אما در یک درجۀ پایین جماعت در همان حال که مستحب
אست، به אین معنا אست که אین عمل ثوאب  شده אز حضور مکرر زنان در قبرستان نهیجا نیز אگر  در אین

 .رو سخن وهابیان پذیرفتنی نیست אین אز. تری برאی زنان دאرد کم
کردند و بر سر و صورت  می گری که زنان نوحه جمله אین دאرد אز نهی אز ورود زنان به قبرستان هم دالیلی

کنند، که کارهای  می که بعضی زنان عرب، אمروزه نیز چنین چنان. کردند می خمیزدند و صورتشان رא ز خود می
آموزی و رقت قلب باشد، بسیار  אما אگر به قصد پندگیری، عبرت. ناشایستی אست و نشانۀ ناشکری אست

ن به نبودن ورود زنا نیست، אز אین رو دلیلی بر جایز אست و אز אین جهت میان مردאن و زنان تفاوتی پسندیده
 .ندאرد قبرستان وجود

 چکیده

یکی אز אشکاالت وאرد شده אز سوی وهابیان نسبت به دیگر مسلمانان، بـه ویـژه شـیعیان، زیـارت قبـور و                        
رو شیعیان مـتهم بـه شـرک      אین آلود אست، אز אز نظر אیشان אین عمل شرک. حضور زنان در قبرستان אست   

 . نیاز دאرددرستی یا نادرستی אین نظریه به بررسی . هستند
گزאردن و بزرگدאشت אو אست که אز אین جهت ممدوح           منظور אحترאم  زیارت در معنای عرفی، دیدאر کسی به       

 .אست و مستحب
گـذאرد و فوאیـدی رא بـرאی آن       مـی  אست و علم אخالق هم بر آن صـحه         زیارت قبور אز نظر عقلی پسندیده      
 .شود می وی نیز אستحباب אین عمل بردאشتگذشته، אز آیات قرآن و روאیات نب אین אز. شمرد می بر
 .کند می های تاریخی نیز אز سیرۀ صحابه در زیارت قبر پیامبر و دیگرאن حکایت گزאرش 
کنند و آن رא به منع و حرمت          می وهابیان برאی ممانعت אز زیارت قبر رسول خدא به روאیتی אز אیشان אستناد             

 .ها ندאرد هند، אما אین روאیت نیز داللتی بر خوאستۀ آند می زیارت قبر دیگر אولیای אلهی نیز عمومیت
کنند که אین אشکال نیـز بـا بررسـی روאیـات و               می ها، אشکال وאرد    وهابیان در بارۀ حضور زنان در قبرستان       

 .شوאهد تاریخی پذیرفتنی نیست
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 های آن؛ مسئله شر و پاسخ 
 .אستدالل مکی در אنکار خدא و پاسخ آن 

 عدل אلهی و مسئلۀ شر

چگونه . ، مشکالت و شرور دچار شوند ها ها به دشوאری دهد که אنسان אگر خدאوند عادل אست چگونه אجازه می
نّتِ کالمیِ ما مسلمانان، مسئلۀ عدل کم و بیش در س. توאن میان عدאلت خدא و شرور عالم جمع کرد می

های فرאوאنی رא אیجاد  אما در سنت کالمی یهودی و مسیحی אین مسئله دشوאری.  شده אست אی شناخته مسئله
אند با تمسک به مسئلۀ شر دستاویزی  کرده אست و به همین دلیل برخی אز אندیشورאن غیر متدین تالش کرده

های منکر خدאوند با אتکا به  در قرن بیستم شخصیت.  خدאشناسی توحیدی پیدא کنندهای برאی هجمه به بنیان
معجزۀ  אست که در کتاب ١١٩مکی،. אِل. ها جی یکی אز אین شخصیت. ترאشی پردאختند مسئلۀ شر به دلیل

 در אبتدאی گفتار بایسته אست بدאنیم که در باب!  אستداللی علیه وجود خدאوند مطرح کرده אستخدאشناسی
ترین  ها فرאوאن אست، אما در باب ردّ وجود خدא تنها دو אستدالل فرאهم شده که مهم אثبات وجود خدא אستدالل

 .پردאزیم ها همین אستداللی אست که به آن می  آن

 مسئله شر אز نگاه مکی

 :کند مکی مسئلۀ شر رא به אین صورت طرح می
 .خدא قادر مطلق אست. ١
 ١٢٠.خدאوند خیرخوאه محض אست. ٢
 .در אین جهان شر وجود دאرد. ٣

چون شر وجود دאرد، پس خدאیی با آن אوصاف یعنی قادر مهربان و :  אین אستدالل چنین אستۀنتیج
چون وجود شر یا به . خیرخوאه بندگان وجود ندאرد؛ زیرא אگر خدא وجود دאشته باشد دیگر نباید אثری אز شر باشد

لوگیری אز آن رא ندאرد، یا به دلیل אین אست که توאنا هست אما به دلیل دلیل אین אست که پدیدآورنده، توאنایی ج
آورد و یا به دلیل سومی אست که آقای مکی به آن אشاره نکرده ولی ما  بدذאتی، خیرخوאه نیست و شر پدید می

 که در که پدیدآورنده، خبر ندאشته باشد کنیم، و آن אین  تر کردن אین אستدالل، آن رא بیان می برאی محکم
                                                 

 . وی یکی אز دאنشمندאن رشتۀ فلسفۀ دین אست که به تازگی درگذشته אست.119
تر به   تر روی مفهوم خیرخوאهی تکیه شده و در فرهنگ אسالمی بیش  بیش)atheist(در فرهنگ مسیحی و یهودی ملحد  .120

 .شود مسئلۀ عدאلت پردאخته می



  جلسه ششم/ شبهه شناسی
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 . خبری אو ممکن אست شر پدید آید  گذرد و بر אثر کوتاهی و بی ملکش چه می
دאنشی و نادאنی، ممکن אست شر پدید  بی. ٣عدאلتی یا نامهربانی؛  بی. ٢قدرتی؛  بی. ١: پس אز سه عامل

 با אین توصیف چرא אساساً. گویید که خدא نه نادאن אست، نه ناتوאن و نه بدخوאه حال شما خدאپرستان که می. آید 
 ١٢١شر وجود دאرد؟

 ١٢٢های مسئلۀ شر پاسخ

 :كنیم ها אشاره می آن ترین  های فرאوאنی به אین مسئله دאده شده كه به مهم پاسخ
خوאهد؛ پس شر رא خدא   شر אمری عدمی אست، و אساساً وجود ندאرد و چون وجود ندאرد خالق نمی:نخست

אین پاسخی אست که . عالم אین אست که برخی אز خیرאت وجود ندאرددلیل دیده شدن شر در . אیجاد نکرده אست
 .אند אفالطون و پیروאنش دאده

شر אمری אست که در . شود در کلیت عالم شر وجود ندאرد אما در مقایسۀ میان אجزא شر نمایان می: دوم
 . ردکند ولی در نگاهی فرאگیر شری در عالم وجود ندא نسبت با یک جزء کوچک معنا پیدא می

شر אمری نسبی אست، ممکن אست چیزی نسبت به کسی شر باشد ولی نسبت به کسی دیگر خیر : سوم
همین زهر، گاهی پادزهر و گاهی . باشد، برאی نمونه زهر مار برאی مار خیر אست ولی برאی אنسان شر אست

 .پس شر אمری نسبی אست. شود دאروی شفادهنده می
کند، برאی درک کردن  ا خیر אست، یعنی شر در برאبر خیر معنا پیدא می شر אز نظر منطقی متضایف ب:چهارم

 ١٢٣.خیر، شر هم باید باشد
آیند، برאی نمونه تا فقر   شر وאسطۀ ضروری خیر אست، یعنی تا شر نباشد برخی אز خیرאت پدید نمی:پنجم

اری معنا ندאرد، تا مصیبت نباشد نباشد دیگر صبر در برאبر نادאری معنا ندאرد، تا بیماری نباشد صبر در برאبر بیم
 . خود همین صبرها خیرאت وאالیی هستند. کند صبر در برאبر مصیبت در وجود אنسان معنا پیدא نمی

معنای مختار بودن אنسان אین אست که هم بتوאند خیر بیافریند، هم .  شر الزمۀ אختیار אنسان אست:ششم
 .آید  که موجود مختار بیافریند پیدא אست که شر هم پدید میکند بتوאند شر بیافریند، پس وقتی خدא אرאده می

אین جهان مادی درون خودش ذאتاً شروری دאرد و .  شر الزمۀ جهان אست אما مغلوب خیر אست:هفتم
که خدאی متعال אز אصلِ خلقتِ جهانِ ماده،  אساساً خلق אین جهان بدون شرور אمکان ندאشت، مگر אین

 .آمد تیجه، شری هم پدید نمیکرد که در ن پوشی می چشم
گیری ما در برאبر حوאدث  موضع. کنندۀ خیر و شر אست و شر، مطلق نیست  دیدگاه אنسان تعیین:هشتم

توאند مایۀ رشد و  با یک دیدگاه درست، همۀ حوאدث می.  ها אثرگذאر אست گوناگون در خیر یا شر بودن آن
ن شرور و حوאدث برאی زندگی مادی کوتاه مدت، ضرر و אلبته ممکن אست אی. سعادت אنسان شود و خیر باشد

                                                 
تری دאرد  אلبته אستدالل آقای مکی جزئیات بیش. ۱۶۶ـ ۱۶۸هم، ص ، هادی صادقی، فصل یازددرآمدی بر كالم جدید .121

گوید، مالک ما خدאشناسی عرفی אست و هرچه خدאشناسی عرفی گفت باید آن رא بر خدאشناسان تحمیل  که אیشان می مانند אین
توאند  ، حتی محال هم میبرאی نمونه خدאشناسی عرفی معتقد אست که هیچ حد و مرزی برאی قدرت قادر مطلق وجود ندאرد. کنیم

אی نباشد، زیرא אحتمال وجود خطاهای فرאوאنی در خدאشناسی عرفی  رسد אین نوع رویکرد، رویکرد عالمانه به نظر می. אنجام شود
 .رود، אز אین رو وظیفۀ یک متكلم تصحیح تفكرאت عرفی אست می

 .۱۶۸ـ ۱۶۹ همان، ص .122
 .ل یکی، بدون دیگری ممکن نیست تضایف عبارت אست אز دو אمر وجودی که تعق.123
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توאند عالم ماده رא برאی  گیری صحیح، و در درאز مدت تمام אین شرور می آفاتی دאشته باشند، ولی با یک موضع
 .عالم آخرت تبدیل به خیرאت کند

 پاسخ شبهۀ مكی

 .توאن به شبهۀ مکی پاسخ گفت אز چند رאه، می
مکی . گیرد  قدرت مطلق אست אما אین قدرت مطلق به محاالت تعلق نمی قدرت خدאی متعال،:نخست

آفریند که مانند אنسان אختیار  گوید چرא خدאی متعال موجودی رא نمی  אست و می تقاضای אمری محال کرده
 که אختیار دאرد אما خدא کاری کند که هیچ شری نیافریند و هیچ گناهی نکند، در نتیجه دאشته باشد؛ و با אین

وقتی شرور אخالقی کنار رفت پیرو آن، شرور طبیعی هم کنار . رود وقتی گناه نکرد شرور אخالقی هم کنار می
 کند אنسان مختار با وجود אختیارش همیشه درست אنتخاب کند؟  چرא خدאی قادر و توאنا کاری نمی. رود می

جام دهد ولی در אین صورت خدא توאند کاری کند که אنسان همیشه کار خیر אن پاسخ אین אست که خدא می
که هم بخوאهیم خدא کاری کند که ما درست אنتخاب  אین. شود معنا می دخالت کرده אست و אختیار אنسان بی

که אین کار ما به אختیار خودمان منسوب شود تناقض אست و تناقض یعنی אمر محال و قدرت אو  کنیم و هم אین
 ١٢٤.گیرد نیز بر محاالت تعلق نمی

در منطق . אیم گیرد در אین صورت تناقض رא پذیرفته گر بپذیریم که قدرت خدא به محاالت تعلق می א:دوم
 یکی אز مقدماتدر و فلسفه אثبات شده אست که אگر شما یک مقدمۀ متناقض رא بپذیرید، به אین صورت که 

برאی . توאنید بپذیرید میאستدالل منطقی یک گزאرۀ متناقض به کار رفته باشد، هر گونه نتیجۀ متناقض رא هم 
 ممکن אست، به سخن p و نقیض p و بگوییم جمع pدرست باشد و هم نقیض  pنمونه در אستداللی هم 

 گاه که یک محال پذیرفته شد دیگر همۀ  دیگر یک چیز هم باشد، هم نباشد؛ אین محال אست، در نتیجه آن
 .شود محاالت نیز ممکن می

دא به فعل אختیاری אنسان تعلق گرفته به אین صورت که تنها کار خوب بنا بر אین אگر بپذیریم قدرت خ
که خدא دخالت کند، پس باید طرف دیگر رא هم   نفسه אختیاری باشد و هم אین אنجام دهد یعنی هم אین فعل فی

אگر تناقض . بپذیریم که ممکن باشد خدאی خیرخوאه با قدرت مطلق אجازه دهد که شر نیز وجود دאشته باشد
 ١٢٥.توאن پذیرفت خست پذیرفتنی אست، دیگری رא نیز مین

 حکمت شرور

 :پیرאمون چرאیی وجود شر در عالم دو دیدگاه وجود دאرد
دهد که شر باشد؟   چرא אجازه می אگر خدא مهربان אست،.  אساساً نباید شر در عالم باشد  :دیدگاه نخست

دאرد، باید آسایشگاهی فرאهم کند که به رאحتی در  ها رא بسیار دوست می خدאی مهربان برאی بندگانش، که آن
برند، پس شرور وجود دאرد و  چون که بندگان خدא هم אکنون در آسایش کامل به سر نمی.  جا زندگی کنند آن

 .شود که אین عالم آفریدۀ خدאیی مهربان نیست در نتیجه روشن می

                                                 
 .۱۷۲، هادی صادقی، فصل یازدهم، ص درآمدی بر كالم جدید .124
 .۱۷۶ـ ۱۷۷همان، ص . 125
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. که عالم پرورشگاهِ روح، تربیت و تکامل אستتن قرאر ندאده אست، بل  خدא عالم رא آسایشگاه :دیدگاه دوم
ورزش جسم آن . روح نیز همانند جسم برאی پرورش باید تمرین کند و ریاضت و سختی ببیند تا ورزیده شود

های فرאوאن، سخت و فشرده אنجام دهد تا نیروی بدنی אو אفزوده شود و بتوאند  אست که کسی حرکات و تمرین
ها رא تحمل کند و  روح אنسان نیز باید אین سختی. ری یابد و جسمش به کمال برسدآوردی با دیگرאن برت در هم

خدאوند، عالمی همرאه با خیرאت و شرور آفریده אست تا אنسان . ممارست دאشته باشد تا آرאم آرאم نیرومند شود
 אز ال به الی אنتخاب کند که آیا در אین مسیر پر پیچ و خم روح خود رא پرورش دهد یا نه؟ אین مسیر نیز

 .کنند خیر و شر هر دو به پرورش روح אنسان کمک می. گذرد خیرאت و شرور می
و شما رא אز رאه آزمایش به بد و  ١٢٦؛وَ نَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَ אلْخَیْرِ فِتْنًَة﴿: فرماید خدאی متعال در قرآن کریم می

 .﴾ خوאهیم آزمودکنی

אی شایسته  که ببینیم کدאم یک אز شما بنده ح אست، برאی אینها برאی پرورش رو ها و فتنه אین آزمون
 . شوید؛ حال یا با خیر و یا با شر و یا با هر دو می

آید، زیرא خیر و  گیری אنسان پدید می گفته אین אست که خیر و شر حقیقی با موضع بندی مطالب پیش جمع
آیند عملی در نسبت با کل حیات بشر نتیجۀ خیر אگر بر. کند شر در مقایسه و نسبت با کلیت عالم معنا پیدא می

بنابرאین ممکن אست چیزی در یک . دאشت آن عمل خیر אست و אگر نتیجۀ شر و بدی دאشت، آن عمل بد אست
خیرאت و شرور אز אین جهت که . مقطع کوتاه خوب باشد ولی همان چیز در درאز مدت بد باشد و یا برعکس

و یا بد بیایند، به خیر یا شر نامبردאر شده אست ولی به وאقع هدف אصلی אز ممکن אست به کام ما خوش بیایند 
 :فرماید جا هم روشن می قرآن کریم אین . אی برאی ما به אرمغان بیاورد خیر و شر אین אست که نتیجه

 بسا چیزى رא ١٢٧؛ شَرٌّ لَّكُمْ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوא شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوא شَیْئاً وَ هُوَ﴿
دאرید و آن برאى شما بد  یدאرید و آن برאى شما خوب אست، و بسا چیزى رא دوست م یخوش نم
 .﴾אست

کنندۀ خیر و شر אست و الزم بودن خیرאت و شرور برאی پرورش  بر אین پایه روشن شد که دیدگاه ما تعیین
 ١٢٨.روح، فلسفۀ وجود شرور در عالم אست

 چکیده

هایی  معتقد אست که خاستگاه شر ناتوאنی، جهل و یا نامهربانی خدא אست و אگر خدא چنین ویژگیمکی  
 .شود ندאشته باشد شر אیجاد نمی

های متفاوتی به مسئلۀ شر دאده شده אست؛ برخی شر رא אمری عدمی دאنسته و برخی دیگر آن رא  پاسخ 
و برخی نیز معتقدند که الزمۀ خیر، وجود شر برخی خیر و شر رא متضایف دאنسته . دאنند אمری نسبی می

 .אست

                                                 
 .٣٥/ אنبیاء. 126
 .۲۱۶/  بقره.127
تری در אین زمینه وجود دאرد که توصیه  مطالب بیش درآمدی بر کالم جدید کتاب) شر و قدرت مطلق( در فصل یازدهم .128
 . طالعه کنیدها رא م شود آن می
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کنندۀ خیر و شر אست ولی برخی دیگر آن رא الزمۀ جهان و  برخی بر אین باورند که دیدگاه אنسان تعیین 
گویند شر אمری אست که در نسبت با یک جزء کوچک معنا پیدא  برخی دیگر نیز می. אند אختیار אنسان دאنسته

 .رאگیر در عالم وجود ندאردکند ولی در نگاهی ف می
אنجام دهد ولی در אین صورت  توאند کاری کند که אنسان همیشه کار خیر خدאوند قادر مطلق אست و می 

אین تناقض אست و تناقض یعنی אمر محال و قدرت . شود معنا می خدא دخالت کرده אست و אختیار אنسان بی
 .گیرد אو نیز بر محاالت تعلق نمی

אز אین رو אنباشته אز درد و . ن نیست که هیچ سختی در آن نباشد بلکه پرورشگاه روح אستدنیا آسایشگاه ت 
 .رنج و سختی אست تا زمینه برאی پرورش روح آماده شود
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 شبهات پیرאمون وحی و نبوت؛ 
 .پاسخ به אین شبهات 

 بههطرح ش

אی אست؟ אز دیدگاه تفکّر سنتی، پیامبرאن برگزیدگان  پیامبرאن אز چه سنخی هستند و وحی אز چه گونه
کالم خدא به وسیلۀ فرشته . رسد  ها می אلهی هستند و وحی אز سوی خدאوند و אز آسمان به وאسطۀ جبرئیل به آن

کند و بر  فهمد و حفظ می شتۀ وحی میشود و אو آن رא به کمک خدאوند و فر وحی بر قلب پیامبرش نازل می
در مقابل אین تفکر تلقی دیگری وجود دאرد که پیامبرאن رא برگزیدۀ . کند ها אبالغ می خوאند و به آن مردمش می
دאند و نگاهی زمینی به وحی و پیامبری دאرد، אین نوع نگاه به پیامبری و وحی، پس אز دورאن رنسانس  خدא نمی

ها سعی کردند همه چیز رא به شکل طبیعی و  אت אندیشمندאن אروپایی پدید آمد و آنبه صورت کالن در تفکر
 .אین جهانی تفسیر کنند

אند و אتصال وحی به عوאلم برتر رא  אین تلقی چنین אست که پیامبر و وحی رא تنها אین جهانی تفسیر کرده
یکی אز אین אفرאد در قرن نوزدهم میالدی אند،  در جهان אسالم هم کسانی אین روش رא برگزیده. אند אنکار کرده

 : אست، دیدگاه אو در بارۀ نبوت و وحی چنین אست١٢٩) م١٨١٧ ـ ١٨٩١(سید אحمد خان هندی 
نبوّت یک ملکۀ طبیعی خاص אست، نظیر قوאی دیگر بشر که به אقتضای وقت و محیط شکوفا 

 .سندر شکفند و می که میوه و گل درختان به موقع خویش می چنان. شود می
کند و جبرئیل جلوۀ مجازی و کنایی قوه  אز دیدگاه אو، پیامبر وحی رא به طور مستقیم אز خدאوند دریافت می

به نظر אو وحی چیزی نیست که אز بیرون به پیامبر برسد بلکه همان فعالیت عقل אلوهی . یا ملکۀ پیامبری אست
 . אز نقش جبرئیل אستدر نفس و عقل قدسی بشری אست؛ پیامد سخن אو کاستن یک رتبه
شناسی  پژوه مصری، مکتب تفسیری زبان در אبتدאی قرن بیستم אمین אلخولی، אستاد دאنشگاه قاهره و قرآن

شاگرد אو نصر . ریزی کرد و سعی کرد با نقد אدبی به قرآن بپردאزد، אلبته وی توفیق چندאنی ندאشت قرآن رא پی
گرאیانه، نوعی  شناسانه و تأویل شناسانه، روאن ای فلسفی، جامعتر رفت و با نقده پیش) م١٩٤٣(حامد אبو زید 

 .مند و متأثر אز زمانه معرفی کرد پژوهی جهانی رא عرضه کرد و قرآن رא متنی تاریخی و فرهنگ قرآن

                                                 
  علم،ۀ رא به نام و بهانیطبیع  مسائل ماورאءشت دאیرفت و سع  ی אصالح در هند به شمار می قهرمان אسالمیزمان وی .129

 رنگ ی به شكل،ند، معجزאت رא كه در قرآن نص و صریح אستک كند، غیب و معقول رא تعبیر محسوس و مشهود یتوجیه طبیع
 . كندی قرآن رא زمینینمفاهیم آسما و  دهدی و طبیعیعاد
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دیگرאنی هم אز آرאیی مانند אین دو، پیروی کردند، همچون محمد אرقون و حسن حنفی که אقوאل אیشان 
אمروزه در אیرאن هم برخی אز אفرאد، همچون دکتر عبد אلکریم سروش، . حمد خان هندی אستپیرو آرאی سید א

. ها پیامبر یک אنسان معمولی אست که אدرאکات خاصی پیدא کرده אست אز نظر آن. کنند אین نظریات رא مطرح می
برאی אو چیزی رא با کند که فرشتۀ وحی  رسد و پیامبر گمان می אین אدرאکات خاص אز مجاری خاصی به אو می

رسد، در حالی که אز درون خودش چیزی  کند و چیزی אز بیرون به אو می خوאند و אو رא خطاب می همین لفظ می
 .بیند رא می

حقیقت وحی و پیامبری هم אز جنس و سنخ . دهد אین قوۀ خیال אو אست که جبرئیل به آن صورت می
 دیدگاه پیامبر نقش אصلی رא دאرد و تمام فرآیند وحی אز درون در אین. تر אلهامات شاعرאنه אست، نه چیزی بیش

رود که تکلم  شود و تنها گمان می אی אست که אز درخت پیامبر چیده می وحی مانند میوه. گیرد אو سرچشمه می
ه آفریند در حالی که خدא مستقیم میو אین تکلم אلهی مانند آن אست که بگوییم خدאوند میوه می. אلهی وجود دאرد

دهد، به אین وאسطه  خدא درخت رא אیجاد کرده، درخت هم میوه می. دهد دهد، درخت אست که میوه می نمی
به عقیدۀ אیشان کالم هم אین چنین אست و آن رא باید به . توאنیم بگوییم خدא، میوه رא خلق کرده אست می

 و نه کس دیگر، سپس به وאسطۀ پیغمبر אین کالم رא به طور تمام و کمال אیجاد کرده. پیغمبر نسبت دهیم
 .توאن گفت אین کالم هم، کالم خدא אست که پیامبر رא خدא آفریده، می אین

 رویکردهای مربوط به وحی و نبوت و تفاوت אین رویکردها

 : ها در قالب دو رویکرد کلی هستند אین دیدگاه. های بسیاری وجود دאرد در بارۀ پیامبری و وحی دیدگاه
 ینیرویکرد زم) אلف
 رویکرد آسمانی) ب

 :هایی دאرند אین دو رویكرد با هم تفاوت
در برאبر آن، . کند رویکرد زمینی معتقد אست که عقل بشر خودکفا אست و رאه سعادت رא خودش پیدא می. ١

 .دیدگاه آسمانی معتقد אست که عقل بشر خودکفا نیست و نیازمند دستگیری وحی אست
. ها رא برطرف کند توאند آن شناسد و می وحی نیز אنسان نیازهایش رא میگوید بدون  رویكرد زمینی می. ٢

شناسیم و  شود؛ برخی نیازها رא می گوید بدون وحی، نیازهای وאقعی شناخته نمی در برאبر آن دیدگاه آسمانی می
 .شناسیم برخی دیگر رא نمی

توאند بعضی אز  نیاز دאرد و دین میرویکرد به دین در نگاه زمینی بر אساس نیاز אست، یعنی چون אنسان . ٣
رویم، אما در دیدگاه آسمانی، رویکرد به دین بر אساس  نیازهای معنوی و روحی رא برطرف کند به سرאغش می

 .حقانیت دین אست نه نیاز به تنهایی، אلبته نیاز هم وجود دאرد ولی تنها نیاز نیست
در دیدگاه آسمانی אز باال به پایین، یعنی خدאوند در دیدگاه زمینی حرکت אز پایین به باال אست אما . ٤
 . کننده אست کننده و تعیین אنتخاب
رسد که אسم آن رא  گردد و در پایان به جایی می در دیدگاه زمینی، אنسان به دنبال نیازهای خودش می. ٥

بال نجات אنسان گذאر خدאوند אست، خدאی متعال به دن گذאرد ولی در دیدگاه آسمانی هدف پیامبری و وحی می
 .کند אست و برאی نجات אنسان، پیامبر مبعوث می

در دیدگاه زمینی، پیامبرאن אز سنخ عارفان هستند و تنها یک تفاوت دאرند، تفاوتشان در אحساس . ٦
کنند، אما پیامبر همان عارف אست  مأموریت אست، عارفانِ معمولی אحساس مأموریتی برאی نجات دیگرאن نمی
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کند که مبعوث شده אست تا دیگرאن رא نجات  אحساس مأموریت אضافه شده אست و گمان میکه به אو یک 
ها هستند و به هیچ وجه אز سنخ  شدۀ آن دهد، אما در دیدگاه آسمانی، عارفان محصول حرکت پیامبرאن و تربیت

 .پیامبرאن نیستند
אما در دیدگاه آسمانی .  نیستدر دیدگاه زمینی نیازی به فرض حکمت و خیرخوאهی خدאوند و وجود אو. ٧

ها אگر نباشد دیگر چرא پیامبر بفرستد؟ در دیدگاه  وجود خدא، حکمت خدא و خیرخوאهی אو مفروض אست، אین
אما در دیدگاه . فرستد آسمانی، خدא وجود دאرد، موجودی خیرخوאه و حکیم אست و برאی هدאیت אنسان پیامبر می

 .رخوאهی و حكمت אو نیستزمینی نیازی به אثبات وجود خدא و خی

 سیمای پیامبر در رویکرد آسمانی

אین تعریف مجمل אست و روشن . کند پیامبر کسی אست که אز مجاری خاص، אدرאکات خاصی پیدא می
 אند؟ نیست منظور אز אدرאکات خاص چیست و آن مجاری خاص کدאم

نخ אلهامات شاعرאنه و آن در تعریف پیامبر با رویكرد زمینی مشخص شد كه אین אدرאکات خاص אز س
یعنی پیامبر کسی אست که אز طریق کشف و شهود عارفانه . مجاری خاص هم، کشف و شهود عارفانه אست

 .کند אلهامات شعری پیدא می
شود پیامبر کسی אست که به منظور هدאیت آدمیان برאنگیخته شده تا معارفی  در تعریف آسمانی گفته می
 . אز مبدأ אلهی دریافت و אبالغ کندرא بدون وאسطۀ אنسانی دیگر،

 ١٣٠:در אین تعریف هشت قید وجود دאرد که در قرآن کریم هم بر همۀ אین قیود تأکید شده אست

 אز جنس آدمیان. ١

 .روند خورند و در بازאرها رאه می های دیگر غذא می پیامبرאن نیز مانند אنسان
و پیش אز تو  ١٣١؛لَّا إِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ אلطَّعَامَ وَ یَمْشُونَ فِي אلْأَسْوَאقِوَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ אلْمُرْسَلِینَ إِ﴿

 .﴾رفتند  یخوردند و در بازאرها رאه م یغذא م] نیز[كه آنان  رא نفرستادیم جز אین] خود[پیامبرאن 

 هدفمندی بعثت. ٢

 . رאن אست، فرستاده شده אستپیامبر کسی אست که به منظور هدאیت آدمیان كه هدف אصلی رسالت پیامب
پیامبرאنى كه  ١٣٢؛رُسُالً مُّبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى אللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ אلرُّسُلِ﴿

بهانه [پیامبرאن، در مقابل خدא ] فرستادن[و هشدאردهنده بودند، تا برאى مردم، پس אز دهنده  بشارت
 .﴾حجّتى نباشد] و

 :ا آیۀ شریفۀ دیگری
س אگر برאى شما אز جانب  پ١٣٣؛فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ אتَّبَعَ هُدאيَ فَال یَضِلُّ وَ ال یَشْقَى﴿

 .﴾بخت شود و نه تیره یمن رهنمودى رسد، هر كس אز هدאیتم پیروى كند نَه گمرאه م
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شر و منذر باشند و مردمان، دیگر حجتی بر نبود خدא אند تا مب در אین آیات אشاره شده که پیامبرאن آمده
 .ندאشته باشند، یا אشاره شده که ما هدאیت به سویتان فرستادیم تا مردم بتوאنند אز گمرאهی برهند و نجات یابند

 بعثت. ٣

 .پیامبر کسی אست که برאی هدאیت آدمیان برאنگیخته شده אست
 אللَّهُ אلنَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ אلْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ كَانَ אلنَّاسُ أُمَّةً وאحِدَةً فَبَعَثَ﴿

مردم، אمّتى یگانه بودند؛ پس خدאوند پیامبرאن رא نویدآور و  ١٣٤؛بَیْنَ אلنَّاسِ فِیمَا אخْتَلَفُوא فِیهِ
 فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم  حقّ رא به] خود[دهنده برאنگیخت، و با آنان، كتاب   بیم

 .﴾ دאورى كند،אختالف دאشتند
 :فرماید در آیۀ دیگر می

و در حقیقت، در میان هر  ١٣٥؛وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ אعْبُدُوא אللَّهَ وَ אجْتَنِبُوא אلطَّاغُوَتَ﴿
] دهنده فریب[= خدא رא بپرستید و אز طاغوت  «:]تا بگوید[אى بر אنگیختیم  אمّتى فرستاده

 .﴾»بپرهیزید

 هدאیتگری. ٤

  معارفآورد، پیامبر کسی אست که با هدف هدאیت آدمیان برאنگیخته شده و آن چیزی رא که پیامبر می
 .אست

 یُعَلِّمُكُمُ אلْكِتابَ وَ אلْحِكْمَةَ وَ یُعَلِّمُكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُوالً مِّنْكُمْ یَتْلُوא عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَ یُزَكِّیكُمْ وَ﴿
] كه[אى אز خودتان روאنه كردیم،  همان طور كه در میان شما، فرستاده ١٣٦؛مَّا لَمْ تَكُونُوא تَعْلَمُونَ
آموزد، و آنچه  یگردאند، و به شما كتاب و حكمت م ی مکخوאند، و شما رא پا یآیات ما رא بر شما م

 .﴾دهد یتید به شما یاد مدאنس یرא نم
شود، محتوאی אین آیات، به تزکیه אشاره دאرد،  تأکید می یَتْلُوא عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا و عَلِّمُكُمُیُُدر אین آیۀ شریفه بر 

پیامبرאن אز طریق تعلیم کتاب و حکمت، אنسانی رא که אمکان ندאشت אین چیزها رא به خودی خود بدאند، تزکیه 
 .کنند می

 ون وאسطۀ אنسانیبد. ٥

وאسطۀ אنسان دیگر باشد، چون אگر با وאسطۀ אنسان دیگر باشد אو پیامبر نیست بلکه אو مبلغ אست  אینکه بی
ها خود پیامبر  کنند، אما وאسطه دאرند و وאسطۀ آن ها هم کارهای پیامبرאن رא می مانند روحانیون אمروز، زیرא آن

 .ولی وאسطۀ َملِکی دאردאست אما پیامبر هیچ وאسطۀ אنسانی ندאرد 
آن : بگو ١٣٧؛قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ אلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ אلَّذِینَ آمَنُوא وَ هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ﴿

אند אستوאر  رא روح אلقُدس אز طرف پروردگارت به حقّ فرود آورده، تا كسانى رא كه אیمان آورده
 .﴾ى مسلمانان هدאیت و بشارتى אستگردאند، و برא
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 :فرماید در אدאمه خدאی متعال می
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسانُ אلَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هَذא لِسَانٌ عَرَبِيٌّ ﴿

نه چنین [» .آموزد یین نیست كه بَشرى به אو مجز א«: گویند یدאنیم كه آنان م ی مکو نی ١٣٨؛مُّبِینٌ
به زبان ] قرآن[عربى אست و אین  دهند غیر ینسبت رא به אو م] אین[زبان كسى كه ] نیست، زیرא

 .﴾عربى روشن אست
کند و هیچ وאسطۀ אنسانی وجود  کند وحی رא جبرئیل نازل می آیات فرאوאن دیگری نیز هست که بیان می

 .ندאرد

 مبدأ אلهیאرتباط با . ٦

 . کند پیامبر معارف رא אز مبدأ אلهی دریافت می
 ١٣٩؛نْزَلَ אللَّهُ عَلَیْكَ אلْكِتابَ وَ אلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ אللَّهِ عَلَیْكَ عَظِیماًوَ أ﴿

 و تفضّل خدא بر تو دאنستى به تو آموخت، یو خدא كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه رא نم
 .﴾هموאره بزرگ بود

 دریافت وحی. ٧

 .کند باید وحی دریافت شود، یعنی پیامبر معارف دین رא אز مبدأ אلهی دریافت می
: گوب ١٤٠؛قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ مَا یُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذא بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ﴿

رهنمودى ] قرآن[אین . كنم ی پیروى م،شود یمن فقط آنچه رא كه אز پروردگارم به من وحى م
 .﴾آورند هدאیت و رحمتى אست یאست אز جانب پروردگار شما و برאى گروهى كه אیمان م

 אبالغ. ٨

 .وظیفۀ رسول آن אست که آنچه رא دریافت کرده به دیگرאن אبالغ کند
 ﴾אست؟] אى وظیفه[آیا جز אبالغ آشكار بر پیامبرאن ] لى[و ١٤١؛ إِلَّا אلْبَالغُ אلْمُبِینُفَهَلْ عَلَى אلرُّسُلِ﴿

کسی که אز سوی : کند گونه معرفی می آیات قرآن به روشنی و صرאحت אین قیود رא بیان و پیامبر رא אین
وאسطۀ אنسانی وجود אی אز معارف אست  در אین وحی که مجموعه. کند شود و وحی رא دریافت می خدא مبعوث می

 . کند ها אست و سپس آن رא به مردمان אبالغ می ندאرد و برאی هدאیت אنسان

 دفاع قرآن אز رویکرد آسمانی

گوید آیات  قرآن می. جا پاسخگو باشند هایی که معتقدند وحی אز سنخ אلهام شاعرאنه אست باید אین آن
 . کند میکریمۀ قرآنی، شعر نیست و به صرאحت شعر بودنش رא نفی 
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شاعرى אست كه אنتظار مرگش رא : گویند یا م ی١٤٢؛أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ אلْمَنُونِ﴿
 .﴾]و چشم به رאه بَدِ زمانه بر אوییم[بَریم  یم
. زدند گفتند آیات قرآن ساخته و پردאختۀ شخص پیامبر אست و אتهاماتی אز אین گونه می کسانی نیز می

خوאهند تفسیری زمینی אز وحی، مطابق همان تفسیری که  گویند و می  نیز אفرאدی אین گونه سخن میאمروزه
مشرکان معتقد بودند که آیات رא بشری دیگر به پیامبر . کردند، بیان کنند مشرکان صدر אسالم אز وحی אرאئه می

 . گوید د یا אو شعر یا چیزی مانند آن میده تعلیم دאده یا אینکه برآمده אز باطن אو אست و آن رא به خدא نسبت می
آیا وحی . شود وحی رא אمری زمینی و تنها بشری به شمار آورد، باید تأمل کرد در אین زمینه که آیا می

توאند میوۀ درخت خود پیامبر و صد در صد بشری باشد و در عین حال معتقد باشیم وحی به وאسطۀ پیامبر  می
گوید عین کلمات قرآن حتی با  ن אست که אین אدعا با آیاتی که به صرאحت میرسد؟ پاسخ אی אلهی به بشر می

 :אی אز سوی خدאوند אست، منافات دאرد عربیتش، نازل شده
آن رא روح אلقُدس אز طرف پروردگارت به حقّ : بگو ١٤٣؛قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ אلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴿

 .﴾فرود آورده
 .﴾ما آن رא قرآنى عربى نازل كردیم، باشد كه بیندیشید ١٤٤؛اهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَإِنَّا أَنْزَلْنَ﴿

شد אما چون پیامبر عرب אست و قرآن در  אگر پیامبر אز قومی دیگر بود، قرآن به زبان همان قوم نازل می
 :شود، به زبان همان قوم אست جامعۀ عرب نازل می

و ما  ١٤٥؛لْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ אللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُوَ مَا أَرْسَ﴿
پس خدא هر كه . برאى آنان بیان كند] حقایق رא[هیچ پیامبرى رא جز به زبان قومش نفرستادیم، تا 

 .﴾كند ی هدאیت م،دگذאرد و هر كه رא بخوאه یرאه میب رא بخوאهد
אز אین رو آن نظریۀ . فرستد אین سنت אلهی אست که کتاب آسمانی هر قومی رא به زبان همان قوم می

رسد که אگر قرآن אمری زمینی،  אز سوی دیگر אین پرسش به ذهن می. زمینی وحی با صریح قرآن منافات دאرد
אگر אین سخن درست بود . ت مانند آن رא بیاوردبشری و محصول وجود خود پیامبر بود، چرא بشر دیگری نتوאنس

 :که خود قرآن אین אمر رא تحدی و بیان کرده אست چنان. توאنستند مانند قرآن بیاورند باید دیگرאن هم می
قرآن ] معانى[ در آیا ١٤٦؛أَفَال یَتَدَبَّرُونَ אلْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ אللَّهِ لَوَجَدُوא فِیهِ אخْتِالفاً كَثِیرאً﴿
 .﴾یافتند یאندیشند؟ אگر אز جانب غیر خدא بود قطعاً در آن אختالف بسیارى م ینم

 مرאتب تحدی قرآن

 :کند تحدی قرآن چند رتبه دאرد؛ فخر رאزی شش رتبه رא بیان می
 تحدی به کل قرآن: مرتبۀ نخست
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تُوא بِمِثْلِ هذَא אلْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ قُل لَّئِنِ אجْتَمَعَتِ אلْإِنْسُ وَ אلْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْ﴿
אگر אِنس و جن گِرد آیند تا نظیر אین قرآن رא بیاورند، مانند آن رא نخوאهند :  بگو١٤٧؛لِبَعْضٍ ظَهِیرאً

 .﴾باشند] دیگر[ها پشتیبان برخى  آورد، هر چند برخى אز آن
 ه تحدی به ده سور:مرتبۀ دوم

أَمْ یَقُولُونَ אفْتَرَאهُ قُلْ فَأْتُوא بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَ אدْعُوא مَنِ אسْتَطَعْتُم مِّنْ دُونِ אللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ ﴿
گویید، دَه  یאگر رאست م«: بگو» .رא به دروغ ساخته אست] قرآن[אین «: گویند ییا م ١٤٨؛صَادِقِینَ

 .﴾»توאنید فرאخوאنید یمانند آن بیاورید و غیر אز خدא هر كه رא مشده  سوره بر ساخته 
  تحدی به یک سوره:مرتبۀ سوم

 خود ۀو אگر در آنچه بر بند ١٤٩؛وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوא بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴿
 .﴾אى مانند آن بیاورید ـ سوره گویید ی دאرید، پس ـ אگر رאست مکّאیم ش نازل كرده

  آوردن سخنی مانند قرآن کریم :مرتبۀ چهارم
 .﴾آن بیاورندمانند گویند، سخنى  یپس אگر رאست م ١٥٠؛فَلْیَأْتُوא بِحَدِیثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كانُوא صَادِقِینَ﴿

 . ن بیاوریدتوאنید אز هر אنسانی و حتی مانند پیامبر سخنی مانند قرآ  אگر می: پنجم مرتبۀ
אگر «: بگو» آن رא به دروغ ساخته אست؟«: گویند ییا م ١٥١؛أَمْ یَقُولُونَ אفْتَرَאهُ قُلْ فَأْتُوא بِسُورَةٍ مِّثْلِه﴿

 .﴾» ...אى مانند آن بیاورید گویید، سوره یرאست م
אی אز   سوره یعنی»من مثله«که ند א هتفسیر کردگونه  برخی אین ،»من مثله«فرموده بود آیۀ پیشین که در 

بیاورید، אین یکی אز تفاسیری אست که אز אین آیه شده אست אما  ،درس نخوאنده אستکه  مانند پیامبرکسی 
تر باشد که אگر  رسد אین تفسیر درست با فرض پذیرش אین موضوع، به نظر می. تفسیر چندאن درستی نیست

 .ره مانند آن رא بیاوریدنخوאنده، یک سو خوאنده چه درس توאنید אز هر آدمی، چه درس می
های پیش در אین אست که مخاطب قرآن تا به אین جا یک یک   تفاوت אین مرتبه با مرتبه:مرتبۀ ششم

 :زنند بافی می مردم بودند אما مخاطب אین مرتبه کسانی هستند که به پیامبر تهمت دروغ
توאنید،  یهر كه رא جز خدא م ١٥٢؛ صَادِقِینَ وَ אدْعُوא مَنِ אسْتَطَعْتُم مِّنْ دُونِ אللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ﴿

 .﴾فرאخوאنید
ها رא  ها معتقد بودند پیامبر אین آن. های قرآن در برאبر مخالفان قرآن و پیامبر אست אین مجموعه، تحدی

نند אند نه ما ها در پهنۀ تاریخ نتوאنسته آن. توאنستند، مانند آن رא بیاورند گفتند، می بافد و אگر رאست می خودش می
حتی אحادیث پیامبر . אش، نه حتی حدیثی مانند قرآن رא بیاورند אش و نه مانند یک سوره قرآن، نه مانند ده سوره

گر تفاوت بنیادین میان کالم وحیانی پیامبر و کالم غیر وحیانی  با آیات قرآن متفاوت אست، אین مطلب نمایان
شود که نوع بیان אعجازی که در کالم قرآنی هست  میبا مقایسۀ אحادیث پیامبر و کلمات قرآن، آشکار . אست

אحادیث پیامبر، هم وزن قرآن نیستند تا چه رسد به אحادیثی که אز دیگرאن نقل . در کالم عادی پیامبر نیست

                                                 
 .٨٨/  אسرאء.147
 .١٣/  هود.148
 .٢٣/  بقره.149
 .٣٤/  طور.150
 .٣٨/  یونس.151
 .٣٨/  یونس.152
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אلبته אعجاز قرآن کریم وجوه بسیار دیگری همچون وجوه گوناگون معنایی، علمی، لفظی و אدبی دאرد که . شود
אی که אز آن گذشته אست אندیشۀ אهل אدب، فلسفه، عرفان، کالم، אخالق و  یخ هزאر و پانصد سالهدر درאزنای تار

ها  אند که برאی آن אند و هموאره אعترאف کرده ، رא به خود مشغول دאشته אست و هر گروه אز آن بهره گرفته...
אین نشانۀ . אند در برאبر آن خاضع بودهאند و همیشه  אی אز قرآن آموخته مطلبی تازه دאشته אست و همیشه چیز تازه

 .توאند کالم بشر باشد آن אست که قرآن نمی

 چکیده

که پیامبرאن אز چه  شده دربارۀ پیامبری و وحی، پرسش אز چگونگی وحی אست و אین یکی אز مسائل طرح 
 .سنخند

حی هم אز سوی تفکر سنتی در بارۀ پیامبری و وحی چنین אست که پیامبرאن برگزیدگان אلهی هستند، و 
فهمد و  شود و پیامبر به یاری خدאوند و فرشتۀ وحی آن رא می خدא و به وسیلۀ جبرئیل بر آنان نازل می

 .کند کند، سپس بر مردمش אبالغ می حفظ می
تفکر و تلقی دیگر در بارۀ پیامبری و وحی אین چنین אست که نبوت یک ملکۀ طبیعی خاص، نظیر دیگر  

شود و قرآن متنی تاریخی و متأثر אز زمانه  قتضای وقت و محیط شکوفا میقوאی بشری אست که به א
پیامبر، אنسانی معمولی אست که אدאرکاتی خاص پیدא کرده אست و אین אدرאکات אز مجاری خاص به . אست
 .خوאند کند که فرشتۀ وحی برאی אو چیزی رא با همین لفظ می رسد و گمان می אو می

 .انی و زمینی در بارۀ پیامبری و وحی وجود دאرد که אین دو باهم متفاوتندبه طور کلی دو رویکرد آسم 
אنسان بودن، هدفمند بودن بعثت، برאنگیختگی : در تعریف پیامبری با رویکرد آسمانی هشت قید وجود دאرد 

 .شخص پیامبر، هدאیتگری، אلهی بودن وحی، دریافت و אبالغ وحی
 قرآن کریم در آیاتی نیز به دفاع אز پیامبر و  بوت و وحی אست،آیات قرآن کریم مؤید نگاه آسمانی به ن 

 .وحیانی بودن خود پردאخته אست و مخالفان خویش رא به تحدی فرא خوאنده אست
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ها؛  جدید در بارۀ خاتمیت و אشکاالت هر یک אز آنهای هایی אز قرאئت نمونه 
 .دالیل تجدید نبوت 

 طرح شبهه

در אین زمینه نیز گاهی . موضوع بحث در אین جلسه پایان پیامبری یا در אصطالح، ختم نبوت אست
برخی אز אندیشمندאن نیز گاه تفسیرهایی بیگانه با تفسیر رאیج אز אین . آید هایی پدید می شبهات و پرسش
که دیگر  شود پیامبری پایان گرفت، به دلیل آن گفته می) تفکر سنتی(در تفسیر رאیج . אند موضوع אرאئه دאده

نیازی به بعثت پیامبر جدیدی نبود؛ زیرא نه تحریفی در کالم پیامبر אسالم صورت گرفته، نه پیام אو ناقص بود، 
ر جدید و شریعت جدید باشد و نه در عرصۀ تبلیغ و אند که نیاز به آمدن پیامب نه نیازها آن چنان تغییری کرده

پس هیچ دلیلی برאی برאنگیختن . کنند  جانشینان پیامبر رسالت و پیام אو رא אبالغ می  אبالغ مشکلی وجود دאرد،
אند تفسیرهایی אز پایان نبوت אرאئه کنند که با تفکر  אما در دورאن جدید، برخی خوאسته. پیامبر جدید وجود ندאرد

 .جددאنه و وאردאتی אز سوی אروپا همگون باشدمت

 های جدید در بارۀ خاتمیت هایی אز قرאئت نمونه

 ١٥٣نظریۀ مرحوم אقبال الهوری. ۱

אست، مرحوم אقبال الهوری، אندیشمند بزرگ  پردאزی کرده  یکی אز کسانی که در بارۀ ختم نبوت نظریه
 אنسان در فرمان غریزه אست، و نبی کسی אست که با نبوت به אین معنی אست که«: گوید אو می. پاکستانی אست

کنند در وאقع אز آن  کند و مردمی که אز نبی پیروی می کند و بر پایۀ آن رفتار می אش چیزی رא دریافت می غریزه
گوییم پایان نبوت، به אین معنا אست که حاکمیت غریزه پایان یافته אست  אگر می. کنند حکم غریزی، پیروی می

 » .کند ، دیگر به آن نیاز ندאرد و به عقل خود تکیه میو אنسان
 :برگزیدۀ نظریۀ وی چنین אست

در دورאن . بشر دورאن کودکی خود رא پشت سر گذאشته و אینک دورאن بزرگسالی رא آغاز کرده אست. ١
 . کودکی آدمی در فرمان شهوت و غرאیز אست ولی در دورאن بزرگسالی و پس אز بلوغ در فرمان عقل אست

نگر منابع معرفت در دورאن کودکیِ غریزه، به عنوאن نوعی آگاهی مرموز تلقینی، و عقلِ فلسفیِ کلی. ٢

                                                 
 .١٤٥ ـ ١٤٧، محمد אقبال الهوری، ترجمۀ אحمد آرאم؛ ص אحیای فکر دینی در אسالم .153



  جلسه هشتم/ شبهه شناسی

http://vu.hadith.ac.ir    Shobhe 87-88 V 0.1 

۶۳

. های باطنی אست که منابع معرفت در دورאن بزرگسالی در بر گیرندۀ طبیعت، تاریخ و تجربه אست در حالی 
אین بخش אز سخن אقبال . گردد باز مییعنی در نگاه یک بزرگسال منبع معرفت אز غریزه و عقلِ کلی به تجربه 

אست و تحت تأثیر آن  زیسته  گرאیی אفرאطی در אروپا می دهد که אو در دورאن حاکمیت تجربه الهوری نشان می
 .بوده אست
پیامبری یک نیروی روאنی אست که در אثر آن، אفرאد در אندیشه و عمل خود אز אحکام و دستورאت خاص . ٣

پیامبری مربوط به . که خودشان تجربه کنند و عقلشان رא به کار بیندאزند  بدون אینکنند و آماده تبعیت می
 .دورאن حاکمیت غرאیز אست زیرא وحی خود نوعی غریزه אست

אیشان در مرز میان عالم قدیم و جدید قرאر گرفته אست؛ . پیامبر אسالم با پیامبرאن دیگر یک تفاوت دאرد. ٤
شود و אتکا به وحی دאرد، متعلق به جهان قدیم אست،  אلهام אیشان مربوط میهر چیزی تا آن جا که به منبع 

آموزی و تجربه و אموری אز אین  آید و אو بشر رא به علم ولی هنگامی که پای روحِ אلهام و پیام אیشان در میان می
 .دهد، متعلق به دنیای جدید אست دست سوق می

جا به بعد   אین دیگر نیازی به حاکمیت غرאیز نیست، و אز אین رسالت با ظهور אسالم پایان یافت؛ بنا بر. ٥
 . توאند روی پای خود بایستد و به عقل تجربی خود אکتفا کند بشر می

شود و دیگر  با پذیرش אین دیدگاه، حجیت و אعتبار אدعاهای אشخاص تنها به عقل تجربی محدود می
 . انی تکیه کندتوאند به منبع אلهام، شهود و אلهام وحی هیچ کس نمی

کند و با روش אنتزאعی  قرآن روش تجربی رא در مطالعۀ طبیعت و تاریخ و آیات خود توصیه می .٦
که אز  پسندد به دلیل آن אقبال فرهنگ אروپایی رא می. مآب موאفق نیست فیلسوفان به خصوص فیلسوفان یونانی

 . تری پیدא کرده אست جنبۀ عقالنی گسترش بیش
گونه אز خاتمیت אرאئه  فتی مشابه رهیافت אقبال دאرد، با אین تفاوت که אو قرאئتی شیعهشریعتی نیز رهیا

پذیرد ولی یک نکتۀ  به سخن دیگر شریعتی تبیین אقبال رא به طور کامل می. دهد و אقبال قرאئتی تسننی می
 : אو معتقد אست. ندک  سال دیرتر אعالم می٢٥٠که زمان ختم رهبری رא  אفزאید و آن אین دیگر نیز بر آن می

אش قادر אست بدون وحی و بدون نبوت جدید،  אز אین پس אنسان بر پایۀ روش تربیتی
بنا بر אین دیگر، نبوت خاتمه . روی پای خودش به زندگی אدאمه دهد و آن رא کامل کند

 ١٥٤.یافته אست، خودتان به رאه بیفتید
 : אفزאید و אین رא نیز می

درنگ پس אز مرگ پیغمبر در زنم، אنتخاب سقیفه که بیخوאهم ب אما تنها یک حرف می
 ١٥٥.شد  سال بعد אنجام می۲۵۰مدینه אنجام شد، باید 

 אشکاالت نظریۀ مرحوم אقبال الهوری

 אست که حتی אز حس و  אو وحی رא אز نوع غریزه دאنسته در حالی که غریزه یک אمر طبیعی:אشکال نخست
ماندهی طبیعیِ درون حیوאن אست و نوعِ آگاهی حاصل אز آن نیز بسیار غریزه، سامانۀ فر. تر אست عقل نیز پست

کم אست، بر خالف وحی که نوع آگاهی آن بسیار باال و قوی אست، حتی אز حس و عقل هم مرتبۀ باالتری 

                                                 
 .٦٣ ص  ،٣٠، علی شریعتی، ج مجموعۀ آثار .154
 .۲۰، صشریعتیعلی ، وصایت و شورא .155
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 : گوید مولوی در بارۀ وحی و برتری آن نسبت به جمیع אدرאکات غریزی، حسی و عقلی، چنین می. دאرد
 آدمی رא عقل و جانی دیگر אست  که در گاو و خر אستغیر فهم جان

 ١٥٦هست جـانی در نـبی و در ولی بــاز غـیـر عـقـل و جــان آدمـی
فهم گاوאن و خرאن همان فهم . جانی که در نبی و ولی وجود دאرد باالتر אز عقل و جان آدمی אست

یا در جایی دیگر . ریزی برتر אستروشن אست که אین فهم وحیانی چندین مرتبه אز آن فهم غ. غریزی אست
 : گوید می

 جسم همچون آستین، جان همچو دست  جسم ظاهر، روحی مخفی آمدست
 حـس بـــه سـوی روح زودتـر ره بــرَد  تر بُوَد بـاز عـقـل אز روح مخـفـی
 که אو غیـب אسـت و אو زאن سَـر بُوَد ز آن  تر بُوَد روح وحـی אز عـقـل پنهان

 روح وحـیـش مـدرَک هـــر جان نـشـد  کسـی پنهان نـشـدعقل אحمد אز 
 ١٥٧در نـیـابــد عـقـل کــان آمـد عـزیـز  هاست نیز روح وحـیـی رא مناسـب

تر אز عقل אست و عقل  در حالی که غریزه بسیار پست. توאند אدرאک کند یعنی روح وحی رא حتی عقل نمی
 ١٥٨.حاطه پیدא کندتوאند غرאیز رא تحلیل و درک کند و بر آن א می

زیرא به گفتۀ אو بشر در .  تفسیر אقبال אز خاتمیت برאبر با ختم دین אست، نه ختم پیامبری:אشکال دوم
نیاز אست در حالی که אو پیش אز אین وحی رא هم نوعی غریزه به شمار آورده  دورאن جدید אز حاکمیت غریزه بی

نتیجۀ אین . کند دאرد و تنها به عقل تجربی خویش אتکا میאز אین رو אنسان به אصل وحی و دیانت نیاز ن. بود 
אو فردی متدین و متعبد به شریعت אست אما با تفسیری که אز ختم . سخن بر خالف هدف نخستینِ אقبال אست

 ١٥٩.אین نظریۀ אقبال با אندیشۀ وی سازگار نیست. کند کند در وאقع ختم شریعت رא هم אعالم می نبوت אرאئه می
گویی אقبال همان رאهی رא رفته که فیلسوفان غربی . کند  אو علم تجربی رא جایگزین دین می:אشکال سوم

كه אو مخالف אین رویکرد אست، ولی در عمل، چنین دیدگاهی بر فلسفۀ ختم نبوتش سایه אفکنده  با אین. אند رفته
 ١٦٠.אست

 که אین دو با هم  ت در حالی אقبال گمان کرده אست که وحی همان تجربۀ دینی عارفانه אس:אشکال چهارم
אی برאی نزول معارف אز سوی  وحی نیز وسیله. אند گمان عارفان، محصول تربیت وحی و پیامبرאن אند، بی متفاوت

 ١٦١.خدאوند אست

 ١٦٢نظریۀ تجربۀ تفسیر ناشده. ۲

 که پیامبر بر پایۀ אین دیدگاه میان پیامبر אسالم و پیامبرאن دیگر تفاوتی وجود دאرد و آن تفاوت אین אست
نشده در אختیار مردم قرאر دאد אما دیگر پیامبرאن، تجربۀ خود رא  אسالم تجربۀ خود אز وحی رא به شکل تفسیر

                                                 
 .٤٠٩ ـ ٤١٠ مولوی، دفتر چهارم، ص  ،مثنوی .156
 .٣٢٥٠ ـ ٣٢٥٤، ٣٢٥٩ ـ ٣٢٦١ همان، دفتر دوم، .157
 .٥٣، مرتضی مطهری، ص وحی و نبوت .158
 .٥٠مرتضی مطهری، پیشین، ص . 159
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پیامد آن هم אین چنین אست که بیان تفسیرشدۀ پیامبرאن گذشته با گذشتِ زمان کهنه . کردند تفسیر می
توאند  شود و هر نسلی و هر عصری می کهنه نمیشد، אما بیانِ تفسیرنشدۀ پیامبر אسالم با گذشت زمان  می

 .אی אز آن אرאئه کند تفسیری تازه
אی مدعی شد كه ما تجربۀ تفسیر نشده  که אین نظریه رא مطرح کرد در مقاله دکتر سروش پس אز آن

 به ندאریم و در وאقع هر پیامبری تفسیر خود رא אز حقیقت عرضه كرده אست و אز همین رو אست كه אدیان متعدد
سِّر گوناگونی אدیان در אین אست كه هر پیامبری אز نظرگاه خاص خود به حقیقت نگریسته و . وجود آمده אست

 ١٦٣.تجربۀ ویژۀ خود رא אز حقیقت، یافته אست و بیان کرده אست
برאی خاتمیت چهار معنا برشمرد و ظاهرאً » خاتمیت پیامبر«ی با عنوאن  אیشان پس אز مدتی در سخنرאنی

 .ر معنا رא هم پذیرفتهر چها
 .پس אز پیامبر אسالم، پیامبر دیگری نخوאهد آمد. ١
 .پس אز شریعت אسالم، شریعت دیگری نخوאهد آمد. ٢
 .عصر پیامبرپروری گذشته אست. ٣
 ١٦٤.والیت تشریعی برאی شخص دیگری وجود ندאرد و همه باید با دلیل حرف بزنند. ٤

 .شود  نفی میهای אمامان نیز بر אین پایه، حجّیت گفته

 אشکاالت نظریۀ تجربۀ تفسیر ناشده

אما متأسفانه گویندۀ آن به .  אین تفسیر تا حد زیادی به تفسیر سنتی אز وحی نزدیک אست:אشکال نخست
אو معتقد شد که پیامبر אسالم هم، مانند پیامبرאن . سرعت نظرش رא تغییر دאد و אز אین אعتقاد دست بردאشت

 ١٦٥.ود رא در אختیار مردم قرאر دאددیگر تجربۀ تفسیرشدۀ خ
گویند پیامبرאن پیشین، تجربۀ تفسیرشدۀ خود رא در אختیار   به چه دلیل صاحبان אین نظریه می:אشکال دوم

کردند و در  وאسطه دریافت می شد؟ پیامبرאن پیشین نیز کلمات خدא رא بی ها وحی نمی رאر دאدند؟ آیا به آنمردم ق
 :کنیم هایی אز آیاتی که در אین باره وجود دאرد رא بیان می نمونه. ددאدن אختیار مردم قرאر می
 :فرماید قرآن کریم می

 دאدیم؛ سپس در آن ی كتاب آسمانی ما به موس؛وَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى אلْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ﴿
 ١٦٦ .﴾אختالف شد

 :فرماید یا می
 אز یرא به گروه) یآسمان( سپس אین كتاب ؛یْنَا مِنْ عِبادِنَاثُمَّ أَوْرَثْنَا אلْكِتابَ אلَّذِینَ אصْطَفَ﴿

 ١٦٧.﴾بندگان برگزیده خود به میرאث دאدیم

                                                 
 .٣٦های مستقیم، عبدאلکریم سروش، كیان، ش  صرאط .163
 .١٣٥ ـ ١٣٤، ص ١٣٧٨ نبوی، تهرאن، موسسۀ فرهنگی صرאط، ۀخاتمیت پیامبر، عبدאلکریم سروش، بسط تجرب .164
 .٢٢٦ ـ ٢٢٧ هادی صادقی، پیشین، فصل سیزدهم، ص .165
 .٤٥/ فصلت. 166
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ها دאده شده، نه یک تجربۀ  در אین آیه کتاب به معنی یک אمر مدوّن با کلمات معین אست که به آن
 . تفسیرشده אز سوی خودشان

 :فرماید می) علیه אلسالم(یا אز قول عیسی بن مریم 
)  زبان به سخن گشود ویناگهان عیس(؛ قَالَ إِنِّي عَبْدُ אللَّهِ آتَانِيَ אلْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِیّاً﴿

  ١٦٨.﴾به من دאده؛ و مرא پیامبر قرאر دאده אست) یآسمان(من بنده خدאیم؛ אو كتاب «: گفت
توאن گفت پیامبرאن  نمیکتاب در آیه، داللت بر אین دאرد که عین کلمات אز سوی خدא آمده אست، پس 

که گفته شد אین هم با آیات  چنان. אند אند و وحی رא با کلمات خویش بیان کرده پیشین تجربۀ تفسیرشده دאشته
  ١٦٩.قرآن سازگار نیست
گوید چون پیامبر אز دنیا رفت و نبوت ختم شده אست، سخن شخص دیگری   אیشان می:אشکال سوم

شخصیت نبوی אو אست و پس אز אو چون که ختم نبوت شده و دیگر پشتوאنۀ سخن نبی . حجت تعبدی نیست
کسی چنین شخصیتی ندאرد پس سخن هیچ کس پشتوאنه ندאرد و همۀ אفرאد تنها باید אستدالل بیاورند تا 

صاحبان אین . ها אست پیامد אین بیان نفی عصمت אمامان و نفی حجّیت سخن آن. سخنشان پذیرفته شود
אین تفسیر با فهم אهل سنّت متناسب אست . مان هم، مانند مردمِ دیگر، אفرאد عادی هستندنظریه معتقدند که אما

  ١٧٠.شود چنین تفسیری אز یک فرد شیعه به هیچ روی پذیرفته نمی. و با تفاسیر شیعه سازگار نیست

 ١٧١دالیل تجدید نبوت

فاق אفتاد در بارۀ אسالم رخ אما چرא ختم نبوت אتفاق אفتاد؟ چون دالیل تجدید نبوت که در אدیان دیگر אت
 :ندאد، زیرא تجدید نبوت به چهار دلیل ممکن אست، אتفاق بیفتد

.  تحریف دین پیشین؛ با تحریف دین پیشین نیاز אست که دین جدیدِ بدون تحریف بیاید:دلیل نخست
دیگر نیازی به دאرد، پس  کند که خدאوند، دین אسالم رא אز تحریف و آسیب مصون نگاه می قرآن کریم بیان می

 .آمدن پیامبر جدید نیست
كتاب رא بر تو نازل ] אین[ و ما ؛وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ אلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ אلَّذِي אخْتَلَفُوא فِیهِ﴿

 ١٧٢.﴾אند، برאى آنان توضیح دهى كه آنچه رא در آن אختالف كرده نكردیم، مگر برאى אین
 :فرماید یאی دیگر م و در آیه

 م،یא  نازل کردهجیرא به تدر قرآن   نی ما אد،یترد ی ب؛إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا אلذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴿
 ١٧٣.﴾ بودمیو قطعاً نگهبان آن خوאه

توאنست  های پیشین؛ אگر ظرفیت بشر در گذشته ناقص بود و نمی  نقص ظرفیت وجودی אنسان:دلیل دوم
ل، جامع و تمام عیار رא بپذیرد، با گذشت زمان، با تربیت، رشد و پیشرفتی که بشر و قوאی عقالنی یک دین کام

) صلی אهللا علیه و آله(هنگامی که پیامبر אسالم . אو پیدא کرد به تدریج אین توאنایی حاصل شد و دین خاتم آمد
                                                 

 .٣٠/ مریم. 168
 .٢٢٧ ـ ٢٢٨هادی صادقی، پیشین، فصل سیزدهم، ص . 169
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. سازی کند د و در همۀ אبعاد حیات پیاده بشر توאنست אین دین رא حفظ کند و آن رא به دست بگیر برאنگیخته شد،
به . های مادی و معنوی بشر پیشین אست تر אز ظرفیت های مادی و معنوی بشرِ אمروز بسیار אفزون ظرفیت

در گذشته به دلیل پیشرفت نکردن . توאند جامعیت دین رא درک کند و آن رא به کار ببندد همین دلیل بشر می
 ٢٣دورאن . قرآن نیز به تدریج نازل شد و به کمال رسید. شد عیت אدرאک نمیمدنیّت و جوאمع بشری، אین جام

که خدאوند  سالۀ نبوت پیامبر אسالم سبب شد که جامعه به تدریج تربیت و آمادۀ کمال دین شود، آن چنان
 :فرماید متعال در سال پایانی نبوت אیشان می

 אمروز، ؛ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَكُمُ אلْإِسْالمَ دِیناًلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُא﴿
دین شما رא كامل كردم؛ و نعمت خود رא بر شما تمام نمودم؛ و אسالم رא به عنوאن آیین 

 ١٧٤.﴾شما پذیرفتم) جاودאنِ(
خدאوند به אندک به کمال وאقعی و تمامیت رسیده و  دهد که אین تکامل تدریجی אندک آیۀ شریفه نشان می
قرآن در אین باره . با وجود אین رضایت دیگر نیازی به آمدن دین جدیدی نیست. אین دین رאضی شده אست

 :فرماید می
 و سخن پروردگارت به رאستى و دאد، ؛وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْالً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴿
 ١٧٥.﴾אى برאى كلمات אو نیست دهنجام گرفته אست؛ و هیچ تغییردهنאسر

 تغییر نیازها؛ אگر نیازهای بشر در گسترۀ زمان به صورتی تغییر کند که شریعت پیشین :دلیل سوم
 . ها نباشد، نیاز به تغییر شریعت و تجدید دین אست پاسخگوی آن

ساسی هیچ گاه تغییر نیازهای א. אند، نیازهای אساسی و אولیه، و نیازهای فرعی و ثانویه نیازهای بشر دوگونه
نیازهای אساسی مانند خورאک، پوشاک، بهدאشت، אمنیت . شوند کند ولی نیازهای ثانویه معموًال دگرگون می نمی

های  ، نیازهای ثانویه نیز مانند نوع تفریحات، تعامالت رفتاری، نوع پوشش و شکل و رنگ و سرگرمی...و 
به ی نیازهای אولیه همیشه ثابت אست توאند تغییر کند ول نوی میאین نیازهای ثا. ها گوناگون بشری و مانند אین

אسالم برאی نیازهای אولیه، . های ثابت אستساختار ثابت درخور نیاز. ابت אستکه ساختار وجود بشر ث دلیل آن
م سالאصول ثابتِ א. אحکام ثابتی دאرد و با تغییر نیازها هم אنعطاف الزم رא برאی تغییر حکم در نظر گرفته אست

های جدیدی אز شیوۀ زندگی رא طرאحی و  کند که با تغییر نیازها بتوאن شکل אین אمکان رא برאی ما فرאهم می
جمع میان ثبات و تغییر مبتنی بر چهار رکن . אجرא کرد و دیگر نیازی به تغییر شکل دین אز پایه و אساس نیست

 . کند אست که شهید مطهری آن رא אین گونه بیان می
 :  بر پایۀ چهار رکن אستوאر אستخاتمیت

 .های ثابت و متغیر אست אنسان دאرאی جنبه.  אنسان متغیر אست ولی مدאر ثابتی دאرد)אلف
توאنیم فروع متغیر رא  تند و به وسیلۀ אین אصول ثابت میدر אسالم، אصول ثابت، و فروع متغیر هس )ب

 . אستنباط کنیم
. هاد و دאنش مقام وאالیی دאرد و بسیار به آن توصیه شده אست عالم אسالم، عالمی אست که در آن אجت)ج

 . توאند فروع متغیر جدید رא به אصول אولیۀ ثابت برگردאند و نتیجه بگیرد אنسان همیشه با אجتهاد می

                                                 
 .٣/  مائده.174
 .١١٥/  אنعام.175
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אی در کتاب و سنت بیان  ناپذیر אست، یعنی مطالب אصولی حیات به אندאزه  אستعدאد کتاب و سنت پایان)د
به אین دلیل دیگر .  نیاز رא אز آن אصول אستخرאج و אستنباط کرد توאن در هر زمان فروع مورد میشده אست که 

  ١٧٦.نیازی به آمدن شریعت جدید نیست
به سخن . کندشود אما پیامبر تغییر می  نیاز به تفسیر و تبلیغ؛ با אین دلیل شریعت دگرگون نمی:دلیل چهارم

ات کرده ولی دستورאت و شریعت אو به نقاطی אز سرزمین אو نرسیده که پیامبری وف دیگر ممکن אست با אین
گاه ممکن אست پیامبری پس אز אو بیاید و همان شریعت رא אحیا و دوباره تبلیغ  باشد، یا فرאموش شده باشد، آن

 ةُلَماءُ وَرِثَאلعُ«: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(که پیغمبر خدא  در אسالم نیازی به אین کار نبود به دلیل آن. کند
אین علما با تربیت אمامان . دهند ها رא در تبلیغ دین אنجام می ؛ علما وאرثان پیامبرאن هستند و وظیفۀ آن»אألنبیاء

אند و نه تنها در میان شیعیان، بلکه در میان אهل سنت هم بخش زیادی  پرورش یافته) علیهم אلسالم(معصوم 
تبیین شد و سبب شد مشکلی אز ) علیهما אلسالم(ام باقر و אمام صادق אز معالم دین و معارف دینی به دست אم
ها صد در صد نیست אما همین که بتوאن  هر چند در تبلیغ دین موفقیت. جهت ترویج معارف دین پیش نیاید

رسانیِ   ـ אز کتاب و سنت אستنباط کرد، و אشخاص و منابع אطالع  مانند آنچه אمروز موجود אست אصل دین رא ـ
کند و نیازی به تجدید  صادق، אمین و توאنایی هم وجود دאشته باشند که دین رא به دیگرאن برسانند، کفایت می

رא در ترویج معارف نورאنی אسالم و تربیت مبلغان ) علیهم אلسالم(אلبته به هر روی نقش אمامان . نبوت نیست
 .نیکو نباید نادیده گرفت

 چکیده

אو پیامبری رא وאبسته به دورאن . گاه אقبال الهوری در بارۀ خاتمیت אستهای جدید، دید אز جمله قرאئت 
گوید در دورۀ جدید به دلیل به  אو می. کند دאند و وحی رא هم نوعی غریزه محسوب می حاکمیت غرאیز می

 .کمال رسیدن عقل אستقرאیی دیگر نیازی به دستورאت بیرونی وحی نیست
تفاوت بارز ) אلف: سازد، אز جمله ی بر آن وאرد میچندאشکاالت شهید مطهری در بررسی نظریۀ אقبال،  

مطابق نظر אقبال، تجربۀ دینی و شهود باطنی ) وحی با غرאیز و برتر بودن آن אز جمیع אدرאکات غریزی؛ ب
אز نوع غریزه אست و אگر دورאن حاکمیت غرאیز به سر آمده باشد، دورאن تجربۀ دینی هم باید سپری شده 

نظریۀ אقبال چیزی جز جانشین ساختن ) پذیرد که چنین نیست؛ ج  آن که خود אقبال هم میباشد و حال
 .علم تجربی به جای دین نیست

تجربۀ ناب و تفسیرنشدۀ خود رא در ) صلی אهللا علیه و آله(دאنند که پیامبر  برخی رאز خاتمیت رא در אین می 
 رא برآورده های خودتفسیرنشده نیازمرאجعه به אین تجربۀ توאنیم با  אز אین رو ما می.  قرאر دאده אستאختیار ما

تجربۀ «که  ها مبنی بر אین אلبته אین مطلب با אعتقاد دیگر آن. سازیم؛ بنا بر אین دیگر نیازی به پیامبر نیست
 .در تعارض אست» تفسیرنشده ندאریم

ت و אشکال دیگر אین אست אنگاری وحی با تجربۀ دینی אس ترین אشکاالت אین نظریه یکسان یکی אز مهم 
توאند وجود دאشته باشد یا خیر، که ظاهرאً بر אساس مبانی خود  که אساساً آیا تجربۀ ناب و بدون تفسیر می

 . سخن هم אین אشکال وجود دאردۀگویند

                                                 
 .۱۴۳ ـ ۱۵۶، مرتضی مطهری، ص خاتمیت .176
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صلی אهللا (حجّیت سخن پیامبر ) علیهم אلسالم(אین نظریه אفزون بر אز میان بردن حجّیت سخنان אئمه  
 .برد رא نیز در تفسیر وحی אز میان می) هعلیه و آل

تحریف، نقص، تغییر نیازها و : אند אز شوند؛ عوאمل אصلی عبارت های گوناگونی سبب تجدد شریعت می علت 
که پس אز אسالم، هیچ یک אز אین عوאمل وجود ندאرد، אز אین رو سببی هم  به دلیل آن. نیاز به تفسیر و تبلیغ

 .برאی تجدد دین موجود نیست
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 تفاوت وحی با تجربۀ دینی؛ 
 .ناپذیری قرآن و نظر شیعه و אهل سنت در بارۀ آن تحریف 

 طرح شبهه

که وحی همان تجربۀ دینی אست و نزول وحی به پیامبر  ١٧٧بسیاری אز فیلسوفان دین بر אین باورند
جوشد، و وحی هم، مانند خوאب  می)  آلهصلی אهللا علیه و(حقیقت ندאرد؛ بلکه هرچه هست אز درون خود پیامبر 

 .אی אز وאقعیت و حتی عینیّت ندאشته باشد و رؤیا ممکن אست بهره
های دینی و   که میان تجربه معنا شدن نزول وحی אز سوی خدאوند אست، در حالی پیامد چنین تفکری، بی

 .های جدی وجود دאرد وحی تفاوت

 های دینی تفاوت وحی و تجربه

  ١٧٨فتگی وحی אز فرهنگ زمانهجهت نیا) אلف

אند، با فرهنگ زمانۀ  هایی که אنبیا به عنوאن وحی در אختیار بشر قرאر دאده معموالً مجموعه تعالیم و فرمان
تر خرאفی،  های حاکم بر جامعۀ خودشان که بیش های رאیج و אندیشه אنبیا معموالً با سنّت. אنبیا در تقابل אست

ها  אی رא بر جای آن های تازه ها و אندیشه خاستند و سنت ه אست، به مبارزه بر میپوچ، دست و پاگیر و منحط بود
 . کردند ، ناشی אز معارفی אست که אز طریق وحی אز سوی خدאوند دریافت می بخشی אز אین تحول. نشاندند می

 آدאب و ، بسیاری אز)صلی אهللا علیه و آله(برאی نمونه در دین אسالم نیز وحی نازل شده بر پیامبر 
های رאیج آن زمان و אخالقیات جاهلی و ناشایست و غیر אنسانی، همچون زنده به گور کردن دخترאن رא  سنت

یافته و متأثر אز فرهنگ  بنا بر אین وحی جهت. نفی کرد و אخالقیات و رفتارهای دیگری رא به جای آن نشاند
אین مسئله با مقایسۀ پنجاه سال پیش . کرد د نمیزمانۀ خود نیست و אگر אین چنین بود، אین همه دگرگونی אیجا

های  کند ولی در تجربه אی אیجاد می بنا بر אین وحی فرهنگ تازه. شود אز ظهور אسالم و پس אز آن روشن می
 . های دینیِ عارفان، متناسب با فرهنگ خودشان אست دینی אین چنین نیست، معموالً تجربه

                                                 
، وین پرאود دینی تجربۀء אلدین خرمشاهی، تهرאن، אنتشارאت سروش؛ س، ترجمه بهای، אستفلسفه و عرفان: ک. برאی نمونه ر.177

 .ترجمۀ عباس یزدאنی، قم، אنتشارאت کتاب طهفوت، 
 .٢٤٥ ـ ٢٤٦ هادی صادقی، فصل چهاردهم، ص درآمدی بر کالم جدید، .178
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 ١٧٩تفصیلی بودن وحی) ب

دهد و پیامبرאن نیز آن معارف رא با بیانی روشن و تفصیلی به   به روشنی به پیامبرאن میوحی معارف رא
های دینی که عموماً همرאه با אبهام אست و معموالً عارفان  کنند، بر خالف تجربه مردمان خویش منتقل می

یم אز چه سنخی אست، دאن אیم אما نمی ناپذیر אست، چیزی رא אدرאک و حس کرده های ما بیان گویند تجربه می
 . گونه نیست توאنیم آن رא به زبان بیاوریم در حالی که وحی אین نمی

 ١٨٠بخشی وحی אطمینان) ج

که هیچ جای شک و  به طوری . کند وحی حالتی سرشار אز אطمینان به صدق خود در پیامبر אیجاد می
ی با نوعی אطمینان ندאشتن به صحت های دینی و عرفان אما تجربه. گذאرد אی نسبت به صدق آن باقی نمی شبهه

 . مضامین همرאه אست

 ١٨١آفرینی وحی شریعت) د

هایی رא אز سوی خدאوند برאی  آفرین אست، یعنی دستور אلعمل کم برخی אز אقسام وحی، شریعت دست
آورد؛ همچون مسائل مربوط به زندگی فردی تا مسائل  زندگی فردی و אجتماعی پیروאن خود به אرمغان می

های دینی و عرفانی معموالً چنین چیزی  در حالی که در تجربه. אجتماعی، אقتصادی، سیاسی و قضاییکالن 
 .شود مشاهده نمی

 182 אختالف و تناقضندאشتن) ه

אلبته مقصود אین . های אعجاز قرآن אختالف ندאشتن و متناقض نبودن آیات قرآن باهم אست یکی אز جنبه
ن کریم با هم تفاوت ندאرد، بلکه منظور אین אست که پس אز فهم معانی אی در قرآ نیست که ظاهر هیچ دو آیه

صدر و ذیل وحی، . شود گونه تناقضی در مقاصد و مفاهیم אلقاشده دیده نمی آیات و مقاصد گویندۀ آن، هیچ
 شود، های دینی אختالف و تناقض فرאوאن دیده می  که در تجربه در حالی. کند های دیگر آن رא تأیید می بخش

 .אحوאل عارفان در صبح و شام متفاوت و متناقض אست، אما در وحی چنین نیست
 : فرماید قرآن کریم می

قرآن ] معانى[آیا در  ١٨٣؛أَفَال یَتَدَبَّرُونَ אلْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ אللَّهِ لَوَجَدُوא فِیهِ אخْتِالفاً كَثِیرאً﴿
 .﴾یافتند یدא بود قطعاً در آن אختالف بسیارى مאندیشند؟ אگر אز جانب غیر خ  ینم

که کشف و شهود عارفان   אختالف ندאشتن در سرאسر قرآن مصونیت وحی אز خطا אست؛ در حالی  سرّ אین
 .אز خطا مصون نیست

                                                 
 .٢٤٦ همان، ص .179
 .٢٤٧ پیشین، هادی صادقی، فصل چهاردهم، ص .180
 . همان.181
 . ٢٤٩ ـ ٢٥٠ همان، ص .182
 .٨٢/  نساء.183
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אش  های عارفان אست و אگر رتبه که معتقدند قرآن אز سنخ تجربه אین نوعی تحدی قرآن אست، کسانی 
گو باشند که چرא در صدر و ذیل قرآن هیچ אختالفی دیده  کمی برتر אست، باید پاسخبرتر אست تنها 

  ١٨٤.شود نمی

 ناپذیری قرآن تحریف

 אتهام אعتقاد شیعه به تحریف قرآن

کنند که شیعیان  ها אدعا می آن. کنند برخی אز אفرאد تندرو אهل سنت، אتهامی رא نسبت به شیعیان عنوאن می
 .یانی بودن آن، دست برده شدن در آن و یا حذف و אضافه در آن אعتقاد دאرندبه تحریف قرآن، غیر وح

در آن . خاستگاه אتهاماتی אین چنین، روאیات ضعیفی אست که در برخی אز جوאمع روאیی شیعه وجود دאرد
) علیهم אلسالم( که با אهل بیت  هایی אز قرآن حذف شده אست و برخی אز کسانی روאیات آمده אست که بخش

تنها . אند אست رא حذف کرده) علیهم אلسالم(אند، آیاتی אز قرآن که در بارۀ فضایل אهل بیت  دشمنی دאشته
تر علمای شیعه نیز אز  گونه روאیات ضعیفی אست که بیش که در بارۀ تحریف قرآن وجود دאرد، אین چیزی
 .אند  رא پذیرفتهها אین روאیات אند و تنها אندکی אز آن گونه روאیات رویگردאنی کرده אین

ها کسی قائل به אضافه شدن چیزی به قرآن  بر فرض که نظر آن شمار אندک رא بپذیریم، حتی אز میان آن
ها بر אین باورند که همۀ قرآنِ  به دیگر سخن، آن. ها تنها معتقدند که אز قرآن چیزی کم شده אست نیست؛ آن

تنها אدعای . غییر عبارאت در آن رخ ندאده אستموجود אز سوی خدא אست و تحریفی به معنای زیادت و ت
در درאزنای . אی قائل به אین سخن نیست مانده، کم شدن بخشی אز قرآن אست و אمروزه نیز هیچ شیعه باقی

ها هر چیزی که هست، همین قرآن  به باور آن. אند تر شیعیان به محفوظ بودن قرآن باور دאشته تاریخ نیز بیش
 .با قرآن دیگرאن یک حرف هم متفاوت نیستموجود אست و قرآن ما 

تر  אگر بخوאهیم مقابله به مثل کنیم باید گفت، با بررسی جوאمع روאیی אهل سنت، روאیاتی به مرאتب بیش
که אهل  یابیم که مدعی تحریف در قرآن هستند، و با توجه به אین אز روאیات موجود در کتب روאیی شیعه می

گیری کرد که تمام אهل سنت  توאن نتیجه یح بخاری، صحیح אست، آیا میسنّت معتقدند تمام روאیات صح
אلبته ما به دلیل وجود چنین روאیاتی، אهل سنت رא متهم به ! אعتقاد به تحریف قرآن دאرند، آیا אین درست אست؟

 روאیات در گونه تری אز אین کنیم و אنتظار دאریم آنان نیز به دلیل وجود تعدאد کم אعتقاد به تحریف قرآن نمی
جوאمع روאیی شیعی، ما رא متهم به چنین אعتقادی نکنند و به کالم فقها، مفسرאن و متکلمان بزرگ شیعه 

 . אند یا خیر ها چنین بردאشتی دאرند و به آن روאیات عمل کرده مرאجعه کنند و ببینند که آیا خود آن
. رآن موجود نزد شیعه و سنی قائل هستندتر علمای شیعه אز אبتدא تا به אمروز، به تفاوت ندאشتن ق بیش

ها خبری ندאرند بلکه  های جدאگانه نیستند که بگوییم دیگرאن אز آن אی با قرآن کی، در گوشهکوچشیعیان گروه 
 .کند ها با دیگرאن تفاوتی نمی جمعیت بسیاری هستند و قرآن آن

بیت  برאی تمسک به قرآن و אهل ناپذیرند و تمام تأکیدی که شیعیان  قرآن و אهل بیت دو یار جدאیی
دאرند، دلیل بر شأن و جایگاه مهم قرآن در אسالم אست، قرآن ثقل אکبر אست و אهل بیت ) علیهم אلسالم(
قرآن . پذیریم بنا بر אین معنای אعتبار قرآن آن אست که ما همین قرآن رא می. ثقل אصغر هستند) علیهم אلسالم(

 אگر بخوאهیم درستی حدیث رא تشخیص دهیم، باید آن رא به قرآن میزאن سنجش معارف تشیع אست، یعنی

                                                 
 . مرאجعه کنید٢٤٧ ـ ٢٤٩ برאی مطالعۀ دیگر وجوه تفاوت وحی با تجربۀ دینی به منبع پیشین صفحات .184
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 پس روشن  .شود توאن آن حدیث رא پذیرفت وگرنه آن حدیث رد می عرضه کنیم و אگر قرآن آن رא تأیید کرد می
 . گیرد و منبع موثّق ما אست אست که אین قرآنِ در دستِ ما، مورد אحتجاج و אستناد قرאر می

آورند، אگر های فرאوאنی אز قرآن کریم می אستدالل) علیهم אلسالم(ت حقانیت אهل بیت شیعیان برאی אثبا
 کنند؟  آنان قرآن رא قبول ندאرند پس چگونه به آن אستدالل می

 فتوאی علمای شیعه به تحریف نشدن قرآن

آنِ نزد אیشان، تا به אمروز قائل به אین هستند که قر) علیهم אلسالم(دאنشمندאن شیعه אز زمان حضور אئمه 
نازل شده אست، مگر אندکی אز ) صلی אهللا علیه و آله(بدون کم و کاست، همان قرآنی אست که بر رسول خدא 

 .ها نیز درخور אعتنا نیست شیعیان که شمار آن
ما معتقدیم قرآنی که خدא بر پیامبرش نازل فرمود، همین قرآن موجود אست و با «:فرماید شیخ صدوق می

صد و چهارده سوره دאرد و אگر کسی غیر אز אین به ما . אکنون در دست ما אست تفاوتی ندאردآنچه که هم 
 .»گو אست نسبت دهد אو دروغ

جایی یک یا دو  אند و آن جابه تنها یک אحتمال دאده«: گوید کند و می شیخ مفید هم אین مطالب رא بیان می
 .»کلمه در قرآن אست و من همین אحتمال رא هم قبول ندאرم

ما همۀ قرآن رא همان گونه که هست «: گوید سید مرتضی علم אلهدی نیز، همانند همین مطلب رא می
 . »قبول دאریم

شیخ طوسی، شیخ طبرسی، مال محسن فیض کاشانی، شیخ جعفر جُناحی معروف به کاشف אلغطاء، 
 بروجردی، آیت אهللا  سید شرف אلدین عاملی، آیت אهللا محسن אمین عاملی، شیخ محمد حسین کاشف אلغطاء،

حکیم، آیت אهللا میالنی، آیت אهللا گلپایگانی، آیت אهللا خوئی، مرحوم عالمه طباطبایی، אمام خمینی، و علمای 
אند، همه قائل به אین هستند که قرآن حقیقی همین قرآن אست و نه کم شده אست و  دیگری که در قید حیات

. قرאر گرفته אست) علیه אلسالم(אز جمله אمام صادق ) علیهم אلسالم (نه زیاد، زیرא אین قرآن مورد تأیید אهل بیت
 ١٨٥.אند بنا بر אین هیچ کس و به هیچ روی حق ندאرد אدعا کند که شیعیان قائل به تحریف قرآن

 بررسی روאیات אهل سنت در بارۀ تحریف قرآن

 نظر تعدאد بلکه אز نظر شود که نه تنها אز با بررسی جوאمع روאیی אهل سنت روאیات بسیاری دیده می
ها אشاره  هایی אز آن جا به نمونه در אین. אند مضمون نیز گوی سبقت رא אز אندک אحادیث جوאمع روאیی شیعه ربوده

 :کنیم می
 .برخی אز روאیات همچون روאیت زیر אشاره به حذف دو سوم قرآن دאرند. ١

هر .  حرف אست٠٠٠/٠٢٧/١مود قرآن رسول خدא فر«:  אز عمر بن خطاب روאیت کرده که١٨٦אبن مردویه
 אین در حالی ١٨٧؛»کس آن رא با صبر و تحمل بخوאند، خدאوند برאی هر حرف، یک حور אلعین به אو خوאهد دאد

                                                 
، سید مرتـضی رضـوی،   אلبرهان علی صیانة אلقرآن، به نقل אز کتاب ٤١ ـ  ٤٦، علی אلکورאنی، فصل دوم، ص تدوین אلقرآن .185
 . به بعد٢٣٩ ص

 .تدوین کرده אست) علیه אلسالم(زرگان אهل سنت אست و کتابی هم در زمینۀ مناقب אمام علی אبن مردویه אصفهانی אز ب. 186
 .١٦٣، ص ٧، אلهیثمی، ج مجمع אلزوאئد؛ ٤٢٢، ص ٦، عبدאلرحمن אلسیوطی، ج אلدر אلمنثور .187
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אگر אین روאیت درست باشد، یعنی دو سوم قرآن حذف شده   .אست که قرآن موجود یک سوم אین مقدאر אست
 .אست
אز سورۀ אحزאب آیات زیادی حذف شده אست و אگر همۀ آیات آن روאیتی אز خلیفۀ دوم نقل شده که . ٢

 ١٨٨.حاکم، אین روאیت رא אز جهت سند صحیح دאنسته אست. شد موجود بود به אندאزۀ سورۀ بقره می
 ١٨٩.روאیتی אز אبوموسی אشعری نقل شده که آیاتی אز میان سورۀ توبه حذف شده אست. ٣
مضمون . کند های אلخلع و אلحفد رא گزאرش می سوره به نامروאیات دیگری که سیوطی نقل کرده، و دو . ٤

אند و در   که در قرآن وجود دאشته אین روאیات چنین אست که خلیفۀ دوم אین دو سوره رא نقل کرده و قائل بوده
 ١٩٠.אند ها رא حذف کرده خوאنده אست ولی پس אز אین، آن قنوت نمازش אین دو رא می

إن جاهدوא (אی در قرآن بوده אست مربوط به جهاد،  آیه«: شده که گفته אستروאیاتی אز خلیفۀ دوم نقل . ٥
  ١٩١».که حذف شده אست) کما جاهدتم אول مره

و אلولدُ لِلفَرאش و للعاهِرِ : (אی به نام אنتفاع هم אدعا شده که در قرآن بوده و حذف شده אست آیه. ٦
אست و در جوאمع روאیی شیعیان هم ذکر ) لیه و آلهصلی אهللا ع( در حالی که אین حدیثی אز پیامبر ١٩٢،)אلحجرُ

 ١٩٣.شده אست
אلبته چنین . אی در قرآن به نام آیۀ رجم بوده و حذف شده אست אز سوی خلیفۀ دوم אدعا شده که آیه. ٧

 ١٩٤.ها هم אز سوی خلیفۀ دوم صادر شده אست تر آن روאیاتی در بارۀ بسیاری אز آیات قرآن نقل شده و بیش
نازل شد در قرآن موجود אست، در ) صلی אهللا علیه و آله(אند آیاتی אفزون بر آنچه بر پیامبر  برخی گفته. ٨

 شده  برאی نمونه گفته. به چنین مطلبی אشاره نشده אست) علیهم אلسالم(حالی که در میان روאیات אهل بیت 
که همین روאیات هم  نها حذف شده אست و حال آ بوده אست که آن) علیهم אلسالم(آیاتی در شأن אهل بیت 

 . ضعیف بوده و مورد پذیرش نیستند
برאی نمونه . ها و آیات موجود در قرآن אضافه هستند کنند که برخی سوره אهل سنت روאیاتی رא نقل می

کرد و عقیده  ها جمع می אحمد بن حنبل روאیتی رא نقل کرده אست که عبدאهللا بن مسعود معوذتین رא אز صحیفه
اس و فلق جزء قرآن نیست، بلکه در وאقع אین حرزی بوده که پیغمبر برאی אمام حسن و אمام دאشت که سورۀ ن

و אدعا کرده אست که نباید אین دو سوره رא در قرآن ١٩٥! درست کرده، نه قرآن) علیهما אلسالم(حسین 
 ١٩٦.بیاوریم

                                                 
 .٤٨٠، ص ٢، متقی אلهندی، ج کنزאلعمال، ٤١٥، ص ٢، حاکم نیشابوری، ج مستدرک .188
 .٣٠٢، ص٥ن، ج  אلهیثمی، پیشی.189
 .٤٢٠، ص ٦ پیشین، ج  سیوطی،. 190
 .٥٦٧، ص ٢ متقی אلهندی، پیشین، ج .191
 .٢٠٨، ص ٦ همان، ج .192
 .٣٧٦، ص ١٣، شیخ حر عاملی، ج وسائل אلشیعه. 193
 .٢٥، ص ٨، بخاری، ج صحیح .194
 .١٣٠، ص٥، אحمد بن حنبل، ج مسند .195
 .، علی אلکورאنی، ترجمۀ محمود عظیمی، مرאجعه کنیدنتدوین אلقرآتر אین موאرد به کتاب   برאی مطالعۀ بیش.196
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 چکیده

بر حقیقت ندאرد و وحی هم אی بر אین باورند که وحی همان تجربۀ دینی אست، و نزول وحی به پیام عده 
 .ی عینیت ندאردتح אی אز وאقعیت و مانند خوאب و رؤیا، بهره

توאن به چند مورد زیر אشاره  ها و تمایزهایی وجود دאرد، אز آن جمله می میان وحی و تجربۀ دینی تفاوت 
 .کرد

م אنبیا با فرهنگ ها، جهت نیافتگی وحی אز فرهنگ زمانه אست، معموالً وحی و تعالی یکی אز אین تفاوت 
کنند و بر پایۀ  های دینی אز فرهنگ زمانه تغذیه می زمانۀ خودشان در تقابل بوده אست؛ در حالی که تجربه

های دینی هر عارفی حال و هوאی فرهنگ و جامعۀ مربوط به  ها، تجربه אعترאف صاحبان אین گونه نظریه
 .خودش رא دאرد

. های دینی و عرفانی אست  بودن تجربه  وحی و مبهم و آنیبودن ها، روشن و تفصیلی  אز دیگر تفاوت 
های دینی و عرفانی  بخشی وحی אز خصوصیات مختص به آن אست؛ در حالی که تجربه همچنین אطمینان

 .با نوعی אطمینان ندאشتن به صحت مضامین همرאه אست
های دینی و   در تجربهآفرینی برخی אز אقسام وحی אست، در حالی که های دیگر وحی، شریعت אز ویژگی 

 .شود عرفانی چنین چیزی مشاهده نمی
های وحی אست، که چنین אمتیازی در میان  های آسمانی אز دیگر ویژگی نبودن אختالف و تناقض در کتاب 

 .مسلک وجود ندאرد های بشری و به ویژه عرفانی کتاب
 غیر وحیانی بودن آن و یا حذف و کنند که شیعیان به تحریف قرآن، برخی אفرאد تندرو אهل سنّت אدعا می 

 . אضافه در آن אعتقاد دאرند
مضمون . روאیی شیعه وجود دאرد خاستگاه אتهاماتی אین چنین، روאیات ضعیفی אست که در برخی אز جوאمع  

بوده ) علیهم אلسالم(هایی אز قرآن که در بارۀ فضایل אهل بیت  אین روאیات داللت بر אین دאرد که بخش
 . حذف شده אست

אند، אمّا در אین میان کسانی که אین روאیات  تر علمای شیعه אز پذیرفتن چنین روאیاتی رویگردאنی کرده بیش 
 .אند אند، قائل به تغییر و زیادت در قرآن کریم نشده رא پذیرفته

  .مانده، کم شدن بخشی אز قرآن אست که אمروزه هیچ یک אز شیعیان چنین אعتقادی ندאرد تنها אدعای باقی 
توאن  ها رא نه تنها در بارۀ شیعه بلکه در بارۀ אهل سنت هم می تعمیم دیدگاه אندکی אز علما به تمام آن 

 .אنجام دאد
حدیثی אهل سنت موجود אست که بر تحریف و یا حذف بخشی אز قرآن داللت  روאیات بسیاری در کتب  

 .دאرند
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 אهدאف درس 

 :آشنایی با
 های مختلف אز دین؛  قرאئت 
 .های آن دین אصیل و ویژگی 

 های مختلف אز دین قرאئت

تنها  אی که متأثّر אز تجدد אست و مدرنیته؛ نه دאرد؛ دوره های مختلفی אز دین وجود در دورۀ معاصر قرאئت
دאرد  در برאبر قرאئت אصیلی که אز دین وجود. کرده אست پیدא در אروپا و آمریکا بلکه در جهان אسالم هم نفوذ

 .אست شده مآبانه אز دین نیز عرضه های تجدد ئتبرخی قرא
دین אبزאری؛ ) אلف: گیرد می دאرد در پنج دسته جای های گوناگونی که אز دین وجود אمروزه אنوאع تلقی

 . دین אصیل) هدین صامت یا تفسیری؛ ) دین فرهنگی؛ د) دین אحساسی یا خصوصی؛ ج )ب

  ١٩٧دین אبزאری) אلف

 زمان روحی  אینروح حاکم بر. بود با روح زمانه بسیار سازگارم و بیستم های نوزده  در قرنאین تلقی
کند و ماورאی  صورت طبیعی تفسیر گردאنَد و به کوشد همه چیز رא به عالم خاک باز و می ١٩٨אلهی אست غیر

یحیت و ویژه در مس אست که پس אز دورۀ رنسانس به אی دین אبزאری تلقی. کند نیاورَد یا אنکار کار طبیعت رא در
אش به کلی אز مسائل دینی گسسته אست،  در دنیایی که وضعیت אجتماعی. شد در فضایی تجدد مآب אرאئه

אند و دین به عنوאن אبزאری برאی کنترل אجتماعی در  شده نهاده نهادهای אجتماعی نیز جدאی אز دین بنیان
شود زیرא  می ی برאی کلیسا مالیات گرفتهبرאی نمونه در دنیای متجدد אروپای. אست گرفته خدمت آن نهادها قرאر

, ببرد تر شدن پیش توאند مردم رא به سمت با אخالق کلیسا می. אست نظر کارکرد خاصی אز کلیسا مورد
های پلیس  گونه که برאی نیرو ها همان بیاید و حکومت ها پدید אی که نوعی پلیس درونی برאی אنسان گونه به

אین تلقیِ אبزאری אز دین אست، . کنند می ی هم مقدאری هزینه و אز آن حمایتبرאی پلیس درون, کنند می هزینه
ها در شود تا هنگامی که آن ها می نمودن آن دאر ها و وجدאن بخشیدن به آن یعنی دین אبزאر کنترل אفرאد، نظم

که دین אبزאر نتیجۀ אین تلقی، אین אست . کنند شوند، قوאنین و نظم אجتماع رא رعایت می صحنۀ אجتماع ظاهر
 .شود گردش چرخۀ אجتماع سکوالر می

                                                 
 .٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، هادی صادقی، فصل هجدهم، صدرآمدی بر كالم جدید 197.
 .در אنتهای قرن بیستم אین روح زمانه تغیر کرد. 198
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 دین אحساسی یا خصوصی) ب

אین تلقی تا حدی مشابه رهیافت אبزאری אز دین אست با אین تفاوت که تلقی אول جنبۀ אجتماعی دאرد و 
אست אما در אین تلقی  گرفته بخشیدن به آن قرאر אش در خدمت حفظ אجتماع و نظم با کارکرد אجتماعی دین
. های عاطفی و אحساسی אو אست های אنسان، نیاز شود، زیرא بخشی אز نیاز می تر به کارکرد فردی دین توجه یشب

به گفتۀ برخی אندیشمندאن، אنسان نیاز دאرد که چیزی رא پرستش کند، و به אین نیاز با عرضۀ دینی אحساسی 
کند، ولی هیچ ضرورتی ندאرد  می  رא تأمینאین دین، אحساسات، عوאطف و نیاز به پرستش אو. شود پاسخ دאده می

شود بلكه جنبۀ فردی و خصوصی دאشته و אحساسات شاعرאنۀ אنسان رא  که אین دین در אجتماع ظاهر
در אین جذب نه אز حق و باطل سخنی . کند می طلب אو رא به سوی دین جذب אنگیزאنَد و روی زیبایی می بر
آوردن به دین روح  تنها خاستگاه روی. אید فردی و אجتماعی دیگر دینها و فو آید و نه אز کارکرد می میان به

ها تنها به خاطر אرضای حسّ  طلب אو، אنسان طلب و مصلحت شناسی אنسان אست، نه روح حقیقت زیبایی
برאی نمونه همان گونه که אنسان . آورند می گیرد به دین روی دوستی که حسّ پرستش رא نیز در بر می زیبایی
ستاید در برאبر طبیعت  های زیبای آن، آفرینندۀ آن رא می אیستد و با نگاه به طرح بر یک تابلوی نقاشی میدر برא
 אست که کامالً با אین دیدگاه نیز نوعی تلقی אحساسی و خصوصی. دستای گیرد و خالق آن رא می می نیز قرאر

 .کنند می אست و برخی هم אز آن طرفدאری مدرنیته سازگار

 هنگیدین فر) ج

אست كه אساساً در  رود كه دین فرهنگی، دینی می در نگاه نخست گمان. نامی دאرد אین تلقی، ظاهر خوش
کسانی که אز אین . نیست شود، در حالی که אین گمان درست می آن به عنصر فكر و אندیشه و فرهنگ تأكید

طور که  های فرهنگی אست و همان باورند که دین یکی אز میرאث אین אند بر گفته وجه و قرאئت אز دین سخن
 هم אی خاص אست، אهل یک دین خاص هر فرد زאدۀ یک مرز و بوم خاص و אهل یک شهر، روستا و یا منطقه

אین تلقی אز دین، دین رא در حدّ مشخصات جغرאفیایی و .  אفرאد אستאی دین جزء مشخصات شناسنامه. هست
شود،  می رد و یک سلسله آدאب و سنن خاص كه به آن بسندهتر جنبۀ تشریفاتی دא אی אنسان که بیش شناسنامه
طور كه  شود و همان می كاسته در אین تلقی، אرزش دین به אندאزۀ یكی אز אجزאی فرهنگ ما. دهد می كاهش

در پس אین آدאب، لزوماً نیازی . مردم هر سرزمین آدאب و رسوم و تشریفات خاص دאرند، دین خاص هم دאرند
  ها و در אین تلقی אدیان یک سلسله عادت. ود خدא، آخرت، حقیقت وحی و پیامبرאن نیستبه אعتقاد به وج

طور که بناهای تاریخی حفظ   همان. كرد ها رא حفظ ها نیز زیبا هستند و باید آن ها هستند، אین سنت سنت 
ریخی فرهنگی شوند، אز دین هم به عنوאن یک میرאث تا ها نگهدאری می شوند و אشیای عتیقه در موزه می

بخشی و حتی אرزش  آفرینی، אیمان بخشی، حیات در אین تلقی، دین אرزش معرفت. شود می محافظت
 . آفرینی ندאرد قانون

 دین صامت) د

ها هستند که آن رא  گوید، بلکه אنسان نمی برخی معتقدند که دین به خودی خود با אفرאد سخن
دین . آورند می سخن سب فکر، فرهنگ و زمانۀ خود آن رא بهدین ساکت אست و مردم به تنا. آورند می سخن به
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آوردن به دین باید نخست به دאنش زمانۀ خود مسلح شد و  به تنهایی حرفی برאی گفتن ندאرد و برאی روی
شناسی و  شناسی، کیهان های فیزیک، شیمی، زیست אبتدא باید تئوری. سپس با آن دאنش به سرאغ دین رفت

אی بفهمیم که با  به گونه گوید باید مطالبی رא که دین می. گیریم و سپس به سرאغ دین برویمعلوم دیگر رא فرא ب
هایی مخالف با قرآن  شناسی جدید به هیچ روی بیگانه نباشد و אگر در علوم جدید فرضیه فیزیک و زیست

 و فهم دین بر پایۀ אین تلقی، مخاطب نقش אصلی رא در تفسیر. کنیم آمد، باید قرآن رא تأویل پدید
محور  אین نظریه برگرفته אز یكی אز نظریات هرمنوتیكی אست كه به نظریۀ مخاطب. كند می بازی

گوید، متن گرسنۀ معانی אست و ما  نمی متن خودش سخن«: گوید אین نظریه می. مشهور אست) محور خوאننده(
  ١٩٩.»باید به آن معنا بدهیم

 دین אصیل) ه

عنی خدאوند متعال، و به طریقی معتبر، یعنی وحی و پیامبرאن و با نقل אین دین אز سوی منبع معتبر، ی
دین . جویی مالزم یکدیگرند پایۀ אین تلقی، دیندאری و حقیقت بر. אست متوאتر و محفوف به قرאئن، به ما رسیده

אین دیندאری אز جستجوی . مدאر אست شود و دیندאری אصیل، دیندאری حقیقت می אصیل، دین حق شمرده
 .شود و دغدغۀ صحت و کارآمدی دین رא با هم دאرد می یقت آغازحق

 های دین אصیل  ویژگی

 :شمرد توאن چنین بر های אین تلقی رא می ویژگی
باشد و تنها دغدغۀ  جو אست، אنسانی که دغدغۀ حقیقت ندאشته אین نوع دیندאری ویژۀ אنسان حق. ١

אی ندאرند و بیشینۀ  خیال چنین تلقی های خفته و بی אنسان. رود مادیات و معاش دאرد به دنبال چنین دینی نمی
طلب  دین אصیل ویژۀ אنسان حقیقت. ها یا دین تشریفاتیِ فرهنگی אست یا دین אبزאری و אحساسی אنتظارאت آن

 .אست
کند و אز אنسان موجودی  می هستیِ آدمی رא دگرگون. دیندאری אصیل، نوعی تحول وجودی در پی دאرد. ٢
 .فریندآ جدید می
جو אست که  های جدی و حق אین دیندאری مشغلۀ فنی فرد دیندאر نیست، بلکه دغدغۀ وجودی אنسان. ٣

دאنند و همچنین برאی پیوند  می که אصل هستی خود رא به آن وאبسته طلبی بلکه به خاطر آن نه אز سر تنوع
 . آوردند حقیقت وجودشان با دین به آن روی می

به سخن . دאرد قالنیتی مقدس אست، یعنی هم عقالنیت دאرد و هم قدאستع, سرشت אین دیندאری. ٤
های معتبر کسب معرفت که مورد توאفق عموم دیندאرאن و عقال  אی אست אز روش دیگر אین دیندאری فرآورده

در אین جا برאی . های رאیج در אین دیندאری אست  جستجو و کاوش، فهم و אستنباط، و نقادی אز شیوه. אست
های אین دین אنسان باید در  بر پایۀ آموزه. ندאرد بردن אز پدرאن هیچ جایگاهی وجود ی אز گذشتگان و אرثپیرو

که به אمر  אین عقالنیت به دلیل آن. توאند אز אهل تحقیق، تقلید کند دینش אهل تحقیق باشد و تنها در فروع می
 . کند می قدאست پیدא, مقدس و مبدأ אلهی متصل אست

                                                 
 .کنید ، فصل شریعت صامت یا ناطق مرאجعهدرآمدی بر كالم جدیدتر در אین باره به كتاب  برאی مطالعۀ بیش 199.
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-می دست های پایه אز طریق عقل به אرزش. ها אست های زאیش אرزش سرچشمه ل، یکی אز دین אصی. ٥
به همین دلیل אست که عقل، אرکان אخالقیات رא . آید می دست ها אز طریق دین به آید، ولی تفصیل آن

 .ولی تفصیل، אخالقیات رא باید دین به ما بدهد, کند می אدرאک
های אو رنگ אلهی و جهت خدאیی  کلّ هستیِ אنسان و تمام کاردین אصیل، جامع אست؛ یعنی به . ٦
 . بخشد می

  ٢٠٠.صِبْغَةَ אللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ אللَّهِ صِبْغَةً﴿
 .﴾نگارتر אز خدא خوش אین אست نگارگرى אلهى؛ و كیست 

جتماعی אین دین، تنها به زندگی فردی و یا به زندگی א. دهد می خدאوند به همۀ زندگی אنسان رنگ
אین دین، אختصاصی به אحساسات شاعرאنه یا روح . بلکه هم فردی אست و هم אجتماعی, ندאرد אختصاص
طلب  کنندۀ روح حقیقت کند؛ یعنی هم تأمین می אندیش ندאرد بلکه هر سه رא تأمین طلب و یا مصلحت حقیقت
کند، هم در آن،  می  توجهشناسی آدمی هم به مصالح و کارکردهای مفید دین و هم به حس زیبایی, אست

 .جامعیت دین، אصلی مهم אست که باید به آن توجه شود. شود و هم قوאنین و אخالقیات دאرد می معارف عرضه
مدאر אست و یک چیز رא به عنوאن حقّ مطلق  طلب و حقیقت حقیقت, دین אصیل، یگانه אنگار. ٧
خدא , بگیرد ، که خدאی تبارک و تعالی אست، شکلهمۀ אمور אنسان باید پیرאمون آن حقّ مطلق. کند می معرفی

کننده بر אنسان و گردאنندۀ جهان  کنندۀ پیامبرאن و تکلیف کنندۀ وحی و مبعوث خالق طبیعت و אنسان و نازل
 .אست

 مخالف های یادشده، حقیقت چیزی باشد و در حوزۀ دیگر چیزی ندאرد که در یکی אز حوزه بنا بر אین معنا
کند  کند که در مطالعۀ وحی به آن دست پیدא می پیدא אنسان در مطالعۀ طبیعت باید به همان حقیقتی دست. آن

های بشری باید هماهنگ با معارف אلهی  پس تمام دאنش.  אستحقیقی, با مبدأ و منتهایش, زیرא کلّ جهان
אگر , نیست ها مفروض و حتی پذیرفته آندر عقالنیت אصیل و مقدس جدאیی میان علوم و تعارض میان . باشد

کردن آن  אست که باید در جستجوی یافتن و برطرف دאده خطایی رخ, شود می אی هم دیده تعارض ظاهری
های אبزאری، אحساسی و تشریفاتی אز دین که حقیقت رא دوگانه   خالف عقالنیت عصر تجدد و تلقی بر. بود
یک حقیقت دنیوی و یک حقیقت אخروی به صورت جدאگانه . ستدر دین אصیل، حقیقت وאحد א, אنگارند می
کرد و مسائل آخرت رא به  ندאرد تا بتوאن میان دنیا و آخرت، خط مرز کشید و دنیا رא به نحو سکوالر אدאره وجود

. گذرد رאه آخرت אز درون همین دنیا می. دאرند در אین جا همۀ אمور با هم پیوند. نمود کلیسا و مسجد وאگذאر
אین سکوالریسم در  بر بنا, دאرد אین تلقی در دین אصیل وجود. توאند آخرتی هم باشد های دنیوی می مۀ کاره

 .نیست وجه پذیرفته دین אصیل به هیچ
خوאهد که خویش رא אرزאن مفروشد و  کند و אز אو می می אش دعوت دین אصیل، אنسان رא به جایگاه אبدی. ٨

אست برאی  دنیا پلی. بلکه جایگاه אصیل خود رא آخرت ماندگار بدאند,  ندאنددنیای گذرא رא جایگاه אصیل خویش
دنیا در برאبر آخرت . یافتن אست نه برאی אقامت و ماندن دنیا برאی پرورش. عبور کردن و محلی برאی آزمون

, گیرد می تאگر برאی آبادאنی دنیا تالشی هم صور. אی در برאبر אبدیت אست אی در برאبر אقیانوس و لحظه قطره
های  دאنستن دنیا و تالش نکردن برאی آن نیست بلکه آموزه אرزش אلبته אین سخن به معنی کم. وظیفه אست

کن که گویا تا אبد در  אی کار گونه אند که برאی دنیایت به  دאده چنین مورد خطاب قرאر دین אصیل، אنسان رא אین
. خوאهی به آخرت منتقل شوی که گویا هم אکنون میکن  אی کار ماند و برאی آخرت هم به گونه آن خوאهی

                                                 
 .١٣٨/  بقره.200
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پس . کند می کنندۀ میان دنیا و آخرت אست و فهم ما رא نسبت به دنیا و آخرت אصالح محور جمع, אین آموزه
, شود می هرچند آبادאنی دنیا به عنوאن یک وظیفه شمرده. هم آبادאنی دنیا رא به دنبال دאرد و هم آبادאنی آخرت

אلبته تالش אنسان . אی אست برאی عبور کردن و به جهانی دیگر رفتن  نیست بلکه تنها زمینهאما هدف غایی
 . אست برאی رאحتی بندگانِ دیگر نیز بسیار مطلوب

چنین  یعنی אین. אست شده بینی بهترین حاالت دنیوی برאی אهل دیانت پیش, در دیندאری אصیل. ٩
אست אما وجه خاصی אز  ها هم آباد باشد بلکه دنیای آن آبادتنها آخرت אهل دین , نیست که در دیانت אصیل

אی  باطن دنیای آنان بهرۀ حقیقی, אست ها آباد نباشد אما باطن دنیای آن ها آباد אست ظاهر دنیای آن ممکن. دنیا
 אست که אز آنچه در آرאمشی, بهرۀ حقیقی אنسان אهل دیانت. אز אین دنیا دאرد, אست که אنسان در همین دنیا

 .کند خوאه در رفاه باشد، خوאه به شکلی ساده زندگی, رسد دنیا دאرد به אو می
که  حال אین خلق خدא هر. ورزد می به خلق خدא نیز بسیار عشق, دیندאر אصیل به دلیل عشق به خدא. ١٠

خالف  بر. خوאهد باشد، אز آن جهت که خلق خدא هست مورد لطف، محبت و مهربانی אنسان دیندאر אست می
نسبت به یکدیگر و یا دیگر  دאرند و  گویند دیندאرאن تعصب شود و می می تصوری که گاهی אز دیندאرאن تبلیغ

حتی به کافرאن، , کنند ها مهربانی אند به همۀ אنسان در دیانت אصیل مردمان موظف. کنند می مردمان نامهربانی
, ی هم هست به خاطر نجات بندگان אستאگر جنگ و جدאل. ها אز دאم شیطان هم هستند حتی طالب نجات آن

در جهاد، . های אهریمنی و شیطانی אست ها אز شرّ تسلط نیرو אگر جهاد هم هست برאی نجات אنسان
אی دאرد אما  در تلقی אصیل، جهاد در دین مرتبۀ ویژه. برאی آزאدسازی אست, بلکه جهاد, کشتن אفرאد نیست هدف

سان نه فرאتر، آن هم در شرאیطی که رאه دیگری برאی هدאیت אفرאد در جایگاه خودش و به هدف آزאدسازی אن
 .باشد ندאشته وجود

 چکیده

 :گیرند می های بشر نسبت به دین در شش دسته جای رویکرد
در . خوאهـد  شدن وضع دنیا می אست دین رא برאی بهتر     אین تلقی که با روح زمانه بسیار سازگار        :دین אبزאری  

جا که به دخالت در אمور אجتماعی نینجامد و تنهـا در جهـت    وאعظ دینی رא تا آن ها אز م    אین تلقی، حکومت  
بودن دیـن    مطابق אین رویکرد، توجهی به حق و باطل       . کنند  می باشد، حمایت  عمل אنسان به قانون مفید    

 .شود و تنها کارکرد آن محلّ توجه אست نمی
کـه دیـن       دیـن محـلّ توجـه אسـت و אیـن           برאنگیزِ  در אین تلقی، جنبۀ אحساس     :دین אحساسی یا خصوصی    

بودن دین یا کارکردهای فـردی   توאند بهترین אحساسات رא در אنسان برאنگیزد אما کاری به حق یا باطل         می
אست، دیندאری אمـری     جا که אحساسات אفرאد در موאجهه با אمور دینی متفاوت          و אجتماعی آن ندאرد و אز آن      

 .شود می کامالً خصوصی
אی אفـرאد کـه جنبـۀ تـشریفاتی دאرد و      ر אین تلقی، دین مانند یکی אز مشخصات شناسـنامه   د :دین فرهنگی  

 .אست که یک میرאث فرهنگی אست، אرزشمند همچنین به دلیل آن
شـوند و خوאننـده، روح        مـی  אساس فهم خوאننده معنا     در نظریۀ شریعت صامت، متون دینی، بر       :دین صامت  

 . دمدمعنا رא در کالبد متن می
بـه مـا    ) وحـی (بـه طریـق معتبـر       ) خـدאی متعـال   ( دین אصیل، دینی אست که אز منبـع معتبـر            : אصیل دین 

 : های آن אز אین قرאر אست برخی ویژگی. אست هم کارآمد אین دین هم حق. אست رسیده
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 سازد؛ می جوی بیدאر אست و هستی آدمی رא دگرگون ـ مختصّ אنسان حق
  אو؛ـ دغدغۀ وجودی אنسان אست نه مشغلۀ فنی

های معتبر معرفتی אست و هم بر یک محـور      ـ سرشت آن، عقالنیتی مقدس אست، که هم محصول روش         
 قدسی אستوאر אست؛
 دهد؛ אست و به همۀ کارهای אنسان رنگ אلهی می همچنین جامع ها אست؛ ـ منبع زאیش אرزش

 نتیجه تعارضی با علوم و معارف بشری ندאرد؛ אنگار אست و در ـ یگانه
خوאهد که אز فرصت دنیـا بهتـرین بهـره رא در جهـت        کند و אز אو می      می  رא به جایگاه אبدی دعوت     ـ אنسان 

ــرَد، אفــزون بــر אیــن کــه در אیــن دنیــا هــم، آرאمــش و אطمینــان رא بــرאی پیــروאنش  ســعادت אخــروی ببَ
 آورد؛ می אرمغان به

 رو نسبت به مسائل אجتماعی      ورزد، אز אین    می ـ دیندאر אصیل به دلیل عشق به خدא، به خلق خدא هم عشق            
 .کند می مسئولیت אحساس
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ؛همفهوم אمامت אز دیدگاه شیع 
 ؛مفهوم والیت و אقسام آن 
 .سنت در مسئلۀ אمامت אختالف شیعه و אهل 

 طرح شبهه

אین موضوع אز مسائل بحث . شود در אین جلسه به مسئلۀ אمامت و رهبری جامعۀ אسالمی پردאخته می
אنگیز جامعۀ אسالمی به ویژه میان شیعیان و אهل سنت אست، چرא که هر گروه مبنا و عقیدۀ خاصی در  بر
باره دאرند، شیعیان معتقدند که אمامت منصبی אلهی אست אما אهل سنت چنین אعتقادی ندאرند و همین  نאی

 .موجب بوجود آمدن شبهاتی אز سوی אیشان نسبت به عقاید شیعیان در אین باره شده אست
 پس אز کهאیم  אیشان אشکال می کنند که با پذیرفتن אمامت قائل به وجود سرپرستی برאی אفرאد אمت شده

  אین چه شأنی אست که شیعیان برאی אمامان خویش قائل هستند؟.ان حجت تعبدی אستپیامبر سخن آن

 ٢٠١معنای אمامت

 אین ٢٠٢.در אمور دین و دنیا به نیابت אز پیامبر) אمّت(= رهبری جامعۀ אسالمی : אست אز אمامت، عبارت
 :تعریف، چهار قید אساسی دאرد

אست » جامعۀ אسالمی«دومین قید، . آمد אست که توضیح آن خوאهد» رهبری«ها مفهوم  ترین آن אساسی
אی אنسانی  ، جامعه»אمّت«. אی دאرد شود و بار معنایی ویژه می تعبیر» אمّت«که در فرهنگ دینی ما אز آن به 

אساس رهبریِ  אند تا بر אست که در آن، همۀ אفرאدی که אیمان مشترک و هدف وאحدی دאرند، אجتماع کرده
به معنای آهنگ، قصد و » אم«אز ریشۀ » אمت«. کنند سوی جامعۀ آرمانی خویش حرکت ک، بهمشتر
» אمامت«و » אمام«مفهوم . دאرد و هم هدف و قصد و آگاهی کردن אست که در آن، هم حرکت وجود عزیمت

. گنجد صور نمیریشه אست و با آن، تالزم وجودی نیز دאرد؛ یعنی אمت بدون אمام، در ت ، هم»אمت«نیز با مفهوم 
 .بودن אمام، دخالتی در אصل ضرورت وجود אمام برאی אمت ندאرد حق یا باطل

 

                                                 
 .۳۶۰ ـ ۳۶۲ ص, فصل بیست و سوم, هادی صادقی, درآمدی بر کالم جدید. 201
, אنتشارאت آستان قدس رضوی, تحقیق دکتر مهدی محقق, فاضل مقدאد, אلنافع یوم אلحشر فی شرح باب אلحادی عشر .202

 .۴۰ ص, ش.ه ۱۳۷۲مشهد، 
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ها  آن. אساس مفهوم אمت و אمامت אست بندی جوאمع چه در دنیا و چه در آخرت، بر אز نظر قرآن، تقسیم
אند، خارج  خدא رא پذیرفته یرها که والیت غ אند و آن همه عضو یک אمت, אند که والیتِ אهللا و אولیای אو رא پذیرفته

 :אز آن אمت هستند
 אلنُّورِ وَאلَّذِینَ كَفَرُوא أَوْلِیاؤُهُمُ אلطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم یאللَّهُ وَلِيُّ אلَّذِینَ آمَنُوא یُخْرِجُهُم مِّنَ אلظُّلُمَاتِ إِلَ﴿

  ٢٠٣.فِیهَا خَالِدُونَ אلظُّلُماتِ أُوْلئِكَ أَصْحَابُ אلنَّارِ هُمْ یمِّنَ אلنُّورِ إِلَ
. برد یم در  بهی روشناییسو ها به یآنان رא אز تاریك. אند آورده  אست كه אیمانیخدאوند سرور كسان

ند، كه آنان رא אز א طاغوت=] همان عصیانگرאن[אند، سرورאنشان  ورزیده  كه كُفریكسان] یل[و
 .﴾ندא كه خود، در آن جاودאنند א  آنان אهل آتش.بَرند یم در ها به ی تاریكیسو  بهیروشنای

ترین پیوندها،  ظاهر محکم ترین و به حتی نزدیک. کند می قرآن تمام پیوندهای تضاد با پیوند אیمانی رא لغو
نگیرد، محکوم به نابودی   در جایی که زیرمجموعۀ پیوند والیی قرאر אی، همچون پیوند خانوאدگی و عشیره

 :אست
  ٢٠٤.وא אلْكُفْرَ عَلَی אلْإِیمَانِא ال تَتَّخِذُوא آبَاءَكُمْ وَإِخْوאنَكُمْ أَوْلِیَاءَ إِنِ אسْتَحَبُّیَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُو﴿
به ] آنان رא [،دهند  אگر پدرאنتان و برאدرאنتان كُفر رא بر אیمان ترجیح!אید آورده كه אیمان ی كسانیא

 .﴾ندא ، آنان همان ستمكارאن گیردی مگیرید، و هر كس אز میان شما آنان رא به دوستیدوست
אین مضمون، در آیات . کنند دאرند تنها با مؤمنان، پیوندهای مستحکم אجتماعی برقرאر مؤمنان حق

 :אست، مانند گرفته فرאوאنی אز قرآن، مورد تأکید قرאر
  ٢٠٥.ینَمِنِیَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَتَّخِذُوא אلْكافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ אلْمُؤْ﴿
خوאهید  یآیا م.  خود مگیریدی مؤمنان، كافرאن رא به دوستی به جا!אید آورده كه אیمان ی كسانیא

 .﴾دهید؟  خدא قرאری روشن برאی حجّت،علیه خود
 :و نیز آیۀ

  ٢٠٦.وَאلَّذِینَ كَفَرُوא بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ﴿
نبندید، در زمین فتنه و  كار رא به] دستور[ن אگر אی.  یارאن یكدیگرند،ورزیدند كه كُفر یو كسان
 .﴾آمد  بزرگ پدید خوאهدیفساد

 :آورد אز خدאوند خوאست که אز نسل אو، אمّت مسلمانی پدید) אلسالم علیه(حضرت אبرאهیم 
 ٢٠٧.وَمِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴿

 .﴾]آر پدید[بردאر خود  تی فرمانو אز نسل ما، אمّ
 : شوند می אی، به نام אمامشان خوאنده در قیامت هم هر قوم و دسته. کرد ت پیامبر אسالم نیز دعاو برאی بعث

 ٢٠٨.یَوْمَ نَدْعُوא كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴿
  .﴾خوאنیم یم  رא با پیشوאیشان فرאی رא كه هر گروهیروز] كن یاد[

                                                 
  .٢٥٧/  بقره.203
  .٢٣/  توبه.204
  .١٤٤/ نساء. 205
 .٧٣ / אنفال.206
  .١٢٨/  بقره.207
  .٧١/  אسرאء.208
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در فرهنگ אسالمی، אمور دین . אمامت אستکنندۀ متعلّق  אست که بیان» در אمور دین و دنیا«سومین قید، 
אی به سیرۀ پیامبر  ترین مرאجعه با کوچک. ها، پیوند אستوאر و جدאیی ناپذیری با یکدیگر دאرد و دنیای אنسان

دخالت אمام حسن . یافت روشنی در توאن אین نکته رא به ، می)אلسالم علیه(و אمام علی ) وآله علیه אهللا صلی(
אمامانِ پس אز . تردید ندאرد در مسائل جاری و حتی حکومتی، جای) אلسالم علیه(ام حسین و אم) אلسالم علیه(

وجه، אمکان دخالت مستقیم در אمور سیاسی و حکومتی برאیشان  هیچ که به نیز با آن) אلسالم علیه(אمام حسین 
 علی بن אلحقوق رسالة .کردند می ها رא رאهنمایی دאدند و آن می نبوده، در مسائل دنیایی مردم نظر فرאهم

نمونۀ خوبی אز مدאخلۀ אمامان در , אست شده بار بیان که در فضایی خفقان) אلسالم علیه(אلعابدین  אلحسین زین
یک در تبیین مفهوم אمامت و چگونگی مناسبات  אمامان پسین نیز هر. تبیین حقوق دینی و دنیوی مردم אست

 .אند کرده ها و دیگر مسائل، سیاسی تالش قوق אجتماعی אنسانو روאبط مردم با یکدیگر و ح, حاکم با مردم
ها، אین אمر  در فرهنگ אسالمی و در میان همۀ فرقه. אست» به نیابت אز پیامبر«قید چهارم، 

نیابت אز אیشان  ، به)وآله علیه אهللا صلی(אست که رهبری جامعۀ אسالمی پس אز پیامبر אسالم  אتفاق مورد
شوند و در فرهنگ  می  در فرهنگ شیعی، אمامان אوصیا و جانشینان پیامبر شناخته.پذیرفته אست می صورت

در אصلِ אمامت و جانشینی پیامبر، . شوند می معرفی) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  سنی، رهبرאن جامعه خلیفۀ رسول
وۀ אنتصاب אمام و نیست؛ بلکه אختالف در وجوب نصب آن بر خدא یا אمّت و شی های אسالمی אختالفی میان فرقه

 .شرאیط אو אست

 ٢٠٩אقسام والیت

معنای سرپرستی جامعه אست، مفهوم رهبری  جا که אمامت، رهبری אمت אسالمی אست، و رهبری به אز آن
ها رא گردאگرد محور  توאن همۀ آن والیت دאرאی معانی گوناگونی אست که می. یابد می با مفهوم والیت پیوند

دאرد و  وجود» אختیاری سرپرستی و صاحب«مچنین در ضمنِ معانی آن، مفهوم ه. کرد جمع» نزدیکی و قرب«
 .אین، همان معنایی אست که در אین جا مورد بحث אست

والیت אعتباری . شود می بندی، والیت به دو قسم والیت حقیقی و والیت אعتباری تقسیم در یک تقسیم
های کالمی، معموالً والیت  در کتاب. تماعی אستنیز بر سه قسم والیت تشریعی، والیت تفسیری و والیت אج

مرאد אز والیت تکوینی، همان والیت حقیقی אست و مرאد אز . کنند می رא به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم
אین، والیت تشریعی دو معنا  بر بنا. بردیم کار جا به والیت تشریعی، همان والیت אعتباری אست که در אین

شود، و یک معنای خاص که  حقیقی و אعتباری می نای عام که شامل هرگونه والیت غیریک مع: کند می پیدא
 .آمد توضیح آن خوאهد

 والیت حقیقی

زدن نظم عادی آن با אستفاده  هم אست אز قدرت تصرف در אمور جهان و توאنایی بر  عبارت،والیت حقیقی
 که پیامبرאن و אولیای אلهی و عارفان به حق، ، مقام بلندی אست)تکوینی(والیت حقیقی . אز نیرویی فوق طبیعی

مندی אز علم لدنّی אست؛ علمی که آصف  אین والیت وאبسته به بهره. آورند می دست  آن رא بهمرאتبאی אز  مرتبه

                                                 
 .۳۶۲ ـ ۳۷۱ ص, فصل بیست و سوم, هادی صادقی, درآمدی بر کالم جدید .209
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زدنی אز  هم بر تر אز چشم אی אز آن رא دאشت و توאنست تخت بلقیس، ملکۀ سبأ رא در کم بن برخیا گوشه
 . حضور سلیمان بیاوردها دورتر، به  فرسنگ

قَالَ אلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ אلْكِتَابِ أَنَاْ آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّאً عِنْدَهُ ﴿
ا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي قَالَ هَذא مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَ

  ٢١٠.غَنِيٌّ كَرِیمٌ
 چشم خود رא که آنمن آن رא پیش אز «: گفتبود، ] یאلهـِ [ אز كتاب ی كه نزد אو دאنشیكس
אین «: دید، گفت رא نزد خود مستقر] تخت[آن ] یمانسل[پس چون . »آورم یم  برאیت،یزن هم بر

كس  و هر. كنم یم یگزאرم یا ناسپاس אست، تا مرא بیازماید كه آیا سپاسאز فضل پروردگار من 
 پروردگارم ،گمان یكند، ب یكس ناسپاس گزאرد، و هر یم گزאرد، تنها به سود خویش سپاس سپاس

 .﴾»אست نیاز و كریم یب
شده،  نسته قسم دא۷۳אی אز روאیات،  אین والیت، به دאنستن אسم אعظم پروردگار وאبسته אست که در پاره

مانده   אسم باقی۷۲آصف بن برخیا تنها یکی אز . دאرد ها אسم مُستأثر אست و به خدאوند אختصاص که یکی אز آن
 אسم رא ۲۵دאنست و پیامبرאن هر کدאم به تناسب عظمت جایگاهشان، دو یا چهار یا هشت یا پانزده و یا  رא می
شده که  روאیات فرאوאنی نیز وאرد. دאنند  אسم رא می۷۲همۀ دאنند و پیامبر אسالم و אمامان جانشین אیشان،  می

 :در آیۀ شریفۀ» مَنْ عِندَهُ عِلْمُ אلْکِتَابِ«مقصود אز 
 ٢١١. بِاللَّهِ شَهِیدאً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ אلْكِتَابِیوَیَقُولُ אلَّذِینَ كَفَرُوא لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفَ﴿

אست که خدאوند و کسی که علم کتاب نزد אو  کافی«: بگو. »تو پیامبر نیستی«: دکافرאن گوین
 .﴾»باشد אست، میان من و شما گوאه

برאی نمونه، در بارۀ אمام صادق . و یازده אمام پس אز وی אست) אلسالم علیه(طالب  علی بن אبی
 مٌ مِّنَ אلْكِتَابِ أَنَاْ آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَقَالَ אلَّذِي عِنْدَهُ عِلْ﴿شده که אیشان آیۀ  روאیت) אلسالم علیه(

 : کردند و سپس با کف دست به سینۀ خود زدند و فرمودند  رא تالوت﴾... طَرْفُكَ
 . »وعِنْدَنٰا وَאهللاِ عِلْمُ אلْکِتٰابِ کُلُّه؛ به خدאوند سوگند که همۀ علم کتاب، نزد ما אست«

 بِاللَّهِ شَهِیدאً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ یقُلْ كَفَ﴿بارۀ آیۀ  در) אلسالم علیه (همچنین אز אمام باقر
 : شد، حضرت در پاسخ فرمودند  سؤאل﴾אلْكِتَابِ

کرده و   ما رא قصد؛ خدאوند)وآله علیه אهللا صلی(إِیّٰانٰا عُنِیَ وَعَلِیٌّ أَوَّلُنٰا وَأَفْضَلُنٰا وَخَیْرُنٰا بَعْدَ אلنَّبِیّ «
 .»نخستین و برترین و بهترین ما אست) وآله علیه אهللا صلی(بعد אز پیامبر ) אلسالم علیه(علی 

אین شأن وאال، چنانچه . אختیاری در אمور تکوینی אست معنای صاحب دאشتن چنین قدرت و والیتی، به
אست،  بر و אوصیای گرאمی אیشان رسیدهبر آنچه אز پیام شد، ویژۀ אولیای بلندمرتبۀ אلهی אست که بنا گفته

دینی کرد؛ زیرא  توאن بحثی برون باره نمی אست که در אین بدیهی. אمامان شیعه وאجد باالترین مرאتب آن هستند
אمامان، خلیفه . بارۀ مرאتب بلندی که در دسترس אو نیست، دאوری کند توאند در های ما آدمیان خاکی، نمی  عقل

فهم . برد می میان پیچد و אز طوری که אگر نباشند، زمین אهلش رא در خود می אند، به ینو حجت خدא بر روی زم
توאند به بلندאی آن  نیست و عقل عادی بشر نمی אین معارف، جز با یادگیری אز منبع موثق אلهی ممکن

 .یابد دست

                                                 
  .٤٠/  نمل.210
  .٤٣/  رعد.211
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 والیت אعتباری

خالف والیت  شده אست؛ بر شمرده  برאین نوع والیت به دلیل אختیاری بودن پذیرش آن، אز אمور אعتباری
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَא أَرَאدَ ﴿: که حقیقی که قدرت تصرف تکوینی אست و ما توאنایی نپذیرفتن آن رא ندאریم، مانند אین

 ،»باش«: گوید کند، تنها به آن می אست که هرگاه چیزی رא אرאده کار خدא چنین.  أن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُشَیْئاً
 ٢١٢.﴾شود می درنگ، موجود آن نیز بی

هیچ چیزی، حتی אنسان مختار، یارאی אیستادگی و تخلف در برאبر אمور حقیقی خدאوند یا אولیای אو رא ندאرد؛ 
. زنند باز توאنند אز آن سر אما در برאبر אمر אعتباری خدאوند و אولیای אو، אختیار و توאنایی مقاومت دאرند و می

 .بودن پذیرش آن אست بودن والیت، אختیاری عتباریאین، مالک א بر بنا
یک،  بارۀ هر تشریعی، تفسیری و אجتماعی אست و در: که گفته شد، אین والیت بر سه قسم אما چنان

 . دهیم توضیح کوتاهی می

 والیت تشریعی

ت بر والیت تشریعی در אین معنای خاصّش، والی. جا معنای عامّ والیت تشریعی مورد نظر نیست در אین
نشده  کس دאده حق جعل אحکام شرعی، به هیچ. وضع کردن شریعت و جعل و قرאر دאدن אحکام دین אست

אین، حقّ ویژۀ خدאوند و در . چنین حقی دאرد) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  אست، و در אندک موאردی تنها رسول
 نیز خود رא دאرאی چنین حقی אست و حتی אمامان معصوم) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  موאرد אندکی رسول

های شریعت، همه אز سوی خدאوند متعال یا پیامبر  אحکام شرعی و آدאب دینی و حالل و حرאم. دאنند نمی
ها رא  کس حقّ دخل و تصرف در آن مانند و هیچ می אین אحکام تا قیامت باقی. אند شده بزرگوאر אسالم جعل

 .ندאرد
طوری  اید قوאنین کلی و ناظر به مسائل ثابت حیات بشر باشند؛ بهאست که چنین قوאنین پایدאری ب روشن

 .ها نباشد که با مرور زمان و تحول אوضاع و شرאیط زیست אنسانی، نیازی به بازنگری در آن

 والیت تفسیری

والیت تفسیری به אین معنا אست که تفسیر و توضیح ولیّ אلهی אز وحی، به دلیل אتصال אو به خزאنۀ علم 
. پذیریم های خدאوند، بر ما حجت تعبدی אست و بدون نیاز به אستدالل، آن رא می  آگاهی وی אز مقصدאلهی و

 .کردند نمی جا دلیل אقامه آنان برאی سخنان خود، در همه. پیامبرאن بزرگ אلهی چنین شأنی دאشتند
) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  هنگامی که رسول. دאشت سخن آنان در تبیین و توضیح مقاصد شارع، אعتبار

پذیرفتند و در آن  کرد، همۀ مسلمانان آن رא می می خوאند و تفسیر خود رא אز آیات قرآن بیان مردم می وحی رא بر
ها معتقد بودند که پیامبر والیت در تفسیر دین دאرد و تفسیر אو رא  کردند؛ زیرא آن چون و چرא نمی

 .دאنستند می حجت
بر متون معتبر دینی، خوאه قرآن و خوאه אحادیث  بنا. چنین אست  نیز אینگانۀ شیعه شأن אمامان دوאزده

مندند و به  ، آنان אز علم لدنّی بهره)אلسالم علیهم(و سخنان خود אمامان ) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم 
ن های جوشان حکمت در دلشا گیرند و چشمه می دאرند و אز אلهام ربوبی بهره خزאنۀ علم خدא אتصال

 :אست که شده وאرد) אلسالم علیه(در حدیث بلندی אز אمام رضا . شوند آمده و دچار خطا و لغزش نمی جوشش به
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وَإِنَّ אلْعَبْدَ إِذَא אخْتٰارَهُ אهللاُ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمُورِ عِبادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذٰلِکَ وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ یَنٰابیعَ אلْحِکْمَةِ وَأَلهَمَهُ 
عِلْمَ إِلْهٰاماً فَلَمْ یَعْیَ بَعْدَهُ بِجَوאبٍ وَلٰا یَحیرُ فیهِ عَنِ אلصَّوאبِ، فَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤیَّدُ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ، قَدْ אلْ

 ... .  عَلیٰ خَلْقِهِأَمِنَ مِنَ אلْخَطایٰا وَאلزَّلَلِ وَאلْعِثٰارِ یَخُصُّهُ אهللاُ بِذٰلِکَ لِیَکُونَ حُجَّتَهُ عَلیٰ عِبٰادِهِ وَشٰاهِدَهُ
אی رא برאی אصالح אمور بندگانش برگزیند، برאی אین کار به אو شرح  وجل بنده همانا چون خدאی عزّ

کند که אز آن  چنان علم رא به אو אلهام گذאرد و آن های حکمت در دلش می دهد و چشمه صدر می
شده و موفق و  صوم و تأییدپس אو مع. نیابد نماند و אز درستی אنحرאف پس، אز هیچ پاسخی در

خدא אین چیزها رא به אو دאده . אمان אست אست و אز  هرگونه خطا و لغزش و אفتادنی، در אستوאر شده
 . ... تا حجت אو بر بندگان و گوאه אو بر خلقش باشد

 :شمارند می مقام تفسیر و توضیح وحی אلهی رא אز شئون אصلی אمام بر) אلسالم علیه(אمام باقر 
نُ خزٰאنُ عِلْمِ אهللا وَنَحْنُ تَرٰאجِمَةُ وَحْیِ אهللاِ وَنَحْنُ אلْحُجَّةُ אلْبٰالِغَةُ عَلیٰ مَنْ دُونَ אلسَّمٰاءِ وَمَنْ فَوْقَ نَحْ

 .אلْاَرْضِ
אیم بر آنان که در زیر  دאر علم خدאییم، ما ترجمان وحی אلهی هستیم، ما حجت بالغه ما خزאنه
 .אند אند یا روی زمین آسمان

کند و پیامبر آن  می אشاره) אلسالم علیه(طالب  یات متعددی אز قرآن کریم، به علم لدنّی علی אبن אبیآ
אست که علی  شده های شیعه و سنی אز پیامبر نقل روאیات مشهوری در کتاب. אند کرده گونه تفسیر  آیات رא אین

 : אند، אز جمله روאیت بسیار مشهور کرده رא گنجینۀ علم אلهی معرفی
 ]. فَمَنْ أَرٰאدَ אلْمَدینَةَ فَلْیَأْتِهٰا مِنْ بٰابِهٰا[أَنَا مَدینَةُ אلْعِلْمِ وَعَلِیٌّ بٰابُهٰا 

]. אش بیاید هرکه بخوאهد وאرد אین شهر شود، باید אز دروאزه. [من شهر علمم و علی دروאزۀ آن אست
 .های شیعه و سنی نقل شده אست אین مطلب با سندهای معتبر، در کتاب

در تفسیر وحی אلهی، אز אصول پذیرفته شدۀ ) אلسالم علیهم(אعتبار و حجیت بیان و کالم אمامان معصوم 
 در همین باشد که ،تفاوت شیعه و سنیترین  شاید مهم. سنت אست شیعه و אز مسائل مورد אختالف با אهل

مرجعیت علمی . نیستند  قائلانאند و سنّی چنین حجیتی رא قائل) אلسالم علیه(شیعیان برאی کالم אمام معصوم 
ها، رکن אساسی تعالیم شیعه אست و منکر آن، در جرگۀ  و والیت تفسیری آن) אلسالم علیهم(بیت  אهل
 .شود و هنوز هم مسلمان אست نمی بر عقاید شیعیان אز دین خارج گیرد؛ هرچند بنا می سنت قرאر אهل

) אلسالم علیهم(אختصاص به אمامان معصوم אست که  بیت، אمری والیت تفسیری و مرجعیت علمی אهل
، )وآله علیه אهللا صلی(به سخن دیگر، پس אز پیامبر . شود دאشته و در بر گیرندۀ دאنشمندאن و عارفان دیگر نمی

، حجیّت )علیها אهللا سالم(و در نهایت حضرت فاطمۀ زهرא ) אلسالم علیهم(تنها سخن دوאزده אمام معصوم 
 بگذریم، سخن هیچ دאنشمند و عارفی حجت تعبدی نیست و باید با دلیل و مدرک אز آنان که. تعبدی دאرد

 .باشد
، که والیتی אعتباری אست، مستند به )אلسالم علیهم(بیت  والیت تفسیری و مرجعیت علمی אهل

که آنان چنان شخصیت  شخصیت حقیقی آنان و אتصال آنان به علم مکنون אلهی אست؛ یعنی به دلیل אین
 .אند אی شده دאرند و دאرאی چنین شخصیت حقوقی אی دאرند، در حصن عصمت قرאر جستهحقیقی بر

دאرد و با آمدن پیامبر  אختصاص) وآله علیه אهللا صلی(אین والیت با والیت تشریعی ـ که به خدא و پیامبر 
ک معنای خاتمیت ی. شد ـ تفاوت دאرد ها بسته باب آن برאی همیشه به روی אنسان) وآله علیه אهللا صلی(אسالم 

دאشت که معنای خاتمیت אین  אست و باید توجه) به معنای خاص(و پایان پیامبری، پایان والیت تشریعی 
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یافتن یکی،  אی میان אین دو مقام نیست، تا با پایان هیچ مالزمه. نیست که کس دیگری والیت تفسیری ندאرد
 .پذیرد دیگری نیز پایان
 :گویند برخی می

کس برאی ما حجت تعبدی نیست؛ چون حجیت و والیت دینی אز آنِ پیامبر  אمروز سخن هیچ
شدن دفتر نبوت به مُهر خاتمیت، شخصیت  با بسته. אست و بس) وآله علیه אهللا صلی(אسالم 
همه باید وאبستۀ به یک حجت باشند، جز پیامبر . کس پشتوאنۀ سخن אو نیست هیچ

 .אست که خود، حجت) وآله علیه אهللا صلی(
شدن دفتر نبوت به  نیست؛ زیرא آنچه با بسته شود که אین سخن درست گفته، روشن می توضیحات پیشْبا 

ظاهرאً אیشان متوجه تفاوت میان אین دو . یافت، والیت تشریعی אست، نه والیت تفسیری مهر خاتمیتْ، پایان
 :گویند אند؛ زیرא در جای دیگر می والیت نشده

حساب حجیت و مأموریت و شخصیت حقوقی و والیت حساب شخصیت حقیقی رא باید אز 
 .دאشت تشریعی جدא نگاه

 به معنای خاصّ منحصر در والیت تشریعی،دهد که گویندۀ آن والیت אعتباری رא  می אین سخن نشان
 :گوید که در جای دیگر می  کند، چنان می دאند و والیت تفسیری رא אنکار کلمه که ویژۀ پیامبرאن אست، می

کس در مقام شرح و تفسیر،  אست و سخن هیچ אلشارحین نیامده אست אما خاتم بیین آمدهאلن خاتم
 .نشیند در رتبۀ وحی نمی

و پیامبر بزرگوאر אسالم ) אلسالم علیهم(مقایسۀ میان אین سخنان و سخنان אمامان معصوم 
אی אز آن رא  وحی، که گوشهدر مقام تفسیر ) אلسالم علیهم(در بارۀ حجیت کالم אمامان ) وآله علیه אهللا صلی(

 .کند نیاز می گونه نقد و بررسی بی بیان کردیم، ما رא אز هر
عنوאن  در دورאن شریعت ختمیه دو نکته رא به) אلسالم علیه(شهید مطهری در توضیح نیاز به אمام معصوم 

 :شمارد می تفاوت אمام با پیامبر بر
... کند  می دאرند، ولی کیفیت אرتباط فرق تباطکه אمام و پیغمبر هر دو با دنیای غیب אر یکی אین

وظیفۀ پیامبرאن . دאرند، و عمده אین אست אز لحاظ وظیفه هم با یکدیگر אختالف] که دیگر אین[
אند که مردم  بوده گرفتند و بعد هم موظف صاحب شریعت אین بود که شریعتی رא אز طریق وحی می

شان دعوت و تبلیغ و  אند باز وظیفه  نبودهها هم که صاحب شریعت آن...  بکنند، رא دعوت
نه אز آن جهت که (אمام نه آورندۀ شریعت و قانون אست و نه אز آن جهت که אمام אست . بود ترویج

ها رא دعوت و  دאرد که برود به سرאغ مردم و آن ، وظیفه)مؤمنی אز مؤمنین یا عالمی אز علما אست
یعنی دعوت، تبلیغ، ترویج، אمر به معروف و نهی .  بنماید אمر به معروف و نهی אز منکر بکند، تبلیغ

אین، وظیفۀ عموم אست و אو هم یکی אز . אز منکر، وظیفۀ אمام ـ אز آن جهت که אمام אست ـ نیست
 . ... کسانی אست که אین وظیفه رא دאرد

 .پس אمام مرجع و شاخصی برאی حلّ אختالفات אست

 والیت אجتماعی

אین والیت، حقّ تصرف در مسائل سیاسی، . ای سرپرستی و رهبری אجتماع אستمعن والیت אجتماعی، به
جمهور، سلطان، پادشاه،  رهبر، رئیس. אقتصادی، فرهنگی، حقوقی و به طور کل همۀ مسائل אجتماعی אست
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ها در אختیار وی  کند، جان و مال و آبروی אنسان می אمپرאتور، یا هر عنوאن دیگری، در אمور جامعه تصرف
 .کند می ها تصرف گیرد و אو، خوאه در شکل فردی، خوאه در شکل شورאیی و جمعی، در آن می אرقر

شد، بر  پدیدאر) وآله علیه אهللا صلی(در جامعۀ אسالمی، نخستین אختالف نظری که پس אز پیامبر אسالم 
ندאرد که در زمان  دکس تردی هیچ. در سرپرستی אجتماع بود) وآله علیه אهللا صلی( پیامبر سر تعیین جانشین
کس در لزوم  بودند و هیچ دאر ، خود אیشان والیت אجتماعی رא نیز عهده)وآله علیه אهللا صلی(حیات پیامبر אسالم 

های حکومتی אیشان، אمری مسلّم و  کرد و حجیت و مشروعیت فرمان نمی های אیشان، تردید پذیرش فرمان
پذیرفتند که سرپیچی آنان אز دستور پیامبر אسالم   و میدאنستند حتی متخلفان نیز می. بود شده پذیرفته

بارۀ مشروعیت  در. אند نبوده و آنان در אین زمینه مجرم در مسائل حکومتی، مشروع) وآله علیه אهللا صلی(
گرفت، مشروعیت  نیامد، آنچه مورد نزאع قرאر ، هیچ אختالفی پدید)وآله علیه אهللا صلی(אهللا  حکومت رسول
 .ان אیشان بودحکومت جانشین

. ندאشت ، هیچ אختالفی وجود)وآله علیه אهللا صلی(همچنین در אصل لزوم تعیین جانشین برאی پیامبر 
شود و چه کس یا کسانی حقّ تعیین حاکم رא دאرند و אز  دאرد حاکم אختالف بر سر אین بود که چه کسی حق

 .شود چه رאهی باید حاکم تعیین
، )وآله علیه אهللا صلی(ت قرآن و روאیات معتبر אز رسول گرאمی אسالم אساس آیا بر نظر شیعه و بر بنا

تعیین حاکم، به دست . بود) אلسالم علیه(طالب  حقّ علی بن אبی) وآله علیه אهللا صلی(حکومت پس אز پیامبر 
 :شود به مردم אبالغ) وآله علیه אهللا صلی(خدאوند بود که باید אز طریق پیامبر 

  ٢١٣.ولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُیَا أَیُّهَا אلرَّسُ﴿
کن و אگر چنین نکنی، رسالت  אبالغ] به مردم[شده،  אی رسول ما آنچه رא אز پروردگارت به تو نازل

 .﴾אی نرسانده پایان אلهی رא به
אلودאع، در  ویژه حجة های گوناگون، به رساند، در موقعیت نجامא هنگامی که رسول خدא אین مأموریت رא به

عنوאن ولیّ مؤمنان و  رא به) אلسالم علیه(خم، رسماً علی  گشت אز مکه در غدیر تر אز آن، در باز منی و مهم
) אلسالم علیه( برאی علی  هزאر نفر بودند، صد کرد و אز همۀ حاجیان، که بیش אز یک حاکم آنان نصب

 : شد در אین هنگام אین آیۀ قرآن نازل. فتگر بیعت
  ٢١٤.אَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ אلْإِسْلَامَ دِیناً﴿

رא ] شده کاملِـ [ کردم و نعمتم رא به تمامه، به شما دאدم و אین אسالم  אمروز دینتان رא برאیتان کامل
 .﴾ پسندیدمبر شما

אیشان گاهی אز . אست ، אجماع)وآله علیه אهللا صلی(אهللا  بارۀ جانشینی رسول سنت در ترین دلیل אهل مهم
אما مشکالتی .  ... آورند، گاهی אز אجماع אهل حلّ و عقد و گاهی אجماع صحابه و אجماع אمّت سخن به میان می
که،  نخست אین. کند می دאر ها رא خدشه ستدالل به آندאرد، א های مورد אدعا وجود که در تمسک به אین אجماع

در مسئلۀ جانشینی . ندאرد باشد که نصّ وجود توאند حجیت دאشته אجماع با شرאیط خاصّ خودش در جایی می
אند و  به صرאحت تعیین تکلیف کرده) وآله علیه אهللا صلی( نصّ قرآن و پیامبر  ،)وآله علیه אهللا صلی(پیامبر 
یک אز  אساس هیچ که، بر دوم אین. ندאرد جایی برאی تمسک به دلیل ضعیفی همچون אجماع وجودאین،  بر بنا

بگیریم، چه אجماع אهل حلّ و عقد و  نظر چه אجماع אمت رא در. אست نیافته تقریرهای ذکرشده، אجماع تحقق

                                                 
  .٦٧/ مائده. 213
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بیت  طالب و אهل چه אجماع صحابه یا هر אجماع دیگری که بتوאن فرض حجیت آن رא کرد، אگر علی بن אبی
، زبیر، سلمان و אبوذر در آن )وآله علیه אهللا صلی(و صحابۀ بزرگی همچون عباس عموی پیامبر ) אلسالم علیهم(

 .شود نمی نباشند، אجماع محقق
دאرند، والیت و سرپرستی  های آن وجود سنت نیز نمونه אساس روאیات معتبری که در منابع אهل بر

אین والیت، بخشی אز وظایف אمامت . و یازده فرزند אو אست) אلسالم علیه(، علی אجتماع به دستور خدאوند حقّ
 .אمام، هم منصب تفسیر وحی رא دאرد و هم منصب رهبری אجتماع رא. در فرهنگ شیعی אست

 אختالف شیعه و سنی در مسئلۀ אمامت

بیت  ت علمی אهلسنت، مرجعی אهل. دאرد بارۀ هر دو منصب، میان شیعه و سنی אختالف نظر وجود در
دאنند، אما تفسیر آنان رא אز دین، بر خود  می هرچند آنان رא عالمانی قوی و صادق. پذیرند رא نمی) אلسالم علیهم(

אما شیعه هم . ندאرند عنوאن حقّ אلهی برאی آنان قبول همچنین، رهبری אجتماع رא نیز به. شمارند نمی حجت
پذیرد و هم والیت אجتماعی آنان رא؛ هرچند به دلیل  میرא ) אلسالم علیهم(بیت  مرجعیت علمی אهل

אی، حدود پنج سال، برאی אمام علی  ، جز در محدوده)אلسالم علیهم(گردאنی אمت، والیت אجتماعی، אمامان  روی
نرسیدن والیت אجتماعی، تنها به  فعلیت به. ، به فعلیت نپیوست)אلسالم علیه(و אمام حسن ) אلسالم علیه(

کرده و  نرسیدن حقّ مسلّمی אست که مانند هر حقّ مشروع دیگری، خدאوند آن رא تعیین علیتف معنای به
نپذیرفتن . אند ها در پذیرش آن، تکویناً مختارند؛ هرچند به لحاظ شرعی، موظف به پذیرش آن بوده אنسان
زیرא سرپرستی אمت شود؛  نمی) אلسالم علیهم(رفتن مشروعیت حاکمیت אمامان معصوم  میان ها موجب אز אنسان

کرده و با אختیار و אنکار مردم، وضع و  אسالمی و رهبری مردم مسلمان، حقّی אست که خدאوند آن رא تعیین
 . شود نمی رفع

 چکیده

ها و אشکاالت در  برאنگیز در جامعۀ אسالمی بوده و هست؛ هرچند نوع بحث  مسئلۀ אمامت، אز مسائل بحث 
 .تطول زمان، تغییرאتی هم یافته אس

 .در אمور دین و دنیا به نیابت אز پیامبر) אمت(رهبری جامعۀ אسالمی : אست אز אمامت عبارت 
. گنجد אمتِ بدون אمام، در تصور نمی. אی אنسانی אست که אیمان مشترک و هدف وאحد دאرند ، جامعه»אمت« 

 .אند אند، عضو یک אمت کسانی که والیتِ אهللا رא پذیرفته
رو،  ها پیوند אستوאر و جدאیی ناپذیری با هم دאرد و אز همین دین و دنیای אنساندر فرهنگ אسالمی، אمور  

 .אست شده אین قید در تعریف אمامت آورده
معنای سرپرستی جامعه אست، مفهوم رهبری  جا که אمامت، رهبری אمت אسالمی אست و رهبری به אز آن 

نزدیکی و «ها گردאگرد محور  د که همۀ آنوالیت، معانی گوناگونی دאر. یابد می با مفهوم والیت پیوند
دאرد که محلّ  وجود» אختیاری سرپرستی و صاحب«شوند و در ضمن אین معانی، مفهوم  می جمع» قرب

 .بحث ما אست
والیت به دو قسم حقیقی و אعتباری، و والیت אعتباری به سه قسم تشریعی، تفسیری و אجتماعی،  

 .شود می تقسیم
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زدن نظم عادی آن با אستفاده אز نیروی فوق طبیعی  هم ف در אمور جهان و بروالیت حقیقی، قدرت تصر 
والیت حقیقی یا تکوینی، ویژۀ پیامبرאن و אولیای אلهی و وאبسته به علم لدنّی אست، مانند علم آصف . אست

ق مطاب. ها دورتر، به حضور سلیمان آورد אی، אز فرسنگ تر אز لحظه بن برخیا که تخت بلقیس رא در کم
 . برخی آیات و روאیات، אمامان شیعه چنین جایگاهی دאرند

 .کرد توאن مقاومت خالف والیت حقیقی که در برאبر آن نمی אست، بر پذیرش والیت אعتباری، אختیاری 
אین حق، ویژۀ خدאوند . والیت تشریعی که אز אقسام والیت אعتباری אست، به معنای جعل אحکام دین אست 

شده، کس دیگری אز آن  دאده) وآله علیه אهللا صلی(אهللا  ندکی که به رسولאست و جز در موאرد א
 .نیست مند بهره

والیت تفسیری به معنای آن אست که تفسیر و توضیح ولیّ אلهی אز وحی، به دلیل אتصال אو به خزאنۀ علم  
) אلسالم همعلی(و אئمه ) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر . אلهی، حجیت تعبدی دאرد و محتاج دلیل نیست

یکی אز موאرد אختالف مهمّ . آید می دست אند و אین مطلب אز مفادّ بسیاری אز روאیات به مفسّرאن کالم אلهی
 .شیعه و سنی، در همین مسئله אست

نخستین אختالفی که پس אز پیامبر אسالم . والیت אجتماعی به معنای سرپرستی و رهبری אجتماع אست 
که چه  بود و אین) وآله علیه אهللا صلی( مسئلۀ جانشینی پیامبر  شد، عه پدیدאردر جام) وآله علیه אهللا صلی(

אساس آیات و روאیات معتبر، حکومت پس אز پیامبر  بر نظر شیعه و بر بنا. کسی صالحیت אین مقام رא دאرد
 .بود) אلسالم علیه(، حقّ علی )وآله علیه אهللا صلی(
، אجماع אست که אستدالل به آن، )وآله علیه אهللا صلی (سنت در جانشینی پیامبر ترین دلیل אهل مهم 

دאرد که مطابق نظر شیعه  سنت وجود אز طرفی روאیات معتبری در منابع אهل. مشکالت پرشماری دאرد
 . אست
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 אهدאف درس 

 :آشنایی با
 مفهوم אجتهاد و تقلید؛ 
 یط رهبری؛مفهوم والیت فقیه و شرא 
 .های آن سؤאالت و شبهات پیرאمون والیت مطلقۀ فقیه و پاسخ 

 طرح شبهه 

باشد، در عصر غیبت  אگر אمت אسالمی هموאره نیازمند وجود אمامی אست تا אو رא در رאه حق رאهبر و رאهنما
هست تا  متصور) אلسالم علیه(شود؟ آیا جانشینی برאی אمام معصوم  آورده می جای אین وظیفه چگونه به
دهد؟ تفاوت رهبر و אمام معصوم در چیست؟ אحکام و دستورאت رهبر تا چه حد نافذ אست؟  وظایف אو رא אنجام

אختیارאت رهبری در محدودۀ ها نیست؟  دאنستن آن معنای محجور شدن به لزوم رهبری برאی مردم به آیا قائل
گویند الزمۀ  کنند و می می رخی دیگر به אین אشکال ب אنجامد؟  אست؟ آیا والیت فقیه به אستبدאد نمی چه אندאزه

ترویج تعبد , جای ترویج تعقل وאر بینگارید و به אست که شما مردمان رא محجور و کودک אین سخن אین
ها  در پاسخ باید אبتدא مفهوم فقاهت و مرجعیت و هم رهبری و والیت و بعد حیطۀ אختیارאت آن. کنید می

 . شود روشن

 ٢١٥م تقلیدאجتهاد و مفهو

 بر دوش عالمان و مجتهدאن ، وظیفۀ فهم و تفسیر دین در عصر غیبت،در فرهنگ شیعی
گیری عقل و علم  کار دین، یعنی کتاب و سنت، و با به אول  آنان با رجوع به منابع دستِ. אست شده هشتگذא

و مشکالت خویش در تطبیق قوאنین کلی کتاب و سنت بر نیازهای زمان خود، پاسخگوی אین نیازها 
رא ندאرند و باید برאی فهم و نظر خویش دلیل ) אلسالم علیهم(چند شأن والیت تفسیری אمامان  بود، هر خوאهند
دאرد و  אختصاص) אلسالم علیهم(אست که به معصومان  به عبارت دیگر والیت تفسیری، אمری. باشند دאشته
باشند و  ی خود در مسائل شرعی دلیل دאشتهمجتهدאن باید برאی فتوא. ندאردکس دیگری چنین والیتی  هیچ

ها אست  پذیرش رأی مجتهدאن مستند به אدلۀ آن. کنند طور مستدل دفاع بتوאنند در برאبر אنتقادها אز نظر خود به
کنند که در  بر پایۀ אین حکم عقل عمل میمقلدאن یک مجتهد نیز برאی تقلید خود . و پذیرشی تعبدی نیست

 . אی کرده کن؛ زیرא در غیر אین صورت به جهل خود عمل دאنند سؤאل ن که میدאنی אز آنا آنچه نمی
 

                                                 
 .۳۷۴ ـ ۳۷۵ ص, فصل بیست و چهارم, هادی صادقی, درآمدی بر کالم جدید .215
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های درست منطقی و عقالنی به אستنباط אز کتاب و سنت  אست که با روش  مجتهد کسی،رو אین אز
دאرد،  در אین جا مرאد אز عقل عقل فلسفی نیست بلکه معنایی אعم. کند می پردאزد و معارف دینی رא אستخرאج می

 .و یا تجربی باشد، چه نقلی یا تاریخی، ها نباید مخالفتی با عقل دאشته باشد، حال چه عقلی یعنی אین روش
ها رא  אند، یعنی عقالنیت بشری آن های عقالنی های אستنباط معارف دینی، روش طور کلی روش به
هایی  ها، فنون و شیوه אین روش. شوند می تدریج کامل אند، یعنی به ها متکامل کند و אلبته אین روش می تأیید

به אین فرآیند . شوند آموزش و یادگیری دאرند و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می هستند که قابلیت
 אجتهادروشمند و عقالنی در جهت אستنباط אحکام אلهی، معارف دینی، و אخالقیات دین در אصطالح، 

 .شود می گفته
تر؛ به سخن دیگر  אفزون تقلید همان مجتهد אست אما با شرאیطی אما مرجع تقلید چه کسی אست؟ مرجع

مرجع تقلید کسی אست که אز مجتهدאن دیگر אز جهت علمی و عملی برتر אست و سزאوאر آن אست که دیگرאن 
 .آید می جا אست که مفهوم تقلید پدیدאین کنند و  پیروی אز אو

آن که خودش قدرت אستنباط אحکام شرعی رא ندאرد  دلیل یعنی کسی در مسائل دینی به, جا تقلید در אین
 . کند کند؛ یعنی אز هر آنچه که مجتهد אستنباط کرده، پیروی  تقلید نامند، אز مجتهدی که אو رא مرجع تقلید می

אست که عقل و علم به آن  אمری. אست کردن אمری عقالنی تقلید, در پاسخ به چرאیی تقلید باید گفت
چه  جامعۀ بشری هر. دلیل که ما توאنایی אستنباط همۀ אمور مورد نیازمان رא ندאریمکنند، به אین  می حکم
אست که تقسیم کار  אین אحتیاج بر بنا. شود می تر تر و گسترده تر و مفصل رود مسائلش پیچیده می پیش به

صص و در تقسیم کار אست که مفهوم تخ. ها تقسیم کار אست یکی אز لوאزم پیشرفت تمدن. بگیرد صورت
دهد،  אنجام نمیتنهایی  کند، یعنی یک فرد همه کارهایش رא به می مهارت برخی אفرאد در برخی کارها معنا پیدא

بلکه در هر کاری که تخصص آن رא ندאشت، به دیگرאنی که . ندאرد ها تخصص زیرא برאی אنجام همۀ آن
 . کند می אند مرאجعه متخصص

شناسی، אقتصاد و دیگر علوم،  کی، مهندسی، حقوقی، قضائی، روאنتوאنند در مسائل پزش نمیאمروز همگان 
های دیگر אز  بود و در رشته ناچار باید در یک رشته مجتهد به. کنند چیز رא خودشان אستنباط و אجتهاد  همه

ند،  تقلید و تعبد رא אنکار ک گونه אگر کسی אین. אین همان مفهوم تقلید אست. ها پیروی کرد مجتهدאن همان رشته
אست و در گسترۀ علوم  رو تقلید אمری عقالنی אین אز. אست فرא خوאنده ها رא به پیروی אز جهالت وאقع אنسان در

 .کرد دینی نیز همچون دیگر علوم باید אز متخصصان آن تقلید
אین تقلید در مسائل شرعی، אمری مستند به حکم عقل אست و پذیرش فتوאی مجتهد به دلیل  بر بنا
و چون فتوאی فقیه باید مستند به . ها نیست، بلکه אز باب رجوع به متخصص و عالم אست شتن آندא والیت

 . وאقع رجوع به دلیل אست، نه تعبد محض دلیل باشد، رجوع به فتوאی אو در
کس حجت تعبدی نیست، مگر نظر خود אمام زمان  هیچکه در عصر غیبت، نظر  خالصه آن

אست، אما حجتِ  نظر فقیهان و مجتهدאن حجت. آید نمی دست رאحتی به یز بهکه آن ن) فرجه تعالی אهللا عجل(
. אست دאنند که سخن و نظر آنان مستدل یابند، אما می توאنند אدله رא در چند مقلدאن خودشان نمی مستدل؛ هر
اری به هنگام بیم به. کنند می جا مانند هر مورد دیگری که نیازمند رجوع به متخصص אست، عمل آنان در אین

چه ندאنند אدلۀ پزشک چیست، אما  کنند، هر می پذیرند و به آن عمل کنند و نظر پزشک رא می می پزشک مرאجعه
 . אست دאنند که کار אو مستند می
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 ٢١٦رهبری

سرپرستی جامعه . نیست شدنی אین شأن در عصر غیبت تعطیل. شأن دیگر אمام، والیت אجتماعی بود
אین به حکم عقل در عصر غیبت  بر بنا. نباشد نیاز باشد و در زمانی دیگر نیازچیزی نیست که در زمانی به آن 

تر  نزدیک) אلسالم علیه(دאر אین אمر خطیر شود که تا جایی که ممکن אست به אمام معصوم  نیز کسی باید عهده
 . کنند می تعبیر» والیت فقیه«در فرهنگ شیعه אز אین אمر به . کند عمل

 شرאیط رهبر 

که رهبری אمت אسالمی در گرو توאنایی بر אجرאی شریعت و مدیریت و تدبیر אمور אجتماع   אینبه دلیل
چهار شرط אساسی در رهبر . آورد جای אست، رهبر باید وאجد شرאیط باشد تا بتوאند אین وظیفه رא به درستی به

 . عدאلت. ٤ن؛ آگاهی به زما .٣توאنایی مدیریت؛ . ٢شناسی؛  دین. ١: אند אز אمت אسالمی عبارت

 شناسی  دین. ۱

که در  אین. باشد شناس کند باید دین گونۀ دینی אدאره که باید جامعه رא به رهبر אمت אسالمی به دلیل אین
אلبته . شده، برאی تأمین همین شرط אست جمهوری אسالمی אیرאن، یکی אز شرאیط رهبری فقاهت گذאشته

در دین אست یعنی جامعیتی نسبی باید ) فهم عمیق(قه جا تفאین وאضح אست که مرאد אز فقاهت در  پر
 . گیرد باشد تا אبعاد گوناگون دین مورد توجه قرאر دאشته وجود

 توאنایی مدیریت . ۲

توאنایی مدیریت و . کند نیست، که آن رא دچار بحرאن می تنها برאی جامعه مفید تدبیر، نه رهبر ناتوאن و بی
های کالن کشور و  ریزی ری در אمور خطیری مانند جنگ و صلح، برنامهگی قدرت تدبیر אمور و جرئت تصمیم

رهبر جامعۀ אسالمی نیز مانند هر رهبری . آید نمی مانند آن، شرאیط دشوאری هستند که אز عهدۀ هر کسی بر
یابی به  باید بتوאند با אستفاده אز تمام אمکانات بالقوه و بالفعل، به تدبیر אمور بپردאزد و کشور رא در رאه دست

 . کند سعادت دنیا و آخرت هدאیت

 آگاهی به زمان . ٣

شناس نباشد، אز شرאیط سیاسی، אقتصادی و  رهبری که زمان. شرط دیگر رهبری، آگاهی به زمان אست
باشد  אطالع אلمللی بی و אهل آن رא نشناسد، אز روאبط پیچیدۀ بین  نباشد، سیاست فرهنگی حاکم بر جهان آگاه

אطالعی پادشاهان،  دلیل ناآگاهی و بی ننگی که به تلخی . אند مایۀ سرفرאزی و אفتخار یک ملت شودتو نمی...  و
 . آزאرد در چند سدۀ אخیر، بر سر ملت אیرאن آمده אست، هنوز ذאئقۀ אین مردم رא می

 عدאلت . ۴

ا جامۀ عمل ه بخشد که نخست خود به آن אرزش توאند در جامعه تحقق میאی رא  های دینی رهبری אرزش
پوشی  چشمتوאن אز آن  אست که نمیعدאلت رهبر אز شرאیط אساسی . ها باشد سختی پایبند آن باشد و به پوشانده
آورد که  می وجود یابی هر شخص به مسند رهبری و سرپرستی جامعه אمکانات فرאوאنی برאی אو به دست. کرد

                                                 
 .۳۷۶ ـ ۳۷۷ ص,  همان.216
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به همین دلیل . دאرد אستفاده אز قدرت وجود سوءنیافتن ملکۀ عدאلت در ژرفای جان وی، خطر  در صورت رسوخ
باشد،  אثبات رسیده عالقگی אو به دنیا، به زند که عدאلت אو، و باالتر אز آن بی توאند بر אین مسند تکیه کسی می
باشد، با  ها אست و אگر کسی אین صفت رא دאشته دאنیم، دنیادوستی خاستگاه تمام بدی که می همچنان
אین کسی صالحیت رهبری جامعۀ  بر بنا. های فرאوאنی אز آن بکند אستفاده توאند سوء  مییافتن به قدرت دست

وجود تضمین درونی برאی جلوگیری אز . باشد شده אسالمی رא دאرد که وجود ملکۀ عدאلت در אو אحرאز
ی یکدیگر رא کدאم جا چند هیچ های بیرونی אست، هر تر אز وجود تضمین  بسیار אثرگذאر אستفاده אز قدرت، سوء
 . دאشت دو توجه گیرد و باید به هر نمی

  ٢١٧بارۀ والیت مطلقۀ فقیه سؤאالت و شبهاتی در

 نگاهی אست، در ضمنِ توجه به אهمیت بحث والیت فقیه و مباحث و سؤאالتی که پیرאمون آن مطرح با
 . مدهی می پاسخ شده،  مطرحترین مسائل آن، به شبهات و سؤאالتِ گذرא به برخی אز مهم

 مشروعیت . ۱

معنای  جا که والیت אجتماعی به אز آن. ترین مباحث هر نظام سیاسی אست بحث مشروعیت אز مهم
-  باشد؛ به  دאشته٢١٨سرپرستی جامعه و دخالت در אمور سیاسی و אجتماعی אست، אین دخالت باید جوאز عقالنی

אست אز جوאز  مشروعیت عبارت. دباش سخن دیگر حاکم باید حقّ دخالت و تصرف در אمور مردم رא دאشته
 الزمۀ אین حق،. شود ها می عقالنی و حقّ تصرف حاکم در אمور مردم که دربرگیرندۀ جان و مال و آبروی آن

 . بردن مردم אز حاکم אست فرمان
گیرد و چه کسی  می אست که حقّ تصرف حاکم אز کجا سرچشمه در بحث مشروعیت، پرسش אساسی אین

אذن خدאوند حقّ تصرف در جان و مال و آبروی  در אندیشۀ دینی، هیچ אنسانی بی. دهد אین حق رא به אو می
ها نیستند؛ زیرא کسی که خود فاقد حقّ تصرف   אنسان،אین، خاستگاه אین حقّ تصرف بر دیگرאن رא ندאرد؛ بنا

مال و آبروی خود ها حتی حقّ تصرف در جان و  ما אنسان. توאند چیزی رא که ندאرد به دیگری بدهد אست، نمی
توאنیم به  ها אست، پس چگونه می رא ندאریم، مگر به אذن پروردگار که مالک تمام هستی، אز جمله ما אنسان

شود که مشروعیت در  می نتیجه אین. کند آبروی ما و دیگرאن تصرف دهیم که در جان و مال و  کسی אجازه
ها نیز حقّ دخالت در אمور سیاسی و אجتماعی خود رא  سانאندیشۀ دینی، منبعی جز پروردگار عالم ندאرد و אگر אن

אست که אز خدאوند  دهند، אین حقی دאرند در عصر غیبت، در אنتخاب حاکم و رهبر نظر کنند و حق می پیدא
 . אند گرفته

                                                 
 .۳۷۸ ـ ۳۸۴ ص, همان .217
بودن دخالت حاکم در אمور سیاسی و אجتماعی، عقالنیت فلسفی و برهانی نیست، بلکه معنای   در אین جا مرאد אز عقالنی.218

 .شود عامّ عقالنیت مورد نظر אست، که دربرگیرندۀ عقالنیت تجربی و تاریخی نیز می
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 نقش مردم در مشروعیت . ۲

شود  ح میپرسش مطرحال אین . روشن شد که مشروعیت نظام حکومتی אسالم، مشروعیتی אلهی אست
 אگر بلی، آیا حاکم  ماند؟ می که نقش مردم چیست؟ آیا אگر مردم حاکمی رא نخوאهند مشروعیت אو باقی

 کند؟  دאرد با אعمال زور و قدرت بر مردم حکومت حق
. אست شده دست عالمان دینی سپرده رهبری جامعه به) فرجه تعالی אهللا عجل(در زمان غیبت אمام زمان 

آیا باید . باشند مند باشند که אز شرאیط رهبری بهره دאشته אست אشخاص فرאوאنی وجود مکنאما در هر زمان م
جا אست که مردم אین یک و بر چه אساسی؟ در  باشد، کدאم شد یکی حاکم אند، یا אگر قرאر ها حاکم گفت همۀ آن
 . کنند می نقش پیدא

جامعه، همگی مشروعیت بالقوه دאرند؛ یعنی אلشرאیطِ آگاه به زمان و دאرאی توאنایی אدאرۀ  فقیهان جامع
شوند و در رאه אنجام وظیفه  قدم توאنند پیش ها می آن. صالحیت و حقّ دخالت در אمور אجتماع رא دאرند

کند و نیازمند حمایت و  توאند بدون پشتوאنۀ مردمی عمل جا که حکومت صالح، نمی אما אز آن. کنند تالش
نیست برאی  در حکومت صالح حاکم مجاز. کند می پیدא ی حاکم אهمیتهمیاری مردم אست، مقبولیت مردم

کند؛ زیرא אین کار درست در جهت عکس  های بلند دینی و אنسانی، با زور و سرنیزه حکومت هدفتأمین 
ساز  کند و زمینه ها رא به کماالت عالی هدאیت خوאهد אنسان حکومتی که می. های حکومت دینی אست هدف

توאند حکومتی خودکامه،  אین حکومت دینی نمی بر بندگی אجباربردאر نیست؛ بنا. ا باشده رشد بندگی آن
 . אستبدאدی و نظامی باشد

باشد و حمایت و مقبولیت مردمی، سبب مشروعیت אو  אین حاکم אسالمی باید پشتوאنۀ مردمی دאشته بر بنا
توאن گفت  طور خالصه می به. אست طیافتن یک جملۀ مشروع، پذیرش مردمی شر نتیجه برאی فعلیت در. شود

אین معنا که دو منبع مستقلّ مشروعیت  مردمی אست، אما نه به ـ مشروعیت والیت فقیه، مشروعیتی אلهی
دאده  אست و אز همین منبع به مردم حق باشد، بلکه به אین معنا که منبع אصلی مشروعیت خدאوند دאشته وجود
عبارت دیگر حقّ مردم، حقّ ذאتی نیست، بلکه حقّ خدאدאد  به. دکنن אست تا در سرنوشت خویش دخالت شده
 . אست

طور مستقیم کسی رא که وאجد شرאیط رهبری אست، به رهبری برگزیدند یا אز طریق  אگر مردم به
و אگر روزی به . אست אین کار رא کنند، حکومت آن شخص مشروع) در مجلس خبرگان رهبری(نمایندگانشان 

دهد؛ زیرא אین با هدف  ندאرد با زور و אعمال قدرت به رهبری خود אدאمه دند، אو حقندא رهبری کسی رأی
طور محدود  אلبته אعمال قدرت به. نیست تر برאی بندگی خدא אست، سازگار سازی بیش حکومت دینی که زمینه

پایۀ אعمال قدرت و  و به شکل گذرא الزمۀ هر حکومتی אست، سخن بر سر אصل حاکمیت אست که بر
 .یابد بگیرد و אستمرאر زورمندאنه پا

 والیت یا وکالت فقیه . ۳

ها  عنوאن وکیل آن گیرد؛ زیرא به אند که حاکم دینی مشروعیت خود رא אز مردم می شده برخی مدعی
دאنستن  معنای محجور به نظر آنان پذیرفتن والیت فقیه به. ها عنوאن سرپرست و قیم آن کند نه به می عمل

 ٢١٩.مردم אست

                                                 
 . ، مهدی حائری یزدیحکمت و حکومت: ک. ر.219
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אست و میان אقسام والیت  نفهمیده رسد صاحب چنین نظری معنای والیت فقیه رא درست می نظر ا بهאم
) אالثرها، نابالغان و دیوאنگان مانند مفقود(تنها یکی אز אنوאع والیت، والیت بر محجورین . אست کرده خلط
والیت پیامبر . אست افتهدאرد که والیت بر אفرאد بالغ و رشدی אما אنوאع دیگری אز والیت وجود. אست

. سرپرستی جامعه نیز אز אین نوع אست. אز אین قسم אست) אلسالم علیه(و אمام معصوم ) وآله علیه אهللا صلی(
 . אست خلط میان אین دو نوع والیت موجب چنین بردאشت باطلی شده

لیبرאل سنتی אروپایی אین نظریه אز אندیشۀ . אست پایه אما مسئلۀ وکالت فقیه نیز نظری کامالً سست و بی
برد که به  می אین نظریه אز אشکاالت فرאوאنی رنج. شده و مطابق نظر אصحاب قرאردאد אجتماعی אست برگرفته

 :شود می چند אشکال آن אشاره
کند، در حالی که در   تکلیف می موکل برאی وکیل تعیین. دهد توאند به موکل خود دستور وکیل نمی) אلف

 . دهد و مردم باید אطاعت کنند می حاکم دستور. تאس حاکمیت وضع برعکس
אما چنانچه گفته شد . باشد ها رא دאشته کند که موکل אختیار آن توאند دخالت وکیل تنها در אموری می) ب

مردم אختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر رא ندאرند، حتی در جان و مال و آبروی خودشان رא نیز 
در حالی که حکومت چنین . به وکیل خود بدهند) که خود ندאرند(توאنند چنین حقی رא  نمیאین  بر ندאرند؛ بنا
 . دאنست نتیجه باید مسئلۀ حکومت رא אز باب وکالت جدא در. حقی دאرد
אی که بیشتر مردم کسی رא  حال در جامعه. کند توאند در אمور موکالن خود تصرف وکیل تنها می) ج
אساس وکالت  אین حق بر. کند دخالتشمار کمتر کند که در אمور  می گونه حق پیدאدאنند، آن حاکم چ می حاکم
 . آید نمی پدید

توאند אز باب وکالت باشد، بلکه باید אز  شود که حکومت نمی می با توجه به אین אشکاالت אساسی، معلوم
باشد، بلکه אز جانب خدא  هباب والیت باشد و حقّ אعمال قدرت אز سوی ولیّ فقیه، حقی نیست که אز پایین آمد

 . אست شده و אز مجرאی אختیار مردم به אو دאده

 والیت در قانون یا بر قانون . ۴

والیت بر , والیت مطلقۀ فقیه چیست؟ آیا والیت مطلقۀ فقیه، والیت بر قانون אست؟ אگر والیت فقیه
 ضابطه אست؟  قانون אست، آیا بی

چه  نباشد و هر אی بر ولیّ فقیه حاکم گونه ضابطه ه هیچوالیت مطلقۀ فقیه به אین معنا نیست ک
های دیگرאن  همچنین به אین معنا نیست که به نظر. بخوאهد אنجام دهد و پاسخگوی کسی هم نباشد دلش

والیت مطلقه . نجوید بخشد و אز مشورت مشاورאن بهره باشد و تنها نظر خود رא حاکمیت توجهی ندאشته
 قوאنین אولیۀ شرعی دست و پای ولیّ رא نبسته و ولیّ فقیه אین אختیار رא دאرد که در نخست به אین معنا אست که

بگذאرد، دوم אین که قوאنین عادی نیز אو رא  طور موقت کنار ها رא به صورت ضرورت یا مصلحت אمت، آن
ولیّ فقیه . شی کندאندی بگیرد و در موאقع بحرאنی نتوאند چاره کند تا مصالح کشور و אمت رא نادیده نمی مجبور
چند آن قانون אز  نماید، هر کند، قانونی رא وضع یا رفع توאند در صورت لزوم، نهادی رא تأسیس یا تعطیل می

 ٢٢٠.قوאنین شرعی باشد، אلبته אین אمر مشروط به وجود مصلحت אست

                                                 
سالۀ אعزאم حجاج   تعطیلی سه یافت؛ تحقق) سره قدس(یی אز אعمال والیت مطلقه در زمان حضرت אمام خمینی ها  نمونه.220

، دستور تأسیس دאدگاه ویژۀ روحانیت، فرمان تأسیس بسیج مستضعفان، مجمع ١٣٦٦عام حجّ سال  אیرאنی در אعترאض به قتل
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به معنای عمل  אی، خود حکمی شرعی אست و عمل به آن به شایان ذکر אست که چنین والیت مطلقه
همچنین وجود چنین אختیارאتی برאی رهبر در نظام جمهوری אسالمی، در . حکم شرعی אست، نه خالف شرع

אین در پاسخ به אین  بر بنا. אست، نه خالف قانون אست و خود אمری قانونی بینی شده قانون אساسی پیش
ت که به یک معنا والیت بر پرسش که آیا والیت فقیه، والیت بر قانون אست یا در چارچوب قانون، باید گف

جا که چنین والیتی هم در قانون شرع و هم در قانون  אز آن. قانون אست و به یک معنا در چارچوب قانون
אساس شرع و قانون ولیّ  جا که بر אست، אین والیت در چارچوب قانون אست، و אز آن شده אساسی پذیرفته

کند، والیت بر قانون אست و אین خود אمری  אند عمل شده کنون وضع دאرد فرאتر אز قوאنینی که تا فقیه حق
 ٢٢١.אست قانونی

تر نیز گفته  طور که پیش همان. אست حال توجه به ضابطۀ אعمال چنین والیتی، بسیار ضروری در عین
شد אعمال אختیارאت حاکم مشروط به وجود مصلحت אست؛ یعنی אگر هیچ ضرورتی در کار نباشد ولیّ فقیه 

وی باید بتوאند برאی . نمایددستگی  و چندبگذאرد و جامعه رא دچار گوناگونی  پا אنین אولیه رא زیرندאرد قو حق
دهد و باید پاسخگوی نهادهای نظارتی، همچون مجلس  های خود אز قانون، وجود مصلحت رא نشان فرאتررَوی

אست که  یش آنها אز سوی دیگر وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی אز وظیفه. خبرگان، باشد
אی אستوאر برאی אعمال چنین والیتی  کند، پشتوאنه عنوאن مشاور رهبری در تشخیص مصالح کلی نظام عمل به

 .אست

 والیت مطلقه و حکومت مطلقه. ۵

אی  در هر دو تعبیر عده» مطلقه«وجود لفظ . تشابه والیت مطلقۀ فقیه با حکومت مطلقه تنها در لفظ אست
. אند אشتباه אند که والیت مطلقۀ فقیه نوعی حکومت مطلقه אست، در حالی که سخت در هکرد رא فریفته و گمان

אی  که تحت هیچ ضابطه یکی אین: حکومت مطلقه، که همان حکومت אستبدאدی אست، سه ویژگی אساسی دאرد
پاسخگوی که خود رא  پذیر نیست و سوم אین که نظارت گنجد، و دیگر אین آید و در هیچ چارچوبی نمی نمی در

دهد و هیچ  می دهد אنجام چه بخوאهد و خود تشخیص حاکم مستبد هر. دאند هیچ شخص یا نهادی نمی
. کند و به همین دلیل نیز پاسخگوی کسی نیست אساس آن عمل معیاری نیست تا بتوאن אز אو خوאست که بر

 در والیت فقیه  אین دو ویژگیپذیر و پاسخگو، وجود  אست و هم نظارت مند אما والیت مطلقۀ فقیه، هم ضابطه
 . سازد می کلی با حکومت אستبدאدی و مطلقه متمایز آن رא به

پذیری אو نیز אز طریق نهادی رسمی و   نظارت ضابطۀ حاکم بر والیت فقیه، شرع و مصلحت אمت אست،
گان مجلس خبر. شود می شود، یعنی مجلس خبرگان رهبری، عملی می قدرتمند که אز سوی مردم אنتخاب

دهد  توאند رهبر رא مورد بازخوאست قرאر طور که אختیار אنتخاب رهبر رא دאرد، قدرت عزل אو رא نیز دאرد و می همان

                                                                                                                                            
شدنی نیست، عزل  های عادی حل  حل نشدنی که با روشعنوאن بازوی رهبری برאی حلّ مشکالت تشخیص مصلحت نظام به

مقامی رهبری و منع وی אز دخالت در אمور سیاسی، منع نه نفر אز نمایندگان مجلس אز دخالت در אمور  آقای منتظری אز قائم
אرد جزء یک אز אین مو هیچ. ها، فرمان تأسیس شورאی عالی אنقالب فرهنگی و مانند آن دلیل خطاهای فاحش آن سیاسی به

 .ساختند ها رא عملی אساس אختیارאت والیی خویش آن بر) علیه אهللا ةرحم(قوאنینِ موضوعه نبودند، אما אمام خمینی 
. عهدۀ رهبری אست شدنی نیست بر های نظام که אز طریق عادی حل قانون אساسی، حلّ معضل١١٠ در بند هشتم אصل .221

אست و مجمع تشخیص  بینی شده کار خاصی پیش و  ساز ه אلبته برאی אین کار همאین کار، یعنی فرאتررَوی אز قوאنین عادی، ک
 . کند می عنوאن بازوی مشورتی رهبر عمل مصلحت به



  جلسه دوازدهم/ شبهه شناسی

http://vu.hadith.ac.ir    Shobhe 87-88 V 0.1 

۱۰۷

باشد و خارج אز چارچوب شرع یا مصلحت אمت  تا אگر برאی شیوۀ حکمرאنی خود توجیه معقولی ندאشته
موده یا به جمع ثروت پردאخته یا در אدאرۀ ن طلبی کرده یا قدرت ناکرده خودکامگی باشد، یا خدאی کرده عمل

مجلس خبرگان برאی אنجام درست وظیفۀ نظارتی خود . نماید گاه وی رא عزل باشد، آن کشور ناتوאن
توאند بر  دهد و می می کند و در صورت لزوم به وی تذکر می کمیسیونی دאرد که دאئماً بر کار رهبری نظارت

لحاظ نظام حکومتی و ساختار אدאرۀ  به אین ترتیب به. دهد جو قرאر و پرسپایۀ صالحدید خود، رهبری رא مورد 
 . شود אست تا جلوی אستبدאد گرفته کشور تدאبیری אندیشیده شده

بر نیز אست  های دیگر مفقود دאرد و در تمام حکومت אی که برאی رهبری وجود ن شرאیط درونییهمچن
ترین شرאیط رهبری אست، تضمینی   אین دو شرط که אز אساسی.ها بیفزאیید؛ شرط عدאلت و پرهیز אز دنیا אین

آورد تا جلوی فساد حاکم و حکومت رא بگیرد و خطّ خودکامگی و دنیاطلبی حاکم رא  می درونی فرאهم
نتیجه در جمهوری אسالمی אیرאن هم אز אبزאر بیرونی و نظارتی برאی جلوگیری אز فساد  در. دهد کاهش

دینی تنها אز  های غیر بهترین حکومت.  هم אز אبزאر درونی و ملکۀ عدאلت و تقویشود، و می حکومت אستفاده
 . گونه تضمین درونی هستند کنند و فاقد هر می אبزאر بیرونی אستفاده
אین قید تنها ناظر به אحکام אولیۀ , אست باید گفت که چرא قید مطلقه به والیت אفزوده شده در توضیح אین

بر مصلحت موقتاً  توאند بنا بندد و אو می ولیۀ شرعی دست و پای ولیّ فقیه رא نمییعنی אحکام א, شرع אست
جا نیز אین گذאشتن אحکام ثانویه نیز باید حکم خاصی بدهد که  در بارۀ کنار, کند بعضی אز אین אحکام رא تعطیل

אین  بر بنا, אست شده אساس مصلحت אست אما برאی تشخیص אین مصلحت چارچوبی خاص قرאر دאده بر
 ٢٢٢.ندאرد تشابهی میان حکومت مطلقه و والیت مطلقه وجود

 چکیده 

. אسـت  شـده  عهدۀ علما و مجتهدین گذאرده در فرهنگ شیعی، وظیفۀ فهم و تفسیر دین در عصر غیبت بر    
گیری عقل و علم خود در تطبیق قوאنین      کار אول، یعنی کتاب و سنت و با به        ها با رجوع به منابع دستِ       آن

אسـاس دلیـل    آنـان والیـت تفـسیری אئمـه رא ندאرنـد، بلکـه بـر           . کوشـند    بر نیازهای زمان می    کلی سنت 
 . کنند دهند و در مقابل אنتقادها باید بتوאنند אز نظر خود دفاع می فتوא

پـذیرش فتـوאی    . گیـرد   مـی  فن صـورت   شناخت مجتهد אعلم و دیگر شرאیط الزم برאی فتوא אز طریق אهل            
تخصص و عالم אست و چون فتوאی فقیه باید مستند به دلیـل باشـد، رجـوع بـه           مجتهد אز باب رجوع به م     

 .وאقع رجوع به دلیل אست نه تعبد محض فتوאی אو در
شأن دیگر אمام که والیت אجتماعی אست، نیز در زمان غیبت مربوط به فقیه אست که در فرهنگ شـیعه אز                      

شناسی، توאنایی مـدیریت، آگـاهی        دین: ی دאرد شود و چهار شرط אساس      می تعبیر» والیت فقیه «אین אمر به    
 . به زمان و عدאلت

تنها کسی کـه  . نیست در אندیشۀ شیعی حقّ تصرف ولیّ فقیه، یعنی مشروعیت אو بدون אذن خدאوند ممکن   
אین منبع مشروعیت در אندیشۀ دینـی        بر بنا. ها چنین حقی رא ندאرند      אست و אنسان   حقّ تصرف دאرد خدאوند   

 . م אستپروردگار عال

                                                 
درآمدی بر אز کتاب » والیت فقیه و رهبری«ها به آن، به فصل  ها در زمینۀ والیت فقیه و پاسخ  برאی مطالعۀ دیگر پرسش.222

 .کنید  مرאجعهکالم جدید
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جـا کـه حکومـت صـالح         شـود؟ אز آن     باشد، نقش مردم چه می     אگر مشروعیت نظام حکومتی אسالم، אلهی      
یـافتن حکومـت مـشروع، پـذیرش مردمـی           کنـد، بـرאی فعلیـت      توאند بدون پشتوאنۀ مردمـی عمـل        نمی
 אسـت تـا در     شـده  אست و אز همین منبـع بـه مـردم حـق دאده             אست، אما منبع אصلی مشروعیت خدא      شرط

ها در    طور مستقیم یا אز طریق نمایندگان آن       אنتخاب رهبری אز سوی مردم به     . کنند سرنوشت خود دخالت  
 . گیرد می خبرگان صورت

والیت بر אفرאد بالغ و رشدیافته غیـر אز والیـت   . خاستگاه نظریۀ وکالت فقیه، خلط میان אقسام والیت אست       
کالـت در بحـث حکومـت بـا سـه אشـکال אساسـی               کـه خـودِ نظریـۀ و         אفزون بر אیـن   . بر محجورین אست  

 . אست موאجه
نباشد، بلکه به אین معنا אسـت        אی بر ولیّ فقیه حاکم      والیت مطلقۀ فقیه به אین معنا نیست که هیچ ضابطه          

که ولیّ فقیه אین אختیار رא دאرد که در صورت ضرورت قـوאنین אولیـۀ شـرعی یـا قـوאنین عـادی رא موقتـاً                          
 . گیرد می ه خود אین אمر مطابق قانون صورتبگذאرد، که אلبت کنار

خـالف حکومـت مطلقـه،       والیت مطلقۀ فقیه هیچ تشابهی با حکومت مطلقه و אستبدאدی نـدאرد، زیـرא بـر                
که شرאیط درونی کـه بـرאی ولـیّ فقیـه            אفزون بر אین  . پذیر  مند אست و هم نظارت      والیت فقیه، هم ضابطه   

 . אست برאی جلوگیری אز خودکامگی یا، خود تضمینیدאرد، مانند عدאلت و پرهیز אز دن وجود
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
  ؛عدאلت صحابهبارۀ  سنّت در אهلدیدگاه  
 سنّت؛ אهلبررسی دالیل قرآنی و روאیی  
 . نبویسنّتصحابه אز دیدگاه قرآن و  

 طرح شبهه

در کدאم  هرسنّی، در میان شیعیان و אهل سنّت گروهی אز توجه و عنایت خاصی برخوردאرند، لذא شیعه و 
 و ،)אلسالم علیهم(بیت  אهل شیعیان אز طریق ؛سازند نزدیک) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر خود رא به אند که  تالش
نزد ) אلسالم علیهم(بیت  אهل سنّت همانند جایگاه אهلجایگاه صحابه نزد . ، אز طریق صحابهسنّت אهل

 .شیعیان אست
سنّت ب و به دالیلی אز کتا) صلی אهللا علیه وآله( صحابۀ رسول خدא مسئلۀ عدאلتبرאی אثبات سنّت  אهل

 ها  به بررسی אین مستندאت و درستی آندر אین جلسه. کنند می אستناد )صلوאت אهللا علیهم(رسول خدאوند 
 .پردאزیم می

 »حابهصَ«معنای 

 در یک دورهان و کسی אست که با دیگری در یک زم ، به معنای؛ در لغت»صاحب«؛ جمع وאژۀ »صَحابَة«
 .אست بودهو همرאه  مالزم

در حالی رא ) وآله علیه אهللا صلی(خدא  که پیامبر شود به کسانی אطالق می ،در אصطالحصحابه، 
 .ظاهریخوאه  ،حقیقی منؤممسلمان و אند، خوאه  بوده  مسلمان کهאند کرده درک

 رفته و کار  به»אصحابی« و »صحابی«، »صحابأ«، »صحابه«های  سنّت نیز، وאژه های אهل در کتاب
منافقان و فاسقان، در بارۀ هم אند و  شده אستفادهان بارۀ مؤمنهم در آید، אین وאژگان،  می که אز روאیات بر چنان
إنَّ في «:  که فرمودند אستشده نقل) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אز باره  אینروאیت مشهوری هم در که  چنان

 ٢٢٣.»أصحابي مُنافقِین
 

                                                 
 .۳۹۹ ، ص۲ کثیر، ج ، אبنتفسیر אلقرآن אلعظیم؛ ۴۰ ، ص۵ ، אحمد بن حنبل، جدمسن .223



  جلسه سيزدهم/ شبهه شناسی

http://vu.hadith.ac.ir    Shobhe 87-88 V 0.1 

۱۱۱

 )صلی אهللا علیه وآله (خدאبارۀ صحابۀ رسول  دریدگاه شیعیان د

אند که در  אفرאدی بسیار بلندمرتبه بوده) وآله علیه אهللا صلی(صحابۀ رسول خدא شیعیان معتقدند در میان 
 .אست شده نازل آیاتی אز قرآن ها  آنشأن

 تَ אلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ אلسَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ عَنِ אلْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْلَّقَدْ رَضِيَ אهللاُ﴿
 ٢٢٤.أَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباًوَ
شد، و آنچه  كردند אز آنان خشنود ی كه مؤمنان، زیر آن درخت با تو بیعت می خدא هنگامیرאست به

 ها  آن بهی نزدیكیپیروزفرستاد و  شناخت و بر آنان آرאمش فرو هایشان بود باز در دل
 .﴾دאد پادאش

 :فرماید میچنین  אیننیز در ستایش صحابه ) אلسالم علیه(علی حضرت 
أَعْمَامَنَا مَا یَزِیدُنَا ذَلِكَ إِلَّا  وَإِخْوَאنَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَنَقْتُلُ آبَاءَنَا) وآله علیه אهللا صلی( لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ אهللاِوَ

 لَقَدْ كَانَ אلرَّجُلُ مِنَّا وَجِدّאً فِي جِهَادِ אلْعَدُوِّ وَ مَضَضِ אلْأَلَمِیصَبْرאً عَلَ وَ אللَّقَمِیمُضِیّاً عَلَ وَتَسْلِیماًوَ إِیمَاناً
بَهُ كَأْسَ אلْمَنُونِ אلْآخَرُ مِنْ عَدُوِّنَا یَتَصَاوَلَانِ تَصَاوُلَ אلْفَحْلَیْنِ یَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا أَیُّهُمَا یَسْقِي صَاحِوَ

 یأَنْزَلَ عَلَیْنَا אلنَّصْرَ حَتَّ وَ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا אلْكَبْتَ אهللاُیمَرَّةً لِعَدُوِّنَا مِنَّا فَلَمَّا رَأَ وَفَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِّنَا
 ٢٢٥.مُتَبَوِّئاً أَوْطَانَهُ وَאسْتَقَرَّ אلْإِسْلَامُ مُلْقِیاً جِرَאنَهُ

 خویش رא یپدرאن، پسرאن، برאدرאن و عموها.  با رسول خدא بودیمـ یدאن كارزאردر م ـ ما
بلكه بر אیمانمان ـ  نمود ما رא ناخوش نمی ـ یאین خویشاوندكش. آلودیم یكشتیم و در خون م یم
گاه . ها شكیبا، و در جهاد با دشمن كوشا یبودیم، و در سخت جا بر אفزود، كه در رאه رאست پا یم
تن هم رא  و  سر،جستند، و چون دو گاو نر ی אز سپاه دشمن به یكدیگر می אز ما و تنیتن
. نماید  بپیماید، و אز شربت مرگش سیرאبیخوאست جام مرگ رא به دیگر یمیک  هر. خستند یم

و  ـ ما رא آزمود ـ چون خدאوند. ربود ی رא می پیروزیگاه نصرت אز آن ما بود، و گاه دشمن گو
كه  چندאن. אفرאخت  ما رא بریساخت، و رאیت پیروز فرمود، دشمن ما رא خوאر ما رא مشاهدتصدق 

 ٢٢٦.گردید אسالم به هر شهر و دیار رسید، و حكومت آن در آفاق پایدאر
 :فرمودند می نیز برאی صحابه دعا) אلسالم علیه( אمام سجاد

 وهُفُکانَوَ  ،هِصرِ نَي فنَسَ אلحَالءَאلّذینَ أبلوא אلبَ وَةَبَاحلصَّوא אنُ أحسَذینَ، אلّةً خاصَّدٍمَّحَ مُصحابُأ ومَّهُאللّٰ
جَ وאزوא אألقُفارَ وَ ،هِساالتِ رِةَجَّم حُهُعَ أسمَ حیثُهُوא لَجابُאستَوَ  ،هِتِعوَوא إلی دَقُسابَ وَ،هِتِفادَوא إلی وِعُأسرَوَ
 ٢٢٧.»هِروא بِصَאنتَ وَهِتِوَّبُ نُثبیتِ في تَناءَאألب وَوא אآلباءَلُقاتَ، وَهِتِمَلِ کَ في إظهارِאألوالدَوَ

هایی که  و آن) وآله علیه אهللا صلی(خصوص بر یارאن پایدאر و صمیمی حضرت محمد  خدאوندא به
که در  فرست و بر آنان نمودند، درود ها رא به جان خریدند אو رא به بهترین شکل یاری سختی
دیگرאن ربودند و در آن هنگام که دالیل رسالتش آوردن و قبول دعوتش گوی سبقت رא אز  אیمان
 .کردند شنیدند אجابتش رא می

                                                 
 .۱۸/  فتح.224
 .۹۱ ـ ۹۲ ، ص۵۶، صبحی صالح، خطبۀ ةאلبالغ نهج .225
 .۴۵ ، ص۱ جعفر شهیدی، ج ۀترجم، همان .226
 .۴۳ ـ ۴۵ ، ترجمۀ کاظم אرفع، صة سجادیةصحیف .227
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۱۱۲

ساختن حقایق دین אو אز زن و فرزند گذشتند و حتی با  فرست که برאی آشکار و بر آنان درود
خاستند و  پدرאن و یا فرزندאن در تثبیت مقام אرزشمند نبوَّت آن گرאمی به کارزאر و مبارزه بر

 .شدند پیروز) وآله علیه אهللا صلی(بارک رسول אهللا خاطر وجود م به
در زمرۀ  صحابه رא אفرאدی شایسته و برجسته و ،)אلسالم علیهم (آید که אئمه می برگفته  پیشאز موאرد 

אند،  گونه نبوده ا تمام صحابه אینند؛ אمّکرد می مدح و ستایش آنان رאآوردند و  می شمار بهنخست  ان طرאزمؤمن
 در .شد بحث گفتهدر אبتدאی که چنان  آنאند،  عادل بوده  منافق، فاسد و غیرها  آندאرند برخی אز ادشیعیان אعتق

 ها  آنبرאی  خردهאند و هیچ  عادل) وآله علیه אهللا صلی(صحابۀ رسول خدא معتقدند تمام سنّت  אهل ،مقابل
رو  אین אزאست،  کند زندیق  رא نقدکس صحابه هرها معتقدند  آن .گیرند نیست و نباید در محک نقد قرאر وאرد

 :گوید صحابه میبارۀ  درعسقالنی که  چنان .بودن هستند هم به زندیقشیعیان متّ
ماتَ علی  وَلَو ساعةً مِن نهارٍ وَمُؤمناً به) وآله علیه אهللا صلی( بیَإنَّ אلصحابی هو کلُّ من لَقِی אلنّ

طرَّقُ إلیهم אلجَرحُ ومَن אنتقضَ مِنهُم أحَدאً فَهُوَ مِن یُتَ فإنَّ جَمیعَ אلصَحابةِ عُدولٌ ال. سالمِאإل
 ٢٢٨.אلزَنادِقَة

هر אست،  دאشته کرده و به אو אیمان دیدאر) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر صحابی کسی אست که با 
توאن  نمیهستند و   تمام صحابه عادل.باشد دنیا رفته برאی یک ساعت، و بر אسالم هم אزچند 

 . אز زنادقه אست،بگیردخرده کس به یکی אز صحابه  کرد، و هر אیشان رא نقد

 بر عدאلت صحابه سنّت  אهل دالیل

  دالیل قرآنی

 آیاتی אز قرآن ،)وآله علیه אهللا صلی(صحابۀ رسول خدא بر عدאلت تمام سنّت  אهل علمای یکی אز אدلۀ
 . אست کریم אست که صحابه رא مدح و ستایش نموده

 ٢٢٩؛مَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْتُمْ خَیْرَ أُ﴿
 .﴾אید شده  مردم پدیدאری هستید كه برאאمّتیشما بهترین 

 ٢٣٠؛یَكُونَ אلرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدאً وَ אلنَّاسِیوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوא شُهَدאءَ عَلَ﴿
 .﴾باشد باشید؛ و پیامبر بر شما گوאه م گوאهدאدیم، تا بر مرد  میانه قرאرאمّتیگونه شما رא  و بدین

  عَنِ אلْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ אلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ אلسَّكِینَةَ عَلَیْهِمْلَّقَدْ رَضِيَ אهللاُ﴿
 ٢٣١؛أَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباًوَ
شد، و آنچه  كردند אز آنان خشنود  یم درخت با تو بیعت كه مؤمنان، زیر آن ی خدא هنگامیرאست به

 ها  آن بهی نزدیكیفرستاد و پیروز شناخت و بر آنان آرאمش فرو یشان بود بازها دلدر 
 .﴾دאد پادאش

                                                 
 .۱۱ ص، ۱ ، عسقالنی، جאإلصابة في تمییز אلصحابة .228
 .۱۱۰/ عمرאن  آل.229
 .۱۴۳/ بقره .230
 .۱۸/  فتح.231
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۱۱۳

 رَضُوא عَنْهُ وَ عَنْهُمْهللاُאلَّذِینَ אتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ א وَאلْأَنْصَارِ وَوَאلسَّابِقُونَ אلْأَوَّلُونَ مِنَ אلْمُهَاجِرِینَ﴿
 ٢٣٢؛أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا אلْأَنْهارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدאً ذَلِكَ אلْفَوْزُ אلْعَظِیمُوَ

كردند، خدא אز  ی אز آنان پیرویكه با نیكوكار یو پیشگامان نخستین אز مهاجرאن و אنصار، و كسان
آن ] درختان[كرده كه אز زیر   آمادهیهای  آنان باغیאز אو خشنودند، و برא] نیز[אیشان خشنود و آنان 

 .﴾ بزرگیאست همان كامیاب אین. אند همیشه در آن جاودאنه. אست نهرها روאن
 ٢٣٣.אند بدאن אستناد کردهאی אست که علمایی همچون عسقالنی  ترین آیه  مهم، אخیرآیۀ

 دالیل روאیی

 نبوی و روאیاتی אست که به پیامبر سنّتאز شاهدهایی دאلت صحابه، بر عسنّت  אهلدیگر دلیل علمای 
 :شود می אند، برאی نمونه به موאردی אشاره کرده منسوب) وآله علیه אهللا صلی(خدא 

 ٢٣٤.أصحابي کَالنُّجوم بِأیِّهم אِقتَدَیتُم אِهتَدیتُم
 .یدیاب می کنید، هدאیت אصحاب من مانند ستارگان هستند که به هر کدאم אقتدא
 ٢٣٥.خَیرُ אلقُرونِ قَرْني، ثُمَّ אلّذینَ یَلُونَهُم، ثُمَّ אلّذینَ یَلُونَهُم

 بعدو  )تابعان(آیند  بهترین مردمان، مردم زمان من هستند؛ سپس کسانی که پس אز آنان می
 ).تابع تابعان(آیند  کسانی که پس אز آنان می
 ٢٣٦.אِحفَظوُني في أصحابي

 .دאرید אصحاب مرא نگهدאشت حرمت من، אحترאم  به پاس
 ٢٣٧.بُّوא أصحابيتَسُ ال

 .ندهید אصحابم رא دشنام

 بررسی دالیل قرآنی

بارۀ  سنّت در مورد אستناد אهلباید آیات ناپذیر אست،  خدشهسندی نظر جا که آیات قرآن کریم אز  אز آن
؟ אز نظر  یا خیرکند می ت داللها  آننظر کرد، که آیا بر معنای مورد  אز لحاظ معنایی بررسی،عدאلت صحابه رא
 אمّتت به کلیّאین آیات ندאرند، زیرא  ، بر عدאلت صحابه داللتسنّت مورد אستناد אهلیک אز آیات  شیعیان هیچ

 :پردאزیم میسنّت  אهلאستناد   برאی نمونه به بررسی معنای آیات مورد.دאرند אشاره
مردم نیست، بلکه یک  یکبودن   بیان خوبپی  در،آیه ؛ אین﴾كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴿. ۱
خدא  رسول אمّت در میان ، و אین موضوع، وجود אصحاب ضعیف. אستאمّت بهترین אمّت،אین که کند  می بیان

 .ندאردسنّت  אهلنظر  رو אین آیه داللتی بر معنای مورد אین کند، אز نمی رא نفی) وآله علیه אهللا صلی(
אین آیه אشاره ؛ ﴾ אلرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدאًیَكُونَ وَ אلنَّاسِیلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوא شُهَدאءَ عَلَوَكَذَلِكَ جَعَ﴿ .۲
گوید אین  عدאلت صحابه ندאرد، بلکه میداللتی بر  و دאرد) وآله علیه אهللا صلی(אکرم  پیامبر אمّتروی  به میانه

                                                 
 .۱۰۰/ توبه .232
 .۳۹۹ ، ص۱ کثیر، ج ، אبنتفسیر אلقرآن אلعظیم؛ ۹ ـ ۱۰ ، ص۱ ، عسقالنی، جאإلصابة فی تمییز אلصحابة .233
 .۲۳۰، ص ۳ ، ترمذی، جسنن .234
 .۳۹۹ ، ص۱ ، אحمد بن حنبل، جمسند .235
 .۶ ، ص۷ ، عسقالنی، جאلباري فتح .236
 .۲۱ ، ص۱۳ ، عسقالنی، جאلباری فتح؛ ۱۱ ، ص۳ ، אحمد بن حنبل، جمسند .237
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۱۱۴

ها بهتر אست، نه אینکه אین אفرאد אز همۀ אفرאد بهترند، אمت אشاره به حیثیت  אز سایر אمت) رفته هم  روی(אمت 
 .جمعی دאرد
  عَنِ אلْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ אلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ אلسَّكِینَةَ عَلَیْهِمْلَّقَدْ رَضِيَ אهللاُ﴿. ۳

 پیامبر آمدند و عملبا کند که تعدאد خاصی אز صحابه برאی بیعت  می  شریفه بیان؛ אین آیۀ﴾باًأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِیوَ
و باشد هم  نارאضیها  خدאوند אز آن ها،  آنبددلیل کارهای  אست به ا ممکنאمّبود،  وند مورد رضایت خدאها آن

گوید  ت صحابه ندאرد، بلکه تنها میبر عدאل هیچ داللتیאین آیه رو  אین אزאین دو هیچ منافاتی با هم ندאرد، 
אما אینکه אز همۀ کارهای آنان رאضی باشد، . خدאوند به خاطر آن عمل خاص אز آنان رאضی شد همین و بس

 .سخنی به میان نیامده אست
أَعَدَّ  وَرَضُوא عَنْهُ وَ عَنْهُمْنٍ رَّضِيَ אهللاُאلَّذِینَ אتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَا وَאلْأَنْصَارِ وَوَאلسَّابِقُونَ אلْأَوَّلُونَ مِنَ אلْمُهَاجِرِینَ﴿. ۴

 مالک رضایت خدא رא אز ، شریفه؛ אین آیۀ﴾لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا אلْأَنْهارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدאً ذَلِكَ אلْفَوْزُ אلَْعظِیمُ
که تمام  אی به אین אست، و אشاره فرموده  بیان)مهاجرאن و אنصار(آوردند  אبتدא به پیامبر אیماندر אی که  صحابه

باشد، آیات فرאوאن دیگری بر אین  چنین هستند ندאرد، حتی אگر آیه معنای مطلقی هم دאشته مسلمانان אین
 .زنند می אطالق قید

نظر  یک אز אین آیات داللت بر معنای مورد دهد، هیچ می نتیجۀ کلی برآمده אز بررسی آیات نشان
 .ندאرندسنّت  אهل

 بررسی دالیل روאیی

 برخی אزهای سندبرאی نمونه אست،  אز نظر سندی ضعیفאند،  کرده بیانאهل سنّت  روאیاتی که تر بیش
 :یمکن میبررسی   رאها آن

همچون صاحب سنّت  אهلبسیاری אز علمای ؛ »خَیرُ אلقُرونِ قَرْني، ثُمَّ אلّذینَ یَلُونَهُم، ثُمَّ אلّذینَ یَلُونَهُم«. ۱
 ٢٣٨.نیست  معتقدند سند אین روאیت تام علم אلدאریةية فאلکفای
 אفرאدی همچون  وאست  ضعیف،אین روאیت؛ אِسناد »أصحابي کَالنُّجوم بِأیِّهم אِقتَدَیتُم אِهتَدیتُم«. ۲

 ٢٣٩.אند دאنسته  אین روאیت رא دروغ،אلدین حیان אندلسی و شاگرد אو تاج אسفرאینی، אبو
؛ خدאوند من و אصحابم رא ... وجَعَلَهُم אنصاري,  أصحابي فَجَعَلَهُم أصهاريإنَّ אهللاَ אختارني وאختارَ«. ۳

 در سندش ،شده אین روאیت گفتهبارۀ  ؛ در».دאرد و یارאن من قرאر) دאمادها(برگزید و آنان رא אقوאم سببی 
که دلیل אین  אست، به شمرده حبّان אین روאیت رא باطل אبن. نیست شده شناختهقرאر دאرد و אو אهللا  عبید بن بشیر

 אبن عتیق אلزهرאنی ة دکتر عطی٢٤٠.אند ساختهرא روאیت אین پس אز آن، ندאرد و  در אصول אولیه وجودאین روאیت 
 ٢٤١.نیست  صحیح،אین حدیثمعتقد אست که 

ا داللتی  ندאرند אمّیچنین  אینهای ا روאیاتی هم هستند که مشکلهستند، אمّ אحادیث یادشده ضعیفبیشتر 
 : مانند،لت صحابه نیز ندאرندبر عدא
 ندאدن به אصحاب אو دشناممبنی بر توصیۀ پیامبر بر  ،אین روאیتتنها داللت ؛ »ال تَسبُّوא أصحابي«. ۴

                                                 
 .٤٧ ، صאلکفایة في علم אلدאریة .238
 .۱۷۹ ، صאلتبصر فی אلدین .239
 .٨٣ صאلکریم نمله،  عبد، مخالفة אلصحابي للحدیث אلنبوي .240
 .۴۸۳ ، ص۱ ج بکر אلخالل، ، אبوאلسنة .241
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 دستوری אخالقی برאی تمام ،ندאدن به یکدیگر فحشکه  ؛ چرאست، ولی بیانگر فضیلتی برאی صحابه نیستא
 :فرماید ریم می خدאوند متعال نیز در قرآن ک. אستمسلمانان

 ٢٤٢. عَدْوאً بِغَیْرِ عِلْمٍ فَیَسُبُّوא אهللاَوَال تَسُبُّوא אلَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ אهللاِ﴿
به نادאنی، خدא رא ] و[مدهید كه آنان אز روی دشمنی  خوאنند دشنام یخدא م هایی رא كه جز و آن
 .﴾אدد خوאهند دشنام

  عادل،ها  آندאرد وها  آنداللت بر فضیلت پرستند،  ه خدא رא نمیאز دشنام دאدن به کسانی کآیا نهی قرآن 
که داللت دאرد  אین ، عقل و تاریخ برسنّت فرאوאنی אز قرآن،  هستند؟ در برאبر אین روאیات، אدلۀشریف و محترم

دستۀ אز אند و جایگاهشان جهنم אست و  نیستند بلکه فاسق و منافق تنها عادل نهکه אند  بسیاری بودهصحابۀ 
 אز جمع صحابه  אز صحابه که وضعیت روشنی אز نظر نفاق و کفر دאرند،شماری אلبته . هالکان و کافرאن هستند

אند و ظاهرאً  کرده تی אز محضر پیامبر אستفادهبر سر عدאلت کسانی אست که مدّتنها  ،بحثمحل  وهستند،  جدא
 .אند رفته دنیا אزدر حال مسلمان بودن، 

 یدگاه قرآنعدאلت صحابه אز د

 صحابه در قرآن به چند ،باید گفتپرسش  در پاسخ به אین ؟آیا אز منظر قرآن تمام صحابه عادل هستند
مهاجرאن،  های فتح، بدر،  אصحاب جنگمانند شوند،  می شمرده خوب برخی אز صحابه ،شوند می دسته تقسیم

 .کردند  با پیامبر بیعتאلشجره  تحتאست و شده  یادها  آن و کسانی که در سورۀ فتح אز،אنصار و سابقین
 :برد کار می بهنیز אوصاف دیگری رא در بارۀ صحابه، قرآن אما 
 :ضمیر منافق صحابۀ. ۱

 אلنِّفَاقِ ال تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ یمِنْ أَهْلِ אلْمَدِینَةِ مَرَدُوא عَلَ وَوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ אلْأَعْرאبِ مُنَافِقُونَ﴿
 ٢٤٣.﴾ عَذَאبٍ عَظِیمٍینُعَذِّبُهُم مَّرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَسَ

 : سست אیمان و بیمار دل صحابۀ. ۲
 ٢٤٤﴾رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورאً وَאلَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا אهللاُ وَوَإِذْ یَقُولُ אلْمُنافِقُونَ﴿

 :شنو אز منافقین بین و حرف  دهنصحابۀ. ۳
لَوْ  وَאرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ وَאلْیَوْمِ אلْآخِرِ وَإِنَّما یَسْتَأْذِنُكَ אلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴿

لَوْ خَرَجُوא  عُدُوא مَعَ אلْقَاعِدِینَقِیلَ אقْ وَ אنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْلكِنْ كَرِهَ אهللاُ وَأَرَאدُوא אلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوא لَهُ عُدَّةً
  عَلِیمٌאهللاُ وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَلَأَوْضَعُوא خِاللَكُمْ یَبْغُونَكُمُ אلْفِتْنَةَ وَفِیكُم مَّا زאدُوكُمْ إِلَّا خَبَاالً

 ٢٤٥﴾بِالظَّالِمِینَ

                                                 
 .۱۰۸/ אنعام .242
بر نفاق، ] אی نیز عده[ند، و אز ساكنان مدینه א نشینانی كه پیرאمون شما هستند منافق ی אز بادیهو برخ﴿؛ ١٠١/  توبه.243
كنیم؛ سپس به عذאبی بزرگ  یم بار عذאب زودی آنان رא دو به. شناسیم یشناسی، ما آنان رא م یتو آنان رא نم. אند گرفته خو
 .﴾شوند یم گردאنیده باز

 .۱۲/  אحزאب.244
هایشان  ندאرند و دل كه به خدא و روز بازپسین אیمان] به جهاد نروند[خوאهند  می تنها كسانی אز تو אجازه﴿ :٤٥ ـ ٤٧/  توبه.245
برگی  و رفتن دאشتند، قطعاً برאی آن ساز  بیرونۀאرאد] رאستی به[و אگر  .ندא  خود سرگردאنکאفتاده و در ش کش به
با ماندگان : شد گفته] به آنان[گردאنید و  ندאشت، پس אیشان رא منصرف وشאفتادنِ آنان رא خ  دیدند، ولی خدאوند رאه می کتدאر
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 :אست هم مخلوط و نیکشان بهبد אی که אعمال  صحابه. ۴
 אهللاُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ אهللاَ غَفُورٌ یآخَرَ سَیِّئاً عَسَ وَאعْتَرَفُوא بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوא عَمَالً صالِحاًوَآخَرُونَ ﴿

 ٢٤٦﴾رَّحِیمٌ
 :و نزدیک به אرتدאدسست אیمان  صحابۀ. ۵

طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ  وَمِّنْكُمْ طائِفَةً یثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُم مِّنْ بَعْدِ אلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً یَغْش﴿
هِ یُخْفُونَ فِي ءٍ قُلْ إِنَّ אلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّ بِاهللاِ غَیْرَ אلْحَقِّ ظَنَّ אلْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَل لَّنا مِنَ אلْأَمْرِ مِنْ شَيْ

ءٌ مّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ  وْ كانَ لَنَا مِنَ אلْأَمْرِ شَيْأَنْفُسِهِم مَّا ال یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَ
 لِیُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِیَبْتَلِيَ אهللاُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ مَضَاجِعِهِمْیلَبَرَزَ אلَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْهِمُ אلْقَتْلُ إِلَ

 ٢٤٧﴾ذَאتِ אلصُّدُورِאهللاُ عَلِیمٌ بِوَ
  : فاسق صحابۀ.۶

 مَا فَعَلْتُمْ ییا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوא أَنْ تُصِیبُوא قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوא عَلَ﴿
 ٢٤٨﴾نادِمِینَ

  :نیافته אی که אیمان در دلشان رאه صحابه. ۷
إِنْ تُطِیعُوא  وَلَمَّا یَدْخُلِ אلْإِیمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلكِنْ قُولُوא أَسْلَمْنَا وَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوאقالَتِ אلْأَعْرאبُ آمَ﴿
 ٢٤٩﴾رَسُولَهُ ال یَلِتْكُم مِّنْ أَعْمالِكُمْ شَیْئاً إِنَّ אهللاَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ وَאهللاَ

 :ندندب  دل به אسالم می،ظاهر مسلمان که با پول  بهصحابۀ. ۸
 فِي وَאلْغَارِمِینَ وَفِي אلرِّقَابِ وَאلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَאلْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَאلْمَسَاكِینِ وَإِنَّمَا אلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَאءِ﴿

 ٢٥٠﴾אهللاُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَאبْنِ אلسَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ אهللاِ وَسَبِیلِ אهللاِ

                                                                                                                                            
אندאختند و در حقّ شما  خود رא میان شما می سرعت  אفزودند، و به بودند جز فساد برאی شما نمی آمده אگر با شما بیرون .بمانید
 .﴾ستא ستمكارאن دאنا] حال[، و خدא به ]كنند می אمאقد[نفع آنان  به] كه[كردند، و در میان شما جاسوسانی دאرند  می جویی فتنه
. אند آمیخته אست در دیگر كه بد] كاری[كرده و كار شایسته رא با  و دیگرאنی هستند كه به گناهان خود אعترאف﴿ :١٠٢/ توبه. 246
 .﴾ مهربان אستۀ آنان رא بپذیرد، كه خدא آمرزندۀ خدא توب אست אمید

فرستاد، كه گروهی אز  ، خوאب سَبُكی، بر شما فرو]صورت به[بعد אز آن אندوه، آرאمشی ] دخدאون[سپس ﴿ :١٥٤/ عمرאن  آل.247
 جاهلیت] دورאن[های  های ناروא، همچون گمان  خدא، گمانۀبار در فكر جان خود بودند؛ و در] تنها[گرفت، و گروهی  شما رא فرא

 آنان .ست א خدא ، یكسر به دست] یا پیروزی شكست[ كارها ۀسررشت: آیا ما رא در אین كار אختیاری هست؟ بگو: گفتند می. بردند می
 ۀو وعد[بود،  אگر ما رא در אین كار אختیاری: گفتند می. كردند نمی دאشتند، كه برאی تو آشكار می هایشان پوشیده چیزی رא در دل
شدن بر آنان  كه كُشته  بودید، كسانیهای خود هم אگر شما در خانه: بگو. شدیم نمی جا كُشته ، در אین]دאشت پیامبر وאقعیت

های  برאی אین אست كه خدאوند، آنچه رא در دل] ها אین[و . رفتند های خویش می گاه سوی قتل به] با پای خود[شده، قطعاً  نوشته
 .﴾אست ها آگاه گردאند؛ و خدא به رאز سینه کست، پا אهای شما بیازماید؛ و آنچه رא در قلب] در عمل[ست  אشما

كنید، مبادא به نادאنی گروهی رא   وאرسیکآورد، نی אید، אگر فاسقی برאیتان خبری آورده كه אیمان אی كسانی﴿: ۶/ حجرאت .248
 .﴾شوید אید پشیمان אز آنچه كرده] بعد،[برسانید و  آسیب
و هنوز در . آوردیم אسالم: دאید، لیكن بگویی نیاورده אیمان: بگو. آوردیم אیمان: نشینان گفتند بادیه] برخی אز[﴿: ١٤/  حجرאت.249
 ۀخدא آمرزند. كند نمی هایتان چیزی كم كرده] אرزشِ[بَرید אز  و אگر خدא و پیامبرِ אو رא فرمان. אست نشده های شما אیمان دאخل دل

 .﴾مهربان אست
 دست شان بهكه دل آن، و كسانی] گردآوری و پخش [دستان و بینوאیان و متصدیانِ صدقات، تنها به تهی﴿ :٦٠/  توبه.250
عنوאن فریضه אز  به] אین. [دאرد مانده، אختصاص رאه بَردگان، و وאمدאرאن، و در رאه خدא، و به در] رאه آزאدی[شود، و در  می آورده

 .﴾ست، و خدא دאنای حكیم אست אجانب خدא
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 :ر و فرאری אز جنگ تحت والیت کفصحابۀ. ۹
مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا  وَیَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא لَقِیتُمُ אلَّذِینَ كَفَرُوא زَحْفاً فَال تُوَلُّوهُمُ אلْأَدْبَارَ﴿

 ٢٥١﴾بِئْسَ אلْمَصِیرُ وَمَأْوאهُ جَهَنَّمُ وَهللاِ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ אیمُتَحَرِّفاً لِّقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزאً إِلَ
 دאد قرאرمرتبه توאن همۀ صحابه رא در یک   نمی، قرآن، به وسیلۀهای مختلف אین گروهبه یادکرد با توجه 

 .به عدאلت همۀ آنان دאدرأی  یی،אستثناهیچ و بدون 
 :فرماید کند و می می در آیاتی אز سورۀ سجده ماجرאیی رא نقلخدאوند متعال 

عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ  وَأَمَّا אلَّذِینَ آمَنُوא*  أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فَاسِقاً لَّا یَسْتَوُونَ﴿
جُوא مِنْها أُعِیدُوא أَمَّا אلَّذِینَ فَسَقُوא فَمَأْوאهُمُ אلنَّارُ كُلَّما أَرאدُوא أَنْ یَخْرُوَ*   نُزُلَا بِما كانُوא یَعْمَلُونَیאلْمَأْوَ
 ٢٥٢.قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوא عَذאبَ אلنَّارِ אلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَفِیها

كه  یا كسانאمّ .نیستند  یكسان אست؟  אست كه نافرمانیאست، چون كس  كه مؤمنیآیا كس
 كه در آن یهای باغدאدند در   یم آنچه אنجام] پادאش[אند، به   شایسته كردهیآورده و كارها אیمان

אند، پس جایگاهشان  كرده یكه نافرمان یا كسانو אمّ. گردند  یم یشوند، پذیرאی  یم جایگزین
شوند و به آنان   یم گردאنیده بیایند، در آن باز بار كه بخوאهند אز آن بیرون هر. אست آتش
 .﴾ بچشید،پندאشتید  یم  رא كه دروغشیعذאب آن آتش: شود  یم گفته

ب رسول خدא אز אصحاگروه، دو  هر؛ که کند می هم مقایسه  دو گروه مؤمن و فاسق رא با،تאین آیا
شمار که سنّت  אهلجمله تفاسیر  אزـ  یهای تاریخی و تفسیر با مرאجعه به کتاب   هستند،)وآله علیه אهللا صلی(

 ، در آیهشده  ؤمن אشارهکه مאتفاق نظر دאرند همه بر אین قول  شود که  ، مشاهده می درخور אعتنایی אست ـ
 ٢٥٣. ولید بن عقبه אست و آن فاسق،  )אلسالم علیه( طالب حضرت علی بن אبی

مانند  یאفرאد. ولید بن عقبه در زمان عثمان وאلی کوفه بود و سپس در زمان معاویه و یزید وאلی مدینه شد
صرאحت אین فرد   ولی قرآن به،אند بوده  مسلمانو به ظاهر) وآله علیه אهللا صلی( رسول خدא  صحابۀدر زمرۀ אو 

 .شوאهد یادشده، نظریۀ عدאلت صحابه مخالف قرآن אستאین  بر، بنا. کند می رא فاسق معرفی
 :فرماید  دیگری אز قرآن کریم می  شریفۀ خدאوند متعال در آیۀ
مَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ  وَءٌ مْ یُوحَ إِلَیْهِ شَيْلَ وَ אهللاِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّی عَلَیوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ אفْتَرَ﴿

 אلْمَالئِكَةُ بَاسِطُوא أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُوא أَنْفُسَكُمُ وَ إِذِ אلظَّالِمُونَ فِي غَمَرאتِ אلْمَوْتِیلَوْ تَرَ وَمَا أَنْزَلَ אهللاُ
 ٢٥٤﴾كُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَوَ  אهللاِ غَیْرَ אلْحَقِّی عَلَאلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذאبَ אلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ

                                                 
] سوی شما به[كردید كه  خوردبه كافرאن بر] در میدאن نبرد[گاه   אید، هر آورده كه אیمان  אی كسانی﴿ :١٥ ـ ١٦/  אنفال.251
گیری برאی نبردی  كناره] هدفش[كه  كند ـ مگر آن كه در آن هنگام به آنان پُشت و هر .مكنید آورند، به آنان پُشت می روی

شد، و جایگاهش دوزخ אست، و چه  خوאهد باشد ـ قطعاً به خشم خدא گرفتار] دیگر אز همرزمانش[یا پیوستن به جمعی ] مجدد[
 .﴾جامی אستسرאن بد

 .۱۸ ـ ۲۰/  سجده.252
، ۳۲۴ ص אلمغازلی אلشافعی،  ، אبنطالب علی بن אبی ؛ ۶۲۶ و ۶۱۰، ۴۵۳، ۴۴۵ ، حاکم حسکانی حنفی، حאلتنزیل شوאهد  .253
 .۲۰۰ ص ، شوکانی، אلقدیر فتح؛ ۵۱۴ ص ، ۳ ج زمخشری،  ، אلکشاف ؛ ۱۰۷ ص ، ۲۱ ، جאلطبري تفسیر؛ ۳۷۱  و ۳۷۰
شده، در حالی كه چیزی به אو  به من وحی: گوید بندد یا می می  ستمكارتر אز آن كس كه بر خدא دروغ ستو كی﴿ :٩٣/  אنعام.254
كنم؟ و كاش ستمكارאن رא در  می אست نازل كرده زودی نظیر آنچه رא خدא نازل به: گوید باشد، و آن كس كه می نشده وحی
دهید؛  هایتان رא بیرون جان:] زنند می و نهیب[אند  یشان رא گشودهها دست] سوی آنان به[دیدی كه فرشتگان   یهای مرگ م گردאب

 .﴾یابید می كردید، به عذאب خوאركننده كیفر می ربستید و در برאبر آیات אو تكبّ می ناحق بر خدא دروغ آنچه به] سزאی[אمروز به 
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دروغ بر خدא کسی که عنوאن ظالم و  رא به و אو شد سرح نازل بن אبیאهللا  بارۀ عبد درشده אین آیه  گفته
אو خود رא به אگر «: بودند אو فرمودهبارۀ  در) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم . אست کرده معرفیبندد،  می
 .»شد نخوאهد  بخشوده بیاویزد،نیز های کعبه  پرده

אی دیگر   هگون کرد به می אمال) وآله علیه אهللا صلی(رد و آنچه رא پیامبر بُ می در قرآن دستאو زیرא 
ن در زما ولی  کردند، نیز אو رא طرد) وآله علیه אهللا صلی( پیامبر אکرم .کرد می نوشت و کالم خدא رא تحریف می

 ٢٥٥.والیت مصر رא به אو سپرد و سپس دאد عثمان به אو אمان ،خلیفۀ سوم
آوردند و אز אیشان  آمدند و عذر) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אندی אز صحابه نزد  و  هشتاد،در غزوۀ تبوک
 :دکن می چنین بازگو نکنند؛ قرآن کریم ماجرא رא אین  אین אفرאد در جنگ شرکت،بدهند خوאستند که אجازه

مَأْوَאهُمْ جَهَنَّمُ  وَسَیَحْلِفُونَ بِاهللاِ لَكُمْ إِذَא אنْقَلَبْتُمْ إِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوא عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوא عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴿
 ٢٥٦.جَزאءً بِمَا كانُوא یَكْسِبُونَ

 .كنید نظر فخورند تا אز אیشان صر یم  شما به خدא سوگندیگشتید، برא  آنان بازیسو  بهیوقت
אند جایگاهشان  آنچه به دست آورده] سزאى[پس، אز آنان روى برتابید، چرא كه آنان پلیدند، و به 

 .﴾دوزخ خوאهد بود
אند جایگاهشان دوزخ  آورده دست آنچه به] یسزא[كه آنان پلیدند، و به  تابید، چرא بر یپس، אز آنان رو

 .بود خوאهد
 :فرماید אست، و در אدאمه نیز می شده گاه אفرאد در جهنم אشارهبه جایروشنی  در אین آیۀ شریفه به
 ٢٥٧. عَنِ אلْقَوْمِ אلْفَاسِقِینَییَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْא عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْא عَنْهُمْ فَإِنَّ אهللاَ ال یَرْضَ﴿
شوید  خشنودپس אگر شما هم אز אیشان . گردید كنند تا אز آنان خشنود یم یاد  شما سوگندیرאب

 .﴾شد نخوאهد قطعاً خدא אز گروه فاسقان خشنود
 سخن گفت؟تمام صحابه אز عدאلت  توאن  چگونه می،אز صحابهشمار אین بارۀ در چنین،  אینبا وصفی 
  عنوאن فاسق، אز صحابه رא بهفرאوאنی  تعدאد ،روشنی هایی אز آیات قرآن کریم که به نمونهبه  ،جا تا به אین

توאن  نمیאست که  ها چنین بررسی אین نمونهبرآیند  .نمودیم  אشاره کرد، معرفی...  אب علیم و אهل عذ،منافق
 .آیند نمی شمار عادل بهها  آنهمگی صادر کرد، در نتیجه حکمی وאحد برאی تمام صحابه 

  نبویسنّتعدאلت صحابه אز دیدگاه 

 אست که אیشان رא אهل شده אز صحابه نقلبارۀ شماری  در) وآله علیه אهللا صلی(روאیاتی אز پیامبر אکرم 
 :אند کرده آتش و گمرאه معرفی

: فَیُقالُ!  وسَأنازِعُ رِجاالً فأغلبَ عَلیهِم فَلَأقُولَنَّ رَبِّ أصحابي أصحابي أنا فرطکم علی אلحوض،. ۱
 ٢٥٨.إنَّکَ ال تدري ما أحدَثُوא بَعدَک

                                                 
אثیر،  ، אبنאلکامل فی אلتاریخ  ؛۳۹ ، ص۷  ج ، قرطبی،אلجامع ألحکام אلقرآن  ؛»فتح مکه«، باب ۸۱ ، ص۳ ، جאلحلبیة אلسیرة .255
 .فتح مکه ، ۲۴۹ ، ص۲ ج

 .۹۵/ توبه .256
 .۹۶/  توبه.257
 .۳۵ ، ص۷ ، אحمد بن حنبل، جمسند  .258
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وא تَقتُلُ وَ أخشی عَلَیکُم אلدُنیا أن تَنافَسُوא فیهايلکنّي وَتُشرِکُوא بَعد  أخشی عَلیکُم أنإنّي لَستُ. ۲
 ٢٥٩.فَتُهلِکُوא کَما هَلَکَ مَن کانَ قَبلکُم

אند و با  ندאشته نیز אز برخی אصحابشان رضایت) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر دهد که  می روאیات אخیر نشان
 .אند فرموده אیشان رא بیانبارۀ  در دאوری خویش ،تلمیح و אشاره

به عدאلت تمام صحابه سنّت  אهلאست، پس چگونه سنّت  אهلحدیثی  אز جوאمعهمگی  ،شده روאیات نقل
 .کنند می حکم

אز نه و  ،شود می  نه אز منظر قرآن کریم تأیید،شد، مسئلۀ عدאلت صحابه جا گفته بر آنچه تا به אین بنا
صحابه جمیع عدאلت نظریۀ رو  אین  אزکند، می  آن رא אثبات شوאهد تاریخی نه و،) نبویسنّت( روאیاتمنظر 

 .نیستپذیرفتنی 

 چکیده

هستند و برאی אثبات سخن خود بـه         عادل) وآله علیه אهللا صلی(معتقدند تمام صحابۀ رسول خدא      سنّت   אهل 
 .کنند می אستناد سنّتقرآن و 

رא در حـالی    ) وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (کـه پیـامبر خـدא       هـستند    کسانی   ،در אصطالح صحابه،   :معنای صحابی  
 . ظاهری، خوאهمؤمن حقیقیو אند، خوאه مسلمان  بوده אند که مسلمان کرده درک

 در میـان صـحابه אفـرאدی بـسیار بلندمرتبـه و             ،معتقدنـد ) אلـسالم  علـیهم ( אز אمامـان  پیـروی   شیعیان بـه     
کـم و جاللـت     ا אین ح  אمّ. אست شده نازل آیاتی אز قرآن کریم      ها   آن אند که حتی در شأن      אلشأن بوده  عظیم
 .نیست تمام صحابه جاریبارۀ  درشأن 

 هـا   آن אزکدאم  که هیچ کنند  می אستناد سنّت به دالیلی אز قرآن و       ، عدאلت صحابه  אی אثبات نیز بر سنّت   אهل 
 .ندאرد نظر אیشان داللتی بر مقصود مورد

گر  دאرنـد و یـا بیـان       روאیات نیز یـا سـندی ضـعیف       . هستند کنند و یا مطلق     می  داللت אمّتآیات یا بر تمام      
 .مفهوم عدאلت صحابه نیستند

. אست  ندאده قرאرمرتبه کند و همه رא در یک        می های متعددی אز صحابه رא بیان       بندی  آیات قرآن کریم دسته    
 .אست کرده معرفی...  بین و  دهنسست אیمان، ،شمرده و برخی دیگر رא منافق رא عادلشماری 

 אهـل آتـش     ،אز صـحابۀ خـویش رא     شـماری   شده کـه     نیز نقل ) وآله علیه אهللا صلی(אکرم  روאیاتی אز پیامبر     
 .אند کرده معرفی

صحابۀ رسـول   אز ظلم   بسیاری  موאرد  بیانگر  و  زند    مهر تأیید نمی  های تاریخی نیز بر عدאلت صحابه         گزאرش 
 . אستخدא 

  .نیستهای تاریخی   نبوی و گزאرشسنّتد تأیید قرآن کریم، ر مو،درستی عدאلت صحابه 

                                                 
؛ »وصفاته) وآله علیه אهللا صلی(إثبات حوض نبّینا «باب  ، کتاب אلفضائل، ۶۸ ، ص۷ ، مسلم نیشابوری، جصحیح .259
 .»ةذکر روאی«، باب ۱۴  ص،٤ ، جאلکبری אلسنن
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 مفهوم سبّ و لعن و بررسی آن אز نظر قرآن و سنت؛ 
 .بارۀ سبّ و لعن صحابه سنت و شیعیان در دیدگاه אهل 

 طرح شبهه

سنت، لعن کردن و دشنام دאدن صحابۀ رسول خدא  یکی אز אتهامات شیعیان در نظر אهل
 .نیست به باور אهل سنت، אین عمل جایز. אست) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(

ها پاسخ دאده شود؛ معنای سبّ و لعن چیست؟،  برאی روشن شدن موضوع، نخست باید به אین پرسش
دאرد؟ و آیا אساساً سبّ و لعن  بودن سبّ و لعن وجود تفاوت سبّ و لعن در چیست؟، آیا دلیلی بر جایز

 אست؟  الزم

  و تفاوت آن دو»سبّ« و »لعن«نای مع

אست؛ אگر لعن אز سوی خدאوند  کرده معنا» کردن و رאندن אز روی خشم دور«رא » لعن«رאغب אصفهانی 
و . شده، در آخرت، و محروم ساختن אو אز رحمت خویش در دنیا אست معنای عقوبت شخص لعن متعال باشد، به

 ٢٦٠.אست» کردن אو علیه אنسان دیگر دعا«معنای  د، بهאگر لعن אز سوی אنسانی برאی אنسان دیگر باش
אست،  کرده و אفزوده معنا» کردن و رאندن دور«رא به » لعن«طریحی نیز همچون رאغب אصفهانی، 

رאنند و برאی نشان دאدن سرپیچی אو، אو رא  کرد، אو رא می هنگامی که کسی نسبت به אَعرאب، نافرمانی می
 ٢٦١.خوאندند می» ملعون«

 ٢٦٢.کنند می ذکر» لعن«یر و جوهری نیز همین معنا رא برאی אث אبن
که آن نیز » شَتم«אست، و لغت شناسان، آن رא مرאدف » گفتن دאدن و ناسزא دشنام«معنای  به» سبّ«
، کسی نسبتِ بدی به دیگری »شتم« در ٢٦٣.אند אست، دאنسته» گفتن کردن و ناسزא گویی بد«معنای  به
 . عن و سبّ متفاوت אسترو معنای ل אین  אز٢٦٤دهد، می

                                                 
 .٤٧١ ، رאغب אصفهانی، صمفردאت في ألفاظ אلقرآن260. 
 .۳۰۹ ، ص۶ ، طریحی، جאلبحرین مجمع .261
 .٢١٩٦ ، ص٤ ، جوهری، جאلصحاح؛ ٢٥٥ ، ص٤ ج אثیر، אبن، אلنهایة .262
 .۴۵۵ ، ص۱ منظور، ج ، אبنאلعرب لسان؛ ۸ ، ص۲ ، طریحی، جאلبحرین مجمع؛ ۱۴۴ ، ص۱ ج، جوهری، אلصحاح .263
 .٣١٨ ، ص١٢ جمنظور،  ، אبنאلعرب لسان .264
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 لعن و سبّ در قرآن

کریم،  در آیات قرآن. אست کار برده رא متفاوت אز یکدیگر به» سب«و » لعن«قرآن کریم نیز، دو وאژۀ 
 گیری אین  کار به. مرتبه نیز، אز زبان بندگان، به کار رفته אست  مرتبه אز سوی خدאوند، و یک۳۷، »لعن«ادۀ م

 .بودن آن دאرد دאوند، داللت بر مشروعیت و جایزوאژه در قرآن אز سوی خ
אست و  کرده ، که با אین شمار چشمگیر در قرآن به کار رفته، خدאوند متعال אز سبّ نهی»لعن«در برאبرِ 

 :فرماید چنین می אین
 ٢٦٥. عَدْوאً بِغَیْرِ عِلْمٍאهللاَ فَیَسُبُّوא אهللاِوَال تَسُبُّوא אلَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ ﴿

، خدא رא ینادאن به] و [ی دشمنیمدهید كه آنان אز رو خوאنند دشنام ی رא كه جز خدא میهای و آن
 .﴾دאد خوאهند دشنام

، معنای مشترکی با سبّ و شتم »لعن«אین نهی، داللت بر قبح و زشتیِ سبّ و شتم دאرد، و چنانچه 
دאدن אین فعل به خدאوند،  و نسبت» لعن«ژۀ گیری وא  کار אمّا به. شد دאشت، אین نهی در برگیرندۀ لعن هم می

 .دهندۀ حقیقت صحیح، و مشروعیت אین عمل אست نشان
رو אگر  אین نیست و حکم سبّ، فسق אست، אز شد، سبّ و شتم، برאی هیچ مسلمانی جایز بر آنچه گفته بنا

، و حتی دشمنان رא نیز »אهللا« دאدن به خدאیانِ غیر آیۀ شریفه، دشنام. אست دهد، فاسق کسی مؤمنی رא دشنام
که رسول خدא  چنان. אند سنت آن رא پذیرفته نهی کرده אست، و אین حکمی אست که شیعیان و אهل

 :فرمود) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(
 ٢٦٦.سبابُ אلمُؤمِن فُسُوقٌ

 .אست دאدن به مسلمان فسق و گناه دشنام
אین אگر کسی دیگری رא  بر بنا. تلعن، אمری אخالقی نیست، بلکه אمری אعتقادی و حکمی شرعی אس

جستن אز دشمنان خدא و خویش אست، و  رّیلعنْ، تب. אست ندאده אی אنجام אخالقی کند، کار زشت و غیر لعن
برאی نمونه، ما אز خدא . אی شرعی אست دאشتن، وظیفه دل ها رא در گزیدن אز دشمنان خدא و بغض آن دوری
کند و لعن אو وظیفۀ هر مؤمنی  אو رא אز مؤمنان و رحمت خویش دورکند، یعنی  خوאهیم که شیطان رא لعن می

بنا بر אین در پاسخ به کسانی . نکند، אیمانش ناتمام אست אست، אگر مؤمنی، شیطان و אصحاب شیطان رא لعن
אند، پس אین کار  کرده ها رא لعن فرستند، باید گفت، چون خدא و پیامبرش آن نمی که به کافرאن و شیاطین لعن

باشد، تولّایش نیز  گردد؛ و אگر کسی تبرّی ندאشته می رو مسئلۀ لعن به تولّی و تبرّی باز אین جایز אست، אز
 .جستن אز دشمن خدא و ولیّ خدא אست پس الزمۀ والیت אلهی دوری. אست ضعیف

عنوאن در موسوعۀ אحادیث نبوی نیز نزدیک به سیصد . کردیم جا لعن و سبّ رא در قرآن بررسی تا به אین
آنان رא ) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(אند که پیامبر  شوند، پس کسانی بوده می آغاز» لعن«شده، که با کلمۀ  حدیث ذکر

 .אست کردن جایز آید که لعن می دست به) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(אز אین عمل رسول خدא . لعن کرده אست

                                                 
 .١٠٨/ אنعام .265
 .٢ ، אز אبوאب אحکام عشرאت، ج١٥٨، باب ٨ ، حرّ عاملی، جאلشیعة وسائل، کتاب אلدعوאت؛ ٧١ ، ص٤ ، بخاری، جصحیح. 266
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 های لعن شدگان یژگیو

 : شود می سته تقسیمدر قرآن کریم، به چند د» لعن«

 لعن אبلیس. ۱

 ٢٦٧. یَوْمِ אلدِّینِیوَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَ﴿
 .﴾و تا روز جزא لعنت من بر تو باد

 لعن کافرאن. ۲

 ٢٦٨.أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرאً وَلَعَنَ אلْكافِرِینَאهللاَ إِنَّ ﴿
 .﴾אست كرده  آمادهیفروزאن ها آتش  آنیكرده و برא خدא كافرאن رא لعنت

 لعن یهودیان و مسیحیان. ۳

كانُوא  وَ אبْنِ مَرْیَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْאیعِیسَ وَ لِسَانِ دאوُدَیلُعِنَ אلَّذِینَ كَفَرُوא مِنْ بَنِي إِسْرאئِیلَ عَلَ﴿
 ٢٦٩.یَعْتَدُونَ

لعنت   بن مریم موردیورزیدند، به زبان دאوود و عیس كه كفر אز میان فرزندאن אسرאئیل، آنان
 .﴾كردند یم تجاوز] אز فرمان خدא[ورزیده و  خاطر آن بود كه عصیان به] كیفر[אین . رفتندگ قرאر

 بانذلعن کا. ۴

 ٢٧٠.عَلَیْهِ إِنْ كانَ مِنَ אلْكَاذِبِینَאهللاِ أَنَّ لَعْنَتَ  وَאلْخَامِسَةُ﴿
 .﴾خدא بر אو باد אگر אز دروغگویان باشد و پنجم אین אست كه لعنت 

 لعن ظالمان. ۵

 ٢٧١. אلظَّالِمِینَیعَلَאهللاِ ال لَعْنَةُ أَ ...﴿
 .﴾ خدא بر ستمگرאن باد لعنت! هان

 )صلی אهللا علیه وآله (کنندگان پیامبر لعن אذیت. ۶

 ٢٧٢.أَعَدَّ لَهُمْ عَذאباً مُّهِیناً وَאلْآخِرَةِ وَ فِي אلدُّنْیاאهللاُرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ  وَإِنَّ אلَّذِینَ یُؤْذُونَ אللَّهَ﴿
كرده و  رسانند، خدא آنان رא در دنیا و آخرت لعنت یم كه خدא و پیامبر אو رא آزאر ی، كسانگمان یب

 .﴾אست ساخته آور آماده  خفّتیبرאیشان عذאب

                                                 
  .٧٨/ ص .267

 .۶۴/ אحزאب .268
 .٧٨/ مائده .269
 .٧/ نور .270
 .١٨/ هود .271
 .٥٧/ אحزאب .272
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 لعن قاتل .۷

 ٢٧٣.عَدَّ لَهُ عَذאباً عَظِیماًأَ وَلَعَنَهُ وَ عَلَیْهِאهللاُغَضِبَ  وَوَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّدאً فَجَزאؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدאً فِیهَا﴿
بود؛ و خدא بر אو   رא بكُشد، كیفرش دوزخ אست كه در آن ماندگار خوאهدیكس عمدאً مؤمن و هر
 .﴾אست ساخته  برאیش آمادهگ بزریكند و عذאب یم گیرد و لعنتش یم خشم

 لعن منافقان. ۸

لَهُمْ عَذَאبٌ  وَאهللاُلَعَنَهُمُ  وَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیها هِيَ حَسْبُهُمْאلْكُفَّارَ نَ وَאلْمُنَافِقاتِ وَ אلْمُنَافِقِینَאهللاُوَعَدَ ﴿
 ٢٧٤.مُّقِیمٌ

آن . אند در آن جاودאنه. אست دאده چهره و كافرאن، آتش جهنم رא وعده خدא به مَردאن و زنان دو
 .﴾ت پایدאر אسی آنان عذאبیكرده و برא אست، و خدא لعنتشان ی אیشان كافیبرא] آتش[

 کنندگان بر زمین لعن فساد. ۹

 אهللاُئِكَ אلَّذِینَ لَعَنَهُمُ أُولَ*  تُقَطِّعُوא أَرْحَامَكُمْ وَفَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوא فِي אلْأَرْضِ﴿
 ٢٧٥. أَبْصَارَهُمْیأَعْمَ وَفَأَصَمَّهُمْ

] یرو[در ] یا سرپرست مردم شدید[گشتید  رب] אز خدא[بستید كه چون  آیا אمید]  منافقان،یא[س پ
ند كه خدא آنان رא א אینان همان كسان  خود رא אز هم بگسلید؟یها یكنید و خویشاوند زمین فساد

 .﴾אست كرده هایشان رא نابینا  و چشمאیشان رא ناشنوא] گوش دلِ[نموده و  لعنت
 : شود دو نکته بردאشت میکند،  ها رא تأیید می چنین، که قرآن نیز آن هایی אین אز لعن
 لعن جنبۀ אعتقادی دאرد؛. ۱
. جستن אست کردن نیز نوعی دوری کرد و لعن برאی אمر به معروف و نهی אز منکر، باید אز بَدאن دوری. ۲

 .بستن بدی אز جامعه אست بر فرآیند تربیتی لعن، کاهش تدریجی و رخت
. کننده نباید لعّان شود روی کرد، یعنی شخص لعن دهکردن زیا که، نباید در لعن אمّا نکتۀ جالب توجه אین

 ٢٧٦.»אلمُؤمنُ ال یَکُونُ لَعّاناً«: فرمایند می) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(چنانچه حضرت رسول 
 :فرماید کند و می می کننده رא مدح قرآن کریم، شخص لعن

 مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي אلْكِتابِ أُوْلئِكَ یَلْعَنُهُمُ یאلْهُدَ وَإِنَّ אلّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنا مِنَ אلْبَیِّناتِ﴿
 ٢٧٧.یَلْعَنُهُمُ אللَّاعِنُونَ وَאهللاُ
 مردم یكه آن رא برא אز آنپس אیم،  فرستاده  رא كه فروی روشن، و رهنمودیها كه نشانه یكسان

كنندگان  كند، و لعنت یم نتدאرند، آنان رא خدא لع  یم אیم، نهفته دאده در كتاب توضیح
 .﴾كنند  یم لعنتشان

نیست که مؤمن هموאره  کنند، אمّا سزאوאر می کنندگان لعن رא، خدא و لعنت...  کافرאن و منافقان و شیطان و
 .در حال لعن دیگرאن باشد

                                                 
 .٩٣/ نساء. 273
 .٦٨ /توبه. 274
 .٢٣ و ٢٢/  محمد.275
 .١٧٢٠ ، ح١٤٦ ، ص١ ، جאلعمال کنز .276
 .۱۵۹/ بقره .277
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 ها لعن صحابه و پاسخ به آنبارۀ  سنت در אهلدیدگاه 

ها  تر حساسیت دאرد، لعن صحابه אست که معتقدند آن ا آنچه بیشندאرند، אمّ سنت نیز با لعن مخالفتی אهل
אست یا نه؟ باید گفت، برخی אز صحابه  که آیا لعن صحابه جایز در پاسخ به אین. کرد وجه لعن هیچ رא نباید به

אفرאدی لعن چنین . אند شده لعن) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(در قرآن، אز سوی خدאوند متعال و یا אز سوی رسول خدא 
אین  بر بنا. نیست ندאرند، جایز...  کردن אفرאدی که وضعیت مشخصی אز نظر אیمان، کفر و אست، אمّا لعن جایز
 .بگیرد کردن مسلمانی دیگر، باید با دلیلی محکم صورت لعن

  نبوی سنتلعن صحابه در

شد که بیش אز سیصد  همچنین گفته. شد تر به کسانی که قرآن کریم آنان رא لعن کرده אست، אشاره پیش
جا موאردی אز روאیات  در אین. אند شده دאرد که با لعن آغاز وجود) وآله عَلَیه אهللا صلَّی ( روאیت نیز אز پیامبر אکرم

 :کنیم می אند، ذکر کرده نبوی که صحابۀ خویش رא لعن
אلعاص   بن أبیحکمدربارۀ  ،)صلی אهللا علیه وآله (אز روאیات بسیار مشهور، لعنی אست که پیامبر .١
 :کرد و فرمود  لعن، بودشکه هنوز در صلبدر حالی  ،אو و پسرش رא) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(  رسول خدא.אند دאشته

 ٢٧٨.»وَیلُ لِأمّتي مِمّا في صُلبِ هذא«
 :אست که به مروאن گفت شده باره نقل روאیتی אز عایشه در אین. ۲

 في صُلِبهِ، فَنَفاهُ אلنبيُّ إلی مَرج قُربَ אلطائفِ، وَحَرَّّم عَلیه أن أشهدُ أنَّ رسولَ אهللا لَعَنَ أباکَ وَأنتَ
، بکرُ  أبوا ماتَ، ولمّبکرُ  أبوضَفَرَ فَهُلَدخِیُ لِبکرَ  أبا عثمانُعَ אهللا، رאجَ رسولُا ماتَمّ، ولَةَیُدخَلَ אلمدین

 ماً وَأعطاهُزאً مکرّعزّ مُهُلَ أدخَةَمانُ אلخالفةَ فأبی عمرُ، ولمّا تولّی عث אلمدینهُلَخِدْیُ لِ عمرَ عثمانُرאجعَ
 ةِةِ وَخرאبِ אلخَالفَیف אلخلِتلِ بقَعدُ فیما بَبَسبّ وتَهُةً لَةَ ألفِ دِرهَمٍ، وَאتّخَذَهُ مَروאنَ אبنَهُ بطانئمِ
 ٢٧٩.ةِدَشِאلرא

ه تو در کرد، در حالی ک پدرت رא لعن) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(دهم که رسول خدא  می من شهادت
کرد، وقتی  کرد و ورود אو به مدینه رא حرאم صلبش بودی و سپس אو رא به אطرאف طائف تبعید

و . کرد و אو نپذیرفت بکر وساطت אز دنیا رفت، عثمان نزد אبو) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(رسول خدא 
نپذیرفت و کرد و عمر  عمر وساطت] نزد[، عثمان )بار دیگر(بکر אز دنیا رفت  هنگامی که אبو

کرد، و به אو  گرفت אو رא با عزّت و אحترאم به مدینه وאرد عهده هنگام که عثمان، خدمت رא به آن
قتل ] אتفاقات[ساز  صد هزאر درهم بخشید و پسرش مروאن رא به دאمادی خویش پذیرفت، که سبب

 .میان رفتن خالفت رאشدאن شد و אز] عثمان[خلیفه 
سفیان سوאر بر مرکب بود، معاویه و برאدرش یکی אز پس  که روزی אبوشده אست  روאیت دیگری نقل. ۳

به אین ) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(دאشت؛ رسول خدא  دست آمد و دیگری در جلوی مرکب، אفسار آن رא در مرکب می
 .»אللهمَّ אلعَنْ אلقائدَ، وאلسائقَ وَאلرאکِبَ«: کرد و فرمود سه نگاه

پرسند آیا  که אز אو می אست؛ چنان کرده  و در میان گروهی، אین روאیت رא بیانאست بینا رאوی אین روאیت نا
شود، هایم هم کر بله، وگرنه گوش: شنیدی؟ گفت) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(خود، אین سخن رא אز رسول خدא 

                                                 
 .١٠٥ ـ ١٠٧ ، ص١٥ ، אآللوسي، جאلمعاني روح؛ ٢٣٧ ، ص٢٠ ، فخر رאزی، جאلکبیر אلتفسیر .278
 .٢١٧ ، صאلصفین ةوقع .279
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 ٢٨٠.چشمان کورم همچون دو
 :دאد אنجام) אلسالم علیه(ن אو و علی אی میا  אی به معاویه نوشت و در آن، مقایسه بکر نامه محمد بن אبو. ۴

ةً، وَخَیرُ אلنّاسِ ریَّ ذُاسِ אلنّلُأفضَ، وَةً تَسامیه وَأنتَ أنتَ، وَهُوَ هُوَ أصدَقُ אلنّاسِ نیّرَأیتُکَوقد 
 وَنَحنُ )وآله عَلَیه אهللا صلَّی(عَمُّه سَیّدُ אلشُّهَدאءِ یَومَ أحُدٍ، وَأبُوهُ אلذאبُّ عَن رسُولِ אهللاِ ...  ،ةًزَوج
אلغوאئل، ) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(أنتَ אللَعینُ אبنُ אللَعینِ لَم تَزَل أنتَ وَأبُوکَ تَبغیان لِرَسُولِ אهللا وَ. حوزته

وَتَجهَدאن في إطفاءِ نورِ אهللاِ، تَجمعان علی ذلك אلجُمُوع، وَتَبذالن فیه אلمالُ وَتؤلبان علیه אلقَبائِل، 
 ٢٨١.عَلیه خلفتهوَعلی ذلكَ ماتَ أبُوکَ وَ
 به جز אفرאد ٢٨٢.پذیرد کند و می نمی بودن خودش و پدرش رא نفی معاویه در پاسخ אین نامه، ملعون

אند و    אند که حضرت آنان رא لعن کرده هم بوده) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(برده، دیگرאنی אز אصحاب رسول خدא  نام
אعور  אند؛ همچون سهیل بن عمرو، و عمرو بن אلعاص، אبی حتی برخی אز אین אفرאد، مسلمان نیز، אز دنیا رفته

 .אلعاص و مروאن بن حکم אلسُلمی، حکم بن אبی

 سیرۀ صحابه

، אفرאدی مانند )وآله عَلَیه אهللا صلَّی(دهد که صحابۀ بزرگ رسول خدא  های تاریخی نشان می گزאرش
د، بسر بن אرطاة، ولید، زیاد و حجاج بن אلرحمان بن خالد، ضحاک بن یزی معاویه، عمرو بن عاص، حبیب و عبد

 .אند کرده یوسف رא لعن
אهللا بن زبیر رא به دلیل אین که אز عثمان   شد، عبد نیز روزی که عثمان کشته) אلسالم علیه(حضرت علی 

 ٢٨٥ ٢٨٤.کرد بار لعن אهللا بن عمر نیز پسرش بالل رא، سه  عبد٢٨٣.کرد نکرد، لعن دفاع
 :د، چند نکته نیاز به تذکر و یادآوری دאردش با توجه به مطالبی که گفته

אی شرعی אست، אمّا سبّ، رذیلتی אخالقی  لعن و سبّ با هم تفاوت دאرند؛ لعن، عملی אعتقادی و فریضه. ۱
 .אست نیست אما لعن جایز سبّ جایز. אست
د متعال نیز سنت אختالفی نیست، زیرא خدאون موאرد لعن، محدود אست و در אین باره، میان شیعه و אهل. ۲
در مصادیقِ אختالفی و مشکوک نیز، باید با אقامۀ دلیل، لعن کرد و . אست کرده کریم برخی رא لعن در قرآن

 . جایز نیست אین کار رא بدون دلیل و حجّت אنجام دאد
شدن وحدت میان  دאر ندאرد، سبب خدشه لعن אفرאدی אز صحابه که دلیلی برאی لعن آنان وجود. ۳

) אلسالم علیه(رتبۀ אمام صادق  سنت، کسانی مانند هشام بن حکم אز אصحاب عالی برخی אهل. مسلمانان אست
توאنند با دلیلی که دאرند،  אین کار درست نیست شیعیان هم می. کنند کنند و دلیلی هم אقامه نمی می رא لعن

ین لعنی رא ندאشته سنت به رغم وجود אدله، چن چند ممکن אست که אهل کنند، هر برخی אز صحابه رא لعن

                                                 
 .٢٢٠ همان، ص .280
 .۹۰ من بن شدقم مدنی، ص، ضاאلجمل .281
 .١٤ ـ ١٦ ، ص٣ ، جאلذهب مروج .282
 .٥٤ ، ص٢ همان، ج. 283
 .٤١٤ ، ص١٦ ، ججامع بیان אلعلم و فضله .284
في «های  کتاب ، אز سلسلهمفهوم אللّعن و אلسبّ في אلقرآن برאی مطالعۀ موאرد دیگری אز شوאهد لعن صحابه، به کتاب .285

 .کنید مرאجعه» אلبیت رحاب أهل
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 . جویند در אین صورت باید دلیل بیاورند که چرא אز دشمنان خدא و رسول برאئت نمی. باشند

 چکیده

 .نیست  אین عمل جایزאند و بر אین باورند که ، معترضشیعیانوسیلۀ  بهبه لعن برخی אز صحابه سنت،  אهل 
» گفـتن  دאدن و ناسـزא    دشنام«معنای   به »سبّ« و   ،»کردن و رאندن אز روی خشم      دور«معنای   به »لعن« 

 .אست
دאنـسته   قرآن کریم لعن رא جایز    . אست کار رفته   متفاوت אز یکدیگر به    »سبّ « و »لعن«در قرآن کریم وאژۀ      

 .אستکرده  منع و فحاشی سبّولی אز 
 אخالقیرذیلتی  » سبّ«لی  وאرتباط دאرد،   جستن אز دشمنان خدא      لعن אمری אعتقادی אست و به مسئلۀ تبرّی        

 . کند سبّאجازه ندאرد دیگری رא هیچ مسلمانی و فسق אست و 
 لعن  א ر  چند گروه دیگر    و ، فاسقان کاذبان   ،خدאوند متعال در قرآن کریم אبلیس، کافرאن، یهودیان، مسیحیان         

 . کند  رא تأیید میهایی  چنین لعنאین قرآن، אنجام  بر بنا .کرده אست
شیعه بر אین بـاور     . کرد لعنصحابه رא   نباید  روی   هیچ ا معتقدند که به    אمّ ندאرند، با لعن مخالفتی  سنت   אهل 

 אمـا برخـی אز      אسـت،  هـا جـایز     אند و در نتیجه لعن آن       شده ، در قرآن و سنت لعن      برخی אز صحابه   אست که 
 .نیست ها جایز لعن آنرو  אین אزندאرند، ...   کفر و،صحابه وضعیت مشخصی אز نظر אیمان

אیـشان  .  אسـت   شـده  که با لعـن آغـاز      ،شده نقل) وآله علیه אهللا صلی( یت אز پیامبر אکرم   روאسیصد  بیش אز    
 . ... אلعاص و بیאسفیان، حکم بن  بومانند א ،אند کرده لعنبه صرאحت برخی אز صحابۀ خویش رא 

 ، אفـرאدی ماننـد    )وآلـه  عَلَیـه  אهللا صـلَّی (دهد که صحابۀ بزرگ رسـول خـدא           های تاریخی نشان می     گزאرش 
אلرحمان بن خالد، ضحّاک بن یزید، بـسر بـن אرطـاة، ولیـد، زیـاد و                  معاویه، عمرو بن عاص، حبیب و عبد      

 .אند کرده حجاج بن یوسف رא لعن
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 معنا و مفهوم تقیه و تفاوت آن با نفاق؛ 
 بارۀ تقیه؛ سنّت نسبت به شیعیان در شبهات אهل 
 .پاسخ به אین شبهات 

 طرح شبهه

 با موضوعی که. کند، تقیه אست و عقل نیز لزوم آن رא تأیید می یکی אز موضوعاتی که در אسالم مطرح
 . شود گمان مصلحتش آشکار می های آن، بی نگرش به همۀ سویه

ورزیدن در میان دیگر  ندאرد، אمّا شیعیان به تقیه אین موضوع در جهان אسالم تنها به شیعیان אختصاص
برאی پاسخ به אین אتهام، باید معنای . دאرند و به همین سبب متّهم به نفاق نیز هستند فرق אسالمی شهرت

 . شود دو روشن قیه و تفاوت آننفاق و ت

 »نفاق«و » تقیه«معنای 

، אلعروس تاجزبیدی در . אست» و ضررحفظ چیزی אز خطر «معنای  بهو » ةوقای«در لغت אز ریشۀ » تقیه«
 ٢٨٦.אست کرده معنا» شدن و אحتیاط אز ضرر حذر بر«معنای  رא به» تقیه«

خالف حکم دین، אز طریق قول یا فعل،   برکردن אمری אست אز אظهار در אصطالح شرعی عبارت» تقیه«
 ٢٨٧.אنگیزۀ حفظ جان، مال، شرف و یا آبروی خود یا دیگری به

خالف میل درونی خویش، با آن عمل אظهار  دאرد، אمّا بر تر، تقیه یعنی کسی در دل אیمان به بیانی ساده
کند تا אز  ندאرد، אظهار אیمان می یماندل א אمّا در نفاق، کسی که به. کند تا אز خطری در אمّان بماند مخالفت می

 . گیرد אین طریق سودی ببرد، یعنی در جامعۀ אسالمی אز منافع مسلمان بودن بهره
 :دאرد אین میان تقیه و نفاق، دو تفاوت مهم وجود بر بنا
 که کفر در دل هست، شود، ولی در نفاق، با אین می خالف آن אظهار در تقیه، אیمان در دل هست و بر. ١
 شود؛ אیمان می אظهارِ
 אمّا نفاق برאی אین אست که کسی که  تقیه برאی حفظ جان مؤمن یا وحدت مسلمانان אست،. ٢
 . گیرد نیست אز منافع مسلمان بودن بهره مسلمان

                                                 
 .٣٩٦ ، ص١٠ ، אلزبیدی، جאلعروس تاج .286
 . ١٨١ ، صةאلوشیع نقض .287
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 אدلۀ مشروعیت تقیه 

 قرآن کریم) אلف

 : آیاتی אز قرآن کریم، بر مشروعیت و درستی تقیه داللت دאرند، אز جمله
אهللاِ  یَتَّخِذِ אلْمُؤْمِنُونَ אلْكافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ אلْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَلَیْسَ مِنَ ال﴿. ۱

 ٢٨٨.אلْمَصِیرُאهللاِ نَفْسَهُ وَإِلَى אهللاُ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوא مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُكُمُ  فِي شَيْ
كند، در  كه چنین ـ به دوستى بگیرند؛ و هر جاى مؤمنان به مؤمنان نباید كافرאن رא ـ

كند  كه אز آنان به نوعى تقیه نیست، مگر אین] אى بهره[خدא ] دوستىِ[אز ] אو رא[هیچ چیز 
 .﴾ست אسوى خدא به] همه[ترساند، و بازگشت  یخود م] عقوبت[و خدאوند، شما رא אز 

 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَكِن مَّنْ شَرَحَ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِهللاِ مَنْ كَفَرَ بِا﴿. ۲
 ٢٨٩.وَلَهُمْ عَذَאبٌ عَظِیمٌאهللاِ بِالْكُفِْر صَدْرאً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ 

مگر ] دאشت  خوאهد عذאبى سخت[ورزد  خدא كُفر آوردن خود، به كس پس אز אیمان هر
אش  كه سینه لیكن هر. دאرد قلبش به אیمان אطمینان] ىل[شده و آن كس كه مجبور

 .﴾بود گردد خشم خدא بر آنان אست و برאیشان عذאبى بزرگ خوאهد كفر گشاده به
אو و پدر و مادرش . אست شده بارۀ عمار یاسر نازل אند که אین آیه در کرده محدثان و مفسرאن אسالمی نقل

شدند؛ یاسر و سمیه بر אثر  ، אز سوی مشرکان آزאر و شکنجه می)وآله هعلی אهللا صلی(אی אز אصحاب پیامبر  و عدّه
آورد که خوאستۀ مشرکان بود، در نتیجه אز شکنجۀ  زبان رسیدند و عمار چیزی به شهادت ها به شکنجه

شد و با چشمانی אشکبار نزد  אو نسبت به عمل خود بیمناک. کرد یافت و جان خود رא حفظ مشرکان نجات
پیامبر . کرد بازگو) وآله علیه אهللا صلی(آمد و جریان رא برאی پیامبر ) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر 

بده؛  אگر بار دیگر نیز אز تو چنین خوאستند، אنجام: کرد، فرمود می در حالی که אو رא نوאزش) وآله علیه אهللا صلی(
 ٢٩٠.شد بحث نازل در אین هنگام آیۀ مورد

عمل در جوאرح؛ فرאخور אیمان در حالت . ٣אظهار به زبان، . ٢اد در قلب، אعتق. ١: אیمان سه رکن مهم دאرد
آمد، حقیقت  وجود אمّا אگر شرאیط سختی به. باشد سه، با هم وجود دאشته אست که هر و شرאیط عادی אین
 توאند در אین شرאیط کند، می می ماند، و آن بخش אز אیمان که در אعمال ظاهری بروز می אیمان در دل باقی

 .אز אین رو تقیه אمری مشروع و پذیرفته אست. نشود אنجام
وَقَدْ אهللاُ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمٌِن مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُالً أَنْ یَقُولَ رَبِّيَ ﴿. ۳

هُ وَإِنْ یَكُ صَادِقاً یُصِبْكُمْ بَعْضُ אلَّذِي جَاءَكُمْ بِالْبَیِّناتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ یَكُ كاذِباً فَعَلَیْهِ كَذِبُ
 ٢٩١.ال یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّאبٌאهللاَ یَعِدُكُمْ إِنَّ 

آیا مردى رא : دאشت، گفت یم و مردى مؤمن אز خاندאن فرعون كه אیمان خود رא نهان
نب پروردگارتان ست؟ و مسلّماً برאى شما אز جا אپروردگار من خدא: گوید یكُشید كه م یم

                                                 
 .۲۸/ عمرאن  آل.288
 .١٠٦/ نحل. 289
 .٢٢٨ ، ص٤ ، אبن کثیر، جتفسیر אلقرآن אلعظیم؛ ٤٣ ، ص٢ ، زمخشری، جאلکشاف؛ ٣٨٨ ، ص٣ ، طبرسی، جאلبیان مجمع .290
 .۲۸/ غافر .291
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باشد  ست، و אگر رאستگو אباشد دروغش به زیان אو دالیل آشكارى آورده، و אگر دروغگو
كه خدא كسى رא كه  رسید، چرא دهد به شما خوאهد یم برخى אز آنچه به شما وعده

 .﴾كند  ینم باشد هدאیت كار دروغزن אفرאط
אو . آورد و با אو رאبطۀ پنهانی دאشت مانאی) אلسالم علیه(فرد مؤمنی אز آل فرعون، به حضرت موسی 

در حالی که آن مرد مؤمن، אیمان خود رא אز . نمود حضرت موسی رא אز نقشۀ قتلش אز سوی فرعونیان آگاه
نماید، با  می אین نبود که אقوאل و אفعالی رא که אظهار دאشتن אیمان جز به پنهان. دאشت فرعونیان، پنهان می

و کمک به ) אلسالم علیه(אو אین کار رא برאی حفظ جان خود و حضرت موسی . اشدب عقاید فرعونیان هماهنگ
قرآن کریم نیز عمل אو رא با . کرد אین אو به אصل تقیه عمل بر دאد، بنا می אو در برאبر خطر فرعونیان אنجام

 ٢٩٢.کند می تکریم و ستایش یاد

 عمل صحابه ) ب

) وآله علیه אهللا صلی(سنّت و صحابۀ رسول خدא  ن אهلدهد، برخی אز بزرگا می های تاریخی نشان گزאرش
عباس، سعید بن جبیر، وאصل  هریره، אبن موسی אشعری، אبو אهللا بن مسعود، אبو אند؛ همچون عبد کرده نیز تقیه

 . حنیفه بن عطاء، عمرو بن عبید معتزلی و אبو
ارۀ نماز شب معاویه پرسش شد؛ ب  אز אو در٢٩٣.کند می عباس کیفیت نماز شب معاویه رא نقل که אبن چنان

אست و بار دیگر در پاسخ به همان  رکعت خوאنده درست بار در پاسخ گفت، عمل معاویه که نماز وتر رא یک یک
طحاوی در . אست بوده رکعت خوאند و نماز وتر به אین صورت درست پرسش گفت، معاویه نماز وتر رא سه

 . אست بوده و אین عمل אو نیز درست ریق تقیه سخن گفتهאبن عباس، بار نخست بر ط: گوید باره می אین
کند که سعید بن جبیر بر منبر بود و  می یحیی کندی روאیت عبیده قاسم بن سالم אز حسان بن אبی אبو

به حاکمان وقت : אز אو پرسید، زکاتم رא چه کنم؟ وی در پاسخ گفت) یحیی حسان بن אبی(אین شخص 
دنبال אو رفت و  کرد، آن شخص نیز به خاست و مجلس رא ترک ر אز منبر بربده؛ وقتی سعید بن جبی تحویل

ها אین زکات رא در جای درست  کردی که زکاتم رא به אین حاکمان بدهم، در حالی که آن گفت به من אمر
کن؛ تو نزد  کرده אست مصرفش جایی که خدא אمر دهد، خودت آن می سعید بن جبیر پاسخ. کنند نمی مصرف
 . بدهم گونه به تو پاسخ توאنستم אین ز مردم אز من پرسش کردی و من نمیگروهی א
 . אست אین سعید بن جبیر با تقیه پاسخ אین شخص رא دאده بر بنا

 روאیات ) ج

 : کند می درستی تقیه رא تأیید) אلسالم علیهم(بیت  روאیاتی אز אئمۀ אهل
 :فرمودند) אلسالم علیه(אمّام صادق . ١

 ٢٩٤. אلمُؤمنِ وאلتقیّةُ حِرزُ אلمُؤمِنِאلتقیّةُ تُرسُ
 .تقیه سپر و دژ مستحکم مؤمن אست

 : کند می نقل) אلسالم علیه(مفضل אز אمّام صادق . ٢

                                                 
 .٥٦ ، ص٢٧ ، فخر رאزی، جאلکبیر تفسیر .292
 .، باب وتر۳۸۹ ، ص۱ ، طحاوی، جאآلثار شرح معانی .293
 .۲۳ ، ح۲۲۱ ، ص۲ ، کلینی، جيאصول אلکاف .294
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 لَک علی حیلةٍ وَهو אلحِصنُ אلحَصِین وَصارَ بَینَکَ وَبینَ أعدאءِوא رُقدِم یَ لَةِإذא عَمِلتَ بِالتَّقی
 ٢٩٥. ... قباًאهللاِ سَدّאً ال یَستطیعُونَ لَهُ نَ

دژ مستحکمی אست و میان تو ) تقیه(بزنند، و آن  אی توאنند به تو حیله کنی نمی אگر تقیه
 .کردن آن نیستند عنوאن سدّی אست که قادر بر سورאخ و دشمنان خدא به

 : فرماید می) אلسالم علیه(علی . ٣
 ٢٩٦. ... هُ عَن אلفاجِرینَ مِن أفضلِ أعمالِ אلمُؤمن، یَصُونُ بِها نَفسَهُ وَإخوאنَةُאلتَقیّ

 .کند می تقیه אز برترین אعمال مؤمن אست، خویش و برאدرאنش رא با آن אز فاسدאن حفظ
 : فرماید می) אلسالم علیه(אمّام باقر . ٤

 ٢٩٧.مِن دیني وَدینِ آبائي ةُאلتَقیّ
 .تقیه مذهب من و پدرאنم אست

 : فرمودند) אلسالم علیه(אمّام صادق . ٥
 ٢٩٨. علی دینِکُم، وَאحجُبُوهُ بِالتَّقیةِאِتّقُوא אهللاَ

 .باشید، و آن رא با تقیه بپوشانید بارۀ دینتان تقوאی خدא رא دאشته در
عنوאن سپر و دژ، آن رא אفضل אعمال و مذهب  با یادکرد تقیه به) אلسالم علیهم(بیت  روאیات אهل

 .אند دאنسته) אلسالم علیهم(بیت  אهل

 تقیۀ شیعیان

אست، و حتی אئمۀ شیعه به آن  دهد که تقیه אمری مشروع و درست می  نشانهای پیشین دلیل
אند؟ در پاسخ  یافته که تقیه אمری همگانی אست، تنها شیعیان به آن شهرت אند، אمّا چرא با وجود אین کرده سفارش
 . تر خطرאت در جامعۀ אسالمی، رویاروی شیعیان بوده אست که بیش به دلیل آن: باید گفت
אمیه و  ویژه بنی ، به)وآله علیه אهللا صلی(یخ طوالنی حکومت خلفا و حاکمان پس אز رسول خدא در تار

کردند و شیعیان، تنها زمانی کوتاه در  ها بسیار ظلم می تر حاکمان، مخالف شیعه بودند به آن عباس، بیش بنی
کنند و אگر  ز خطرאت، تقیهאست که شیعیان برאی حفظ جان خود א رو بدیهی אین אز. کردند אمنیت زندگی می

 . گرفتند گمان رאه تقیه رא در پیش می بودند، بی خطر سنّت نیز همچون شیعیان در אهل
دهد، نمونۀ آن دستور حجاج  می های فرאوאنی אز تقیۀ شیعیان رא نشان  جستجویی אندک در تاریخ، نمونه
ها אز سر  آوردند و پشته هدیه می برאی אو بهאی که سر علویان رא  گونه بن یوسف مبنی بر قتل شیعیان אست، به

رאهکاری برאی حفظ جان پیروאنشان ) אلسالم علیهم(بیت  شد که אهل همین سبب. بریدۀ شیعیان ساختند
 . بود بدهند و آن هم تنها تقیه

                                                 
 .٢١٣ ، ص١٦ ، شیخ حرّ عاملی، جאلشیعة وسائل .295
 .٢١٤١١ ، ح٢٢٢ همان، ص .296
 .٢١٩ ، ص٢ ، کلینی، جאصول אلکافي .297
 .۲۱۸ همان، ص .298
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۱۳۴

 شرאیط تقیه

 یز بر אثرگاهی ن. نیست نیست، زیرא در همۀ شرאیط אثربخش جا جایز و شایسته وقت و همه تقیه در همه
که پس אز مرگ معاویه، אمّام حسین  چنان. شود אندאختن جان، نتیجه و فایده حاصل می خطر نکردن و به تقیه

 . که فسق یزید بر همگان آشکار بود  چرא کرد، ندאنست و علیه حکومت ستمگر قیام تقیه رא جایز) אلسالم علیه(
ها رא در عمل به אعتقادشان  شیعیان بردאشته شود و آنکه، אگر ظلم و فشار حاکم بر  نکتۀ مهم در تقیه אین

 زیرא فشار و زور  نیست، رو אتهام نفاق به شیعیان درست אین אز. کردن نیست بگذאرند، دیگر نیازی به تقیه آزאد
 .کنند شود که شیعیان نتوאنند عقایدشان رא אبرאز می سبب

 אنوאع تقیه

) جایز، وאجب، حرאم، مستحب و مکروه(אحکام خمسه אقسام مختلف آن، אز نظر  تقیه با نظردאشت
یا کافر، تقیه در عبادאت، تقیه در فتوא و سیاست، אز ) مسلمان(تقیه در برאبر مؤمن . یابد های گوناگونی می حالت

 . אقسام آن هستند
 . אست فرموده אست، قرآن کریم نیز אین تقیه رא بیان تقیه אز کافر مورد אتفاق تمام مسلمانان، و جایز

אی אست که معموالً شیعیان، در حال حاضر و در تمام طول تاریخ  تقیه در برאبر مسلمانی دیگر، همان تقیه
 . ساز آن هم ظلم حاکمان אست پس אز پیامبر، دچار آن هستند و سبب

رאبر دאنند و برخی هم تنها تقیه در ب می سنّت، تقیه در برאبر مسلمانان دیگر رא جایز برخی אز فقهای אهل
 . شمارند می مشرکان و کافرאن رא جایز
کند که אو تقیه در  می  مبارکۀ نحل، אز شافعی نقل  سورۀ١٠٦رאزی در تفسیرش، ذیل آیۀ  برאی نمونه فخر
بارۀ تقیۀ عمار یاسر در برאبر مشرکان אست، אمّا  زیرא هر چند ظاهر אین آیه، در. دאند می برאبر مسلمان رא جایز
، مالک رא ﴾إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاْلإِیمَانِ﴿فرماید  אست و آن بخش אز آیه که می مالک، حکم مشترک

مهم، אیمان قلبی אست و אگر אجبار و فشاری در کار باشد، אز سوی مشرک و مسلمان، . אست بازگو کرده
 .دאند می کند و شافعی تقیه در برאبر مسلمان رא هم جایز نمی تفاوتی
 :گونه אست אند، دو گرفته کار آن رא به) אلسالم علیهم(بیت  אین تقیه در برאبر مسلمانان دیگر که אهل بر بنا
 گیرد؛  می تقیۀ خوفی، که در برאبر ظلم و برאی حفظ جان صورت. ١
سنّت،  لبرאی نمونه، تقیۀ شیعیان در برאبر אه. گیرد می تقیۀ مدאرאتی، که معموالً در بارۀ عبادאت صورت. ٢

کنند که شیعیان مُهر  می سنّت گمان آید؛ زیرא برخی אهل می شمار گونه به در بکارگیری مُهر در سجده، אز אین
نبودن سجده بر  کردن که جایز אلبته باید سبب אستفادۀ شیعیان אز مُهر در سجده. پرستند عنوאن بت می رא به
سنّت   تبیین، دیگر نیازی به تقیۀ شیعیان در برאبر אهلبا אین. شود אست، روشن...)  همچون فرش و(زمین  غیر

بود، אما تا زمانی که אین معنا برאی برאدرאن אهل سنت آشکار نشده، אستفاده אز مُهر موجب بدبینی آنان  نخوאهد
 .کنند، אز אین رو جایز نیست شود و شیعیان رא مشرک خطاب می و به خطا رفتنشان می

 . آیند می شمار  نیز אز زمرۀ تقیۀ مدאرאتی بهدאدن و سیاست تقیه در فتوא
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 چکیده

در حالی که אگر ظلم و فشار حاکم بر . אند شده کردن، به نفاق نیز متّهم شیعیان بر אثر شهرت در تقیه 
 . کردن نیست بگذאرند، دیگر نیازی به تقیه ها رא در عمل به אعتقادشان آزאد شیعیان بردאشته شود و آن

که در  در حالی که منافق با אین. کند نمی אیمانش رא برאی رعایت مصلحتی آشکار ن،در تقیه، فرد مؤم 
 .کند אست، تظاهر به אیمان می باطن کافر

همچنین عمل کسی که به אجبار، אمری خالف . אست شده در آیات قرآن، جوאز تقیه در برאبر کافرאن صادر 
عنوאن یک نمونه אز אفرאدی  فرعون به  אز مؤمن آلאفزون بر آن،. کند، تأیید شده אست אیمان رא بازگو می

 .אست شده بود، یاد که مجبور به تقیه شده
אهللا بن مسعود،  همچون، عبد) وآله علیه אهللا صلی(سنّت و صحابۀ رسول خدא  برخی אز بزرگان אهل 
ی و عباس، سعید بن جبیر، وאصل بن عطاء، عمرو بن عبید معتزل هریره، אبن موسی אشعری، אبو אبو
 . אند کرده حنیفه نیز تقیه אبو

 .نیست نیست، زیرא تقیه در همۀ شرאیط אثربخش جا جایز و شایسته وقت و همه تقیه در همه 
 . אست אتفاق تمام مسلمانان، و جایز تقیه אز کافر، مورد 
 در برאبر دאنند و برخی هم تنها تقیه می سنّت، تقیه در برאبر مسلمانان دیگر رא جایز برخی אز فقهای אهل 

 . شمارند می مشرکان و کافرאن رא جایز
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 بارۀ وضو و نماز؛ مسائل فقهی אختالفی میان شیعیان و אهل سنّت در 
 . سنّت بررسی دالیل شیعیان و אهل 

  אختالف در وضو) אلف

 ها  كیفیت شستن دست. ۱

ها در وضو  ستگرفتن و شیوۀ شستن د سنّت، در نحوۀ وضو یکی אز مسائل אختالفی، میان شیعیان و אهل
كه دیگرאن אز پایین به باال  شویند در حالی ها رא אز باال به پایین می  چرא شیعیان دستאست، باید دید

 !شویند؟ می
  :خوאنیم  مائده میۀمباركۀ در سور. مات نماز אستدאنیم كه وضو یكی אز مقدّ همگی می

ةِ فَاغْسِلُوא وُجُوهَكُمْ وَأَیدِیكُمْ إِلَى אلْمَرאفِقِ یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذَא قُمْتُمْ إِلَى אلصَّال﴿
 ٢٩٩.وَאمْسَحُوא بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى אلْكَعْبَینِ

خود رא تا آرنج  های خاستید، صورت و دست پا گاه برאی نماز به אی אفرאد باאیمان هر
 .﴾كنید مسح) دو برآمدگی( بشویید و سر و پاها رא تا كعبین

معنی دست  به» ید« جمع ،﴾فَاغِْسلُوא وُجُوهَكُمْ وَأَیدیكُمْ إِلَی אلمَرאفِق﴿ نخست ۀدر جمل، »أیدی«لفظ 
 .ها رא אز باال به پایین شست شود كه چرא باید دست می گرفتن دو مطلب روشن نظر אست و با در

، گاه به אنگشتان تا به אنگشتان دستتنها در زبان عربی אستعماالت مختلفی دאرد و گاه » ید «ۀكلم. ١
 ؛شود می  אنگشتان تا كتف، אطالقگاه به كلّ دست אز سرِسرאنجام، مچ، گاه به אنگشتان تا آرنج، و 

عبارت  ،قرآنرو  אین אزאست،   میان مرفق تا سر אنگشتانۀمقدאر وאجب شستن دست در وضو فاصل. ٢
 .كند برده تا مقدאر وאجب رא بیان كار رא به» إِلَی אلمَرאفِق«

 بیانگر مقدאری אز ،»إِلَی אلمَرאفِق«در » إلی«ۀ كاربردهای گوناگونی دאرد، كلم» ید«لفظ אز آن جایی که 
 و هرگز ،تر تر و نه بیش  نه كم،شود ها تا آرنج شسته  یعنی باید دست،شود  عضو אست كه باید شستهیאجزא

نیست، ) گیرد یا אز پایین به باال  صورتאز باال به پایینآیا كه (ی دست شوو شست غَسل و» كیفیت«ناظر به 
 عادت אست و معموالً אز باال به پایین عرف وאین مطلب همسو با  چگونه אست؟ شو و  كیفیت شست اאمّ
رא אز باال به پایین پای وی دهد پای بیمار رא تا زאنو بشویید،  دستورک אگر پزشعنوאن نمونه به. دشوین می

                                                 
 .۶/ مائده .299
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۱۳۹

گاه אز  كن، هیچ رنگ كاری بگوید אین אتاق رא تا سقف  אنسانی به رنگیا אگربر عکس، شویند، نه  می
אست كه در  ه معتقد אمامیّۀرو، شیع אین אز. تا به پایین برسدکند  می كند، بلكه אز باال شروع نمی  دیوאر آغازپایینِ

 ۀزیرא كلم. دאند نمی ها رא بایستی אز باال به پایین شست و خالف آن رא صحیح هنگام وضو، صورت و دست
 عمل אست نه كیفیت در زبان عربی، در אین موאرد، ناظر به بیان مقدאر محلّ» إلی«در زبان فارسی، و یا » تا«

 . אنجام آن
به تبعیت אز رسول خدא ند، א ، كه عِدل قرآن)אلسالم علیهم (بیت  אهلۀ אئمۀگذشته אز אین، سیر

 .دشستن ها رא אز باال به پایین می نان دستبیانگر كیفیت شستن אست و آ) وآله علیه אهللا صلی(

  شستن پایا مسح .۲

 .کنند می ها אکتفا کردن آن جای شستن پاهای خود در وضو، به مسح سنّت، به خالف אهل شیعیان بر
 :مكنی می بیانאختصار  رא به دو  قرآنی و حدیثی دאرد، אکنون هرۀمسح پاها در وضو پشتوאن

 یكی ؛هنگام وضو دو وظیفه دאرد اكی אز آن אست كه אنسان نمازگزאر به ح، مائدهۀ ششم سورۀظاهر آی
 :شود می  زیر روشنۀ دو جملۀאین مطلب אز تقارن و مقایس. شستن صورت و دست و دیگری مسح سر و پاها

 ؛﴾فَاغْسِلُوא وُجُوهَكُمْ وَأَیدیكُمْ إِلَی אلمَرאفِق﴿ـ 
 .﴾אلكَعْبَینِ لَیאمْسَحُوא بِرُؤسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِوَ﴿ـ 

به אختالفات فقهی آگاهی ندאشته باشد، زبانی كه ذهن אو  چنانچه ما אین دو جمله رא به فرد عرب
 و نسبت به سر ؛به صورت و دست، شستن  ما نسبتۀگفت كه طبق אین آیه وظیف  خوאهدگمان كنیم، بی אرאئه

 .אست و پاها، مسح
  آن همان مسح پاهاۀ كه نتیج،باشد» رئوسكم «ۀ بر كلمباید عطف» أرجلكم«אز نظر قوאعد אدبی، لفظ 

  آنۀ؛ زیرא الزمאست آن شستن پاها ۀ كه نتیج،كرد  عطف»وأیدیكم«توאن آن رא بر لفظ پیشین  ست، و نمیא
» אمسحوא برئوسكم«אی    معترضهۀجمل» وأیدیكم«علیه  و معطوفٌ» وَأرجلكم«אست كه میان معطوف  אین
 .باشد אشتباه در مقصود میسبب  ،نیست و گذشته אز אین قوאعد عربی صحیحگیرد، كه אز نظر  قرאر

مبنای  ندאرد و بر میان قرאئت جرّ و قرאئت نصب وجودتفاوتی  ،)كردن پاها مسح(ضمناً در אین قسمت 
 »سكمئور« با אین تفاوت كه אگر بر ظاهر ؛אست» رئوسكم «ۀعطف بر كلم» أرجلكم «ۀدو قرאئت، كلم هر

 .بود شود منصوب خوאهد جرور، و אگر بر محلّ آن عطفشود م عطف
 به برخی אلبیان مجمعאی دאرند كه طبرسی در  های گسترده  بحث، وضوۀ آیعلمای אمامیه در تحقیق مفادّ

 ٣٠٠.تאس كرده ها אشاره אز آن

  אختالف ۀریش

ت، و مفاد آیه، دو هنگام وضو، مسح پاها אس  نمازگزאر بهۀظاهر آیه، حاكی אز آن אست كه وظیفگمان  بی
 :نیست كلمه بیش
 ؛ها و صورت شستن دست:  غسلتان.١

                                                 
 .١٦٣ ـ ١٦٧ ، ص٢  ج طبرسی،،אلبیان مجمع. 300
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 .مسح بر سر و پاها:  مسحتان.٢
وحی : سحِنزلَ אلقرآنُ بالمَ «:گفت پرسیدند، אو در پاسخ می كیفیت وضو میبارۀ عباس در  گاه אز אبن هر

 .»אست شده אلهی بر مسح بر پا وאرد
 301.»אست دאده كردند، در حالی كه مسح فرمانمردم אصرאر بر شستن  «:گفت و نیز می

אز بررسی روאیات و تاریخ تشریع وضو . آمد ولی باید دید چگونه אین אختالف با ظهور آیه در مسح پدید
 .אست  سبب پیدאیش אنحرאف אز ظاهر آیه شده،آید كه دو عامل می دست به

 ها  ها و حكومت  سلطه)אلف

حجاج بن یوسف كه به ویژه، ر رא در تغییر حكم مسح پاها دאشتند، ترین تأثی  بیش،ها ها و حكومت سلطه
بودند، بسیار  پابرهنهبیشتر، شود، زیرא آلودگی پاهای نمازگزאرאن كه  ورزید باید پاها شسته می אصرאر
 .بود كننده نارאحت

فه تی در كو كه عمری طوالنی دאشت، مدّ)وآله علیه אهللا صلّی(، אز אصحاب پیامبر کאنس بن مال
 ظاهر و باطن پاها رא ؛فاغسِلوא بطونَهما وظهورَهما«: گوید دאدند كه حجاج می به وی خبر. كرد می زندگی
: صَدَق אللّهُ وَكذِبَ אلحجّاجُ قال אللّه تعالی«: ، وقتی وی אین جمله رא شنید، سخت شورید و گفت»بشویند

 ٣٠٢.﴾وَאمْسَحُوא بِرُؤسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم﴿
 אی كه فقیهان معاصر گونه ی و سرسختانه بود به بسیار جدّ،ها אمویسوی ستن پا אز شبه دعوت مردم 

 .ت مخالفت ندאشتندئ، جرآنان
كند كه وی  می  אشعری نقلکمال אز אبو،  ـ )وآله علیه אهللا صلّی (אز אصحاب رسول خدא ـאحمد بن حنبل 
א برאی شما بخوאنم، وقتی همگان كنید تا من نماز رسول خدא ر همدیگر رא خبر: فتبه بستگان خود گ

پس אز شستن طلب کرد، خیر، وی ظرف آبی :  نیست؟ گفتندیא در میان شما بیگانه: آمدند، وی گفت گرد
 ٣٠٣.گزאرد كشید و نماز گاه بر سر و روی پا مسح ها رא شست، آن بار صورت و دست دهان و بینی، سه

 אندیشی بر ظهور آیه   تقدیم مصلحت)ب

ساز  سببنظریه، אین  ٣٠٤ אست،ها بسیاری אز بدعتپایۀ حدیث پیامبر،   قرآنی ور نصّتقدیم مصلحت ب
 .אست آوردن به غسل شده  عدول אز مسح و رویۀאنگیز

 : نویسد می אلقرآن אحكام در كتاب، بكر رאزی، معروف به جصاص אبو
אست كه پاها   אحتیاط אینۀאست، الزم  وضو אز نظر وجوب مسح یا غسل، مجملۀآی
 ٣٠٥.گیرد می دو אحتمال אنجام شود؛ زیرא در אین صورت، هر تهشس

بر  אگر بناאفزون بر אین، نیست؛  در مقام بیان وظیفه אست، سازگارکه  آنאدعای אجمال در آیه با هدف 
 .אست شود، زیرא ماهیت مسح با غسل متفاوت گرفته אحتیاط باشد، باید دوبار وضو

دیگر سوی كند، ولی אز  نمی هور آیه در لزوم مسح بر پا رא אنكار אز جمله كسانی אست كه ظאلمنار مؤلف
                                                 

 .١ ـ ٤ ، ص٣ جسیوطی، ، אلمنثور אلدر .301
 .٢٠ ، ص٢ ج ،كثیر  אبن،אلعظیم אلقرآن تفسیر ؛٨٢ ، ص٦ ج، يتفسیر طبر. 302
 .٣٤١٢ ح، ٢٨ ، ص٣ ج ی،طبرאن، אلكبیر אلمعجم ؛٣٤٢ ، ص٥ بن حنبل، جאحمد ، مسند .303
 .אهللا سبحانی تألیف آیت ،بدعتكتاب  .304
 .٣٤٦ ، ص٢ جאلجصاص، ، אلقرآن אحكام .305
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 ٣٠٦؟كردن پاهای كثیف و آلوده چه سودی دאرد تر: گوید می
 ،بلكه وحی אلهی نیست، ناپاکیزه های  ها و אنسان  وضو تنها אز آنِ بدویۀكرده كه آی نكته غفلتאین אو אز 

 .אست ر אلهی تا روز رستاخیز تابندهو אین نوگیرد  می بر درزمان  شهری و بدوی رא هم
، چه سودی )دאند می كه شافعی آن رא كافی(مسح بر سر، با یک אنگشت :  بپرسیمאلمناردאرد אز مؤلف  جا

شود؟ گذشته אز אین، وضو تنها  می دאرد؟ به چه دلیل یكی אز آن دو، جایز و عقالنی و دیگری نامشروع معرفی
هم ناپاکیزه بگیرند، و אنسان  برאی نماز وضو אفرאد بایدترین  پاکیزه אست، نیست بلكه آمیخته با عبادت نظافت

 . بگیرد پاها رא بشوید و سپس وضونخست، باید 
 :كنیم می אی אز قرآن بود، אكنون دالیل مسح رא در روאیات مطرح گوی ما مربوط به آیه و  جا گفت تا אین

 )هوآل علیه אهللا صلّی (روאیات مسح אز پیامبر گرאمی

אست،  نشده بارۀ لزوم مسح بر پا وאرد ت، روאیتی אز پیامبر درسنّ كنند كه در كتب אهلگمان شاید برخی 
ها بیانگر وضوی رسول خدא و   كه بسیاری אز آنشود  میدر حالی كه با یک بررسی، بیش אز سی روאیت یافت

 .אصحاب אو אست
אهل های كه فقبایسته אست گیر در אین مورد،  م وضو بر لزوم مسح و روאیات چشۀداللت روشن آیبر پایۀ 

دאرند و در אین مورد אز  سوی وحدت در رفتار بر كنند و אز אین طریق گامی به نظر له تجدیدئسنّت در אین مس
كنند، אکنون אسامی  پا بود، پیروی אساس مسح بر אز بزرگان صحابه و تابعان كه وضوی آنان برفرאوאنی گروه 

 :آوریم جا می در אینبرخی אز آنان رא 
 ٣٠٧.»مسَحَ ظاهَرهمارَأیتُ رَسُولَ אللّهَ یَ«:  فرمود)אلسالم علیه(طالب   אمام علی بن אبی.١
كه ـ אلعلوم  معروف به باقر ـ) אلسالم علیه (אمام محمد بن علی بن אلحسین: אللّه گوید  جابر بن عبد.٢

 ؛אِمسَح عَلی رَأْسِكَ وَقَدَمَیكَ«: ه من فرمود ب٣٠٨אتفاق همگان אست عظمت و جاللت علمی و فقاهت אو مورد
 ٣٠٩.»بكش بر سر و پاهایت مسح

 رسول خدא: كشید و گفت مسح گرفت و بر سر و پاها سه بار عثمان وضو: گوید بسر بن سعید می. ٣
 310.گرفت می چنین وضو  אین)وآله علیه אهللا صلی(

 پس אز شستن )وآله علیه אهللا صلّی(مبر خدא پیا: كند می ـ אز אو نقل غالم عثمان  حمرאن بن أبان ـ.٤
 ٣١١.كشید می صورت و دست، بر سر و پاها مسح

یه؛ سر و جلَمسح رأسه ورِ«گرفت و  پیامبر وضو: گوید  می،عماره אللّه بن زید مازنی، معروف به אبن عبد. ٥
 ٣١٢.»كشید پاهایش رא مسح

                                                 
 .٢٣٤ ، ص٦ ، جאلمنار تفسیر .306
 .٩١ ، ح١٨٣  ص؛ همان،٧٣٩ ح، ١٥٣ ، ص١ جبن حنبل،  אحمد ،مسند .307
 .١٢٤ ، ص١ جאلذهبي، ، אلحفاظ تذكرة .308
 .٨٢ ، ص٦ ي، جتفسیر طبر .309
 .٤٨٩ ، ح١٠٩ ، ص١ بن حنبل، ج אحمد ،مسند .310
 .٢٦٨٦٣ ح، ٤٣٦ ، ص٩ ، جאلعمال كنز .311
 .٢٦٩٢٢ ، ح٤٥١ همان، ص .312
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 ٣١٣.»ن ومسحتانإنّ אلوضوء غسلتا«: گفت אللّه بن عباس، پیوسته می عبد. ٦
در رو  אین אز ،دهد می كشیدن تشكیل אساس وضو رא دو شستن و دو مسح: گفت  عامر אلشعبی، می.٧
 ٣١٤.אست شده مانده و جایگاه مسح אلغاء م محفوظم بدل אز وضو، موאضع شستن برאی تیمّتیمّ

پیامبر بر : كند می قل، אز آن حضرت چنین ن)وآله علیه אهللا صلّی( אز אصحاب رسول خدא ، رفاعة بن رאفع.٨
 ٣١٥.كشید می آمدگی مسح سر و پاها، تا دو بر

 وضوی رسول خدא ،خودنزدیکان ، به )وآله علیه אهللا صلّی ( אشعری، صحابی رسول خدאکمال  אبو.٩
 ٣١٦.كشید دאد و در پایان بر روی پاها مسح رא آموزش) وآله علیه אهللا صلّی(

نماز : كند كه فرمود می ، אز آن حضرت نقل)وآله علیه אهللا صلّی(رفاعة بن رאفع، صحابی رسول خدא . ١٠
ها رא بشوید و سر و پاها رא تا دو  شود تا وضوی کامل بگیرد، صورت و دست نمی  אز شما پذیرفتهکی  هیچ
 ٣١٧.كند  مسحآمدگی بر

 سر رא אز هایی كه مسح بر كردیم، אسامی شخصیت  به ذكر ده نفر אكتفا،عالم صحابه و تابعانما אز میان אَ
 مسائل دאم فیها يאالنصاف فאند، در كتاب  كرده  و بزرگان صحابه و تابعان نقل)وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 
 .אست شده  وאرد٣١٨,אلخالف

 אختالف در אذאن) ب

 در אذאن » مل אلعَحَیّ علی خیرِ«. ۱

 ؟ !אیندאفز میرא »  אلعملحَیّ علی خیرِ« چرא شیعیان در אذאن و אقامه، ذكر :پرسش
در روאیات . شود می گفته»  אلعملحیّ عَلی خیرِ«بار  ، دو»حیّ عَلی אلفالح« در אذאن شیعه، پس אز :پاسخ

كه در אذאن كنونی אهل سنّت چنین  حالی אست، در شده  אین جمله جزء אذאن معرفی،)אلسالم علیهم (بیت אهل
 .אست شده چگونه אین جمله אز אذאن حذف אین אختالف كجا אست و ۀאكنون باید دید ریش. אی نیست جمله

تری دאشت، چه بسا  روאج بیش» אندیشی مصلحت«م،  دوّۀشویم كه در عصر خلیف می یادآور
 .شد می شمرده مאندیشی، بر حكم خدא در قرآن و سنّت مقدّ مصلحت
 ۀت خلیف نخست و حتی بخشی אز خالفۀ و عصر خلیف)وآله علیه אهللا صّلی ( نمونه، در عصر پیامبربرאی

م  دوّۀم خالفت خلیف دوّۀا در نیمشد، אمّ می در یک مجلس، تنها یک طالق محسوبکردن زن دوم، سه طالق 
   رجوعو هر نوع حقّشد  یكردن زن در یک مجلس، سه طالق وאقعی تلقّ طالقه  و سهشد  אین حكم دگرگون
  ٣١٩.دش אز شوهر سلب

                                                 
 .٨٢ ، ص٦ ، جيتفسیر طبر .313
 .همان .314
 .٢٢٦ ، ص٢ ج ی، نسائ،سنن ؛٤٦٠ ح ،١ ج ،ماجه  אبن،سنن .315
 .٣٤٢ ، ص٥ بن حنبل، ج אحمد ،مسند .316
 .٢٤١ ، ص١ ج  نیشابوری، حاكم،کمستدر .317
 .٥٦ ـ ٩٥ ، ص١ ج، مسائل دאم فیها אلخالفي אالنصاف ف .318
ان و یان مورخّ، در אین مطلب مکنید ، مطالعه١٧٥ ـ ٢١٠  ص،ةאلسن אالعتصام بالكتاب و تفسیر אین بخش رא در كتاب .319

  ؛٣٣٩ ، ص٧ ی، ج بیهق,سنن ؛٣ و ١ ، باب אلطالق אلثالث، ح٤ ، جمسلم, صحیح :باره به אست در אین نظر محدثان אتفاق
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 دوم ۀאز فصول אذאن، در عصر خلیف» یر אلعملحَیّ علی خ«كرد كه حذف  خوאهیم در אدאمه ثابت
 .אست دאده رخ

 אز فصول قطعی אذאن ،»حَیّ علی خیر אلعمل «ۀكند كه جمل می روشنی ثابت بررسی تاریخ אذאن و אقامه به
 تی پس אز آن حضرت، אین جمله رא ضمن فصولو مدّ) وآله علیه אهللا صلّی (אست و مؤذنان در عصر پیامبر بوده

 . شد אز אذאن حذفعللی  سپس به. تندگف دیگر می
 : گوید مرتضی می  سید)אلف

حَیّ علی خیر  «ۀهای رسالت، جمل אند كه در برخی سال كرده علمای אهل سنّت نقل
 ٣٢٠.אست شده نسخپس אز آن شد ولی  می ، گفته»אلعمل

 : گوید  میفتوحات عربی در  אبن)ب
رسید،  دند، چون وقت نماز فرאكن می  پیامبر خندقۀگاه كه صحاب در جنگ خندق، آن
 ٣٢١.و אز آن زمان سنّت حسنه شد» حَیّ علی خیر אلعمل«: دאد سر یک نفر אز آنان ندא

 : گوید  میאلنضیر אلروض  در كتاب) ه١٢٢١متوفای (אلدین معروف به سیاغی   شرف)ج
אز אین، אست، گذشته  شده تشریع» حَیّ علی خیر אلعمل«صحیح آن אست كه אذאن با 

 ٣٢٢.אست در روز خندق، אین جمله جزء אذאن بودهکه  אیننظر دאرند بر  ن אتفاقهمگا
 هستند، آن رא جزء )אلسالم علیهم (بیت ه كه پیرو مكتب אهله و אسماعیلیّه، زیدیّ بزرگ אمامیّۀ سه طایف)د
 323.دאنند אذאن می

 :كنیم می אكنون به برخی אز روאیات در אین مورد אشاره
 : كند می  نقلمعجم طبرאنی אز אلعمال كنزمتقی هندی در . ١

حیّ «ح بالل در אذאن صب ٣٢٤؛»حَیّ علی خیر אلعمل«: كان بالل یؤذن بالصبح فیقول
 .گفت می» عَلی خیر אلعمل

طور   به علی خیر אلعملאألذאن بحیّنام   خود به خاصّۀدر رسال) ه ٣٦٧ ـ ٤٤٥(حافظ علوی زیدی . ٢
آموخت و  كند كه پیامبر به وی אذאن می نقل، )وآله علیه אهللا صلّی (دא صحابی رسول خ،»محذوره אبی«مسند אز 

 ٣٢٥.بود» حَیّ علی خیر אلعمل«یكی אز فصول آن 
  אذאن رא پس אز بازگشت אز جنگ حنین به)وآله علیه אهللا صلّی (نظر دאرند كه پیامبر نویسان אتفاق و سیره
אست كه אین  دאد و אین حاكی ز فتح مكه رخ حنین در אوאخر سال هشتم هجری، پس אۀ غزو٣٢٦.توی آموخ

 .אست  אلهی بودهۀفصل אز אذאن تا آن روز، جزء אین فریض
 )وآله علیه אهللا صلّی( در عصر رسول خدא ، אز روאیاتی אست كه بیانگر وجود אین فصل אز אذאن،אین دو نمونه

 .אست بوده
                                                                                                                                            

 .کنید مرאجعه ،٢٧٩ ، ص١ ، جאلمنثور אلدر
 .»حَيّ عَلي خیر אلعمل«، باب وجوب قول ١٣٧ ، صאالنتصار .320
 .٤٠٠ ، ص١ ، جةאلمكی אلفتوحات .321
 .٥٤٢ ، ص١ ، جریאلنض אلروض .322
 .٩١ ص ی،حافظ علو، ذאن بحيّ عَلي خیر אلعملكتاب אأل. 323
 .٢٣١٧٤ ، ح٣٤٢ ص ،متقی هندی، אلعمال كنز. 324
 .یمام قاسم بن محمد אلزید אال،אالعتصام بحبل אللّه؛ ٢٩ و ٢٧، ٢٦ ی، صحافظ علو، ذאن بحيّ عَلي خیر אلعملكتاب אأل .325
 .٤٠٨ ، ص٣ بن حنبل، ج אحمد ،مسند .326
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 אألذאن بحیّهای   به نام،אست یافته ارشدو عالم زیدی نگאندیشمندאنۀ كه به قلم تحقیقی  ۀدر دو رسال
 ، تألیف אمام قاسم بن محمد אلزیدیאالعتصام بحبل אللّه و ، نگارش حافظ علوی زیدعلی خیر אلعمل

پایبند  خود ۀ كه همگی در אذאن و אقام אستشده های بزرگی אز صحابه و تابعان نقل  אز شخصیت؛)ه ١٠٢٩ م(
گنجد و محققان  های آنان، در אین مختصر نمی אسامی و گفتهدآور شدن یا. به گفتن אین فصل אز אذאن بودند

 . کنند توאنند به אین دو كتاب مرאجعه می
وאقع كسانی كه آن رא אز فصول אذאن  در. كرد کאین، نباید در אصل مشروعیت אین فصل אز אذאن ش بر بنا
دلیل » אندیشی شخصی مصلحت«جز متأسفانه אین كار . كنند آن رא بیانحذف אند، باید علت  كرده حذف

 .אست دیگری ندאشته
حسن بن یحیی بن אلحسین بن زید بن « به سندی אز אألذאن بحیّ عَلی خیر אلعملحافظ علوی در كتاب 

نظر دאرند و مؤذنان در   بر وجود آن در אذאن אتفاق)وآله علیه אهللا صلّی(كند كه آل رسول خدא  می نقل» علی
دعوא «: گرفت، گفت دست  زمام خالفت رא به،ا وقتی عمرگفتند، אمّ می ین شیوه אذאنبكر نیز به هم عصر אبو

 رא » علی خیر אلعملحیّ«گفتن  327؛حیّ عَلی خیر אلعمل لئال یشتغل אلناس عن אلجهاد فكان أوّل من تركها
تین فردی بود نخس) عمر (אو. نكنند کنماز بهترین عمل אست، جهاد رא ترکه  אین ۀكنید تا مردم به بهان کتر

 .»كرد کكه אین فصل אز אذאن رא تر
 אلدین قوشجی  عالء، אشعریم معروفِ و متكلّ،شرح مقاصددر ) ه ٧١٢(אلدین تفتازאنی  محقق شهیر، سعد

 :دאد و گفت عمر بن خطاب نسبت به سه چیز هشدאر: گویند می) ه ٨٧٩ م(
ها   و من אز آندאشت  رسمیت)وآله علیه אهللا صلّی(سه چیز در عهد رسول خدא 

گفتن  .۳ ؛ حجۀمتع. ۲؛  زنانۀمتع .۱: نمایم می  آن رא مؤאخذهۀدهند دאرم، و אنجام می باز
 328.»حَیّ علی خَیر אلعمل«

توאند برאی  آید، تنها می می شمار نوعی אجتهاد در مقابل نص بهکه  אینبر אفزون אندیشی خلیفه،  مصحلت
شدند، باید سنّت رא بر بدعت  אگر آیندگان אز حقیقت אمر آگاه. گانباشد نه برאی دیگرאن و آیند تخود אو حجّ

، و نیز  نیستک كفر و شرאست و دیگر جهادی بر ضدّشده   دگرگونک،كه مال ویژه آن بدאرند، به ممقدّ
 .אند אی دیگر عمل کرده صحابۀ دیگر به گونه

 و ندنشد قائل  אرزش، אین نهیאی بر،جا كه تثبیت چنین بدعتی كار آسانی نبود، تنی چند אز بزرگان אز آن
 .گفتند هنگام אذאن אین جمله رא می همچنان به
 : نویسد  خود میۀدر سیر) ه ٩٧٥ ـ ١٠٤٤(אلدین حلبی  برهان

 علی حیّ«ۀ جمل» الححَیّ علی אلفَ«אللّه بن عمر و علی بن אلحسین در אذאن پس אز  عبد
 ٣٢٩.گفتند می» مل אلعَخیرِ

ین جمله نوعی شعار مخالفت بود، پیوسته در طول تاریخ، موאفق و مخالف אز آن جا كه گفتن א و אز آن
 .گرفتند می بهره

                                                 
 .٢٩ ی، صحافظ علو، ذאن بحيّ عَلي خیر אلعملكتاب אأل. 327
 . بحث אمامتجی، قوش،شرح تجرید ؛٢٨٣٥ ، صאلدین تفتازאنی سعد، شرح مقاصد .328
 .٣٠٥ ، ص٢ ، جی حلبةسیر .329
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אللّه بن  شد، عبد طبر مدینه مسلّ) صاحب فخ(گاه كه حسین بن علی بن حسن  ها، آن حسنیقیام در 
گرفت و به مؤذن  אر אست، قر)وآله علیه אهللا صلّی(אی كه روی مرقد پیامبر گرאمی  فطس بر باالی منارهאحسن 
 ٣٣٠.درאن زبان مؤذن نیز אین جمله رא به»  علی خیر אلعملحیّ«: بگو: گفت

حَیّ علی خیر  «ۀها جمل بویه كه تمایالت شیعی دאشتند، شعار شیعیان بغدאد در אذאن و نیز در دولت آل
دאدند در  ت كه فرمانאس و شگفت אینشد،  آمدند אین شعار ممنوع كار ها روی گاه كه سلجوقی بود، آن» אلعمل

 ٣٣١.دאد رخ) ه ٤٤٨ (رא بگویند، و אین جریان در سال» ومن אلنَّ مِ خیرٌאلصالةُ «ۀאذאن صبح، جمل

 )אلسالم علیه(شهادت به والیت علی . ۲

مؤمنان علی  ، بر والیت אمیر)وآله علیه אهللا صلّی( پس אز شهادت بر رسالت پیامبر گرאمی ،شیعیان در אذאن
باره  شود، در אین می له در تمام بالد شیعی مشاهدهئدهند، و אین مس می  گوאهی)אلسالم علیه(طالب  بن אبی

 :אست توضیح چند نكته ضروری
شهادت بر والیت علی ـ دאرند كه شهادت ثالثه  نظر تمامی فقهای شیعه بر אین نكته אتفاق) אلف

تر  شمارند، آن رא هجده فصل بیش אذאن رא میهنگامی كه فصول رو،  אین אز ،אذאن نیست، جزء  ـ )אلسالم علیه(
 بار شهادت بر رسالت پیامبر دو بار شهادت بر وحدאنیت خدא، دو تكبیر،  چهار:ند אزא دאنند كه عبارت نمی

 دو، » אلعمل علی خیرِحیّ« بار دو، » علی אلفالححیّ« بار دو، » علی אلصالةحیّ« بار دو، )وآله علیه אهللا صلّی(
 .ندא آن فقهای شیعه برهمۀ ر تهلیل و אین سخنی אست كه بادو تكبیر و 
 .אست كرده شده و گناه عنوאن جزئی אز אذאن بگوید، كار حرאمی مرتكب م رא به אگر فردی شهادت سوّ.٢
 :אست و אین אستحباب، دو مبنا دאرد  جایز و یا مستحب،م در אذאن، بدون قصد جزئیت شهادت سوّ.٣
 .ست אخـدא ، ولیّ)وآله علیه אهللا صلّی(به حكم قـرآن و حـدیث رسول گرאمی  )אلسالم علیه( علـی )אلف
دאدید، بر  شهادت) وآله علیه אهللا صلّی(گاه به رسالت پیامبر  هر:  فرمود)אلسالم علیه( אمام صادق )ب

 .دهید  نیز گوאهی)אلسالم علیه(والیت علی 
گذشته אز حدیث متوאتر غدیر و روאیات  ،)אلسالم علیه(علی ولی خدא بودن در אثبات אصل نخست و 

 ٣٣٢،» كلّ مؤمن بعدی أنت ولیّیا علیّ«: אست  كرאرאً فرموده)وآله علیه אهللا صلّی( كه پیامبر گرאمی یمتوאتر
 : فرماید جا كه می אست، آن كرده  تصریح)אلسالم علیه(مجید نیز بر والیت علی  قرآن

نُوא אلّذینَ یقیمُونَ אلصَّالةَ وَیؤْتُونَ אلزَّكاة وَهُمْ إِنّما ولیكُم אللّهُ ورسولُه وَאلّذینَ آمَ﴿
 ٣٣٣.وَمَنْ یتَوَّلَ אللّه وَرَسُولهُ وَאلّذینَ آمَنُوא فَإِنَّ حِزبَ אللّه هُمُ אلْغالِبُون*  رאكِعُون

ها كه  אند؛ همان آورده ها كه אیمان ست و پیامبر אو و آن אتنها ولی و سرپرست شما خدא
دهند و كسانی كه والیت خدא و پیامبر אو  می دאرند و در حال ركوع زكات می پا نماز رא بر

 .﴾אست ت خدא پیروزو אفرאد باאیمان رא بپذیرند، حزب و جمعیّ
گاه كه  אست، آن شده  وאرد)אلسالم علیه(مؤمنان علی  نظر دאرند كه אین آیه در حقّ אمیر مفسرאن אتفاق

                                                 
 .٤٤٦ ص ی،אلفرج אصفهان ، אبوאلطالبیین مقاتل .330
 .٣٠٥ ، ص٢ ، جی حلبةسیر .331
 .٦٠٤٨  ح،٣٩٦ ، ص٦ ، جאلعمال كنز .332
 .٥٦ و ٥٥ /مائده .333
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و حضرت که در حال ركوع بود، با אنگشت خود به فقیر وאست کمک خفقیری وאرد مسجد شد و אز مردم 
 .آمد  فرود، یادشدهۀگیرد و در آن هنگام دو آی كرد كه אنگشتر رא אز دست אو بر אشاره

عنوאن نمونه به چند مورد در  ا بهאمّ شود، جا ذكر تر אز آن אست كه در אین  فزونآیه نزول אین مدאرک شأن
 ٣٣٤.كنیم می پاورقی אشاره

مؤمنان  كه אمیرشود  می دیگر، آشكارپرشمار و آیات و روאیات یادشده  ۀترتیب، با توجه به آی ینبد
 . ولی و سرپرست مؤمنان אز جانب خدא אست)אلسالم علیه(

، אز آن )אلسالم علیهما(م نیز قـاسم بن معاویه، אز אصحاب אمام صادق و كاظم  دوّۀنكتبارۀ אثبات در 
  :אست كرده حضرت چنین نقل

دאد، برאی تكمیل شهادت  گاه كسی אز شما به وحدאنیت خدא و رسالت پیامبر گوאهی هر
 ٣٣٥.دهد  نیز گوאهی)אلسالم علیه(به والیت علی 

حتی برخی برאی   ویندگو عنوאن جزئی אز אذאن نمی  آن رא به،אز شیعیانهیچ یک شد،  بر آنچه گفته بنا
گویند و در אین صورت مشكلی در אین مورد  میدر אقامه بار آن رא  کیتنها شود،  دאده אز دیگر אجزא تمیزکه  אین

 .بود نخوאهد

 خوאندن אختالف در نحوۀ نماز) ج

  شیعیان و نماز با دست باز.۱

 خوאنند؟ می  چرא شیعیان با دست باز نماز:پرسش
אست كه  אز אموری ،)خوאندن بسته نماز دست(دאدن دست رאست بر روی دست چپ در نماز   قرאر:پاسخ
 :אست  אهل سنّت مشهورۀفقهای سه مذهب אز مذאهب چهارگانمیان  ،אستحباب آن
אست  نیست، و برאی مرد بهتر وאجب ها در نماز، سنّت אست و گذאشتن دست هم رویمعتقدند که ها  حنفی

 .אش بگذאرد ها رא بر سینه دهد، و زن دست كه كف دست رאستش رא بر پشت دست چپ، زیر ناف قرאر
אست كه  گذאشتن دست روی یكدیگر، در نماز، برאی مرد و زن سنّت אست و بهترمعتقدند که ها  عیشاف

 .دهد سمت چپ قرאر  به، زیر سینه و باالی ناف،كف دست رאست رא بر پشت دست چپ
אست كه كف دست رאست رא بر پشت  ها روی هم، سنّت אست و بهتر گذאشتن دستمعتقدند که ها  حنبلی

 .دهند ه، زیر ناف قرאردست چپ نهاد
אست،  نمازهای وאجب، مستحب ها در آویختنِ دستباال معتقد אست که خالف سه مذهب   بر، مالكیهۀفرق

אللّه بن زبیر، سعید بن مسیب، سعید  عبد: אند كه אز آن جملهگروهی همین نظر رא دאشتند  ،ها نیز אز مالكیپیش 

                                                 
 ی، نیشابوریوאحد אلحسن אبو، אلنزول אسباب ؛٥٤٢ ، ص٢ ج ،بكر جصاص אبو، אلقرآن אحكام ؛٨٦ ، ص٦ ، جيتفسیر طبر .334
 אز )אلسالم علیه(طالب  یبن אب ی نزول آیه رא در حقّ علی  مرحوم عالمه אمین؛٤٢٢ ، ص١ ی، ج زمخشر، كشافتفسیر؛ ١٤٨ ص
  رאی אین رویدאد گفت كه یكۀبار  دریبود، چند بیت  حسان بن ثابت كه در وאقعه حاضریحت אست، كرده ل نقی منبع سن٦٦
 :شویم  یم یادآور

 .فدتك نفوس אلقوم یا خیر رאكع فأنت אلذي أعطیت إذ أنت رאكع «
 .»كننده  بهترین ركوعیאشود،  تو یאروאح دیگرאن فدא .ی كه در حال ركوع بخشیدی هستیتو كس
 .٨٣ ص ی، طبرس،حتجاجאال .335
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 .אز فقهاگروهی سیرین و   אبنجریح، نخعی، حسن بصری، بن جبیر، عطاء، אبن
ها  دאدن آن قرאر هم روی  یا،ها آویختن دستمیان אست كه نمازگزאر،  אز אمام אوزאعی منقول

 ٣٣٦.אست مخیر
بطالن سبب ها روی یكدیگر در نماز، حرאم، و  دאدن دست אست كه قرאر ه آن אمامیّۀشیعمیان  ،ا مشهورאمّ

 ٣٣٧.אلصالح حلبی در كافی ، مانند אبو אستشده به كرאهت لكسی قائکمتر  ،نماز אست و אز فقهای شیعه

 )وآله علیه אهللا صلّی(كیفیت نماز پیامبر 

دאدن دست رאست بر دست چپ در نماز رא  ت، قرאرسنّ ها، مذאهب دیگر אهل جز مالكی بهکه  אینبا 
 אی حتی بر جوאز آن ندאرند، نندهك אند، با אین حال دلیل قانع له سخن بسیار گفتهئبارۀ אین مس אند و در شمرده جایز

دאرد و روאیاتی كه אز  خالف אدعای آنان وجود كرد كه دالیلی بر توאن אدعا بلكه می. چه رسد بر אستحباب
ها بر   אست، אز گذאشتن دست)وآله علیه אهللا صلّی(گزאردن رسول אكرم   نمازۀبیانگر طریق) شیعه و سنی(فریقین 

 אمر مستحبی رא در طول )وآله علیه אهللا صلّی(ندאرد كه پیامبر  אست و אمكان میان نیاورده یكدیگر سخنی به
אز طریق אهل سنّت آن دو مورد رא که אکنون سه نمونه אز אین روאیات . نماید کتر) یا بخشی אز آن (حیات خود

 رא )آلهو علیه אهللا صلّی(كنیم كه چگونگی نماز پیامبر  می  ذكر،ه אمامیّۀو دیگری אز طریق شیعאست 
، چه رسد به  אستدאدن دست نشده هم قرאر אی به روی ترین אشاره کچ  كوک،ی كند و در هیچ می بیان

 .چگونگی آن

 حُمید ساعدی   حدیث אبی)אلف

 سنن بیهقیאند و ما אز كتاب  كرده روאیت) سنی(حُمید ساعدی رא برخی אز محدثان  حدیث אبی
من دאناترین شما به نماز رسول خدא : مبر كرد و گفتאصحاب پیا رو بهאبن حُمید  .كنیم می نقل

تر אز  אی و نه אفزون به چه سبب؟ زیرא تو نه بیش אز ما پیرو آن حضرت بوده: گفتند.  هستم)وآله علیه אهللا صلّی(
: حُمید گفت אبو. كن بر ما عرضه) كیفیت نماز آن حضرت رא(پس : چرא، گفتند: گفت. אی كرده ما مصاحبتش
بُرد،  می هایش باال ها رא تا برאبر شانه بایستد، دست نماز خوאست به گاه می  هر)وآله علیه אهللا صلّی( رسول خدא
گرفت به قرאئت  می حال אعتدאل در جای خود قرאر  אعضایش بهۀگفت و هنگامی كه هم می سپس تكبیر

رفت و دو كف  س אز آن به ركوع میبُرد، پ می ها رא تا برאبر شانه باال گفت و دست می گاه تكبیر پردאخت، آن می
אندאخت، ركوع رא  می گرفت و نه پایین می  كه نه سرش رא باال،گذאشت و در حال אعتدאل دست رא بر زאنوها می

ها  گاه دست آن. »سمع אللّه لمن حمده«: گفت و می) אیستاد می (كرد می بلند  سر،سپس אز ركوع. دאد می אنجام
در (هایش رא  و دستآورد  میزمین روی به ) برאی سجده(گفت، سپس  می بُرد و تكبیر یم ها باال رא تا برאبر شانه

كرد و بر آن  می دאشت و پای چپش رא خم می گاه سر אز سجده بر گرفت، آن می אز پهلوهایش جدא) سجده
 و پس אز دאد می گونه אنجام م رא نیز همین دوّۀنمود و سجد می אنگشتان پاهایش رא در سجده باز. نشست می

حال אعتدאل  نشست در حالی كه هر عضوی به  بر آن می وكرد می گفت، سپس پایش رא خم می سجده، تكبیر
 در حال قیام ،دאد و پس אز دو ركعت می همین كیفیت אنجام رא هم بهپس אز آن ركعت . گرفت می قرאر
دאد و در  می  كه تكبیر אفتتاحیه رא אنجامگونه  همان،برد می ها باال هایش رא تا برאبر شانه گفت و دست می تكبیر

                                                 
 .٥ ص אلحمید،  دكتر عبد،رسالة مختصرة אلسدل ؛١١٠ ص، جوאد مغنیه ، محمد אلمذאهب אلخمسهیאلفقه عل .336
 .١٦ و ١٥ ، ص١١ ج، یحسن نجف محمد، אلكالم جوאهر .337
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گفت، پای چپ رא عقب  می پس אز آن سالم.  آخرۀكرد تا به سجد می طور عمل  نمازش نیز همینۀبقی
گفت، رسول خدא  حمید رאست אبو: همه گفتند .نشست می ٣٣٨کدאد و بر سمت چپ بر وَرِ می قرאر

 ٣٣٩.گزאرد می گونه نماز  بدین)وآله علیه אهللا صلّی(
 شده אز طریق אهل سنّت روאیتکه ) وآله علیه אهللا صلّی(אین حدیث در مقام بیان كیفیت نماز رسول خدא 

 .كنید  توجه אست،كرده ه روאیت אمامیّۀبه حدیثی كه شیعحال  .אست

  حدیث حمّاد بن عیسی )ب

قدر  هچ: كه آن حضرت فرمودאست كرده   روאیت)אلسالم علیه(حمّاد بن عیسی אز אمام جعفر صادق 
. باشد ندאده  سال אز عمرش بگذرد و یک نماز با شرאیط كامل אنجامهفتادیا شصت אست برאی مردی كه  ناپسند

شوم، نماز رא  فدאیت: كردم كردم و عرض حقارت  در دلم אحساس)אلسالم علیه(אز אین سخن אمام : حمّاد گفت
 .فرما به من تعلیم) با شرאیط كامل(

هایش رא با   رو به قبله אیستاد و دست،قامت  رאست)مאلسال علیهما(ر بن محمد جعف אللّه عبد پس אبو
دאد و  قرאر  باز سه אنگشتِۀفاصل  به هم بهکهایش אندאخت و پاهایش رא نزدی אنگشتان بسته بر روی رאن

گفت   تكبیركرد و با خشوع و فروتنی تمام نمی ها رא אز قبله منحرف אنگشتان پاهایش همه رو به قبله بود و آن
كرد و پس אز آن  كشیدنی در حال قیام صبر  نفسۀאندאز  كرد، سپس به  رא با ترتیل قرאئتتوحید حمد و ۀو سور
 ۀگاه به ركوع رفت و دو كف دستش رא با אنگشتان باز روی كاس بود، آن گفت در حالی كه هنوز אیستاده تكبیر

אی آب یا روغن بر  طوری كه אگر قطره شد به  صافدאد تا پشتش عقب دאد و زאنوها رא به زאنوهایش قرאر
) در ركوع(گشت، אمام گردنش رא  نمی بودن پشتش به هیچ طرف مایل  رאستۀوאسط شد به می پشتش ریخته

گفت، سپس ) سبحان رَبّی אلعظیم وبحمده(چشمانش رא بست و سه مرتبه با ترتیل تسبیح  گرفت و رאست
אز آن در همان حال پس و » سمع אللّه لمن حمده«: آمد، گفت  حال قیام درقامت אیستاد و چون كامالً به رאست

אز زאنوها پیش هایش رא  گاه به سجده رفت و دست آورد، و آن صورت باالبرאبر ها رא تا  گفت و دست قیام، تكبیر
ر عضو عضوی אز بدنش رא ب) در سجده(، و »سبحان ربّی אألعلی وبحمده«: بر زمین گذאشت و سه مرتبه گفت

 زאنو، دو אنگشت אبهام پا، و ۀپیشانی، دو كف دست، دو كاس: كرد دیگر نگذאشت و بر هشت موضع سجده
كرده،  گفت و ساق پای چپ رא خم نشست، تكبیر دאشت و هنگامی كه رאست  سپس سر אز سجده بر٣٤٠بینی،

، و »ربّی وأتوب إلیهأستغفر אللّه «: روی آن نشست و پشت پای رאستش رא بر كف پای چپش گذאشت و گفت
آورد و همان ذكر تسبیح  جا هبنخست،  ۀم رא مانند سجد دوّۀسجدسپس گفت و  در همان حال نشسته تكبیر

نگرفت و در حال  کم نیز گفت و אز عضوی אز بدنش برאی عضو دیگر در ركوع و سجود كم دوّۀرא در سجد
ترتیب  ها رא بر زمین نگذאشت و بدین دستساعدِ گرفت و  صورت بال אز بدنش جدא هایش رא به سجده دست

مكن و  אلتفات  ینماز بخوאن، و در نماز به هیچ سویگونه  אینאی حمّاد، : سپس فرمود. آورد جا هدو ركعت نماز ب

                                                 
 چپ ی بر كف پا رאست رאی پایرو بنشیند، و  چپی پای بر رو،كه אنسان در حال نشستن אست אز אین  عبارت»کورت« .338
 .دهد قرאر

 ؛٧٣٠ ـ ٧٣٦ ، ح»אفتتاح אلصّالة «، باب١٩٤ ، ص١ ج ،دودאو وأب، سننאل ؛١٠٢ و ١٠١، ٧٣، ٧٢ ، ص٢ ، جیسنن بیهق .339
 .»صفة אلصّالة«، باب ٩٨ ، ص٢ ج ی، ترمذ،سننאل

 .شود میده مینا» אِرغام«گذאشتن هفت موضع در سجده بر زمین وאجب و گذאشتن بینی بر خاک سنت אست که . 340
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 ٣٤١.دאزمكن و آب دهان به رאست و چپ یا پیش رویت مین ها و אنگشتانت بازی با دست
ترین  کكدאم كوچ  بیان كیفیت نماز وאجب אست و در هیچپی دو روאیت در  هر،شود می مالحظهکه  چنان

 )אلسالم علیه(אست، زیرא אگر گرفتن دست سنّت بود، אمام صادق  ها نشده گذאشتن دست هم אی به روی אشاره
 )وآله علیه אهللا صلّی(آن حضرت با عمل خود، نماز رسول خدא که  אینكرد و حال  نمی کبیان خود آن رא ترر د

ها אز   אز پدرאنش و آن)אلسالم علیه( و אمام باقر )אلسالم علیه(كرد، چون אو אز پدرش אمام باقر   مجسمرא برאی ما 
אین، دست روی  بر بنا. אند آموخته )אجمعین علیهم אللّه صلوאت( و אو אز رسول אعظم )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر

كه אز شریعت אست یزی در شریعت كردن چ دאخل و אنجام אین عمل، אست دست گذאشتن در نماز بدعت
  .نیست

 »אلمسیء صالتُه« حدیث )ج

یعنی حدیث كسی كه نماز , »אلمسیء صالته«نام حدیث  ثان אهل سنّت حدیثی אست بهدر میان محدّ
 :אست خوאند، در אین حدیث چنین آمده نمی خود رא صحیح

گزאرد، سپس به حضور پیامبر   و نمازپیامبر وאرد مسجد شد، مردی نیز وאرد مسجد شد: گوید هریره می אبو
گزאرد و  بخوאن، رفت و نماز مرتبه نماز برگرد و دو: فرمودو گفت  پیامبر سالم אو رא پاسخ. كرد آمد و سالم

شد، سرאنجام آن مرد  بار تكرאر بگزאر، אین كار سه باز نمازو برگرد : گشت، پیامبر نیز فرمود سوی پیامبر باز به
دאنم،  چیزی نمی دهم، می אست، من جز آنچه אنجام كرده حق مبعوث  خدאیی كه تو رא بهسوگند به: كرد عرض

 .چه بهتر كه نماز رא به من بیاموزی
دאنی،  بگو، سپس آنچه אز آیات قرآن می אیستادی تكبیر نماز گاه به هر: در אین هنگام پیامبر فرمود

 دیگر אجزא و شروط نماز رא به אو ،اه پیامبرگ آنشود،  אی كه بدنت آرאم گونه كن به بخوאن، سپس ركوع
كند، در حالی كه אگر אین كار وאجب و یا  אی به گذאردن دست رאست بر دست چپ نمی  و هیچ אشاره٣٤٢آموخت
 .کرد نمی  مؤكد بود، אز گفتن آن خوددאریمستحبّ

  )אلسالم علیهم(بیت   אهلۀنظر אئم

و אست،  نشده  دست روی دست گذאشتن در نماز ثابتكه سنّت بودنشد  روشنمباحث پیشین با توجه به 
مجوس در های  رفتارو آن رא אز جستند  دوری می، )گرفتن دست در نماز( אز אین عمل )אلسالم علیهم(بیت  אهل

 .دאنستند پادشاه میبرאبر 
 به آن :گوید  میکند و می  روאیت)אلسالم علیهما(محمد بن مسلم אز אمام جعفر صادق یا אمام محمد باقر 

 אین عمل،: گذאرد، چیست؟ فرمود حكم كسی كه دستش رא در نماز بر دست دیگر می: كردم حضرت عرض
 .شود אست و نباید אنجام ٣٤٣تكفیر

بر تو باد توجه به نماز، و در :  كه فرمود אستكرده  روאیت)אلسالم علیه(باقر  زرאره אز حضرت אمام محمد
 .دهند می ، زیرא مجوس אین عمل رא אنجام)ذאرهایت رא بر هم مگ دست (مكن نماز تكفیر

مسلمان :  كه آن حضرت فرمود אستكرده  روאیت)אلسالم علیه(مؤمنان علی  صدوق به سندی אز אمیر

                                                 
 .٢ و ١حدیث  ،١٧ باب ،١ ح  אز אبوאب אفعال نماز،אوّل، باب ٤ ج ی،شیخ حرّ عامل ،ةאلشیع وسائل .341
 .١١ ، ص٢ ج ، مسلم،صحیح ؛٧٩٣ ۀ، شمار١٨٩ ، ص١  جی،، بخارصحیح .342
 .در אین جا به معنی تعظیم در برאبر پادشاهان אست» تکفیر «.343
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 خود رא همانند بهאست،  وجل אیستاده خدאی عزّبرאبر كند و در حالی كه در  نمی هایش رא در نماز جمع دست
 ٣٤٤.کند  نمی)یعنی مجوس(אهل كفر 

אز نقل نظریات و فتاوאی فقهای شیعه و پس  ،كنیم كه آقای دكتر علی سالوس می در خاتمه یادآوری
 به كسانی كه دست روی دست گذאشتن رא )ها بر یكدیگر در حال نماز نهادن دستبارۀ در (سنی، 
  :گوید و میکند   می دאنند حمله می حرאم

دאنند،  می ند یا تنها آن رא حرאمبودن אین عمل هست كسانی كه قائل به حرمت و مبطل
 ٣٤٥.آورند  پدید مین אختالف و تفرقهانامسلممیان  تعصب مذهبی، ۀوאسط به

ت، شیعه رא به אین نتیجه تحقیق در كتاب و سنّ  بررسی و،אگر تالش: شود دאرد אز אیشان پرسیده جا
شده و مردم در  پیدא) وآله علیه אهللا صلّی( אكرم אز نبیّپس אست كه  رسانده كه گرفتن دست در نماز، אمری

كند كه آن عمل جزئی אز  كس گمان شدند، گناه شیعه چیست؟ و در אین صورت هر می زمان خلفا به آن אمر
آیا جزאی . نهاده كه אز دین نیست אمری رא در دین بدعتگمان،  بیباشد یا مستحب،  نماز אست چه وאجب

 אین אست كه با تیر אتهام به تعصب مذهبی و אیجاد אختالف، ،كسی كه در كتاب و سنّت אجتهاد و تحقیق نماید
 گیرد؟ هدف قرאر

  وكرد؟ زیرא אو گرفتن دست رא مطلقاً متهمگونه  אینتوאن   رא نیز میکباشد، آیا אمام مال جا אگر אین אتهام به
ذهبی و אیجاد خالف אلهجره رא به تعصب م  دאرتوאن אمامِ آیا می. دאند می در نمازِ وאجب، مكروهدست کم یا 
 كرد؟ متهم

 دאنید؟ نمیمیان مسلمانان  تعصب مذهبی و میل به אختالف ۀخوאندن رא نشان بسته نماز به چه دلیل دست
 .ست אقضاوت با شما

  سجده بر تربت .۲

توאن  نمیبه جز برאی אو אست، و  برאی خدא شایسته و جایزتنها אز نظر شریعت مقدس אسالم، سجده 
 . فقهای אسالم بر آن אتفاق نظر دאرندۀאست كه هم ین سایید، و אین سخنیپیشانی بر زم

توאن بر دو  میتنها  ،אز نظر فقه شیعیکه  אینشود و آن  می مربوط مورد دیگر دאرد، به אگر אختالفی وجود
 :كرد چیز سجده
 ؛ سنگ و مانند آن دوک، خایعنی زمین، )אلف
 .كه پوشیدنی و خوردنی نباشدبه شرط آن روید،   چیزی كه אز زمین می)ب

ها سجده بر منسوجاتی אز پشم و پنبه و مو رא  تر אست، آن  حكم وسیعۀאز نظر فقه سنی، دאیر
 دستار و אطرאف جامه و آستین پیرאهن سجده ۀبر گوش: گوید دאنند، تنها شافعی אست كه می می جایز
 ٣٤٦.نیست جایز

در قلمرو گفتار و رفتار وی ) وآله علیه אهللا لّیص(אكنون باید دید روאیاتی كه אز پیامبر گرאمی 
به حكم ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر گرאمی گمان  بی. كند می یک אز دو نظریه رא تأیید אست، كدאم شده وאرد

                                                 
 .٧ و ٢، ١ ، ح»אلصّالة قوאطع« אبوאب  و١٥، باب ٤ ج ،ی شیخ حرّ عامل،ةאلشیع وسائل. 344
 .١٨٣ אألربعة، ص موאضع אلخالف بینه و بین אلمذאهب فقه אلشیعة אإلمامیه و .345
 . دیگرک و مدאر١١٣  و١١٢ ۀلئ، مس٣٥٨ و ٣٥٧ ، ص١ ی، جشیخ طوس، خالف .346
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 .بدאرد متوאند رأی خود رא بر گفتار و رفتار אو مقدّ אست و هیچ فردی نمی» אسوه و אلگو«قرآن، 
كند كه حكم نهایی  می ، אین مطلب رא ثابتآمده אست كه در صحاح و سنن بررسی אحادیث אسالمی

 .אستشده  ، در سه مرحله بیان»ما یصحّ علیه אلسجود«تعبیر فقیهان  گاه و به هسجد
چه یارאن پیامبر אز  نبود، و هر آن جایز و سجده بر غیرشد  سجده بر زمین تشریعتنها  نخست ۀدر مرحل
به شكایت آنان ) وآله علیه אهللا صلّی( رسول گرאمی ،كردند می  نبوی شكایتهای مسجد ریزه گرمی سنگ

) وآله علیه אهللا صلّی(كرد، رسول گرאمی  می  دستار خود سجدهۀحتی אگر شخصی بر گوش دאد، و نمی אثر ترتیب
 .كن آلود ک یعنی صورت خود رא خا,»!ترّب«: فرمود كشید و كرאرאً می آن رא אز زیر پیشانی אو می

برאی پرهیز אز گرما، ) وآله علیه אهللا صلّی(بودن سجده بر زمین، یارאن رسول خدא   אلزאمیدلیل به
ها  هنگام فرود برאی سجده، بر آن گاه به شود آن کدאشتند تا مقدאری خن می ها رא در دست خود نگاه ریزه سنگ
 .كردند می سجده

 .بود رت طبیعی جایزصو سجده بر زمین، آن هم بهتنها و تنها در אین مرحله 
شد،  دאد و سجده بر حصیر و بوریا نیز تشریع بر مصلحت، موضوع رא توسعه م، وحی אلهی بنا دوّۀدر مرحل
 .آمد ها אست و אز אین جهت گشایشی در אمر سجده پدید دאنیم كه حصیر و بوریا אز روییدنی و همگی می
 دستار ۀاری، مانند گرمای شدید و غیره، بر گوشهنگام ضرورت و ناچ شد كه به دאده م אجازه سوّۀدر مرحل

 .ها بپرهیزند زمین و روییدنی كردن بر غیر  אز سجده،ضرورتنبود كنند، و در  و مانند آن سجده
 . تشریع در موضوع سجده אستۀگان אین مرאحل سه

  ک سجده بر خاۀفلسف

 رא در ک سجده بر خاۀ فلسف،)وآله علیه אهللا صلّی(אست كه شخص رسول گرאمی   الزم به ذكر آنۀنكت
 تربیتی ۀرساند كه אصرאر تشریع אسالمی بر سجده بر زمین، جنب روشنی می אست و به كرده حدیثی بیان

 .אست دאشته
 : حضرتش فرمود

 دهد تا ذلت و گزאرد، پیشانی و بینی خود رא بر زمین قرאر گاه كسی אز شما نماز هر
 ٣٤٧.سازد خضوع خود رא آشكار

 :אمام در پاسخ אو چنین فرمود.  سجده بر زمین رא پرسیدۀ فلسف)אلسالم علیه(אز אمام صادق هشام بن حكم 
 نیست אنسانِ زیرא سجده، خضوع و فروتنی در برאبر خدא אست و هرگز شایسته

 و کكند؛ زیرא معبود دنیاپرستان خورא ها سجده ها و پوشیدنی گر، بر خوردنی پرستش
كرد، در حالی كه  بر آنچه معبود دنیاپرستان אست سجدهאین نباید  بر بنا.  אستکپوشا

 ٣٤٨.تس א و زمین، باالترین و برترین مظهر فروتنی و خضوع در برאبر خدאکسجده بر خا
אلعزیز بر حصیر تنها  بن عبد  مظهر كامل عبودیت و אظهار بندگی אست، عمرکجا كه سجده بر خا אز آن

شرح صحیح حجر در  אبن .نمود می ریخت و بر آن سجده می بر حصیر ک، بلكه مقدאری خاکرد نمی אكتفا
 :گوید  میبخاری

                                                 
 .»رغم«ة ، ماد٢ّ ج ،ثیرأ  אبن،نهایةאل .347
 .»ما یصحّ אلسجود علیه«، باب ١٤٧ ، ص٨٢ ، جאألنوאر بحار .348



    

http://vu.hadith.ac.ir  Shobhe 87-88 V 0.1 

۱۵۲

אلعَزیز אلخَلیفَةَ אألَموَی ال یكتَفی بالخَمرَة، بَلْ كانَ یضَعُ عَلَیها אلتُّرאبَ  كانَ عُمَرُ بْنُ عَبد
 ٣٤٩.وَیسجُد عَلَیه

 یكی אز تابعان אست،  كه،مسروق 350.كرد نمی  بر چیز دیگر سجده،حتی عروة بن زبیر نیز جز بر زمین
شیبه، شیخ بخاری  אبی אبن 351.كند دאشت تا در كشتی بر آن سجده می هنگام سفر، خشتی رא با خود بر به
אست كه بدترین  شده  و אز رسول خدא به سند صحیح روאیت؛אستتازه   אمری٣٥٢»ةسَنفِطِ«نماز بر : گوید می

 353.אست  بدعت،سابقه سابقه אست و هر אمر بی אمور، אمر بی

  )אلسالم علیه(سجده بر تربت אمام حسین 

אند و  گزیده  كربال رא برکهای جهان، خا אست كه چرא شیعیان אز میان سرزمین مطرحپرسشی جا  در אین
های  هایی אز تربت یادشده رא در مساجد و خانه نمایند و چرא قطعه هنگام نماز بر آن سجده دهند به می ترجیح
 دאرند؟ همرאه  با خویش بههنگام مسافرت  یا به،خود

 شرאیط ۀباشد، و چون در هم کگاه باید אز هر آلودگی پا هسجدکه  אینאست و آن  پاسخ אین پرسش روشن
 رא ک پاکبخشی אز خا» مسروق بن أجدع«نیست، به پیروی אز تابعی بزرگ  پذیر  אمكانکسجده بر زمین پا

باشد، درست مانند  پذیر  אمكانک، پاکجا سجده بر خا هدאرند تا در هم  و همرאهآورند می  در،صورت قطعه به
 .كنند مكردند، بر آن تیمّ م پیدאبرند كه אگر نیازی به تیمّ  همرאه خود میکكسانی كه در حال سفر، مقدאری خا

אست كه وقتی نمازگزאر پیشانی  آن؛ دلیل אند كردهگزینش ها، تربت كربال رא  کچرא אز میان خاکه  אینا אمّ و
آورد  می یاد مرد تاریخ אز خاندאن رسالت رא به نظیر بزرگ های بی گذאرد، فدאكاری س می مقدّکرא بر آن خاخود 
نرفت و و ننگ نمود و زیر بار ظلم و ستم  مال و فرزندאن خود رא در رאه אعتالی אسالم فدא، جانچگونه كه 

 .درس آزאدگی و غیرت دینی به جهانیان آموخت
سازد، بلكه به سجود אو  نمی تنها אنسان رא אز مسیر توحید خارج  نه،)אلسالم لیهع(سجده بر تربت حسین 

 .سازد می  آماده،بخشد و אو رא برאی فدאكاری در رאه دین كه نماز جزئی אز آن אست می אخالص
ارِ אلمَروَة  مِنْ أَحج بِلَوحٍيَّأَن אبْعَثْ إِلَ«: نوشت» رزین«بن عباس كه אز تابعان אست به  אللّه علی بن عبد

 .»كنم های كوه مروه رא برאی من بفرست تا بر آن سجده سنگی אز سنگ  قطعه٣٥٤؛أَسْجُدُ عَلَیهِ
 كوه دوید، و بار میان دو  آب، هفتۀهای زن باאیمانی אست كه برאی تهی که كوه مروه شاهد فدאكاری چرא

 .نمود ها تحمل در رאه خدא، سختی
زردرنگی אز کیسۀ  )אلسالم علیه( אمام صادق ،کند می  عمار نقلطوسی با سند خود אز معاویة بن شیخ

نماز آن رא بر  هنگام  در آن كیسه بود، به)אلسالم علیه(دאشت كه مقدאری אز تربت אمام حسین » دیبا«جنس 
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 355.كرد می ریخت و بر آن سجده  خود میۀروی سجاد
رא אز » له مسجودٌ«، کنند می یكسانی كه سجده بر تربت كربال رא نوعی پرستش אنسان تلقّ

אست، و چیزی كه » له مسجودٌ« سجده برאی خدא אست و אو ،אند، در تمام אحوאل نشناخته باز» علیه مسجودٌ«
 مدینه و یا سنگ ک كربال باشد، یا خاکباشد یا فرش، خا کאست؛ خا» علیه مسجودٌ «نهیم پیشانی بر آن می

 .مروه

 چکیده 

אهل سنّت אز . ها در وضو אست یعیان و אهل سنّت در شیوۀ شستن دستیکی אز مسائل אختالفی میان ش 
شستن  ﴾یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذَא قُمْتُمْ إِلَى אلصَّالةِ فَاغْسِلُوא وُجُوهَكُمْ وَأَیدِیكُمْ إِلَى אلْمَرאفِقِ﴿آیۀ شریفۀ 

ند، در حالی که شیعیان با אستناد به گیر می رא نتیجه) سمت باال אز پایین به(ها אز אنگشتان تا آرنج  دست
 .شویند ها رא אز آرنج تا نوک אنگشتان می ، دست)شیوۀ رאیج تمام مردم دنیا(همین آیه و سیرۀ عقال 

شیعیان با توجه به آیۀ وضو حکم . گرفتن مربوط به مسح پاها אست وجه دیگر אختالف فریقین در وضو 
کنند، در حالی که אهل سنّت حکم پاها رא به  می ها رא مسح کنند و آن می پاها رא به حکم مسح سر، عطف

 .ها شست کرده و بر אین باورند که باید پاها رא نیز مانند دست ها عطف حکم دست
אست که بیانگر چگونگی وضوی رسول خدא  بیش אز سی روאیت در جوאمع روאیی אهل سنّت موجود 
کردند، در حالی که אهل سنّت  می ضو پاها رא مسحאیشان در و. و אصحاب אو אست) وآله علیه אهللا صلی(

و ) وآله علیه אهللا صلَّی(خالف سیرۀ رسول خدא  هایی بر אندیشی ها و مصلحت تحت تأثیر אرאدۀ حکومت
 .کنند می אصحاب אیشان عمل

خلیفۀ تا زمان ) وآله علیه אهللا صلَّی( جزء אذאن אست و در زمان رسول خدא »لمَ אلعَیرِحَیّ علی خَ«عبارت  
شد، ولی شیعیان همچنان آن رא در אذאن  دستور عُمر، אز אذאن حذف אمّا به. شد دوم در אذאن گفته می

 .گویند می
 و گفتن  آید، نمی شمار بر نظر تمامی فقهای شیعه، جزء אذאن به بنا) אلسالم علیه(شهادت به والیت علی  

 .نشود شده אست که به نیّت אذאن گفته آن אز مستحبات אست و شرط
. دهند می هم قرאر روی ها رא بر خوאنند در حالی که אهل سنّت در نماز دست می شیعیان با دست باز، نماز 

خوאندن شیعیان رא  هستند، شیوۀ نماز) وآله علیه אهللا صلَّی(روאیاتی که گزאرشگر کیفیت نماز پیامبر 
 . کند می تأیید

گاه در سه مرحله  بارۀ سجده دهد، تشریع در می אحادیث وאردشده در جوאمع روאیی אهل سنّت نشان 
سجده بر گوشۀ دستار و مانند آن . ۳سجده بر حصیر و بوریا؛ . ۲  سجده بر زمین؛. ۱: אست گرفته صورت
ها پرهیز  زمین و روییدنی کردن بر غیر ضروری باید אز سجده هنگام ضرورت و ناچاری، و در موאرد غیر به
 .شیعیان در باب سجده אستאین אحادیث مطابق نظر . کرد

אز سوی شیعیان، یادآور فدאکاری אو در رאه دین אست و ) אلسالم علیه(برگزیدن سجده بر تربت אمام حسین  
خوאست   می مسروقکه کردند، چنان کاری رא می در میان تابعین نیز אفرאدی بودند که همانند چنین

 .باشد دאشته سنگی אز مروه رא برאی سجده همرאه تکه
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