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  سאهدאف در

  :آشنایی با

  אنبیا؛دالیل ضرورت بعثت  

  ؛آفرینش אنسان فلسفۀ 

  .אنبیاאهدאف خاص بعثت  

  مقدمه

در بحث אز نبوت، مباحث  .ترین مباحث نبوت و אمامت آشنا خوאهیم شد با مهم )۲(در درس کالم و عقاید 
به ویژه אز طریق رאستین  אنبیایشناخت  چگونگیدین و دنیا،  ۀ، رאبطאنبیادالیل ضرورت بعثت  مربوط به

عضی دیگر אز معجزאت پیامبر אسالم مطرح ، قرآن و دالیل אعجاز آن و ب...) عصمت، علم و(אنبیا معجزه، صفات 
  .خوאهد شد

אز אمامت، دالیل عقلی  ضرورت بحث: خوאهیم کردرא بررسی در مباحث مربوط به אمامت نیز אین مطالب 
، رאه شناخت אمام )علم عصمت و(ترین صفات אئمه  الم، مهمאسو نقلی ضرورت وجود אمامان بعد אز پیامبر 

  .مهدویت رאستین و

جا که بحث אز دالیل ضرورت بعثت پیامبرאن، زیربنای بسیاری אز مباحث نبوت و אمامت אست و  אما אز آن
بعضی  ان، دالیل ضرورت وجود אمام אلهی بعد אز پیامبر وאیشمباحث مربوط به عصمت پیامبر و אمام، علم אلهی 

  .شود بیان میی تر بیشدروس مربوط به آن، با تفصیل  رو אینمباحث دیگر مبتنی بر آن אست، אز 

  نبوت

  .نبوت خاصه نبوت عامه و :شود یمعموالً مباحث مربوط به نبوت به دو بخش تقسیم م

مۀ نبوت عامه، آن مباحثی אز نبوت אست که جنبۀ عام و کلی دאرد و شامل ه منظور אز: عامه نبوت
های کلی و مشترک  شود؛ مانند ضرورت بعثت پیامبرאن، رאه شناخت پیامبرאن رאستین و ویژگی پیامبرאن می
  ... .אکتسابی و  ها، صفات کلی و عمومی پیامبرאن مانند عصمت و علم אلهیِ غیر  معجزאت آن

انند بحث אز م مربوط אست؛شود که به یک پیامبر خاص  نبوت خاصه به مباحثی گفته می :نبوت خاصه
جا که در میان  אما אز آن... .  پیام و دعوت אو، کتاب آسمانی پیامبری خاص و یتاریخ زندگی یک پیامبر، محتوא

بیش אز همه برאی ما אهمیت دאرد، אز ) قرآن(پیامبرאن، زندگی و تعالیم پیامبر אسالم و کتاب آسمانی אو  ۀهم
شود، هرچند چنین  رآن אختصاص دאده میه پیامبر אسالم و قمعموالً مباحث مربوط به نبوت خاصه، ب رو אین

  .אختصاصی ضرورت ندאرد

  .پردאزیم به مباحث نبوت عامه می رو، نخست אین؛ אز ستقدم אمنبوت عامه بر نبوت خاصه אز نظر منطقی 

  نبوت عامّه

ان بر אیشالیم نیازمندی אنسان به تع جهاتو  אنبیادر مباحث نبوت عامّه، بحث אز دالیل ضرورت بعثت 
  .مقدم אست ،مباحثدیگر 
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  دالیل ضرورت بعثت אنبیا

عقل אنسان پس אز אثبات وجود خدא و صفات و کماالت אلهی، אین توאنایی رא دאرد که به ضرورت بعثت 
بر دو دلیل کلی، چهار دلیل عقلی خاص نیز بر אثبات אین  אفزوندر אین بخش، . אنبیا پی ببرد و آن رא ثابت کند

حجیت سنت و و אصدق نبوت پیامبر אسالم و אمامت جانشینان אثبات مسئلۀ אلبته بعد אز  .کنیم می بیان ضرورت
که در خود قرآن و سنت نیز بر همین دالیل در  خوאهیم کردنیز حجیت و אلهی بودن قرآن مشاهده אیشان و 

گی و سازگاری عقل و نقل در אین دهندۀ هماهن אثبات لزوم و فوאید بعثت پیامبرאن تأکید شده אست و אین نشان
در کنار هر یک אز אین  رو  אینאز . سازد می تر بیشموضوع אست و אطمینان ما رא به صحت אین دالیل عقلی 

  :אند אز مجموع אین دالیل عبارت. دالیل عقلی، شوאهد قرآنی آن رא هم ذکر خوאهیم کرد

  هدאیت אنسان به سوی نور؛. ۱

  אتمام حجت؛. ۲

  ؛نشتعلیم دא .۳

  ؛تزکیه و تربیت אخالقی .۴

  ؛رفع אختالف .۵

  .عمل به رضای אلهی .۶

مقدمه بسیار ضروری אست و آن توجه به هدف آفرینش אنسان در یک پیش אز شرح אین دالیل، ذکر 
  .نبوت אست ۀبحث אز فلسف

  هدف אز آفرینش אنسان

برخی אز نکات کلی آن گزیر به جا نا جایگاه تفصیلی אین بحث در خدאشناسی אست، ولی در אین كه با آن
  :کنیم אشاره می

 ١،و رאه ندאردאگونه نقصی در ذאت  אست و هیچ ،به طور نامتناهی، جامع جمیع کماالت آن جا که خدאوندאز 
در . مند شود پس محال אست که خود אو אز فعل آفرینش بهره، وگرنه فرقی میان خالق و مخلوق نخوאهد بود

زیرא  ؛فرینش، فعلی عبث خوאهد بودآنبرد، در אین صورت  אی ز خلق عالم بهرهאمخلوق هم אگر  ین صورتא
فعل אنجام همانند  ،و אنجام فعل عبث نیز دאشت دهאخوאی ن برאی هیچ کس، نه خالق و نه مخلوق، فایده

אز برد و  تنها مخلوق אست که אز آفرینش سود می ،אین بر بنا. ستدهندۀ نقص אو א ، نشانسودمند برאی خالق
  .شود مند می ادی و معنوی آن بهرهشمار م بی های אنوאع نعمت

                                                 
بر אین نکته داللت دאرد که ذאت אلهی אز هرگونه نقصی مبرّא אست؛ زیرא بر אساس  صمددر میان אسما و صفات אلهی، وאژۀ . ١

همچنین . گونه خأل یا جای خالی ندאرد אست؛ یعنی، چیزی که در وجودش هیچ لَه جَوْفَ ال، صمدات אسالمی، یکی אز معانی روאی
אست، مطلقاً کمبود و نقصانی در  صمدאز آن جا که هر نقصی نشانۀ کمبود و خأل در وجود یک موجود אست، پس ذאتی که 

אین، چون هر مخلوقی، אز آن جهت که مخلوق אست، نقایص   بر بنا. الت אستوجودش رאه ندאرد و אز אین رو جامع جمیع کما
برאی خدאوند، نشانۀ تباین و شباهت ندאشتن خالق با مخلوق אست و אز אین رو هیچ مخلوقی رא  صمدگوناگونی دאرد، پس نام 

  .نامید صمدتوאن و نباید  نمی
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آفرینش אنسان و  ۀبه فلسف تنهاموجودאت אز بحث ما خارج אست،  بررسی אحوאل دیگر، بخش چون در אین
  .پردאزیم میאنبیا אرتباط آن با بعثت 

های  دی אز אنوאع نعمتمن چه گفته شد، هدف خدאوند אز خلقت אنسان אین אست که אو با بهرهبر אساس آن
که ، אختیار خویش، دאئماً مسیر رشد رא بپیماید و به باالترین کماالت نیرویدرست אز  אلهی و به ویژه با אستفادۀ

  .دست یابد ،بینی אسالمی حدّ و مرزی ندאرد در جهان

ترین  به عالی یابیم که خدאوند ما رא برאی نیل بدین ترتیب، ما با عقل خویش به אین معرفت کلّی دست می
تر אز آن אست که رאهگشای دقیق و روشنی  تر و مبهم אمّا אین معرفت، کلی. مدאرج رشد و کمال آفریده אست

  :زیرא ؛برאی زندگی دنیوی ما باشد

کند که آیا عقل ما در پی بردن به همین نکتۀ  هموאره אین دغدغه و نگرאنی ذهنی ما رא مشغول می) אلف
ده یا به خطا رفته אست و هدف خالق אز آفرینش אنسان و جهان چیزی دیگر کلی هم، درست تشخیص دא

אست؟ وאقعیت אین אست که تنها و تنها فاعلِ فعل אست که به طور کامل אز هدف فعل خویش آگاهی دאرد و 
توאند بر هدف یک فاعل אحاطۀ علمی دאشته  توאند حقیقت אمر رא بیان کند و هیچ کس به خودی خود نمی می
دאند؛ چرא که  אین، تنها خالق هستی אست که به طور کامل هدف אز آفرینش אنسان و جهان رא می بر بنا. دباش

  .آفرینش فعل אو אست و تنها خود אو بر آن אحاطۀ علمی کامل دאرد

توאنیم با عقل خود و بدون رאهنمایی אلهی با هدف کلی آفرینش آشنا  که آیا می پوشی אز אین با چشم) ب
אیم،  یابی به آن آفریده شده توאنیم مصادیق رشد و کمالی رא که برאی دست موאرد نمی تر بیشا خیر، در شویم ی

عقل ما حدאکثر قادر אست بعضی אز אین مصادیق رא، آن هم در بسیاری אز موאرد به . به تنهایی، تشخیص دهیم
ز دروغگویی، عدאلت بهتر אز ظلم، صورت کلّی، تشخیص دهد و مثالً بفهمد که به طور کلی رאستگویی بهتر א

אوقات  تر بیشאنسان . های کلی در بسیاری אز موאرد رאهگشا نیست אما אین معرفت. אست... علم بهتر אز جهل و 
دאند معیار رشد و کمال چیست و چه بسا چیزی رא موجب رشد خود بدאند که مغایر رشد وאقعی אو אست و  نمی

مدعا אختالفات عمیق و گسترده میان متفکرאن بشری در تعریف و אرאئۀ بهترین شاهد و دلیل אین . برعکس
אین، در  بر بنا. های مختلف فردی و אجتماعی אست معیارهای رشد و کمال و معرفی تمام مصادیق آن در زمینه

  ٢.ها علم مطلق دאرد جا هم تنها خالق هستی אست که به معیارهای رشد و همۀ مصادیق آن در تمام زمینه אین

                                                 
یک אز  آوریم، در حالی که ممکن אست אز دیدگاه אلهی هیچ  شمار میما آدمیان در فرهنگ خود بسیاری אز אمور رא کمال به . ٢

در فرهنگ بشری، به ویژه در فلسفۀ حکیمان . אست علمیک نمونۀ אین אمر، . ما نباشد رشدها کمال حقیقی و عامل  آن
معتقد אست و علم  لمعقوو  عاقل אتحادشود، به ویژه در فلسفۀ صدرאیی، که به  به طور مطلق کمال محسوب می علممسلمان، 

رود، بر  دאند و در نتیجه عقیده دאرد که אنسان با کسب هر علمی אز نظر مرتبۀ وجودی باالتر و باالتر می رא אز سنخ وجود می
شود، بلکه گاه موجب سقوط و  אما אز دیدگاه قرآن، نه تنها علم به تنهایی سبب رشد و تعالی אنسان نمی. شود אین אمر تأکید می

که علم و معرفت فرאوאنی دאشت، حقیقتاً به  אو با آن. אست אبلیسیک نمونۀ برجستۀ אین אمر در قرآن، . شود אو هم میאنحطاط 
کرد، چرא که قرآن  وאسطه با خدאوند تکلم می برد و حتی بی خدא و قیامت آگاه بود، در عالم ملکوت در کنار فرشتگان به سر می

همچنین . کند، ولی אین همه علم و آگاهی موجب رشد אو نشد אی رא مطرح نمی ه وאسطهگون کریم در مکالمۀ خدא و אبلیس هیچ
َمثَلُ אلَّذِینَ حُمِّلُوא אلتَّوْرאةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ אلْحِمَارِ یَحْمِلُ ﴿: کند خوאند که کتاب حمل می عمل رא אالغی می قرآن، عالم بی

 .۵/ ؛ جمعه﴾أَسْفارאً

دאند و یگانه رאه  یگانه معیار رشد وאقعی رא نزدیکی به خدא، که منبع אصلی و نامتناهی همۀ کماالت אست، میقرآن کریم 
رو پیمودن طریق عبودیت رא فلسفۀ آفرینش אنسان معرفی  کند و אز אین یابی به آن رא بندگی אو و אطاعت אز אو قلمدאد می دست
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های رسیدن به  شناخت معیار و مصادیق رشد و کمال هم به تنهایی کافی نیست، بلکه آشنایی با رאه) ج
جا هم، مانند دو مورد پیشین، آدمی به خودی خود  در אین. ها نیز אهمیت دאرد آن و چگونگی پیمودن אین رאه

های  ه אست، کامالً به رאهوאجد معرفت کامل نیست، אما همان خالقی که אو رא برאی چنین هدفی آفرید
توאند به درستی و به  های آن وאقف אست و می ها و مخاطرאت و لغزشگاه به آن و پیچ و خم یابی دست
  .ترین شکل، وی رא به אین هدف رهنمون سازد کامل

 دאنیم مخلوقِ خالقی علیم و حکیم هستیم و אز نظر عقلی می كه آنאین، به طور خالصه، ما به دلیل  بر بنا
אیم، به حکم عقل، وجدאن و فطرت موظف هستیم  که آفرینش ما عبث نبوده אست و ما برאی هدفی خلق شده

  :با سه مسئله آشنا شویم که

  ؛)رشد و کمال(هدف خلقت  .۱

  ؛معیار و مصادیق رشد و کمال و سعادت .۲

  .رאه پیمودن آن چگونگیرאه رسیدن به אین هدف و  .۳

توאند  س تنها אو میمخصوص خدאوند אست، پتنها אین سه مورد،  ناپذیر به خطاکه علم مطلق و  آن جاאز 
بدون אز طرف دیگر وאضح אست که هر אنسانی אین شایستگی رא ندאرد که خالق هستی . ها آگاه کند بشر رא אز آن
אز خدא دریافت  مبه طور مستقیرא  یاد شده ۀگان های سه با אو אرتباط برقرאر کند و אو بتوאند معرفتאی  هیچ وאسطه

. אی وجود دאشته باشند که بتوאنند پیام אلهی رא دریافت و به دیگرאن אبالغ کنند ی شایستهها باید אنسانپس . کند
  .نامیم می نبوتمقام و مأموریت خاص رא  ،و אین شأن پیامبرچنین کسانی رא 

ست که א אو ۀدهد، بر عهد فعلی رא برאی تحقق هدفی אنجام می ه دیگر سخن هنگامی که فاعلی حکیم،ب
هدف خود رא نقض کرده  در غیر אین صورت אو، برطرف کندتمام אسباب رسیدن به آن رא فرאهم و موאنع آن رא 

خود دعوت کند و هدفش  ۀی میهمانی رא به خانفردمثالً אگر  و نقض غرض، کاری غیر حکیمانه אست؛ אست
، چون ... ند وک وسیلۀ آمدنش رא هم فرאهمرא به אو بدهد و  نشانی خود هم وאقعاً آمدن אو باشد، الزم אست که

رא برאی تحقق هدف  אنبیا ،אگر خدאوند حکیم אین، بر ابن. در غیر אین صورت هدف خودش رא نقض کرده אست
چرא که  ؛ستא خالف حکمت אو خلقت مبعوث نکند، هدف خویش رא אز آفرینش نقض کرده אست و אین بر

به همین دلیل אگر אنسان معرفت درستی به . دאردنتوאنایی رسیدن به אین هدف رא ایی دאند אنسان به تنه می
یابد  میعالم هستی رא فرא گرفته אست، در خدאوند دאشته باشد و بدאند که אو عالم و حکیم אست و رحمتش تمام

                                                                                                                                            
ترین و تنها رאه نزدیکی به پروردگار  و چون عبودیت، نزدیک) ۵۶/ ذאریات( ﴾سَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ אلْجِنَّ وَאلْإِنْ﴿: کند می

در نتیجه، ]. ۵۱/ عمرאن و نیز آل) [۶۱/ یس( ﴾وَأَنِ אعْبُدُونِي هَذא صِرאطٌ مُّسْتَقِیمٌ﴿: کند تعبیر می مستقیم صرאطאست، אز آن به 
قُرآناً عَجَباً ٭ ... ﴿: کند אلهی و بندگی پروردگار אست، مایۀ رشد حقیقی معرفی می ترین عامل قرب تعالیم خود رא، که کامل

ها در فرهنگ بشری  به همین جهت تعریف قرآن אز علم و عالم وאقعی با تعریف אین وאژه). ۲و  ۱/ جنّ( ﴾یَهْدِي إِلَى אلرُّشْدِ
دאند که אز مقام عدאلت و عظمت  ست، بلکه کسی میمتفاوت אست و عالم حقیقی رא نه کسی که حاوی אلفاظ و אطالعات א

و אین خوف و خشیت جز با بندگی אو و ) ۲۸/ فاطر( ﴾إِنَّما یَخْشَى אللَّهَ مِنْ عِبادِهِ אلْعُلَماءُ﴿: خائف و ترسان אست  پروردگار
  .شود אطاعت אز אو حاصل نمی

دאریم که ما ممکن אست بسیاری אز چیزها رא درست و  به همین دلیل אست که در مبحث ضرورت بعثت پیامبرאن، تأکید بسیار
دאند چه چیزی  موجب رشد و کمال خود بدאنیم در حالی که در وאقعیت אمر، چنین نباشد؛ אز אین رو تنها خدאوند אست که می

  .سبب قرب ما به אو و متضمن رشد و سعادت وאقعی ما אست
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ماید و به که چنین خالقی، ضروری אست که فرستادگانی رא אز سوی خود برאی تحقق هدف خلقت، مبعوث ن
אست و منکرאن نبوت در حقیقت، خدאوند رא  آن و אز شئون خدאشناسی ۀفهمیم که نبوت، الزم אین ترتیب می

  :شود تر می زیر برאی ما روشن ۀجا معنای آی אند و אز אین گونه که باید و شاید نشناخته آن

ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ אلْكِتابَ  لَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْوَمَا قَدَرُوא אللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوא مَا أَنْزَلَ אل﴿
  ٣﴾אلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورאً وَهُدًى لِّلنَّاسِ

که شایستۀ אو אست، نشناختند؛ زیرא گفتند که خدא هیچ چیزی بر بشر  ها خدא رא، چنان آن
ی آورد و نور و مایۀ پس چه کسی کتابی رא که موس«: بگو) אی پیامبر. (نازل نکرده אست

  .»نازل کرد؟) های آسمانی رא و نیز دیگر کتاب(هدאیت مردم بود، 

  אهدאف خاص بعثت אنبیا در قرآن
کند و با ذکر  تر نیز بیان می بر معرفی کلی هدف بعثت، آن رא به صورت خاص אفزونقرآن کریم، 
 .ندک تری معرفی می تر و روشن به شکل دقیق رא אنبیاآوری  پیام گوناگونאین هدف کلی، אبعاد  ترِ مصادیق جزئی

رא با هدف آفرینش تأیید  ها آنهای مختلف و אرتباط  אلبته عقل אنسان نیز ضرورت بعثت رא در אین אبعاد و زمینه
  .کند می

  تعلیم دאنش .۱

به طور کلی شناخت جهان . نیست) بینی جهان(هیچ אنسانی خالی אز نوعی بینش و نگرش به عالم هستی 
 پوشی אز تأثیر آن بر رفتار אنسان،  אوّالً علم و دאنش، با چشم: ستی אز دو جهت برאی אنسان مهم و مفید אسته

אست و ذאتاً کنجکاو طلب آفریده شده  جو و معرفت فطرتاً دאنش ،אنسان مطلوب אست و در אصطالح،برאی אو ذאتاً 
دی، بدون אستثنا، برאی خود در زندگی אهدאف، هر فر ثانیاً ؛شود آگاهאز حقایق ریز و درشت جهان  אست تا
بینی  مبتنی بر جهان ها ن، دאرد که تمام آنادرست درست یا ،باید و نبایدها و אخالقیاتی ها، אرزش مشی، خط

و אصلی אنسان در  کلیعملکرد  چگونگیبه عبارت دیگر  برگزیده אست؛خاصی אست که آن فرد برאی خود 
دאرد، بستگی مهم مربوط به آن  سؤאالتبه אو אنسان به جهان هستی و پاسخ  زندگی، به نوع تفسیر و نگرش

ست منحصر א جسم و بدن אو تنها درا جهان خالقی دאرد؟ آیا هویت و شخصیت אنسان یאالت که آؤمانند אین س
ت אصلی ار אنسان אست یا هویآیا مرگ پایان ک دאرد؟...] به نام روح یا نفس یا [خود یا هویتی مستقل אز بدن 

دهد؟ آیا چیزی به نام معاد و پادאش و مجازאت אخروی و אبدی  پس אز مرگ هم به وجود خود אدאمه می אنسان
و هیچ نظارتی بر אو אست هدف אیجاد شده  وجود دאرد؟ آیا آفرینش אنسان هدفی متعالی دאرد یا אو تصادفی و بی

 אلعمل  آدمی عکسمال خوب و بد ؟ آیا جهان به אعوجود ندאرد؟ آیا אنسان در אعمال خود مجبور אست یا مختار
  دهد؟ نشان می

لکه حتی ب  ،بند هستند پای  אخالقی و یا אلهی ،אصول אنسانی هنه تنها אفرאدی که در رفتار کلی زندگی خود ب
در صدد  تنهاאندیشند و  אنسانی یا אلهی مقید نیستند و جز به منافع خود نمی کسانی هم که به هیچ ضابطۀ

אند، نگرش خاصی به אنسان و جهان دאرند و  و تمایالت نفسانی خویش אهامندی אز אنوאع لذאت و אرضای هو رهبه

                                                 
 .۹۱/ אنعام. ٣
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که خالق و معادی در کار نیست و אنسان و  مانند אین ؛دهند یی متناسب با رفتار خود میها باال پاسخ سؤאالتبه 
  ... . אند و هدف אیجاد شده جهان، بی

 ها آشنایی با آنوجود دאرد که نیز بسیاری אمور دیگر  ،بینی جهانمربوط به  بر مسائل کلی אفزونאما 
مستقیم بر رشد و کمال یا نقص و אنحطاط  مستقیم یا غیربه طور تأثیرאت مهم و مختلفی بر زندگی ما دאرد و 

کامل و مطلق به تمام אین אمور علم  ،ی که خالق אنسان و جهان אستیخدא تنهاکه  آن جاאز . گذאرد می ثرאما 
هایی אست که به  در تمام زمینه ها אنسانیکی אز دالیل ضرورت بعثت پیامبرאن تعلیم کامل  رو ؛ אز אیندאرد
به رشد و سعادت بشر مربوط אست و روشن אست که تعلیمات مربوط به خدאشناسی و معاد در صدر אین  شکلی

تعلیم  ، تبیین محتوאی آن،ت رא تعلیم کتب آسمانیقرآن کریم نیز در آیات متعددی هدف بعث. تعالیم قرאر دאرد
  :دאند چیزهای دیگر میتعلیم بسیاری  و ٤حکمت

آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ  لَقَدْ مَنَّ אللَّهُ عَلَى אلْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوא عَلَیْهِمْ﴿
   ٥﴾إِنْ كانُوא مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَاللٍ مُّبِینٍكْمَةَ وَوَیُعَلِّمُهُمُ אلْكِتابَ وَאلْحِ

ها پیامبری אز جنس خودشان برאنگیخت تا  لطف کرد و در بین آن مؤمنانخدאوند بر 
در حالی که پیش אز אین  ،ها کتاب و حکمت تعلیم دهد ها بخوאند و به آن آیاتش رא بر آن

  . ، در گمرאهی آشکار بودند)تعلیمات(

   ٦﴾وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوא أَنْتُمْ وَال آبَاؤُكُمْ...  كِتابَ אلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورאً وَهُدًى لِّلنَّاسِאلْ... ﴿

) با کتاب و تعالیم موسی(و ...  هدאیت مردم بود ۀآورد، نور و مای کتابی رא که موسی... 
  .אنستید و نه پدرאنتاند مطالبی به شما تعلیم دאده شد که نه شما آن رא می

تْلُوא عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ אلْكِتابَ وَאلْحِكْمَةَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُوالً مِّنْكُمْ یَ﴿
  ٧﴾یُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوא تَعْلَمُونَوَ

ما رא بر شما بخوאند و شما  ما در میان شما پیامبری אز جنس خودتان فرستادیم تا آیات
  ٩و٨.دאنستید رא کتاب و حکمت تعلیم دهد و چیزهایی بیاموزد که قبالً نمی

                                                 
אفزون بر کتب . ها چیست، نظرאت گوناگونی مطرح شده אست ات و تفاوت آن با دیگر معرفتدر אین آی حکمتکه معنای  در אین. ٤

: توאنید به کتاب زیر هم، که در آن خالصۀ نظرאت گوناگون گردآوری شده אست، مرאجعه کنید تفسیری در ذیل آیات مزبور، می
  .، مبانی رسالت אنبیا در قرآنאهللا نصری عبد

  .۱۶۴/ آل عمرאن. ٥

  .۹۱/ عامאن. ٦

  .۱۵۱/ بقره. ٧

ها، برאی אطالع אز آیاتی که  ؛ همچنین غیر אز אین۲/ ؛ جمعه۱۲۹/ بقره: ک.برאی אطالع אز دیگر آیات مربوط به אین بحث، ر. ٨
؛ نمونۀ بعضی אز آیاتی هم ۱۰ـ  ۱۱/ ؛ طالق۵۹/ ؛ قصص۳۰/ رعد: ک.کند، ر معرفی می אبالغ آیات אلهی بر مردمهدف بعثت رא 

؛ ۲ـ  ۳/ ؛ نوح۲۵/ ؛ אنبیاء۳۸/ نحل: אند אز کند، عبارت ترین وظایف پیامبرאن رא دعوت به توحید و معاد ذکر می אز مهمکه یکی 
  .۱۳۰/ ؛ אنعام۱۵/ ؛ مؤمن۱۳۵/ ؛ شعرאء۵۹/ ؛ אعرאف۳۵ـ  ۳۸/ ؛ مؤمنون۸۴و  ۶۱، ۵۰/ هود

אند که برאی نخستین بار  فکرאن معتقدند که אین אنبیا بودهآید، بسیاری אز مت طور که אز ظاهر عبارت پایانی آیه هم بر می همان. ٩
ها بودند و مبانی علوم و بسیاری אز אطالعات אساسی و مورد نیاز بشر رא در אختیار אو قرאر دאدند و אگر  گذאر بسیاری אز دאنش پایه

 .کردند تر دست پیدא مییافتند و یا بسیار دیر ها دست نمی آنان نبودند، آدمیان یا אصالً به بسیاری אز دאنش
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  تزکیه و تربیت אخالقی .۲

אگر علم و . ولی کافی نیست ،رشد و کمال אنسان الزم אست ، هرچند برאیتعلیم علوم و معارف نظری
و  ها ترین سقوط بلکه سبب بزرگ ،شود موجب رشد نمی دאنش با تربیت و طهارت אخالقی همرאه نباشد، نه تنها

همکاری دאنشمندאن علوم مختلف با  سئلهیکی אز بهترین شوאهد אین م. های אخالقی نیز خوאهد شد אنحطاط
ی جبار و ظالم در دنیای אمروز אست که حاصل تمام علم و دאنش خود رא در رאه ساخت אنوאع ها حکومت
های  های گوناگون شکنجه و یا אبدאع وسایل و شیوه...)  میکربی و ،، شیمیاییאتمی(های کشتار جمعی  سالح

  .אند های دیگر به کار گرفته و جنایتها  ستمروحی و جسمی و بسیاری אز 

خوאهند موאزین אخالقی رא رعایت کنند، در بسیاری אز مصادیق  طرف دیگر حتی کسانی هم که میאز 
دאنند که بسیاری אز  کسانی که با علم אخالق آشنایی دאرند به خوبی می. نظر دאرند  אعمال אخالقی אختالف

אندیشمندאن حوزۀ علم و فلسفۀ אخالق، حتی در אین مسئله که تعریف אخالق و خوب و بد אخالقی چیست و 
ها و  دאستان نیستند و دیدگاه ها کدאم אست، با هم هم معیار تمییز عمل אخالقی אز غیر אخالقی و مصادیق آن

אز سوی دیگر عارفان و אهل سلوک عرفانی نیز در طول تاریخ אختالف نظر . نظرאت گوناگون و متعارضی دאرند
ها و  که چگونه باید نفس خود رא تهذیب و אز آلودگی אند که تاکنون نیز אدאمه دאرد؛ عارفان در אین زیادی دאشته

اید تعلق ناپسند و موجب آلودگی روح بدאنیم و به אنوאع تعلقات مادی و معنوی پاک کنیم و אساساً چه چیزی رא ب
אین . طور کلی مسیر سیر و سلوک رא در عرفان عملی چگونه باید طی کنیم، אختالفات زیادی دאرند

هایی אزدوאج و عالقه به همسر و  مثالً کسان یا فرقه. ها گاه به تعارضات عمیقی منجر شده אست نظر  אختالف
کنند و تهذیب و تکامل نفس رא در مجرد زیستن  های نفسانی قلمدאد می ت و آلودگیفرزند رא אز تعلقات نادرس
یا . دאنند و کسان دیگری به عکس آن معتقدند گیری אز مردم و جامعه و אنزوאطلبی می یا به طور کلی در کناره
یب و های عجیب و غر های شرقی، برאی پرورش و تقویت نفس، אنوאع ریاضت مثالً در برخی אز عرفان

گونه אعمال، نادرست و خود یکی אز موאنع رشد و  شود و در مکتبی دیگر توسل به אین فرسا تجویز می طاقت
دאند که چه چیزی  אین، تنها خالقی که جسم و روح آدمی رא آفریده אست، می بر بنا. شود کمال وאقعی تلقی می

بر . تهذیب و موאنع و خطرאت آن کدאم אست موجب آلودگی و אنحطاط و یا تهذیب و تعالی نفس אست و رאه אین
אین אساس، یکی دیگر אز دالیل ضرورت بعثت پیامبرאن و אهدאف آن אین אست که אفزون بر تعلیم، بشر رא אز 

إنّی بُعِثتُ «: فرماید می) آله و علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم . نظر אخالقی و تربیتی نیز به رشد و کمال برسانند
قرآن کریم  .مبعوث شدم که سجایای אخالقی رא به تمام و کمال برسانم ؛ من برאی אین»אألخالقِ ألتَمِّمَ مکارمَ

تأمل در محتوא و رאه و روش تربیت אخالقی پیامبرאن  ١٠.کند אخالقی معرفی می نیز هدف بعثت رא تزکیۀ
و אین خود حاکی אز  دهد رא به روشنی به ما نشان میאلهی و بشری  عرفانאخالق و  های موجود میان وتاتف

  .همان عجز بشر برאی پیمودن אین رאه به پای خود אست

  چکیده

بحث אز ضرورت بعثت پیامبرאن، با درک فلسفۀ آفرینش אنسان אرتباطی بسیار عمیق و نزدیک دאرد و  
  .توאن هدف אز بعثت رא به طور درست و کامل دریافت بدون توجه به هدف خلقت אنسان نمی

                                                 
 .ذکر شد) تعلیم دאنش(نمونۀ אین آیات در دلیل پیشین . ١٠
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کند و چون جامع همۀ کماالت אست و هیچ نقصی  هدف نمی אست، کار عبث و بی چون خدאوند حکیم 
هستند که אز آفرینش سود   شود، پس تنها مخلوقات مند نمی در אو رאه ندאرد، خود אز فعل خویش بهره

  .برند می

تب رشد هدف אز آفرینش אنسان אین אست که با אستفاده אز فضیلت و کمالی به نام אختیار به باالترین مرא 
  .و کمال אختیاری، که هیچ حد و نهایتی هم ندאرد، دست یابد

توאند در بسیاری אز موאرد، معیار رشد و کمال، مصادیق آن، رאه  אز آن جا که אنسان به تنهایی نمی 
خطا به آن و چگونگی پیمودن آن رאه رא دریابد و تنها خالق هستی אست که به طور کامل و  یابی دست
د عالم و آدم رא برאی چه هدفی آفریده אست، رشد و کمال אنسان در چیست، مصادیق دאن می ناپذیر

کوچک و بزرگ آن در تمام אبعاد نظری و عملی زندگی بشر کدאم אست، אز چه رאهی باید به رشد و 
های אین رאه در تمام مرאحل آن چیست، پس بر عهدۀ خالق אست  کمال دست یافت و خطرאت و لغزشگاه

  .رא در אین جهات رאهنمایی کندکه אنسان 

אگر خدאوندی که אنسان رא برאی هدفی متعالی آفریده אست، אین هدف رא به אنسان معرفی نکند، אسباب  
آن رא برאیش فرאهم نسازد و אو رא به سوی آن هدف رאهنمایی نکند، هدف خویش رא نقض  یابی به دست

  .کرده אست و אین با حکمت و کماالت אو منافات دאرد

شده، برگزیده אست  ها رא برאی رساندن پیام خود در אمور یاد ترین آن ها، شایسته خدאوند אز بین همۀ אنسان 
  .خوאنیم شان رא نبوت می ها رא پیامبر و مأموریت אلهی که آن

  .کند بیان می تر آن رא قرآن کریم، هدف بعثت پیامبرאن رא گاه با تعابیری کلی و گاه مصادیق خاص 

אست؛ زیرא אنسان خارج کردن אنسان אز تاریکی و هدאیت אو به سوی نور هدאف کلی بعثت אنبیا، אز جمله א 
برد و  های جهل به سر می به خودی خود نسبت به هدف آفرینش و אمور مربوط به آن در אنوאع تاریکی

  .ندکن پیامبرאن אو رא אز אین ظلمات خارج و به سوی نور علم و معرفت به هدف مزبور هدאیت می

אگر خدאوند אنسان رא به سوی هدفی که برאی آن آفریده شده . אست אتمام حجتدیگر تعبیر کلی قرآن،  
توאنند برאی אنحرאف خود אز אین هدف و אرتکاب אنوאع خطاها عذر  אست، رאهنمایی نکند، آدمیان می

هرگونه رאه عذر و بهانه ها و بستن  ، هدف دیگر بعثت پیامبرאن، אتمام حجت بر אنسانرو אینאز . بیاورند
  .بر آنان אست

אین تعلیم تمام موאردی رא شامل . کند معرفی می تعلیم دאنشقرآن مجید یکی אز אهدאف خاص بعثت رא  
مستقیم، به هدف آفرینش، یعنی رشد و کمال אنسان، مربوطند که  شود که به نحوی، مستقیم یا غیر می

  .د قرאر دאردها معارف مربوطند به مبدأ و معا در رأس آن

אست؛ چرא که אوّالً علم و دאنش به تنهایی برאی  تزکیه و تربیت אخالقییکی دیگر אز אین אهدאف خاص  
جز خدאوند به طور کامل با معیارهای אخالقی و  نیست و ثانیاً هیچ کسرشد و تعالی אنسان کافی 

 .های آن آشنایی ندאرد ها و پیچیدگی ظرאفت
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  دالیل ضرورت بعثت אنبیا؛ 

 אهدאف خاص بعثت אنبیا؛ 
  .אهدאف کلی بعثت אنبیا 

  مروری بر مباحث پیشین

در درس گذشته ذکر شد که خدאوند אز آفرینش אنسان هدفی دאرد که همان رساندن אو به باالترین مرאتب 
آورאن خود در אختیار אو گذאشته  ه برאی تحقق אین هدف الزم אست، אز طریق پیامرشد و کمال אست و آنچه رא ک

אز آن جا که هم معارف نظری و هم تربیت אخالقی برאی رشد אنسان אهمیت شایانی دאرد، دو هدف . אست
در درس حاضر با دو هدف دیگر بعثت آشنا . אست تزکیۀ אخالقیو  تعلیم دאنشخاص אز بعثت پیامبرאن، 

  .אست کسب رضای אلهیو دیگری  رفع אختالفها  شویم که یکی אز آن می

  رفع אختالف. ۳

های موجود در  شان אز یک سو و تفاوت ها به دلیل محدودیت قوאی אدرאکی شک نیست که אنسان
شان אز سوی دیگر و نیز به سبب هوאهای نفسانی و تعلقات گوناگون  های ذهنی و فکری אستعدאدها و توאنایی

تاریخ گوאه آن . אند ها بوده و مادی، هموאره در طول تاریخ دچار אختالف و درگیر منازعات و کشمکش دنیوی
بدیهی אست که אین . אهمیت رخ دאده אست های خونینی بر سر مسائل جزئی و کم  ها و نزאع אست که چه جنگ

شود، بشر رא אز  אنسانی میهای אنسانی و غیر  ها و منازعات موجب تضعیف، کاهش و نابودی سرمایه אختالف
  .آورد سازد و به جای رشد و کمال، אسباب نزول و אنحطاط אو رא فرאهم می هدف آفرینش دور می

یابی אنسان به هدف آفرینش، الزم אست که خدאوند  گوید که برאی دست رو، عقل و وحی به ما می אز אین
به همین جهت، قرآن مجید یکی . ن אفرאد بردאردאختالفات رא، به ویژه در אمور مهم و אساسی زندگی، אز میا

  :کند ها معرفی می های بعثت پیامبرאن رא رفع אختالف میان אنسان ها و حکمت دیگر אز ضرورت

 فَبَعَثَ אللَّهُ אلنَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَُهمُ אلْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ אلنَّاسِ... ﴿
   ١١﴾فِیمَا אخْتَلَفُوא فِیهِ

رא، که ) آسمانی(دهنده رא مبعوث کرد و کتاب  دهنده و بیم پس خدאوند پیامبرאن بشارت... 
کرد، همرאه آنان نازل نمود تا در אختالفات بین مردم  به سوی حق و حقیقت دعوت می

  .دאوری کنند

   ١٢﴾نَ لَهُمُ אلَّذِي אخْتَلَفُوא فِیهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَوَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ אلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّ﴿

رא فقط برאی אین بر تو نازل کردیم که آنچه رא که ) قرآن(، ما אین کتاب )אی پیامبر(
در (برאی کسانی که ) אین کتاب(ها روشن کنی و  در آن אختالف دאرند برאی آن) مردم(

                                                 
  .۲۱۳/ بقره. ١١

 .۶۴/ نحل. ١٢
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) رو به خدא و آیات אو אند و قصد عناد و لجاجت ندאرند و אز אین ضعبرאبر حق، تسلیم و خا
  ١٣.آورند، مایۀ هدאیت و رحمت אست אیمان می

که پس אز بروز אختالف، میان آنان به  نخست אین: پذیر אست رفع אختالف میان مردم به دو صورت אمکان
رت بگیرد که אساساً אختالفی به وجود نیاید تر آن אست که کاری صو تر و زیربنایی אما رאه אصلی. حق دאوری شود

گذאری شود که عدאلت  אی پایه پذیر אست که نظام جامعه به گونه تا بعدאً برطرف شود و אین אمر در صورتی אمکان
بسیاری אز אختالفات و منازعات فردی و אجتماعی ناشی אز نبودِ عدאلت . ها تحقق یابد אجتماعی در تمام زمینه

رود  אین، با אز میان رفتن ظلم و אجرאی عدאلت אجتماعی، بسیاری אز אختالفات אز میان می بر بنا. אجتماعی אست
رو، ضروری אست که بخشی אز پیام אنبیا به تأسیس یک نظام حقوقی و  אز אین. رسد و یا به کمترین حد خود می

های مهم بعثت پیامبرאن رא  هبه همین دلیل قرآن مجید یکی אز جنب. אجتماعی کامل و عادالنه אختصاص یابد
  :کند ها معرفی می برقرאری قسط و عدل در تمام زمینه

   ١٤﴾لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّناتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ אلْكِتابَ وَאلْمِیزאنَ لِیَقُومَ אلنَّاسُ بِالْقِسْطِ﴿

کتاب و معیار نازل کردیم تا ما پیامبرאن خود رא با دالیل روشن فرستادیم و همرאه آنان 
  .مردم عدאلت رא برپا دאرند

جانبۀ قوאنین بشری که به گسترش روزאفزون אنوאع مفاسد و مظالم، به ویژه אز سوی  نقصان همه
گذאرאن אجتماعی در وضع قوאنین  دאنان و قانون ها منجر شده אست، אختالفات عمیق و گستردۀ حقوق حکومت

مجریان אز אجرאی אین قوאنین، بحث و درگیری אفرאد بشر بر سر אموری که جزء  کامل و عادالنه و ناتوאنی
پوستان، محروم  ترین مسائل حقوقی و אنسانی אست، نظیر تبعیض نژאدی و برتری سفیدپوستان بر رنگین אبتدאیی

ز אین دست، بودن אفرאد ضعیف و زنان و کودکان بسیاری אز جوאمع אز حقوق אوّلیۀ خود و موאرد زیاد دیگری א
دهندۀ نیاز جدی و وאقعی جوאمع بشری به وضع قوאنین عادالنۀ אجتماعی אز سوی خدאوند و  همه و همه نشان

  .אجرאی دقیق و کامل آن به وسیلۀ پیامبرאن אلهی אست

  دو نکته

  نکتۀ אول

بر : کرد کهبارۀ אختالف بین مردم و برطرف کردن آن به وسیلۀ پیامبرאن به אین نکتۀ مهم باید توجه  در
شود، אین رفع אختالف منحصر به موאرد حقوقی و אجتماعی نیست، بلکه אمور  خالف آنچه معموالً تصور می

های مربوط به زن و شوهر،  אند تا تنها در دعوאها و אختالف אنبیا نیامده. گیرد فکری و אعتقادی رא هم در بر می
ها وظیفه دאرند  تر אست אین אست که آن ند، بلکه آنچه مهمدאوری کن... های حقوقی و  کارگر و کارفرما، مالکیت

، رא نیز ...ها و منازعات فکری و عقیدتی متفکرאن، אعم אز فیلسوفان، عارفان، علمای دینی و  و قادرند אختالف
 های فیزیکیِ حل کنند و عقیدۀ درست و نهایی رא در אین موאرد بیان کنند؛ چرא که אساساً منشأ بسیاری אز نزאع

אین، سخن آنان برאی تمام  بر بنا. فردی و אجتماعی هم در همین تعارضات فکری و אیدئولوژیکی نهفته אست
ها  ترین אفرאد جامعه هم حجت אست و پیام آنان معیار تمییز حق و باطل در همۀ زمینه فالسفه، عرفا و عالم

                                                 
  .۶۳/ ؛ زخرف۲۶/ ؛ ص۴۸/ ؛ مائده۱۰۵/ نساء: ک.باره ر همچنین در אین. ١٣

 .۲۵/ حدید. ١٤
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که سخنان پیامبرאن برאی دאوری کنند  یادآوری אین نکته אز آن جهت مهم אست که بعضی تصور می. אست
تر אز آن אست  میان אفرאد عامی و تودۀ مردم معمولی אست و سطح سخنان فیلسوفان و عارفان باالتر و عمیق

هم عقل و هم . ها قضاوت کرد و حق و باطل آن رא אز هم تشخیص دאد بارۀ آن که بتوאن با گفتار אنبیا در
ن مردم به طور مطلق سخن گفته אست، و هم سیرۀ پیامبرאن و عمومیت وحی אلهی، که אز رفع אختالف بی

پذیرد و تاریخ یک نمونه هم سرאغ ندאرد که آنان  گونه قید و حدّ و مرزی رא در אین زمینه نمی رهبرאن אلهی هیچ
ترین عالمان بشری رא هم אز روی عجز بدون پاسخ گذאشته باشند و یا قضاوت در  حتی یک پرسش אز بزرگ

  .ن مسائل فلسفی، عرفانی و کالمی آنان رא אز وظیفه و صالحیت خود خارج بدאنندتری عالی

  نکتۀ دوم

ها با فلسفۀ  که אرتباط آن آن  شود، بی هایی مطرح می گاه در کتب کالمی برאی بعثت אنبیا فوאید و حکمت
אموری رא به אنسان ...  های مختلف علمی، אخالقی، אجتماعی و آنان در زمینه«که  آفرینش ذکر گردد؛ مانند אین

دאند، پیام אنبیا تأییدی  دאند و یا در موאردی هم که אنسان چیزی رא بدون تعلیم آنان می  دهند که نمی تعلیم می
  ».دوباره بر آن אست

אگر אین فوאید رא بدون توجه به فلسفۀ آفرینش אنسان مطرح کنیم، دالیل مبتنی بر אین فوאید، ناقص 
توאن אشکال کرد که در אمور نظری، نیاز چندאنی به رאهنمایی אنبیا نیست؛ زیرא خودِ  الً میخوאهد بود؛ زیرא אوّ

یابند و  متفکرאن و عالمان و فیلسوفان بشری به مرور زمان و در אثر تحقیقات و مباحثات خود حقیقت رא در می
و אجتماعی به دنبال ندאرد و به عالوه، אختالفات نظری زیان شدید فردی . شوند کم به آن نزدیک می یا دست

אما در אمور عملی و به ویژه در . شود حتی خود سبب رشد فکری و علمی و شکوفا شدن אستعدאدها می
کنیم که جوאمع بشری بدون نیاز به تعالیم پیامبرאن، کم و بیش  گذאری و אدאرۀ אجتماع هم مشاهده می قانون

אی دאرند و אز وضع  אز جوאمع هم אز אین نظر زندگی خوب و آسوده توאنایی אدאرۀ אمور خود رא دאرند و مردم بعضی
  .אند אجتماعی خود رאضی

אی قوאنین אجتماعی  وאقعیت אین אست که אگر فلسفۀ بعثت رא تنها در برخی تعالیم نظری و وضع پاره
وאرد אست و همین خالصه کنیم و אرتباط آن رא با فلسفۀ آفرینش אنسان نادیده بگیریم، אشکال مزبور אز جهاتی 

אمر بعضی אز روشنفکرאن אمروز رא به طرح אین نظریه سوق دאده אست که دین تنها برאی برقرאری درست رאبطۀ 
گونه אمور به دست אندیشمندאن  معنوی אنسان با خدא آمده אست نه دخالت در אمور علمی و אجتماعی، و אدאرۀ אین

  .بشری سپرده شده אست

های بشری به  تاریخ دאنش: אوّالً. شود گونه אشکاالت مشخص می د، پاسخ אینبا توجه به آنچه گفته ش
ها چنان عمیق و گسترده אست که در אین میان، حقیقت  دهد که אختالفات فکری אنسان روشنی گوאهی می

کامالً گم شده אست و به جای کشف حقیقت یا نزدیک شدن به آن، جز بر حیرت و سرگردאنی אو אفزوده نشده 
توאن گفت که در אمور نظری، شاید حتی یک مورد هم نباشد که همۀ آحاد بشر در آن  به جرئت می. אست
دאنند که بعضی אز אندیشمندאن  کسانی که با تاریخ אندیشه آشنایی دאرند به خوبی می. نظر دאشته باشند  אتفاق

ی אصول مسلم ریاضی مانند ترین אمور، مانند وجود عالم خارج، وجود خود אنسان و حت حتی بر سر بدیهی
یک نگاه کوتاه، آن هم تنها به حوزۀ کالم و . אند ها بوده هم شک و تردید دאشته و یا حتی منکر آن ۲×۲=۴

אی که  کند، به گونه رو می به ها فرقۀ گوناگون و معرکۀ آرאی عجیبی رو کم با ده عقاید אسالمی، ما رא دست
رو هر کدאم برאی خود فرقۀ جدیدی  ه نظر وאحد دست یابند و אز אینאند ب بینیم پدر و پسر هم نتوאنسته می
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אز طرف دیگر تمام متکلمان مسلمان در طول تاریخ אسالم، با همۀ אختالفات موجود میان  ١٥.אند درست کرده
خود، در بسیاری אز مسائل با فیلسوفان مسلمان نیز אختالفات عمیق و بنیادی دאرند و عارفان مسلمان هر دوی 

کنند و فقها نیز هر سۀ  جو می و دאنند و حقیقت و طریق کشف آن رא در אمری دیگر جست ها رא بر خطا می ینא
אما در دאخل אدیان . کنند و تازه אین معرکۀ آرא تنها در عالم אسالم אست ها رא، در بسیاری אز موאرد، تخطئه می אین

های  وאجه هستیم و جدא אز אختالفات میان فرقهکنیم م دیگر نیز همین אختالف عمیق مذאهب رא مشاهده می
  ١٦.تر אست ، بسیار אساسی...دینی، אختالفات میان خود אدیان، مانند אسالم، مسیحیت، یهودیت و  درون

ها نظیر بودیسم،  ها شاهد אختالفات میان אدیان אلهی אز یک سو و دیگر مکاتب و آیین אفزون بر همۀ אین
هایی אست که بین همۀ مکاتب شرق با مکاتب  ها و تعارض ها تفاوت تر אز אینهستیم و باال... هندوئیسم و 

ها و  مطالعه و تحقیق در تمام אین فرقه. غرب و یا بین مکاتب אلهی و مکاتب مادی و אلحادی وجود دאرد
  .هدخوא ها، عمری به درאزאی خود تاریخ می جو و یافتن حقیقت אز میان آن و ها در طول تاریخ و جست مکتب

های فردی و אجتماعی ندאشته  ثانیاً، برخالف אدعای مزبور، چنین نبوده אست که אختالفات عقیدتی زیان
אهمیت  مسئلۀ کالمیِ کم . ریشۀ بسیاری אز منازعات אجتماعی در تاریخ، אختالفات אیدئولوژیک بوده אست. باشد

آن همه جنگ و کشتار و شکنجه میان  ودورאن محنت  در صدر אسالم، عامل אیجاد حدوث یا قدم کالم אلهی
ها سال אدאمه دאشت، ناشی אز باطل دאنستن אسالم و  های عظیم صلیبی، که ده جنگ. معتزله و אهل حدیث شد

אگر مسیحیان אسالم رא دین حقیقی אلهی و پیامبر אسالم . مسلمانان אز سوی مسیحیان بود
ترین شهید  بزرگ. دאد هایی رخ نمی دאنستند، چنین جنگ א میو قرآن رא وאقعاً אز سوی خد) آله و علیه אهللا صلی(

تنها به אین دلیل به شهادت رسید که خوאرج، אو رא אز نظر فکری و אعتقادی ) אلسالم علیه(تاریخ، حضرت علی 
با پذیرفتن موضوع حکمیت، مرتکب گناه ) אلسالم علیه(دאنستند؛ چرא که معتقد بودند حضرت علی  کافر می
אگر אمیر אلمؤمنین . אلقتل אست  ه אست و אز نظر دینی، مرتکب گناه کبیره، אگر توبه نکند، کافر و وאجبکبیره شد

شد  کم مسیر تاریخ אسالم عوض می دאد، چه بسا دست شد و حکومت خود رא אدאمه می شهید نمی) אلسالم علیه(
رא به אین دلیل ) אلسالم علیه(ن شریح قاضی، فتوאی قتل אمام حسی. یافتند و مسلمانان سرنوشت دیگری می

אو با אین . دאنست کرد که אز دیدگاه دینی بیعت نکردن با خلیفۀ زمان و خروج بر אو رא کفر و بدعت می صادر 

                                                 
  .אست بهشمیهگذאر فرقۀ  که پایه) پسر(و אبو هاشم جُبّایی  جُبائیانکه مؤسس فرقۀ ) پدر(مانند אبو علی جُبّایی . ١٥

های دאخلی آنان ربطی به حقانیت אصل אین אدیان ندאرد؛ چرא که عوאمل  بدیهی אست که تعارض میان تعالیم אدیان و یا فرقه. ١٦
نایی אعت گوناگونی منشأ אین אختالفات אست؛ دور شدن אز تعالیم یک پیامبر بعد אز خود אو، تحریف آن دین یا کتاب آسمانی، بی

بارۀ رهبری بعد אز خود و نادیده گرفتن جانشینان آنان، אغرאض و منافع شخصی و پیروی אز هوאهای   به دستورאت پیامبرאن در
سازی و رهبریِ آن، جمع کردن مریدאن و بسیاری  طلبی، تمایل نفسانی به فرقه طلبی و قدرت نفسانی، تعصبات کورکورאنه، جاه
אدیان و  پیروאن همچنین باید میان אختالفات. های دאخلی آنان אست تالفات میان אدیان و یا فرقهعوאمل دیگر منشأ بروز אین אخ

آنچه متأسفانه وجود دאرد، אختالفات پیروאن אدیان אست، . تفاوت قائل شویم אصل دین و پیامبرאنمذאهب با یکدیگر و אختالف در 
אنبیا . مبرאن در حوزۀ אمور نظری و אعتقادی به هیچ وجه تعارضی نیستکه به بعضی אز علل آن אشاره شد، אمّا میان تعالیم پیا
دאنستند، تابع و  אگر مردم سخن پیامبرאن رא حجت و אز طرف خدא می. אند خود برאی رفع אختالف، אعم אز دینی و غیر دینی، آمده

کردند و بدون تعصب و هوאهای  پیروی میبارۀ چگونگی برطرف کردن אختالفات بعد אز خود  تسلیم آن بودند، אز تعلیم آنان در
نمودند، هرگز شاهد אین همه منازعات در درون یا  کردند، پیروی می نفسانی אز جانشینان رאستینی که خود آنان معرفی می

نان در غیر אین صورت אگر قرאر باشد که مردم، حتی سخن خود پیامبرאن رא نادیده بگیرند، در زمان حضور آ. میان אدیان نبودیم
) آله و علیه  אهللا صلی(های مکرر و متعدد پیروאن پیامبر אسالم  تاریخ אسالم و سرپیچی. هم شاهد אختالفات زیادی خوאهیم بود

  .אز دستورאت حضرت در زمان حضور אیشان، نمونۀ بارز אین مدعا אست
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ترور، کشتار و فجایع عظیمی که در تاریخ و به ویژه در دنیای אمروز به . فتوא فاجعۀ عظیم کربال رא پدید آورد
پدید آمده אست و در درجۀ אوّل کمر به کشتار و نابودی کامل شیعیان جهان  وسیلۀ فرقۀ منحرف وهابیت

אند، تنها ناشی אز אین عقیدۀ باطل و אنحرאفی אست که آنان، شیعیان رא به دلیل אعتقاد و אعمالشان مشرک  بسته
ز همۀ یهودیان، بارۀ همۀ אهل سنت و نی بارۀ شیعیان، بلکه در دאنند و אین رא نه تنها در אلقتل می  و وאجب

دאنند و אگر אمکان آن رא بیابند، پیروאن تمام אدیان رא אز دم  ها صادق می مسیحیان و پیروאن همۀ אدیان و آیین
های مسیحی  ها و منازعات خونین فرقه אفزون بر جهان אسالم، تاریخ مسیحیت نیز پر אز جنگ. گذرאنند تیغ می

ۀ قرون وسطی رא نظام کلیسا و مسیحیانی به وجود آوردند که دورאن سیاه و وحشتناک هزאر سال. بوده אست
دאنستند و بر אساس همین אعتقاد، در طول چندین قرن، چنان  گذאر در دین می مخالفان خود رא کافر و بدعت

 هایی بود ها تنها نمونه אین. شود کشتار و فجایعی به بار آوردند که با شنیدن آن مو بر אندאم هر אنسانی رאست می
  .گیرد هایی که אز אختالفات فکری و عقیدتی سرچشمه می ها و درگیری אز نزאع

پوشی אز آثار زیانبار אجتماعی، אز آن جا که حق یکی بیشتر نیست و بخش אعظم  אفزون بر אین، با چشم
مسیر بندی به یک عقیدۀ باطل در تمام عمر، ثمری جز دور شدن אز  אند، پای فِرَق و مذאهب گوناگون بر باطل

کمال و رشد روحی و فکری، אنحرאف אز هدف آفرینش و אز دست دאدن سعادت نهایی و אخروی ندאرد و אین 
  .های אجتماعی باالتر אست زیان אز تمام زیان

ها و صدها  همچنین رאه شکوفا شدن אستعدאدها تنها در صرف وقت زیاد برאی یافتن عقیدۀ حق אز میان ده
های אنسانی אست، بلکه  ه אین אمر خود عامل هرز رفتن و هدر دאدن عمر و سرمایهعقیدۀ گوناگون نیست؛ چرא ک

توאند در  که אصول و مبانی אصلی אعتقادی אز سوی پیامبرאن عرضه شد، قوא و אستعدאدهای אنسان می بعد אز آن
رشد و کمال  تر در همان مسیر عقیدۀ حق باشد و אستعدאد אو با אفزאیش دאئم جهت کسب معرفت بیشتر و کامل

  .علمی و אخالقی، شکوفایی و پرورش یابد

جانبۀ אمور  نیاز نیست و توאنایی אدאرۀ همه در אمور عملی و אجتماعی هم به هیچ وجه אنسان אز تعالیم אنبیا بی
های אول و دوّم جهانی،  ها و فجایع אنسانی چیست؟ آیا جنگ אگر چنین אست، پس אین همه جنگ. خود رא ندאرد
شته یا مجروح شدن صدها میلیون نفر در سرאسر عالم منجر شد و به אحتمال بسیار، بروز جنگ سوم که به ک

کفایتی جوאمع بشری  دهندۀ بی جهانی، که در אثر آن ممکن אست نسل بشر در معرض אنقرאض قرאر گیرد، نشان
کنون، جهان تنها دو ماه دهد که אز زمان پایان جنگ دوم جهانی تا در אدאرۀ אمور خود نیست؟ آمار نشان می

אی אز جهان جنگی  بدون هیچ جنگی بوده אست و صرف نظر אز אین مدت کوتاه، روزی نبوده אست که در نقطه
ها و منابع عظیم روی زمین، فقر گسترده و روزאفزونی که صدها میلیون نفر رא  با وجود ثروت. روی ندאده باشد

ها و مظالم אجتماعی و  کودک و بینوא در אثر گرسنگی، אنوאع تبعیض در دنیا فرא گرفته אست، مرگ روزאنۀ هزאرאن
های  ها و بیماری بسیاری مشکالت و معضالت دیگر در جوאمع، مانند گسترش فساد و فحشا، אفزאیش خودکشی

رفاه و آرאمش نسبی بعضی אز جوאمع نباید ما رא אز . همه حاکی אز بطالن אدعای یاد شده אست... روאنی و 
گذشته אز אین، آیا رضایت مردم بعضی אز אین جوאمع، . ۀ אوضاع بسیار نابسامان بیشتر کشورها غافل کندمشاهد

ها אست؟ ممکن אست  دهندۀ رضای אلهی و در مسیر هدف آفرینش و رشد و کمال وאقعی بودن آن لزومًا نشان
سامان دهند که رضایت  بعضی אز אجتماعات بشری قوאنینی میان خود وضع کنند و אمور خود رא به نحوی

گرאیان و یا تصویب قوאنین مربوط  بسیاری אز آنان رא به همرאه دאشته باشد، مانند تأیید אرتباط یا אزدوאج همجنس
، אما سؤאل אین אست که آیا אوضاع چنین جوאمعی به معنای رشد و ...به برتری سفیدپوستان بر دیگرאن و 

توאن هموאره رضایت فرد یا  اسخ منفی אست و به همین دلیل نمیها אست؟ روشن אست که پ سعادت حقیقی آن
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جامعه رא אز אمور نظری و عملی خود، لزوماً حاکی אز رضایت אلهی و عقاید و عملکردهای آنان رא مستلزم رشد و 
ی رو، پیام خدאوند و رسوالن אو تنها در אمور معنوی و אرتباط روحی و معنو אز אین. ها دאنست کمال وאقعی آن

אین، هیچ אنسانی  بر بنا ١٧.گیرد אنسان و خالق نیست، بلکه تمام אمور معرفتی، عملی و אجتماعی بشر رא در بر می
توאنیم אصل  אین حقیقت رא می. توאند نقشی رא که אنبیا در جوאمع بشری دאرند، אیفا کند و جانشین آنان شود نمی

  .پیامبرאن بنامیمناپذیری  جانشین

  لهیعمل به رضای א. ۴

אما وאضح אست . توאند هزאرאن هزאر عمل مختلف אختیاری אنجام دهد אز آن جا که אنسان مختار אست، می
چنین نیست که אنسان אگر رאست بگوید یا دروغ، ظلم کند یا . ها رאضی نیست که خدאوند אز همۀ אعمال אنسان

אز آن جا که خدא . های אو رאضی باشددر همه حال خدאوند אز همۀ کار... عادل باشد، خدمت کند یا خیانت و 
پس یقیناً بعضی אز . حکیم אست، ممکن نیست که אنجام یک عمل و ضد آن، هر دو موאفق رضای אو باشد

אعمال אختیاری ما رضای אلهی رא در پی دאرد و بعضی دیگر بر خالف رضای אو אست و خشم و سخط وی رא به 
  .دنبال دאرد

ه مخلوق و بندۀ پروردگار عالم هستیم، אز جهت عقلی و فطری موظفیم ک אز سوی دیگر ما به حکم אین
هایی  که در تمام زندگی خود کاری رא אنجام دهیم که رضای אو در آن אست، به ویژه که تمام אمکانات و نعمت

ما عطا ، همه رא אو به ...دهیم؛ مانند حیات، سالمت، عقل، אختیار، علم و  ها אعمال خود رא אنجام می که با آن
های אو در  کند که אز אین אمکانات و نعمت رو وظیفۀ بندگی و شأن مخلوق بودن אیجاب می کرده אست و אز אین

  .پسندد و به آن رאضی אست همان مسیری אستفاده کنیم که אو می

چک توאنیم بفهمیم که دقیقاً و در تمام موאرد کو אز طرف دیگر ما به تنهایی و بدون رאهنمایی خدאوند نمی
رو، ما در جایگاه یک مخلوق و بندۀ אلهی هموאره باید  אز אین. و بزرگ زندگی، رضای خالق در چه אموری אست

אی که אز  دهیم و אستفادۀ ویژه نگرאن אین مسئله باشم که ممکن אست خدאوند متعال אز کاری که אنجام می
אیم אسباب خشم و  یی که אنجام دאدهکنیم رאضی نباشد و برعکس، ممکن אست ما با کارها های אو می نعمت

אین، در אین جا هم بر خدא אست که به عنوאن آفریدگار، ما رא אز معیارها و  بر بنا. سخط وی رא فرאهم کرده باشیم
بر אین אساس خدאوند אین کار رא אز رهگذر نمایندگان خود که . مصادیق رضا و ناخشنودی خود مطلع کند

هایی هستند که אز سوی خدאوند، ما رא אز رضا و  آورאن و وאسطه אنبیا در وאقع پیام. هدد پیامبرאن هستند، אنجام می
سازند و بدیهی אست که آنچه موجب رشد و کمال ما אست عمل به رضای אو و پرهیز אز  سخط خالق مطلع می

  .موجبات خشم و نافرمانی אو אست

א تأیید و آن رא یکی אز دالیل بعثت אنبیا ذکر אفزون بر אین تبیین عقلی، کتاب و سنت نیز بر همین אمر ر
در آیات پانزدهم و شانزدهم سورۀ مائده، که ذکر آن پیش אز אین گذشت، هدف אز אرسال رُسُل و . کنند می
אز (های سالم  های آسمانی، هدאیت کسانی ذکر شده אست که قصد پیروی אز رضای אلهی و پیمودن رאه کتاب

شوند و به سوی نور  رא دאرند و تنها אز همین طریق אست که אز ظلمات خارج می) یخطا و خشم و نافرمانی אله

                                                 
 .در درس مربوط به رאبطۀ دین و دنیا، ضرورت אین אمر بیش אز پیش روشن خوאهد شد. ١٧
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אستدالل بر ضرورت بعثت אنبیا אز طریق ضرورت عمل به رضای אلهی، در روאیات אمامان . شوند رهنمون می
  ١٨.نیز آمده אست) אلسالم علیهم(معصوم 

  אهدאف کلی بعثت אنبیا در قرآن

אز . אند ره شد، در بیان هدف کلی بعثت پیامبرאن، عقل و نقل با هم هماهنگطور که قبالً هم אشا همان
  :کند رو قرآن کریم، אین هدف کلی رא با تعابیر گوناگون زیر بیان می אین

  ها به سوی نور ها و هدאیت آن ها אز تاریکی خارج کردن אنسان. ۱

های  انه جاهل אست و در אنوאع تاریکیگ های سه אنسان به خودی خود و بدون رאهنمایی خدא، به آن معرفت
دهند و  ها نجات می رو אنبیا با معرفت بخشیدن به אو، وی رא אز אین تاریکی אز אین. برد نقص و جهل به سر می

אفتد که אو رא אز  אما بدون هدאیت אلهی، زمام فکر آدمی به دست کسانی می. کنند אو رא به سوی نور هدאیت می
אی جز نابودی سعادت אخروی אو  برند که ثمره کنند و به سوی ظلمات می هم خارج می همان نور אوّلیۀ فطری

  :ندאرد

یَهْدِي بِهِ ٭  قَدْ جَاءَكُم مِّنَ אللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُّبِینٌ...  یَا أَهْلَ אلْكِتابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا﴿
رِجُهُمْ مِنَ אلظُّلُمَاتِ إِلَى אلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى אللَّهُ مَنِ אتَّبَعَ رِضْوאنَهُ سُبُلَ אلسَّالمِ وَیُخْ

   ١٩﴾صِرאطٍ مُّسْتَقِیمٍ

אز طرف خدא نور و کتابی روشن و روشنگر ... אی אهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمد 
خدאوند به وسیلۀ آن، کسانی رא که אز خشنودی אو پیروی کنند به . به سوی شما آمد

ها  برد و آن ها به سوی نور می کند و آنان رא אز تاریکی ای سالم و سالمت هدאیت میه رאه
  .کند رא به رאه رאست هدאیت می

تُ אللَّهُ وَلِيُّ אلَّذِینَ آمَنُوא یُخْرِجُهُم مِّنَ אلظُّلُمَاتِ إِلَى אلنُّورِ وَאلَّذِینَ كَفَرُوא أَوْلِیاؤُهُمُ אلطَّاغُو﴿
   ٢٠﴾אلنُّورِ إِلَى אلظُّلُماتِ أُوْلئِكَ أَصْحَابُ אلنَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ یُخِْرجُونَهُم مِّنَ

ها به سوی  ها رא אز تاریکی آن. אند خدאوند دوست و سرپرست کسانی אست که אیمان آورده
ها به دست  کسانی که کافر شدند، دوستی و سرپرستی آن) אما. (برد نور بیرون می

آنان אهل . برند ها بیرون می ه آنان رא אز نور به سوی تاریکیאفتد ک هایی می طاغوت
  .אند و همیشه در آن خوאهند ماند آتش

אلر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ אلنَّاسَ مِنَ אلظُّلُمَاتِ إِلَى אلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَאطِ ﴿
   ٢١﴾אلْعَزِیزِ אلْحَمِیدِ

                                                 
تر روאیات אین باب به  ؛ به طور کلی، بیش۲، باب אالضطرאر אلی אلحجه، ج کتاب אلحجه، ۱، ج אصول کافی :ک.برאی نمونه ر. ١٨

های אلهی، אعم אز پیامبرאن و אمامان، אختصاص دאرد که کامالً با دالیل عقلی و قرآنی یادشده  אثبات ضرورت وجود حجت
  .هماهنگ و موאفق אست

 .۱۵ ـ ۱۶/ مائده. ١٩

 .۲۵۷/ بقره. ٢٠

  .۱/ אبرאهیم. ٢١
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کتابی אست که آن رא بر تو نازل کردیم تا مردم رא به אجازۀ ) قرآن אین(אلف الم رא، 
אیمان و معرفت، (به سوی نور ...) ی جهل و کفر و ظلم (ها  پروردگارشان אز تاریکی

  ٢٢.به سوی رאه خدאوند عزیز و ستوده هدאیت کنی) یعنی

  ها אتمام حجت بر אنسان. ۲

رو אگر אز  فت کامل در آن سه موضوع رא ندאرند؛ אز אینها به تنهایی توאنایی کسب معر گفتیم که אنسان
هدف و مسیری که خدאوند آنان رא برאی رسیدن و پیمودن آن آفریده אست، منحرف شوند و در تشخیص 

توאنند برאی אین خطا و אنحرאف خود در محضر دאدگاه عدل  معیارها و مصادیق رشد و کمال به خطا روند، می
  .شان هم موجه אستאلهی عذر بیاورند و عذر

یابی به  ها معرفی کند و رאه و بیرאهۀ دست אین، بر خدאوند אست که هدف خود رא אز خلقتشان به آن بر بنا
ها  ها و مخاطرאت آن، به آنان بشناساند تا رאه عذر و بهانه رא بر آن ها و پیچیدگی אین هدف رא، با تمام ظرאفت

به همین دلیل قرآن کریم یکی دیگر אز אهدאف کلی بعثت . ام کندببندد و به אین وسیله حجت رא بر آنان تم
ها بر خالف عدل و حکمت אلهی  کند که بدون آن مجازאت אنسان پیامبرאن رא אتمام حجت بر بشر معرفی می

  :אست

   ٢٣﴾لِرُسُالً مُّبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى אللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ אلرُّسُ﴿

אین پیامبرאن، دیگر حجتی ) آمدن(دهنده بودند، تا بعد אز  دهنده و بیم پیامبرאنی که بشارت
  ).و بر همگان אتمام حجت شود(برאی مردم در پیشگاه خدא باقی نماند 

رَسُوالً فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِنْ  وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بَِعذَאبٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوא رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا﴿
   ٢٤﴾قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى

با عذאبی ) که پیامبر و کتاب آسمانی برאیشان فرستاده شود(אگر آنان رא پیش אز آن 
پروردگارא، چرא پیامبری برאی ما نفرستادی تا אز «: گفتند می) در قیامت(کردیم،  هالک می

  .»که ذلیل و رسوא شویم؟ آنآیات تو پیروی کنیم، قبل אز 

   ٢٥﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى َنبْعَثَ رَسُوالً﴿

مبعوث ) ها برאی آن(که پیامبری  مجازאت نخوאهیم کرد مگر آن) قومی رא(ما هرگز 
  ٢٦.کنیم

  چکیده

و  ناخوאه وی رא به אختالفات چون زندگی אجتماعی، همرאه با صفات و אمیال خاصِ وجود אنسان، خوאه  
های مادی و معنوی אنسان و دور ساختن  کشاند و אین אمر ثمری جز نابودی سرمایه  منازعات אجتماعی می

                                                 
  .۱۰ـ  ۱۱/ ؛ طالق۹/ ؛ حدید۵/ ؛ אبرאهیم۵۲ـ  ۵۳/ شوری: ک.و نیز ر. ٢٢

 .۱۶۵/ نساء. ٢٣

  .۱۳۴/ طه. ٢٤

 .۱۵/ אسرאء. ٢٥

  .۵۹و  ۴۷/ ؛ قصص۲۰۸ـ  ۲۰۹/ ؛ شعرאء۷/ ؛ یونس۱۹/ ؛ مائده۱۵۵ـ  ۱۵۷و  ۱۳۰ـ  ۱۳۱/ אنعام: ک.همچنین ر. ٢٦
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کند که אوّالً تا آن جا که  رو خدאوند אز طریق مجموع تعالیم אنبیا کاری می אو אز هدف آفرینش ندאرد، אز אین
  .ترین وجه ممکن برطرف شود ممکن אست אختالفی پیش نیاید و ثانیاً אگر پیش آمد به عادالنه

جانبه و عادالنه אست؛  الزمۀ رفع אختالف میان אفرאد بشر، عرضۀ یک نظام حقوقی و אجتماعی کامل، همه 
رو قرآن یکی אز אهدאف بعثت پیامبرאن رא رفع אختالف و برقرאری قسط و عدאلت אجتماعی  אز אین
  .شمارد می

منحصر به منازعات حقوقی نیست، بلکه باالتر אز آن رفع  وسیلۀ پیامبرאن، رفع אختالف میان אفرאد به  
ترین متکلم، فیلسوف و عارف زمان  رو الزم אست پیامبرאن، کامل אز אین. אختالفات فکری و عقیدتی אست

خود باشند تا بتوאنند با دאنش وسیعی که خدאوند به آنان عطا کرده אست، میان تمام دאنشمندאن و متفکرאن 
ها אست، نظر نهایی و حق رא معرفی  אلخطاب همۀ کالم کنند و با کالم خود، که فصل زمانشان دאوری 

  .کنند

که مخلوق خدאوند هستیم، אز نظر عقلی و وجدאنی وظیفه دאریم که در تمام אعمال אختیاری،  ما به دلیل آن 
ر تمام موאرد دאنیم که د אما چون نمی. رضای خالق خود رא در نظر دאشته باشیم و آن رא رعایت کنیم

کوچک و بزرگ زندگی خود، در پیش گرفتن کدאم عقیده، گفتن کدאم سخن و رفتار به کدאم عمل رضای 
  پروردگار رא در پی دאرد، بر عهدۀ אو אست که در تمام אبعاد و شئون گوناگون زندگی بشر، رضای خود رא به

کند و  بات نزدیکی به אو رא فرאهم میوسیلۀ پیامبرאنش به ما معرفی کند؛ چرא که عمل به رضای אو موج
  .شود رشد و کمال هم جز در سایۀ نزدیکی به אو حاصل نمی

در بسیاری אز کتب אعتقادی، هدف אز بعثت پیامبرאن، تعلیم و تربیت و برقرאری عدאلت אجتماعی و نظایر  
رو، אین אشکال وאرد  אز אین. ها با هدف آفرینش אنسان ذکر گردد که אرتباط אین آن   شود، بی آن ذکر می

ها אین توאنایی رא دאرند که کم و بیش אمور مربوط به خود رא אدאره و نیازهای نظری  شود که خود אنسان می
  .و عملی خود رא برطرف کنند و نیازی به رאهنمایی پیامبرאن نیست

ضۀ بعضی تعالیم در پاسخ אشکال باال باید بر אین نکته تأکید شود که هدف אز بعثت پیامبرאن، تنها عر 
علمی، אخالقی و حقوقی نیست که کسی بتوאند خودکفایی نسبی אنسان در אین אمور رא אدعا کند، بلکه 

ها هم  هدف אصلی بعثت، شناساندن هدف آفرینش به אنسان و معرفی تمام وظایف بندگی אو אست و אین
وسیلۀ  ازی אز تعالیم אلهی به نی توאند אز پیش خود אدعای خودکفایی و بی אموری אست که هیچ کس نمی

که تعلیم و تربیت و برقرאری عدאلت אجتماعی مهم تلقی شده و جزو אهدאف  دلیل אین. אنبیا رא مطرح کند
رو، אنسان  אز אین. کنند אست، אین אست که אین אمور به تحقق هدف خلقت کمک می  بعثت مطرح شده

مد که خدאوند متعال کدאم نوع אز تعلیم و تربیت و روאبط توאند به تنهایی بفه بدون رאهنمایی پیامبرאن نمی
  .پسندد אجتماعی در جهت تحقق هدف آفرینش رא می

. אفزون بر همۀ אین مطالب، אدعای خودکفایی אنسان در אمور یادشده، حتی به طور نسبی، نادرست אست 
رא به روشنی حاکی אز بطالن های بشر و ثمرאت زیانبار و حتی خونبار אین אختالف آ تاریخِ آرא و אندیشه
 .אدعای مذکور אست
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

  بارۀ رאبطۀ دین و دنیا؛ نظرאت مختلف در 

  دالیل ضرورت و وقوع دخالت دین در אمور دنیایی אنسان؛ 

  مور دینی و אمور دنیایی در فرهنگ אسالم؛معنای دقیق א 

  .نحوۀ دخالت دین در אمور دنیایی 

  مروری بر مباحث پیشین

توאند در برאبر  אین نمی بر در جلسات پیش گفتیم که خدאوند אنسان رא برאی هدفی خاص آفریده אست، بنا
نه و در هر رאهی که دوست تفاوت باشد و אجازه دهد که אنسان هرگو چیزهایی كه به אین هدف مربوط אست بی
رو خدאوند کسانی رא برگزیده אست تا پیام אو رא در معرفی אین هدف و  دאرد زندگی خود رא به پایان ببرد؛ אز אین

سازد، به אطالع وی  رساند و چیزهایی كه אو رא אز אین هدف دور می رאه و روشی که אنسان رא به אین هدف می
  .برسانند

های مربوط  بدאنیم که آیا تعالیم پیامبرאن تنها در אمور אخالقی و معنوی و آموزش خوאهیم در אین جلسه می
  .گیرد كه אین تعالیم شئون مختلف زندگی دنیایی بشر رא هم در بر می به مبدأ و معاد منحصر אست یا אین

  رאبطۀ دین و دنیا
شناسی  رאنگیزترین مباحث دینب ترین و بحث אین مسئله که رאبطۀ دین و אمور دنیایی چگونه אست، אز مهم

در . گیری در אین موضوع وאدאشته אست های دور تا אمروز، بسیاری אز متفکرאن رא به موضع אست که אز گذشته
كه آیا دین تنها אمور אخالقی و معنوی رא در بر  אین موضوع، مسائل گوناگونی مطرح אست؛ مسائلی مانند אین

ت دאرد؟ אگر پاسخ مثبت אست، אوّالً دلیل عقلی و نقلی אین אدعا چیست؟ یا در אمور دنیایی هم دخال. گیرد می
ثانیاً چرא باید دین در אین אمور دخالت کند و چرא خدאوند אدאرۀ نیازهای دنیایی אنسان رא به خود אو وאگذאر نکرده 

ها؟ و آیا אین  ی אز آنאست؟ ثالثاً محدودۀ אین دخالت تا کجا אست، آیا در همۀ אمور دنیایی אست یا تنها در بعض
های  كه دین برאی אدאرۀ مناسبت های אرشادیِ پرאکنده אست یا אین دخالت تنها تعدאدی אظهار نظر یا توصیه

  مختلف אمور دنیایی، برنامۀ کامل و منسجمی אرאئه کرده אست؟

  بارۀ رאبطۀ دین و دنیا دو نظریۀ کلی در

  :دین و دنیا، دو نظریۀ کلی مطرح شده אست بارۀ رאبطۀ در پاسخ به سؤאالتی אز אین دست در

  אنکار رאبطۀ دین و دنیا) אلف

دאنسته و معتقد  در طول تاریخ عدۀ بسیاری حوزۀ تعالیم دینی رא تنها در אمور אخالقی و معنوی منحصر 
. אست אند که אساساً دین در אمور دنیایی بشر دخالتی ندאرد و אین אمور بر عهدۀ خود אنسان گذאشته شده بوده

های شرقی و همچنین عرفا و متصوفه و بسیاری אز زאهدאن و رאهبان مسیحی، در طول تاریخ، به  بعضی אز آیین
در ذهن بسیاری אز تودۀ مردم و حتی مؤمنان مسیحی و . אند אی دאشته ویژه در قرون وسطی، چنین عقیده



 ۲۳  سومجلسه / )۲(کالم و عقايد 

Kalam (2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

אی אز روشنفکرאن  אمروزه عده. وجود دאردهم همین تلقی אز دین وجود دאشته אست و אمروزه نیز ... مسلمان و 
رو سخن אز مفاهیمی نظیر אقتصاد אسالمی، حقوق אسالمی و مانند  نیز همین نگرش رא به دین دאرند و אز אین

  .کنند آن رא نادرست و در وאقع نوعی بدعت در دین تلقی می

  پذیرش رאبطۀ دین و دنیا) ب

پردאختن به אمور دنیایی رא جزء متن دین و بخش ضروری در برאبر دستۀ پیشین، کسان دیگری هستند که 
  .دאنند، نه چیزی که אز حقیقت دین خارج אست آن می

  بارۀ رאبطۀ دین و دنیا  نظریۀ صحیح در
رو  אز آن جا که אطالعات دقیقی אز محتوאی کامل و حقیقی אدیان قبل אز אسالم در دست ما نیست؛ אز אین

کنیم و چون  هد مربوط به אین بحث אز آیات و روאیات אسالمی אستفاده میناگزیر برאی אرאئۀ دالیل و شوא
بارۀ سایر אدیان هم صادق  אین نتایج کلی אین بحث در بر حقیقت אصلی و کلی همۀ אدیان אلهی یکی אست، بنا

  .خوאهد بود

بسیاری دאرد، های  دهد که نه تنها دین برאی אمور دنیایی پیام نگاهی אجمالی به تعالیم אسالم نشان می
دالیل . کند بلکه אین אمر جزء جدאنشدنی حقیقت دین אست و حذف آن چهرۀ بسیار ناقصی אز دین ترسیم می

  :توאن در دو بخش بررسی کرد אثبات אین مدعا رא می

  دالیل ضرورت دخالت دین در אمور دنیایی؛) אلف

  .دالیل وقوع אین دخالت) ب

  دنیاییدالیل ضرورت دخالت دین در אمور ) אلف

אقتصاد، وضع قوאنین حقوقی در : در אین بخش دالیل ضرورت دخالت دین در شئون مختلف دنیایی، مانند
אین دالیل به طور كامل با دالیلی . شود بررسی می... های گوناگون، سیاست و حکومت، אمور خانوאده و  حوزه

دهد که درک دقیق و  رتباط نشان میکه در بحث אز ضرورت بعثت پیامبرאن مطرح شد، אرتباط دאرد و אین א
کامل فسلفۀ بعثت تا چه حد در فهم بسیاری אز مباحث دینی مؤثر אست؛ به بیان دیگر علت אصلی 

אی بایسته درک نشده  های موجود در אین مباحث אین אست که مسئلۀ ضرورت بعثت پیامبرאن به گونه فهمی كج
  .אست

  توجه به هدف آفرینش אنسان. ۱

هدف אز فرستادن پیامبرאن و تعالیم دینی، تحقق بخشیدن به هدف آفرینش אنسان، یعنی  دאنیم که می
حال سؤאل אین אست که آیا אمور مادی و دنیایی . نهایت אست حرکت مستمر אو در رאستای رشد و تعالی بی

در طول  ها אنسان. زندگی אنسان نیز در رشد و کمال אو مؤثر אست یا خیر؟ وאضح אست که پاسخ مثبت אست
کند  عقل حکم می. אند های بسیار گوناگون و متعارضی رא برאی אدאرۀ אمور دنیایی خود در پیش گرفته تاریخ رאه

אگر ما در אمور אقتصادی هرگونه كه بخوאهیم . توאند موجب رشد אنسان شود های متضاد نمی که تمام אین شیوه
دهیم تنظیم كنیم، یا روאبط و قوאنین  ود تشخیص عمل کنیم و دאد و ستد و معامالت خود رא هرگونه که خ

توאنیم به رشد برسیم؟  حقوقی و قضایی خود رא به هر شکلی که بدאنیم برقرאر سازیم، آیا در אین صورت می
های ما رא  אی که رضایت، منافع و خوאسته توאنیم تمام אین אمور رא به گونه ما می. روشن אست که چنین نیست
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. دهیم ولی אین אمر غیر אز אین אست که ما אز אین طریق به رشد و کمال دست یابیم تأمین کند، אنجام
  .تفاوت باشد توאند نسبت به אمور دنیایی بی אین، دین که برאی رشد بشر آمده אست، نمی بر بنا

  عمل به رضای אلهی. ۲

ظفیم در مقام بندۀ كه مخلوق خالقی علیم و حکیم هستیم، مو در جلسۀ گذشته گفتیم که ما به حکم אین
אو رضایت אو رא در تمام عقاید و אعمال زندگی به دست آوریم و نباید هرگونه که مایلیم و خود تشخیص 

حال پرسش אین אست که אگر ما در אمور دنیایی خود هرگونه که بخوאهیم عمل کنیم، آیا . دهیم رفتار کنیم می
ها به אمور  ر تمام אعمال بشر در طول تاریخ، که אغلب آنאین رفتار ما رضایت אلهی رא در پی خوאهد دאشت؟ אگ

دنیایی مربوط אست، بدون אستثنا مورد رضای خدאوند باشد، پس چه نیازی به فرستادن پیامبرאن بوده אست؟ آیا 
تمام אنوאع معامالت אقتصادی میان אفرאد بشر، مصرف هرگونه خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و אنجام هرگونه 

. گونه نیست مورد رضای پروردگار אست؟ روشن אست که אین... با همسر و فرزند در محیط خانوאده و  رفتاری
אین، אگر خدאوند پیامبرאن رא برאی آگاه كردن مردم אز رضا و سخط خود فرستاده אست، ضروری אست که  بر بنا

دخالت کند و آنان رא אز خشم و  دهد، ها رא تشکیل می در אمور دنیایی مردم هم، که بخش بزرگی אز زندگی آن
  .خشنودی خویش در אین אمور آگاه نماید

نیز ... چگونگی آب یا غذא خوردن، خوאبیدن و : كه אسالم گاه حتی در אمور بسیار جزئی، مانند دلیل אین
پیروאن خود رא رאهنمایی کرده אست אین אست که آدمیان در میزאن بندگی خدא و عمل به رضای אو و قصد 

ها در אعمال خود تنها خوאست و خشنودی  عت אز وی درجات و مرאتب بسیار مختلفی دאرند؛ بعضی אز آنאطا
دهند و به رضای پروردگار هیچ توجهی ندאرند و بعضی دیگر گاه مطابق رضای אلهی و  خود رא مالک قرאر می

و بزرگ خود در زندگی، چنان  کچאما אگر אنسانی بخوאهد در تمام رفتارهای كو. کنند گاه بر خالف آن رفتار می
ترین אمور هم رضای خدא رא بر خوאست خود ترجیح دهد،  تسلیم و بندۀ پروردگار خود باشد که حتی در جزئی

الزم אست که خدאوند אو رא در אین אمور هم رאهنمایی کند و رضای خود رא به אو بشناساند، زیرא میزאن رشد و 
אهمیت نیز  لهی بستگی دאرد؛ کسانی که حتی در אمور بسیار جزئی و کمكمال אنسان به میزאن رعایت رضای א
אنبیا . رسند كه تصور آن دشوאر אست אندیشند، به درجاتی אز تعالی و کمال می تنها به خشنودی پروردگار خود می

  .مصدאق بارز אین אمرند) אلسالم علیهم(و در رأس آنان چهارده معصوم ) با درجات متفاوت(و אولیا 

  رفع אختالف. ۳

אختالف میان אفرאد بشر، تنها در אمور فکری و אعتقادی منحصر نیست، بلکه بخش مهمی אز אختالف آنان 
אین، אگر  بر بنا. אست... روאبط אقتصادی، مسائل خانوאدگی، אمور سیاسی و : بارۀ אمور گوناگون دنیایی، مانند در

، الزم אست که در אمور دنیایی آنان هم دخالت كند و خدאوند پیامبرאن رא برאی رفع אختالف فرستاده אست
گونه که گفته شد، با אرאئۀ یک نظام حقوقی و אجتماعی کامل در شئون مختلف زندگی، یا אز אساس אز  همان

بروز אختالف در میان آنان جلوگیری كند و یا در صورت بروز אختالف، آن رא به صورتی عادالنه حل و فصل 
  .كند
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  ابل جسم و روحرאبطۀ متق. ۴

بر אساس دالیل عقلی و نقلی، אنسان אز جسم و روح تركیب یافته אست و نه تنها بسیاری אز مکاتب 
ها درک وجدאنی ما هم حاکی אز אین אست  فلسفی و عرفانی، بلکه آیات و אحادیث אسالمی و عالوه بر همۀ אین

  .که جسم و روح آدمی بر هم تأثیر متقابل دאرند

آید و وقتی  پدید می دردرود، در نفس یا روح ما אحساسی به نام  نی به دست ما فرو میهنگامی که سوز
به دلیل אین تأثیر و رאبطۀ متقابل میان جسم و روح . آید کند، دست و پای ما به حرکت درمی روح ما אرאده می

ا نیز، به شكلی مثبت یا گذאرند، بر ذهن و فکر و روح م אست كه بسیاری אز אمور دنیایی که بر جسم ما אثر می
دینی . چنین نیست که אمور جسمانی، هیچ אثری بر אمور روحی و معنوی ما ندאشته باشد. گذאرند منفی، אثر می

ها مانع אجابت دعا  لقمۀ حرאم تا مدت«یا » مَنْ ال مَعاشَ لَهُ ال مَعادَ لَهُ«دهد که  كه به پیروאن خود یاد می
تفاوت باشد و  توאند در مورد אمور دنیایی بی ، چگونه می...و » م جنگ با خدא אستربا به منزلۀ אعال«یا » شود می

سکوت کند؟ آیا ... در مورد معاش آدمی و معیارهای تشخیص مال حرאم یا حالل و تعریف و مصادیق ربا و 
ور دنیایی خود אند به کسب درآمد بپردאزند و در سایر אم توאند אجازه دهد که אفرאد אز هر طریقی که مایل می

אین، אز آن جا كه رفتارهای ما در دنیا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر  بر هرگونه که خوאستند رفتار كنند؟ بنا
گذאرد و אز طرفی تربیت فکری، روحی و معنوی هم در صدر تعالیم  ذهن و فکر و روح و معنویت ما تأثیر می

که دین در אمور دنیایی بشر هیچ موضعی ندאشته باشد و אدאرۀ אین رو ممکن نیست  پیامبرאن قرאر دאرد، אز אین
  .אمور رא به طور كامل بر عهدۀ خود אو بگذאرد

  دلیل وقوع دخالت دین در אمور دنیایی) ب

كه بدאنیم آیا دخالت دین در אمور دنیایی  אین برאی אین بر بهترین دلیل אمکان یک چیز وقوع آن אست؛ بنا
گیری متون دینی نسبت به אین אمر چگونه אست؟ با نگاهی  اید ببینیم قضاوت و موضعضروری אست یا نه، ب
אمور : کنیم که سرאسر آیات و אحادیث אسالمی مملوّ אز אظهار نظر در אمور دنیایی، نظیر אجمالی مشاهده می

ن نباید در אین אگر دی. אست... אقتصادی، حقوقی و قضایی، بهدאشتی و پزشکی، سیاسی، אجتماعی، خانوאدگی و 
ها در  אمور مدאخله کند، و یا به زعم برخی در אین אمور مدאخله نکرده אست، پس אین همه تعالیم و رאهنمایی

ها،  ها و آشامیدنی ها، خوردنی مورد چگونگی و אقسام معامالت אقتصادی و تعیین حدّ و مرز جوאز یا حرمت آن
ها، چگونگی تقسیم بسیار جزئی و دقیق אرث و بسیاری  ت آنها، تعیین جرאئم حقوقی و میزאن مجازא پوشیدنی

گیری در אین אمور بر عهدۀ خود אنسان گذאشته نشده אست؟ אز  אمور دنیایی دیگر برאی چیست و چرא تصمیم
خدאوند دنیای مادی و אجزא و روאبط آن و تأثیرאت אین . شود مجموع مباحث پیشین پاسخ אین سؤאل روشن می

جویی، بلکه برאی هدفی متعالی و אرزشمند  جسم و روح آدمی، نه برאی خوشگذرאنی و لذت אجزא رא بر روی
توאنیم در אمور دنیایی خود هرگونه که بخوאهیم عمل کنیم؛ حتی حق ندאریم با جسم خود  ما نمی. آفریده אست

אی  نیا، به عنوאن وسیلهجسم ما אمانتی אلهی אست که خدאوند آن رא در אین د. خوאهیم رفتار کنیم هرگونه که می
برאی رشد و کمال روحی و معنوی، در אختیار ما قرאر دאده אست و به همین دلیل אست که در دین אسالم 

אرאئه شده אست تا ... ها و  ها و آشامیدنی های بهدאشتی و پزشکی فرאوאنی، در مورد مصرف خوردنی رאهنمایی
אنیم با تقویت جسممان، אز آن به بهترین شکل در مسیر אی به جسم ما وאرد نشود و ما بتو کمترین صدمه

طور که جسم ما אبزאر تعالی روح ما אست و خدאوند، روح ما رא אز  همان. بندگی و رضای אلهی אستفاده کنیم
دهد، دنیا هم אبزאر سعادت آخرت ما و به تعبیر  طریق دستورאتی در مورد جسم، مانند روزه، رشد و پرورش می
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دینی که چنین نگرشی به دنیا دאرد، . אی برאی رسیدن به آن אست می، به منزلۀ پل و مزرعهروאیات אسال
ضروری אست که به ما بیاموزد که در אین مزرعۀ دنیا چه بکاریم و چگونه بکاریم تا در سرאی دیگر 

  .אرزشمندترین محصول رא بردאشت کنیم

  نگرگ برخیزی אز אین خوאب گرא      אی دریده پوستین یوسفان

  درאنند אز غضب אعضای تو می    یک خوهای تو به  گشته گرگان یک 

  شود گیرد دُمت مار و کژدم می      های چو مار و کژدمت آن سخن

  ٢٧ساله بنوش کاری همه ز آنچه می      روزه بپوش بافی همه ز آنچه می

  دین و حکومت

אست، تشکیل و אدאرۀ حکومت ها بسیار مؤثر  ترین אمور دنیایی که در سرنوشت אخروی אنسان یکی אز مهم
تأثیر صالح و فساد حکومت بر تعلیم و تربیت مردم אنکارناپذیر אست و سرאسر تاریخ بهترین گوאه אین . אست

  .؛ مردم تابع رאه و روش حاکمان خود هستند»אلنّاسُ علی دینِ مُلُوکِهِمْ«عبارت معروف אست که 

ها در طول تاریخ غالباً در مسیری نادرست و  حکومت رت بیشکنیم که  عالوه بر אین، به وضوح مشاهده می
ها تا چه אندאزه منشأ אختالفات گوناگون در جوאمع  دאنیم که عملکرد آن אند و می خالف رضای אلهی حرکت کرده

  .بشری بوده אست

 دאر تعلیم و تربیت درست مردم אست و برאی برطرف كردن אختالف مردم و عمل אین، אگر دین عهده بر بنا
بارۀ تشکیل حکومت و אدאرۀ آن هیچ موضعی  ها به رضای אلهی آمده אست، ممکن نیست که در کردن آن
به . سازترین مصادیق אمور دنیایی אست ترین و سرنوشت روشن אست كه אمور حکومتی هم אز مهم. ندאشته باشد

ر و אمام معصوم، به شرط همین دلیل אست که دین به طور مستقیم در אین אمر دنیایی دخالت کرده و پیامب
توאنند אین אمر رא به مردم  ها نمی آن. به تشکیل حكومت هستند  فرאهم باشد، موظف  که شرאیط عملی آن آن

و باالتر אز ) אلسالم علیه(و حضرت علی ) وآله علیه אهللا صلّی(تشکیل حکومت توسط پیامبر אکرم . وאگذאر کنند
بهترین دلیل وقوع دخالت دین در אین אمر ) فرجه تعالی אهللا جّلع(همه، تشکیل حکومت جهانی אمام زمان 

باید به אین نکته توجه دאشت که به دلیل אحتمال אنتخاب אشتباه در אمر خطیر حکومت و آثار . مهم دنیایی אست
אین ناپذیر ناشی אز آن، مردم در زمان حضور پیشوאی معصوم حق אنتخاب رهبر خود رא ندאرند و  زیانبار و جبرאن

، אیشان در پاسخ به אین سؤאل )אلسالم هیعل(در حدیثی אز אمام حسن عسکری . אمر تنها بر عهدۀ خدאوند אست
آیا حاکم صالح و «: فرماید که چرא مردم حق ندאرند در زمان حضور אمام معصوم حاکم خود رא אنتخاب کنند، می

آیا ممکن «: فرماید حضرت می» .اکم صالحح«: دهد رאوی پاسخ می» شایسته אنتخاب کنند یا حاکم ناصالح؟
» .بله«: گوید رאوی می» )و فردی ناصالح رא به جای אو אنتخاب نمایند؟(אست مردم در אنتخاب خود אشتباه کنند 

و باید אنتخاب אو (به همین دلیل אست كه مردم نباید خودشان حاکم خود رא אنتخاب کنند «: فرماید حضرت می
  .»)ندرא به خدא وאگذאر نمای

                                                 
 .۷۶۸پنجم، ص  ، دفترمثنوی معنوی. ٢٧
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  مفهوم دین و دنیا در فرهنگ אسالم

های معنوی و عرفانی و אدیان  های אسالم با بعضی אز آیین ترین تفاوت אز آنچه گفته شد یکی אز مهم
ها معنای زهد و تقوא در  در بسیاری אز آیین. شود و آن معنای عبادت و دیندאری אست شده روشن می تحریف

ز جامعه و کنار گذאشتن همۀ مظاهر دنیایی و گاه حتی پرهیز אز تشکیل پیش گرفتن شیوۀ رهبانیت و بریدن א
در אین مکاتب عبادت، تنها در ذکرگویی، نماز و . خانوאده و پناه بردن به معبد و صومعه و گوشۀ خلوت אست

دعا و بعضی אعمال و مناسک ظاهری منحصر אست و پردאختن به هرگونه אمورِ به ظاهر دنیایی، خالف زهد و 
  .شود بادت و دیندאری وאقعی تلقی میع

אما אز دیدگاه אسالم، توجه و אستفادۀ درست אز دنیا عین دین و دیندאری אست و אصالً بخشی אز حقیقت 
فکری و درونی אنسان » موضع«کند،  در אسالم آنچه دیندאری رא אز دنیاپرستی جدא می. دهد دین رא تشکیل می

ها در مسیر  های אلهی بنگرد و אز آن به אمور دنیایی به چشم سرمایهאگر אنسان . خارجی» موضوع«אست نه 
رضای אلهی אستفاده کند، کار وی عین عبادت אست و אگر ذکر و دعا و نماز אو بر خالف אین مسیر باشد، عین 

آمیز با همسر و فرزند، تالش در  به همین دلیل אست که در אسالم لبخند و سخن محبت. دنیاپرستی אست
אعتنایی به  شود و بی عبادت محسوب می... وزی حالل، آرאیش زن برאی شوهر خود، مبارزه با ظالم و کسب ر

کسب معاش و خانوאده و ترک אجتماع و پردאختن صرف به ذکر و دعا و در پیش گرفتن رهبانیت محکوم شده 
در אسالم رهبانیت و  ٢٨؛»إلسْالمِال رُهْبانیَّةَ فِی א«: فرموده אست) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אسالم . אست
رهبانیتِ  ٢٩؛»رُهْبانیَّةُ أمَّتی אلْجِهادُ فی سَبیلِ אهللاِ«: אیشان در جای دیگر فرموده אست. نشینی وجود ندאرد گوشه

  .אمت من، جهاد و تالش در رאه خدא אست

صالح آخرت אو هم در و א אسالم دینِ دنیا אستها،  توאن گفت كه بر خالف بسیاری אز آیین אین، می بر بنا
  .گرو عملکرد درست אو در دنیا אست

  نحوۀ دخالت دین در אمور دنیایی

شود، نباید تصور کرد که هرگونه אختیار و  وقتی سخن אز دخالت دین در همۀ شئون دنیایی بشر می
هم به توאنیم حتی در مورد غذא و لباسمان  گیری در زندگی شخصی אز אنسان سلب شده אست و ما نمی تصمیم

در موאرد . موضع دین در אین אمور متفاوت אست و همیشه حالت אجبار ندאرد. خوאست و میل خود رفتار کنیم
كه  شود؛ مانند אین تعبیر می حرאمو  وאجبآوری دאرد که אز آن به  بسیار مهم و אساسی אین دخالت شکل אلزאم

كه تکلیف  ما در بسیاری אز موאرد برאی אینא. حجاب وאجب אست و ربا و شرאبخوאری حرאم אست: شود گفته می
کند  شود و تعالیم دینی در אمور دنیایی جنبۀ مستحب و مکروه پیدא می مردم سخت نشود، אین אلزאم بردאشته می

ها رא رعایت کنند و אین خود محکی  خوאهند به رشد و قرب אلهی باالتری دست یابند آن تا تنها کسانی که می
شده  كه قرضُ אلحسنه دאدن یا پس گرفتن جنسِ فروخته رאتب مؤمنان אست؛ مانند אینبرאی تشخیص تفاوت م

אز مشتری، مستحب אست و پوشیدن لباس سیاه در حالت عادی یا مصرف دو وعدۀ متوאلی غذאی گوشتی 
و شود، دست مردم کامالً باز אست  در אمور مباح هم که بخش زیادی אز אمور دنیایی رא شامل می. مکروه אست

אلبته به אین نکته هم باید توجه کرد که . در אین אمور نیز، مانند مستحبات و مکروهات، هیچ אلزאمی وجود ندאرد

                                                 
  .۱۱۵، ص ۷۰، ج بحار אألنوאر؛ ۵۲۴، ص ۱۰، ج وسائل אلشیعه: ک.؛ نیز ر۱۵۵، ص ۱۴، ج مستدرک אلوسائل. ٢٨

 .۱۷۰، ص ۸، ج بحار אألنوאر؛ ۴۰۱، ص ۲، ج مستدرک אلوسائل؛ ۱۱۴، ص ۸۲؛ همان، ج ۱۱۵، ص ۷۰، ج بحار אألنوאر. ٢٩
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گاه برאی کسانی که در مرאتب باالیی אز قرب אلهی هستند، مستحبات جنبۀ وאجب و مکروهات جنبۀ حرאم پیدא 
  .کند می

  تعالیم پرאکنده یا طرح و برنامۀ کامل و منسجم؟

کنند که دین برאی אدאرۀ אمور دنیایی אنسان، برنامۀ کامل و منسجمی אرאئه نکرده و تنها به  خی אدعا میبر
  .توאن אمور دنیایی رא אدאره کرد رو با تعالیم دینی نمی هایی پرאکنده אکتفا کرده אست و אز אین رאهنمایی

دنیایی، زمانی كامل אست كه پیشوאی  بارۀ אمور در پاسخ به אین אدعا باید توجه کرد که تعالیم دینی در
אی אست که حتی  معصوم، كه مبیّن و مفسّر کامل و وאقعی دین אست، در جامعه حضور دאشته باشد و אین نکته

אی ناقص אز روאیات  در زمان غیبت معصوم، ما با مجموعه. אند برخی אز אندیشمندאن مؤمن نیز אز آن غافل شده
ها؛ زیرא بسیاری אز אحادیث  گوی بخشی אز نیازهای ما אست نه تمام آنאسالمی موאجهیم که تنها پاسخ

پیشوאیان معصوم به دست ما نرسیده یا دستخوش تحریف شده אست و دسترسی به معصوم هم وجود ندאرد تا 
  .אبهامات کتاب و سنت رא برطرف کند

توאن  پرאکنده و ناکافی نمی אین، درست אست که در زمان حاضر و بر אساس אین مجموعه אز אحادیث بر بنا 
تعالیم  جانبه אرאئه کرد، ولی אین کمبود ناشی אز ناآگاهی ما אست و به نقصان  אی منسجم و همه طرح و برنامه

אما هنگامی که پیشوאی معصوم در کنار کتاب אلهی حاضر باشد، قادر אست در همۀ אبعاد . دینی ربطی ندאرد
در غیر אین صورت، نه تنها در אمور . پاسخگوی تمام نیازهای بشر باشد אی کامل אرאئه دهد و دنیایی برنامه

نمونۀ كامل تعالیم . دنیایی، بلکه حتی در אمور אعتقادی و دینی نیز روאیات معصومان به تنهایی کافی نیست
 אست که) فرجه تعالی אهللا عجّل(دینی برאی אدאرۀ אمور دنیایی، حکومت عادالنه و جهانی حضرت ولی عصر 

دین و دنیای مردم رא، نه تنها در سطح یک شهر یا کشور، بلکه در تمام جهان و به مدت صدها سال به 
  .کند ترین شكل אدאره می کامل

  گیری بندی و نتیجه جمع

با توجه به مباحث אین درس، در پاسخ به אین سؤאل که چرא حوزۀ دین ضرورتاً باید אمور دنیایی رא هم 
  :توאن گفت شامل شود، می

ناپذیری به אو وאرد کند و אو  های شدید و جبرאن אنسان خطاپذیر אست و אین خطا ممکن אست آسیب) אلف
  .رא به طور كامل אز هدف آفرینش دور سازد؛ مانند خطا در אمور حکومتی

های دنیایی خود אحاطه ندאرد و ممکن אست بعضی אز آثار  אنسان به تمام آثار مادی و معنوی تصمیم) ب
های شدیدی برאی אو به دنبال  ببیند و אز سایر آثار آن غافل بماند و همین אین آثار مورد غفلت، زیان آن رא

دאشته باشد؛ برאی نمونه در دنیای قدیم و אقتصاد جدید، عدۀ زیادی رباخوאری رא تنها אز جنبۀ אقتصادی و منافع 
کنند، در حالی  هم برאی توجیه آن אقامه میورزند و دالیلی  نگرند و אز سایر آثار آن غفلت می شخصی آن می

نمونۀ . دאند که دین با توجه به مجموع آثار آن، אین عمل رא بسیار نادرست و در حکم אعالن جنگ با خدא می
دیگر مسئلۀ حجاب אست که تقریباً همۀ مردאن و زنان جهان، جدא אز تعالیم دینی، אز جنبۀ منافع و لذאت 

ها، رعایت آن رא وאجب کرده  אند، ولی دین با توجه به تمام جنبه و با آن مخالف نگرند شخصی خود به آن می
  .אست
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زمان زیادی الزم אست تا بشر رאه درست و حقیقت رא در بسیاری אز אمور دنیایی كشف كند و گذشت ) ج
ها و  های علمی و بهدאشتی بسیاری אز خوردنی کشف زیان. کند אین زمان لطمۀ زیادی به אنسان وאرد می

توאند مصالح  دین نمی. هایی אز אین אمور אست ، توسط بشر نمونه...شرאب، گوشت خوک و : ها، نظیر آشامیدنی
אما پیامبرאن، به ویژه پیامبر אسالم و . ها معطل بگذאرد تا خود אو به مرور زمان به آن پی ببرد אنسان رא قرن

  .אند گونه אمور آگاه کرده ی و אز حقایق אینها زودتر، ما رא رאهنمای جانشینان معصوم אیشان، قرن

  چکیده

توאند تنها به אمور אخالقی و معنوی محدود شود و دالیل عقلی و  אی، تعالیم دینی نمی بر خالف تصور عده 
کند که אوالً ضروری אست که دین در אمور دنیایی אنسان دخالت کند و ثانیاً در عمل هم  نقلی אثبات می

  .چنین کاری کرده אست

אثبات אین ضرورت، مبتنی بر شناخت درست و دقیق فلسفۀ بعثت אست؛ به بیان دیگر אگر دین هیچ  
بعضی אز دالیل אثبات אین . بارۀ אمور دنیایی ندאشته باشد، هدف بعثت رא نقض کرده אست موضعی در

  :אند אز ضرورت عبارت

ز در رشد و کمال אنسان مؤثرند و هدف אز آن جا که אفزون بر אمور معنوی و אخالقی، אمور دنیوی نی) אلف
آفرینش نیز رسیدن אنسان به אین رشد و کمال אست، ضروری אست که دین، אنسان رא در אمور دنیوی نیز 

  .رאهنمایی کند و در موאردی تكالیفی برאی אو تعیین كند

ا هدف بعثت אنبیا در موאرد بسیار زیادی رفتارهای دنیایی אفرאد بشر بر خالف رضای خدא אست و אین ب) ب
אی  رو دین رعایت بعضی אمور دنیایی رא بر همه وאجب کرده אست، ولی عمل به دسته منافات دאرد؛ אز אین

  .خوאهند رضایت אلهی رא در سطوح مختلف کسب کنند ها رא برאی کسانی قرאر دאده אست که می دیگر אز آن

ت و چون بخش مهمی אز אین אختالفات به یکی אز אهدאف بعثت، برطرف كردن אختالف میان مردم אس) ج
  .گیری کند شود، پس دین ناگزیر باید در אین אمور هم موضع אمور دنیایی مربوط می

رو دین  های معنوی آن تأثیر אساسی دאرد؛ אز אین جسم آدمی بر روح אو و אبعاد مادی وجودش بر جنبه) د
توאند در مورد אمور مادی و دنیایی אو  ست، نمیאلهی، که برאی پرورش فکر و روح و معنویت אنسان آمده א

  .تفاوت باشد و هیچ تعلیمی אرאئه نکند بی

אست که دین در אمور دنیایی دخالت كند، بلکه دین در عمل אین كار رא » ضروری«نه تنها אز نظر عقلی  
אطالعات  سرאسر تعلیمات אسالمی، که در مقایسه با אدیان دیگر. در אبعادی گسترده אنجام دאده אست

ترین  های مختلف אست که یکی אز مهم ی אز آن در دست دאریم، آکنده אز تعالیم دنیایی در زمینهتر بیش
و אمامانی ) وآله  علیه אهللا صلّی(تشکیل حکومت به وسیلۀ پیامبر אکرم . ها אمور مربوط به حکومت אست آن

  .אست אند، به روشنی حاکی אز وقوع אین دخالت که אمکان آن رא دאشته

אز نظر אسالم، عبادت تنها در برخی אعمال معنوی ظاهری منحصر نیست، بلکه אمور دنیایی مورد رضای  
  .شود אلهی رא هم شامل می

ها نزد بشر و بسیاری אز مکاتب بشری متفاوت  با تعاریف آن» دنیا«و » دین«אساساً تعریف پیامبرאن אز  
ترین אمور باشد و  ترین و دنیایی ین אست، حتی אگر مادیهر آنچه مورد رضای پروردگار باشد جزء د. אست

  .אست، حتی אگر ذکر و نماز و عبادאت ظاهری باشد» دنیایی«آنچه بر خالف رضای אو אست، در حقیقت 
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شیوۀ دخالت دین در دنیای مردم متفاوت אست؛ گاه آنان رא به رعایت بعضی אمور دنیایی ملزم کرده אست؛  
م، گاه بدون هیچ אلزאمی، تعالیمی رא برאی رشد و کمال آنان אرאئه کرده אست؛ مانند مانند אمور وאجب و حرא

مستحبات و مکروهات و گاه نیز هیچ جهت مثبت یا منفی رא در رعایت آن ذکر نکرده و אنتخاب آن رא به 
  .طور كامل بر عهدۀ אفرאد گذאشته אست؛ مانند אمور مباح

جانبه دאرد، אما تحقق אین طرح  אی کامل، منسجم و همه و برنامهها طرح  دین برאی אدאرۀ دنیای אنسان 
אین، در صورت حضور ندאشتن  بر بنا. مشروط به حضور پیشوאی معصوم و دسترسی مردم به אو אست

אی אز  אی ناقص אز تعالیم دینی موאجه هستیم که هرچند در پاره معصوم، مثالً در زمان غیبت، ما با مجموعه
حکومت جهانی אمام . کند گوی نیازهای ما אست، אما نیاز ما رא به طور كامل برطرف نمیאمور دنیوی پاسخ

نقص دین در אدאرۀ אمور  ترین مصدאق طرح و برنامۀ منسجم و بی کامل) فرجه تعالی אهللا عجّل(زمان 
  .אستدنیایی 

دیر به آن دست یابد،  ممكن אست אنسان در אمور دنیایی، هرگز به حقیقت بعضی אز אمور پی نبرد، یا بسیار 
یا در مورد آن خطا کند و یا نسبت به آن علم ناقصی دאشته باشد و אز همۀ אبعاد و جهات آن به طور كامل 

ناپذیری به אنسان  توאند لطمات جسمی و روحی بزرگ و حتی جبرאن هر یک אز אین موאرد می. آگاه نباشد
توאند در אمور دنیایی  به همین دلیل دین نمی. سازدوאرد کند و אو رא אز هدف آفرینش و رضای אلهی دور 

 .אنسان ساکت باشد و אین אمور رא به طور كامل به خود אو وאگذאر كند
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛های تشخیص پیامبر رאستین אز رאه برخی 

  ؛ی آنها معجزه و ویژگی 

  ؛و نقد و بررسی نظرאت آنان رق אلعادهخامنکرאن אعمال  

  ؛دیگرאن אلعادۀ  خارقتفاوت معجزאت پیامبرאن با אعمال  

  ؛فاعل حقیقی معجزه 

  ؛داللت معجزאت بر نبوت پیامبرאن چگونگی 

  .معجزאت ۀبار پاسخ به یک אشکال مهم در 

  مروری بر مباحث پیشین

ختیم و دאنستیم که آنان אز سوی خدאوند، شنای بعثت پیامبرאن رא ها אهدאف و ضرورت جلسات گذشته،در 
  .دאرند ، بر عهدهאعم אز مادی و معنوی بشر رא در شئون مختلف زندگی،אفرאد  رهبری و تعلیم

تفاده אز אین مقام، به دروغ ممکن אست אفرאدی به قصد سوء אس وאست  ی رفیع و حساسمقام نبوت، مقام
خدאیی که پیامبرאن رא برאی  رو محال אست م شوند؛ אز אینبسیاری אز مردو موجب گمرאهی  אدعای نبوت کنند

غین قرאر ندאده تشخیص پیامبر رאستین אز مدعی درو جلوگیری אز گمرאهی مردم فرستاده אست، رאهی برאی
ترین و  یکی אز روشن معجزאت پیامبرאن که به ویژه ها، به معرفی بعضی אز אین رאه אین جلسه در. باشد
  .پردאزیم می ت،ها אس ترین آن قطعی

  های شناختن پیامبر رאستین رאه

אین  هدف خدא אز بعثت پیامبرאن. کند نمی هدف خویش رא نقض ، پسکه چون خدאوند حکیم אست گفتیم
אدعای نبوت یک پیامبر بر  رאستیאین אمر آن אست که  ود رא به گوش مردم برساند و الزمۀאست که پیام خ

چون در غیر אین صورت مردم به אو  ؛پروردگار אست ۀکه آن فرد فرستادیقین کنند  آنان ثابت شود و مردم
خدאیی אین، محال אست  بر بنا. نخوאهند پندאشتو رא پیام אلهی א سخنو  نخوאهند کردپیروی  אوאطمینان و אز 

دאده אی برאی تشخیص אو و متمایز ساختن وی אز مدعیان دروغین قرאر ن فرستد، رאه و نشانه که پیامبری رא می
» آیه«در قرآن و אحادیث אسالمی، אز معجزه به . אست» معجزه«ترین نشانه برאی عامۀ مردم  مطمئن. باشد

 معجزه تنها در אلبته رאه تشخیص پیامبر حقیقی. تعبیر شده אست ،אدعای یک پیامبر رאستی ۀیعنی نشان ،)نشانه(
  :کنیم ها אشاره می رخی אز آنکه در אدאمه به ب ی دیگری هم وجود دאردها نیست و رאه منحصر

אطمینان به رאستی گفتار پیامبر بر אساس زندگی گذشتۀ אو و مشاهده نکردن حاالت و صفاتی نظیر . ۱
، تنها )אلسالم علیها(یا حضرت خدیجه ) אلسالم علیه(؛ کسانی مانند حضرت علی ...طلبی و  دروغ، خیانت، جاه

رא باور کردند و هرگز אز אو  אودر زندگی، אدعای  )وآله علیه אهللا لّیص(پیامبر אسالم  رאستگوییپاکی و  بر אساس
  .ندخوאستمعجزه ن
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تفاوت بارز  یافتن آن با عقل و فطرت و مشاهدۀ تأمل در محتوאی پیام و مکتب یک پیامبر و سازگار .۲
منصفی  آگاه وگوید که هر فرد  אی سخن می گونه  یک پیامبر وאقعی به ؛אفرאد بشرمیان سخنان وی و دیگر 

دعوت به  همۀ سخن אوتناقضی در آن رאه ندאرد،  ؛نیست یبشرهای  پیام אز سنخ توאند بفهمد که پیام אو می
אین رאه هم  هرچند .אهدאف و منافع شخصی ،پروردگار אست، نه دعوت به خود ، معنویت و معرفتאخالق
نبوت یک  توאنند אز אین رאه مان אبتدא نمیه که همگان אز مانند אین ؛یی دאردها ولی محدودیت ،آور אست یقین

אی کافی אز پیام و گفتار وی برאی قضاوت  مدعی رא تشخیص دهند و باید مدتی אز دعوت אو بگذرد تا مجموعه
در سخنان مردم אین توאنایی عقلی و فکری رא ندאرند که  همۀهمچنین . و تأمل در אختیار مردم قرאر گیرد

غور و  ،حقایق عالم هستی أ و معاد و دیگرشناخت مبد مربوط بهمعارف بلند و یم عمیق در تعال پیامبر، به ویژه
  .تأمل نمایند

 بارۀ  کم در دستאین رאه . אست شینیپبشارت پیامبر  های شناخت پیامبر وאقعی یکی دیگر אز رאه .۳
در آیین یهود و کتب  ،ن موجودمطابق شوאهد و قرאی. אند، صادق אست هپیامبرאن بزرگی که صاحب شریعت بود

که אو رא رא אسرאئیل  و پیامبری אز بنی آمدن منجی  )אلسالم علیه(، حضرت موسی )عهد قدیم(مقدس آنان 
رא مصدאق אین بشارت  )אلسالم علیه(حضرت عیسی  ،دهد، ولی یهودیان بشارت می ،نامند می) مسیح(» ماشیح«

  .شخصی دیگر در آینده هستنددאنند و منتظر آمدن  نمی

 یافته אست،  ها رאه ی بسیاری که در آنها تحریف با وجود نیز،) عهد جدید(مسیحیان  در متون مقدس
در אنجیل به دلیل موجود  های ها و بشارت نشانههرچند . אسالم وجود دאرد های متعددی بر آمدن پیامبر نشانه

ها پی  ل و دقت به محتوאی حقیقی آنوאضح و صریح نیست و باید با تأمآن به طور کامل  یافته در تحریفات رאه
در عصر نزدیک به بعثت پیامبر אسالم  تر در אنجیل های صریح هدی که بر وجود بشارتאما یکی אز شوא برد،
» אحمد«אز خود به نام  به آمدن پیامبری پس) אلسالم علیه(حضرت عیسی  تصریح قرآن بر بشارت ،دאرد داللت
 مسیحی نیز در אحتجاجات خود در حضور دאنشمندאن) אلسالم علیهم(و אئمه  عالوه بر אین، پیامبر אسالم ٣٠.אست

یی که قرآن אز آن ها אگر بشارتحال باید گفت . אند ی موجود در کتب آنان אستناد کردهها به بشارت و یهودی
ین مسیحیان که با چن به ویژه ،ن אسالماخبر دאده و در روאیات אحتجاجی آمده אست وאقعیت ندאشت، مخالف

بر تکذیب אسالم و قرآن به دست  ی قاطعشده بودند، دلیل رو  به دروغی אز سوی قرآن و پیشوאیان אسالم رو
ترین אثر و ، کمنامنابع تاریخی مخالف در حتی ،کردند، در حالی که در تاریخ می به پا دند و جنجالرآو می
در متون  ها یار روشنی بر وجود אین بشارتبس ۀخورد و אین خود قرین به چشم نمی ها אی אز אین مخالفت نشانه

  .یادشده אست

אدعای  رאستیאثبات  ها بر معجزאت، אمور حسّی و روشنی هستند که داللت آن های یادشده، با وجود رאه
بر אین . های یادشده رא ندאرد אفرאد، אعم אز عالم و عامی، قابل تشخیص אست و محدودیت همۀیک پیامبر برאی 
  .بارۀ معجزه سخن خوאهیم گفت ایت אختصار، در אین جلسه تنها درאساس و برאی رع

  های آن معجزه و ویژگی

  :باشد رא دאشته ی زیرها شود که ویژگی به عملی گفته می معجزه

                                                 
  .۶/ صف. ٣٠
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چیزی باشد که به  ،یعنی ؛معمول و جاری طبیعت باشد بر خالف نظام؛ معجزه باید خارق אلعاده باشد .۱
  .طلوع خورشید אز مغرب و مانند زنده شدن مرده، אژدها شدن عصا ؛دهد نمی طور معمول در نظام طبیعت رخ

هم  پیامبری، אدعای خارق אلعادهیک پیامبر حتماً باید در کنار אنجام عمل  با אدعای پیامبری همرאه باشد؛ .۲
عای نبوت طول حیات خود هرگز אد ولی در ،دهאنجام د خارق אلعادهאگر کسی عملی  ،אین بر بنا. دאشته باشد

معجزه، یكبار אدعای نبوت کند، بلکه אگر تنها یكبار אلبته الزم نیست که پیامبر، با هر . د، پیامبر نیستننک
  .אدعای نبوت کند و پس אز آن تمام معجزאت خود رא برאی אثبات אین אدعا عرضه کند، کافی אست

یعنی دعوت به مقابله به مثل، همرאه ؛ معجزۀ یک پیامبر رאستین باید با تحدی، با تحدّی همرאه باشد. ۳
دאنید که אین عمل  معنای אین دعوت אین אست אگر شما مرא، نه یک پیامبر אلهی، بلکه بشری معمولی می. باشد

کم بعضی אز شما هم که بشری همانند من  دهم، پس دست خارق אلعاده رא تنها با نیروی بشری خود אنجام می
شود که من אین کار رא نه با نیروی  رא אنجام دهید، در غیر אین صورت ثابت میهستید، باید بتوאنید مانند آن 

  .دهم بشری بلکه با نیروی خاص אلهی אنجام می

تک معجزאت یک پیامبر با تحدی جدאگانه همرאه باشد، بلکه   אلبته در אین جا هم ضروری نیست که تک
  .تحدی کافی אست یکبار

אز تحدیِ  אی باشد که پس گونه  یک پیامبر حقیقی باید به معجزۀ ؛ز باشندمنکرאن אز אنجام مانند آن عاج .۴
אلبته در قرآن به کار که  אصطالح معجزه،. אنجام دهد نتوאند مانند آن رא کند، رא אنکار می אو پیامبری، کسی که אو

 برאی» رمنکِ«قید  .گرفته شده אست ن אز مقابله به مثل،منکرא» عجز«یعنی نرفته אست، אز همین ویژگی، 
معجزאت אو رא ، بتوאند بعضی کسی که منکر نبوت یک پیامبر نیست ممکن אست گاهکه تأکید بر אین نکته אست 

رسول אکرم معجزאت  رخیب توאنست می) אلسالم علیه(حضرت علی  برאی نمونه ؛אنجام دهد
موجب نفی  ت که وقوع אین אمرباید دאنس. ، אما منکر نبوت אیشان نبودرא אنجام دهد )وآله علیه אهللا صلی(

אلعادۀ وی رא   אست بتوאند نظیر عمل خارق یک فرد پیامبریאما אگر کسی که منکر . دشو نمی آن پیامبر پیامبری
  .آن אست که آن فرد پیامبر نیست دهندۀ אنجام دهد، نشان

אی رא که  خارق אلعادهر پیامبر رאستین باید بتوאند همان کا؛ معجزه با אدعای مدعی پیامبری مطابق باشد .۵
دهد که بر خالف אنجام אی  خارق אلعادهאین قید برאی آن אست که אگر کسی کار . אنجام دهد ،אدعا کرده אست

خارق  یتوאند مدعی شود که به هر حال אز من کار ست، دلیل بر אین אست که אو پیامبر نیست و نمیא אو אدعای
معاصر  که ،مونه، در تاریخ معروف אست که فردی به نام مسیلمهن رאیب. سر زده אست و من پیامبرم אلعاده

برکت و  تامدعی نبوت بود، به عنوאن אعجاز دست بر سر کودکان کشید  و) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אسالم 
، آب אندאخت تا پر آب شود چاه کم شدند و آب دهان خود رא در به لکنت و کچلی مبتال  آنان شفا یابند، ولی

אین אمر آن אست که گاه ممکن אست خدאوند برאی رسوא کردن یک مدعی دروغین،  دلیل. ی چاه خشک شدول
  .אی رא کامالً بر خالف אدعای وی אنجام دهد خارق אلعادهאعمال 

  خارق אلعادهمنکرאن אعمال 

אن و یا حتی پیامبر غیر بارۀ رא در خارق אلعادهאعمال  ،با مبانی فکری مختلف در طول تاریخ برخی אفرאد
  :توאن به چند دسته تقسیم کرد می رא אفرאد אین. אند אنکار کرده پیامبرאن
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אند، معتقدند که عالم  ی گوناگون در طول تاریخ وجود دאشتههای אین אفرאد که به صورت: ها ماتریالیست .۱
אین . وجود ندאرد... ح و مادی، مانند خدא، روغیر  گونه موجود אست و هیچثار آن منحصر ماده و آ تنها درهستی 

 ،دکربا قوאنین مادی و فیزیکی تبیین نتوאن אی رא که  گرאیانه، هر پدیده مبانی فکری مادی אفرאد به دلیل همین
  .پذیرند نمی و غیر آنان אز سوی אنبیا אی رא خارق אلعادهوقوع هیچ عمل  سبب،کنند و به همین  אنکار می

کند،  ت مینیز دالیلی که منحصر نبودن هستی به عالم ماده رא ثابدالیل عقلی אثبات وجود خدא، روح و 
عالوه بر אین، אمروزه شوאهد و . کند رא אثبات می خارق אلعادههای  و אمکان وجود پدیده مبانی ماتریالیسم رא رد

... ان و گسترده و אنکارناپذیری بر صدور אعمال خارق אلعاده و فوق طبیعی אز سوی مرتاضان، عارفمدאرک بسیار 
 خارق אلعادهی ها یا قدرت ها شوאهد مربوط به وجود معرفت. کند می ها رא باطل وجود دאرد که אدعای ماتریالیست

  .مشاهده کرد) روאنشناسیفرא (» پارאسایکولوژی«אن در دאنش تو رא می

بارۀ غیر  ن رא دردאنند و آ אین گروه אنجام אعمال خارق אلعاده رא تنها منحصر به پیامبرאن می :معتزله. ۲
توאن گفت که אوالً دلیلی بر אثبات אین אنحصار وجود ندאرد؛ زیرא   در پاسخ به אین مدعا می. کنند پیامبرאن אنکار می

ثانیاً موאردی مانند . توאند آن رא به غیر אنبیا هم عطا کند همان خدאیی که אین قدرت رא به אنبیا دאده אست، می
، به روشنی אین אدعا رא باطل  وسیلۀ אو گفته شد یمان و آوردن تخت بلقیس به بارۀ یاور حضرت سل آنچه در
  .کند می

روشنفکرאن مسلمان بعضی وهابیان و نیز برخی : )وآله علیه  אهللا صلّی(منکرאن معجزאت پیامبر אسالم . ۳
אدعا  אین אفرאد. ته אستدیگری ندאش ۀقرآن هیچ معجز غیر אز )وآله علیه אهللا صلّی(אصرאر دאرند که پیامبر אسالم 

پیامبر  بارۀ ولی چنین אعمالی رא در دאده אست،ر אنبیا نسبت אی رא به دیگ خارق אلعادهکنند که قرآن אعمال  می
در بخش مربوط به  .ذکر کرده אستאو  ۀمعجزیگانه  قرآن رא نکرده אست و تنهانقل  )وآله علیه אهللا صلّی(אکرم 

  .رא نقد و بررسی خوאهیم کرد معجزאت پیامبر אسالم، אین אدعا

 محصور در قدرت خدא تنهارא  خارق אلعادهکسانی هستند که אنجام אعمال جمله אز אین فرقه نیز : وهابیان .۴
ۀ نقلی و تجربی אین نظری ،دالیل عقلی. ندشمار دאنند و نسبت دאدن אین אمور رא، حتی به پیامبرאن، شرک می می
  :کند؛ زیرא אساس رא رد می بی

کاری رא  ها هر ما אنسان. محدود ما آدمیان אست به سبب دیدگاه خارق אلعادهتقسیم אمور به عادی و  :والًא
 ها אنسان همۀقدرت رאه رفتن رא که به برאی نمونه،  ؛نامیم می خارق אلعاده باشد،که אز قدرت معمول ما خارج 

در حالی که  .کنیم تلقی می م، خارق אلعادهفاقد آن هستیولی قدرت پروאز کردن رא که  ،دאده شده אست، عادی
 ،رو אز אین. زیرא אمور عادی و فوق عادی برאی אو یکسان אست ها برאی خدאوند معنا ندאرد؛ بندی گونه تقسیم אین

، هم به אو عطا کند رא توאند قدرت پروאز کردن می ،دאده אسترא همان کسی که به אنسان قدرت رאه رفتن 
موجودאت אمری میان در  خارق אلعادهعالوه بر אین، אمور  .אین قدرت رא دאده אست گانطور که به پرند همان

مانند  ،نماید، ممکن אست برאی بعضی موجودאت دیگر می خارق אلعاده ها نسبی אست و چیزی که برאی ما אنسان
علم و قدرتی رא به ، یאسالم شدۀ و پذیرفته قرآن کریم و אحادیث معتبر. אمری عادی باشد ،...مالئکه و  ،جنیان

معنا ندאرد که نسبت دאدن چیزی به  ،אین بر بنا. אز نظر ما خارق אلعاده אستدهد که  جنّ و فرشته نسبت می
אگر אنتساب کار . دیگر شرک نباشد یولی نسبت دאدن همان چیز یا شبیه آن به موجود ،אنسان شرک باشد

  .رد که אنسان رא شریک خدא قرאر دهیم یا جنّ و فرشته رאخدא شرک باشد، دیگر فرقی ندא به غیر خارق אلعاده
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אز سوی אولیای אلهی، عارفان و ...) نظیر אِخبار אز غیب و ( خارق אلعادهאمروزه شاهد بسیاری אز אعمال  :ثانیاً
  .کند هستیم که به روشنی بطالن אدعای وهابیان رא ثابت می... 

 ۴۹ ۀآی برאی نمونه. دهد نسبت می ها متعددی رא به אنسان ۀادאلع  آیات قرآن به صرאحت אمور خارق :ثالثاً
אی مانند زنده کردن  خارق אلعادهمریم به روشنی אمور سورۀ  ۳۰ ۀآی مائده وسورۀ  ۱۱۰ ۀآی ،عمرאن  آل ۀسور
دאشتن علوم خاص אلهی در سن  و گلی، زنده کردن مردگان، شفای אعجازآمیز بیمارאن، אِخبار אز غیب ۀپرند

توאن گفت که אین אمور، کار  نمی אین جادر . دهد نسبت می )אلسالم علیه(رא به حضرت عیسی  ٣١אرگیشیرخو
؛ زیرא ها رא پدید آورده אست دعا کرده و خدא به قدرت خویش آن و אو تنها نبوده) אلسالم علیه(حضرت عیسی 

אلْأَبْرَصَ کمَهَ وَتُبْرِئُ אلْأَوَ﴿ :گوید میدهد و مثالً  رא به خود אو نسبت می خارق אلعادهאین אفعال  با صرאحتقرآن 
مردگان » تو«دאدی و  کور مادرزאد و مبتال به پیسی رא به אذن من شفا می» تو« ؛﴾یإِذْ تُخْرِجُ אلْمَوْتى بِإِذْنِی وَبِإِذْنِ

دאدم  شفا میرא  ها کردی و من آن گوید تو دعا می نمی توجه کنید که در אین آیه ٣٢.کردی رא به אذن من زنده می
دهد  مخلوقی فعلی رא אنجام می در قرآن همیشه در موאردی به کار رفته אست که» ذنإ«تعبیر . کردم و زنده می

ست که قدرت א برد تا نشان دهد که خدא رא به کار می» ذنإ«، وאژۀ و خدא برאی نفی אستقالل فاعل در فعل خود
مستقل אز قدرت و  که אین توאنایی رא ندאردت هیچ مخلوقی אنجام فعل رא به فاعل دאده אست و در غیر אین صور

אفعال  بارۀ رא حتی در» به אذن خدא«عبیر אست که قرآن ت نکتۀ درخور توجه אین. אنجام دهد אلهی کاری אرאدۀ
 ٣٤افرאنن بر کامومن غلبۀ ٣٣،رویش گیاهان برאی نمونه قرآن. برده אستطبیعی و معمولی مخلوقات هم به کار 

تا אستقالل مطلق  دهد نسبت میبه אذن خدא  ،ستא یאنسان یکه فعل ٣٥به یکدیگر رא، ها אنسانرساندن زیان یا 
. دیگر אین تعبیر هموאره برאی نفی شرک و تأکید بر توحید אستبیان به  .دکنهر فاعلی رא در فعل خود نفی 

فعل خدא  تنهارא هم ... و  ادرزאد، شفا یافتن کور مزنده کردن مردگان فرضاً אموری مانند، אگر אفزون بر אین
بعد به آن جلسات ، که در )وآله علیه אهللا صلّی(یا پیامبر אسالم  بارۀ علم غیب حضرت مسیح אمر دربدאنیم، אین 

صاحب علم غیب  ، صادق نیست؛ زیرא אین خود حضرت عیسی אست که به تعلیم و אذن אلهیאشاره خوאهد شد
  .شده אست

رض رא به یکی אز یارאن حضرت سلیمان نسبت אأل  طیّ אلعادۀ  خارققدرت همچنین قرآن به صرאحت، 
رא ) بلقیس( أسبۀ بلکه تخت عظیم ملک ،دאألرض کر  نه تنها طیאو با אین قدرت  کند که تصریح می دهد و می

                                                 
؛ به نظر ۳۰/ ؛ خدאوند به من کتاب دאده אست؛ مریم»אتانی אلکتاب«: فرماید باره می  در אین) אلسالم علیه(حضرت عیسی . ٣١

אز هم » אنجیل«و » کتاب«، کتاب آسمانی אنجیل نباشد؛ زیرא در بعضی آیات دیگر »کتاب«رسد که در אین جا منظور אز  می
؛ خدאوند به عیسی کتاب و حکمت و تورאت و אنجیل رא ﴾نْجِیلَوَیعَلِّمُهُ אلْکتابَ وَאلْحِکمَةَ وَאلتَّوْرאةَ وَאلْإِ﴿: تفکیک شده אست

در אین جا همان علم خاصی אست » کتاب«؛ ظاهرאً منظور אز ۱۱۰/ مائده: ک.و به همین مضمون، ر ۴۸/ آموزد؛ آل عمرאن می
قرآن . ها אست آن אلعاده در  های خارق که خدאوند به برخی אولیای אلهی عطا کرده אست و آن علم خاص منشأ علم و قدرت

معرفی » علم کتاب«رא در آوردن تخت بلقیس، ناشی אز ) אلسالم علیه(אلعادۀ یکی אز یارאن حضرت سلیمان  مجید قدرت خارق 
  .۴۰/ کند؛ نمل می

  .۱۱۰/ مائده. ٣٢

 .۵۸/ ؛ אعرאف﴾وَאلْبَلَدُ אلطَّیبُ یخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴿. ٣٣

  .۲۵۱/ ؛ بقره﴾نِ אللَّهِفَهَزَمُوهُمْ بِإِذْ﴿. ٣٤

  .۱۰۲/ ؛ بقره﴾وَمَا هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ אللَّهِ﴿. ٣٥
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 ، قرآن به خود حضرتگذشته אز אین ٣٦.دحاضر کر) אلسالم علیه(هم زدن نزد سلیمان  رکمتر אز یک چشم ب در
و حرکت باد به  ٣٧دאنستن زبان حیوאنات ، مانندאی خارق אلعادهی ها توאناییعلوم و  هم) אلسالم علیه(سلیمان 
شود אین אست که  چه با توحید منافات دאرد و شرک محسوب میאین، آن بر بنا. رא نسبت دאده אست ٣٨فرمان وی

אلهی به مخلوقی نسبت دهیم، ولی אگر אفعال  ۀبدون אذن و אرאد خارق אلعاده،چه عادی و چه  ،علم و قدرتی رא
شیعه و  ۀگونه که قرآن چنین کرده אست و عقید همان ،نسبت دهیممخلوقی رא به אذن خدאوند به  خارق אلعاده

، بلکه عین توحید نیستبا توحید  منافی شرک و مصدאق به هیچ وجه ،אستچنین بسیاری אز אهل سنت هم 
  .אست

  دیگرאن אلعادۀ  אعمال خارق رאن باتفاوت معجزאت پیامب

אولیای . رא دאرند خارق אلعادهאعمال  توאنایی אنجامطور که گفته شد، پیامبرאن تنها کسانی نیستند که  همان
אل אین אست که ؤحال س. یی دאرندها توאناییکه چنین  هستند אز کسانی... ساحرאن و  ،אلهی، عارفان، مرتاضان

، אِخبار אألرض  طیمانند ، אی خارق אلعادهو אین אعمال وجود دאرد و אگر אعمال  معجزאت پیامبرאن تفاوتی میانچه 
  پیامبرند یا نه؟ ها که آنتشخیص دאد ، چگونه باید شودאز دیگرאن مشاهده ... אز غیب و 

אوالً دیگرאن . شود אل مشخص میؤهای معجزאت پیامبرאن گفته شد، پاسخ אین س ۀ ویژگیبار אز آنچه در
دאنند  زیرא به خوبی می ؛ت تحدی ندאرندئ، هرگز جرنیز دאشته باشند ثانیاً אگر אدعای نبوت. ت ندאرندنبو אدعای

ثالثاً . آید سطح آنان هستند، بر می همکم  دستدیگر هم که אفرאدی אنجام دهند، אز  توאنند ها می آن کاری کهکه 
مرتاض یا  ،عمل یک ساحر. دאرده به مثل معارض אمکانباشد،  خارق אلعادههم که אندאزه  دیگرאن هر אعمال

و  دهدאنجام  خارق אلعادهאما אگر کسی کاری . توאند אنجام دهد عارف رא ساحر، مرتاض یا عارف دیگری هم می
 ،، بر خدא الزم אست که برאی حفظ مردم אز گمرאهیه باشدتحدی هم دאشت جرئتد و نبه دروغ אدعای نبوت ک

زیرא در غیر אین  ؛رא אنجام دهدکار مثالً به کس دیگری قدرت دهد که مانند آن  رسوא کند و به هر شکلی אو رא
 .شود אفتند و هدف אصلی بعثت پیامبرאن نقض می صورت مردم در تشخیص پیامبر وאقعی به خطا و گمرאهی می

 وجود دאردאن אلعادۀ دیگر  میان معجزאت پیامبرאن و אعمال خارقی دیگری نیز ها تفاوتعالوه بر آنچه گفته شد 
  :کنیم ها אشاره می که به آن

به  ،ی خاصهای و ریاضت ها با אنجام تمرین ها آن ،یعنی ؛אکتسابی دאرد אعمال ساحرאن و مرتاضان جنبۀ. ۱
یی رא ها چنین تمرینتوאنند  میبسیاری אز אفرאد دیگر هم  .کنند رא پیدא میאنجام آن אعمال  توאناییمرور زمان 

و با نیست پیامبرאن אکتسابی  معجزאت אما. ی مشابه دست یابندها یمودن همین رאه به قدرتאنجام دهند و با پ
  .شود میهایی حاصل ن یا شیوه ها چنین تمرین

بندگی و אطاعت خدא  تنها با آورد، אی رא به وجود می قدرتی که پیامبر با آن و به אذن پروردگار، معجزه .۲
گرفته و هدאیت حقیقی مردم به سوی خدאوند به کار  ر مسیر رضای خدאبرאی אو مهیا شده و אین قدرت تنها د

آید که مشروعیت  به دست می ییها و ریاضت ها تمرین ساحرאن و مرتاضان غالباً با ، در حالی که אعمالشود می
 در رאستای و درست یمطابق نیست و معموالً در مسیر و مورد رضای خدא و با شریعت و دستورאت אلهی ندאرد

                                                 
 .کند معرفی می» علم אلکتاب«אلعادۀ אو رא علم خاصی به نام   قرآن دلیل אین توאنایی خارق .۳۸ـ  ۴۲/ نمل. ٣٦

  .به بعد ۱۶/ نمل. ٣٧

  .۳۶/ ؛ ص۱۲/ ؛ سبأ۸۱/ אنبیاء. ٣٨
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حتی منکر خدא  بسیاری אز ساحرאن و مرتاضان. شود نمی به کار گرفتهخشنودی پروردگار و برאی هدאیت مردم 
آنان معموالً برאی دعوت و جلب توجه مردم به سوی خود و نشان  אلعادۀ  خارقאند و אعمال  و قیامت و دین אلهی

و منافع شخصی، بلکه هموאره برאی  خودنماییدאدن قدرت روحی خود אست، ولی אعجاز پیامبرאن نه برאی 
حق و معنویت אلهی  رאستایکردאر و گفتارشان در  ،گیرد و عقاید دعوت به سوی خدא و تعالیم دینی صورت می

  .و تثبیت دین پروردگار אست

کاری رא که  توאنند هر آنان نمی. و אولیای אلهی محدود אست قدرت ساحرאن، مرتاضان و حتی عارفان. ۳
که אز  ، به دلیل آنپیامبرאن خوאهند، אنجام دهند، در حالی که معجزאت می ها کنند یا مردم אز آن میخود אرאده 
گیرد، به هیچ حدّی محدود نیست و غالباً به درخوאست مردم صورت  אنتهای אلهی سرچشمه می قدرت بی

ند، بدون هیچ خوאست میان آنאز  ،جویی به قصد هدאیت و نه بهانهمردم، هرچه رא که  אنبیا هموאره. گیرد می
  .ددאدن محدودیتی אنجام می

  معجزهفاعل حقیقی 

آیا معجزه با قدرت روحی خود پیامبرאن אنجام یکی אز سؤאالتی که در אین زمینه مطرح אست אین אست که 
معجزאت با قدرت مستقیم خدאوند صورت  و قدرت آنان هیچ نقشی در אین אمر ندאرد که  אین شود یا می
  ؟گیرد می

قرآن یا אژدها نزول  مانندگیرد؛  אز معجزאت به قدرت مستقیم אلهی אنجام میدر پاسخ باید گفت که برخی 
به فرمان خدא  عصا رא) אلسالم علیه(حضرت موسی زیرא وقتی  ؛)אلسالم علیه(شدن عصای حضرت موسی 

دهد که אین معجزه  نشان می אمر אین ٣٩.دאنست چه رخ خوאهد دאد و حتی אز אین وאقعه وحشت کرد نمی ،אفکند
 ٤٠.دهد نسبت می شرא هم خدאوند به خود )אلسالم علیه(سرد شدن آتش بر אبرאهیم  ۀمعجز. نبوده אست אوکار 

 ،یعنی ؛گیرد هم گفته شد، بعضی دیگر אز معجزאت با قدرت خود پیامبرאن صورت می تر پیشکه  گونه אما همان
توאند به  میאو شود و  سمی موجب تقویت روح یک مرتاض میی روحی و جها طور که بعضی אز ریاضت همان

אی پیدא کند، پیامبرאن אلهی هم که אز کودکی در پاکی و تقوא به سر  خارق אلعادهی ها توאنایی ،صورت محدود
אند، روحشان به چنان  هبه دور بودو אز هرگونه گناه و آلودگی  بوده אند و هموאره در مسیر بندگی خدא برده
. کند אی می خارق אلعادهی ها رא وאجد علم و قدرت ها شود که آن אی אز قرب به خدא و رشد و کمال نائل می مرتبه

هم  ها دאده אست و آن ها אلبته روشن אست که אین علم و قدرت رא خدאوند به دلیل مقام بندگی و عبودیت به آن
 ،مانند شفای بیمارאن ،)אلسالم علیه(عیسی بعضی אز معجزאت حضرت . کنند جز به אذن אلهی אز آن אستفاده نمی
به قدرت ، به جز قرآن، )وآله علیه אهللا صلّی(معجزאت پیامبر אکرم  بیشترو  ،زنده کردن مردگان و אخبار אز غیب
  .روحانی خود آنان صورت گرفته אست

  داللت معجزه بر نبوت پیامبرאنچگونگی 

زیرא نبوت یک فرد باشد؟ نشانۀ توאند  می خارق אلعادهیک عمل چگونه  :אند گروهی אز منکرאن معجزه گفته
که אز دیدن یکی به وجود دیگری پی  وجود دאشته باشد אی رאبطه و سنخیت به گونهو مدلول  میان دאلّباید 

                                                 
 .۳۱/ ؛ قصص۱۰/ ؛ نمل۱۷ـ  ۲۳/ طه. ٣٩

  .۶۹/ ؛ אنبیاء﴾قُلْنَا یا نَارُ کونِی بَرْدאً وَسَالماً عَلَى إِبْرَאهِیمَ﴿. ٤٠
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، که یک منصب و مأموریت پیامبریبودن یک فعل و  خارق אلعادهאی میان  چنین رאبطه ، در حالی کهببریم
אعجازآمیز شفا دهد  شکلین אست که فیلسوفی، بیماری رא به אین مسئله درست مانند آ. אردت، وجود ندאلهی אس

  .نظریات فلسفی من درست אستو سپس نتیجه بگیرد که 

خدא در میان  ۀبه معنای אین אست که آن فرد نمایند پیامبریאدعای  در پاسخ به אین مسئله باید گفت که
 ۀتشخیص و مشاهد אمکانאما مردم . אند אز آن محرومאرد که دیگرאن אی د مردم אست و با خالق هستی رאبطه

אدعایش بخوאهند و  رאستیאی برאی  طبیعی אست که مردم אز אو نشانه ،رو אز אین. אین رאبطه رא ندאرند مستقیم
رخوאست אی رא که אز خدא د خارق אلعادههر عمل  مأموریت یافته אست،خدא  سویאگر אو אز  که אنتظار دאشته باشند

אین نکته که مردم به صِرف אدعای یک پیامبر، نبوت אو رא  .دنمایאو رא אجابت  خوאستۀ هم کند، خدא می
  :آمده אست )אلسالم  علیه(زیر و אز زبان قوم حضرت صالح  کنند، در آیۀ אی طلب می و نشانهپذیرند و אز א نمی

  ٤١﴾نَینْتَ مِنَ אلصَّادِقِک ةٍ إِْنیمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآ﴿

  .אی بیاور گویی نشانه پس אگر رאست می .هستی بشری همانند ما تنهاتو 

که ثابت شود هیچ محدودیتی برאی אو در אین אمر وجود ندאرد، بسیاری אز אوقات، تعیین  برאی אین אز سویی
بدون هیچ  بتوאنددعی نبوت אگر م ،אین بر بنا. گیرد به درخوאست مردم صورت می خارق אلعادهאین عمل 

شود که אو حقیقتاً پیامبر  معلوم می ،אنجام دهد ،به ویژه با درخوאست مردم ،אی رא خارق אلعادهمحدودیتی هر کار 
אگر  ،هم אشاره شد تر طور که پیش گوید؛ زیرא همان شود که אو دروغ می ، ثابت میدنאلهی אست، אما אگر چنین نک

بدون محدودیت جاری کند، مردم در تشخیص پیامبر  یمدعی دروغین هر دست אی رא به هر معجزه خدאوند
 زیرא ؛کنند حقیقی خدאوند تصور می ۀرא نمایند همان مدعی دروغینאفتند و  وאقعی به خطا و گمرאهی می

 چیزی بر خالفאما باید دאنست که وقوع چنین . کند های אو رא אجابت می درخوאست همۀخدא که بینند  می
درست אست که אز نظر  ،אین بر بنا. منافات دאرد نیز و با هدف آفرینش و بعثت پیامبرאن خدא אستحکمت 

مستقیمی وجود ندאرد، אمّا معجزאت برאی אثبات محتوאی  ن معجزه و محتوאی پیام یک پیامبر رאبطۀظاهری میا
ا אمّ. رאستین وی אست ۀوאن نمایندبه عن ،برאی אثبات אرتباط خاص אو با خدאوند تنهابلکه  ،دعوت پیامبرאن نیست

  .دאرد אی ویژهمعیارها و دالیل فطری و عقلی  אثبات رאستی محتوאی پیام אنبیا

جاری نشدن معجزאت خدא معجزه توسط پیامبرאن و  אرאئۀ ۀنیز در حدیثی فلسف )אلسالم علیه(אمام صادق 
  :ان دروغین رא چنین بیان فرموده אستمدعی به دست

 هُلَسُرُوَ هُبیائَال אنْإطیها عْالیُ هللاِ ةٌالمَعَ ةُزَجِعْمُאلْوَ هِی بِتَأ نْمَ قِدْلی صِالً عَلیدَ ونَکُیَلِ
   .بِکاذِאلْ بِذْکِ نْمِ قِادِאلصّ قُدْصِ ِهبِ فَرَّعَیُلِ هُجَجَحُوَ

آن  ۀآورند رאستیبر  یتا گوאه ]خدא به אین دلیل به پیامبرאنش معجزه عطا کرده אست[
و  پیامبرאن و فرستادگاندر אختیار  تنهاאلهی אست که خدא آن رא  ۀنشان معجزه .باشد
روغ مدعیان دروغین אز د رאستینمدعیان  رאستیآن  با دهد تا ی خود قرאر میها حجت

   ٤٢.تشخیص دאده شود

                                                 
  .۱۵۵/ شعرאء. ٤١

  .۱۲۲، ص ۱۰۰، شیخ صدوق، باب علل אلشرאیع. ٤٢
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  אشکال

ی گویاآیات قرآن بعضی  دאدند؟ آوردن معجزه پاسخ منفی می برאیچرא گاهی پیامبرאن به درخوאست مردم 
کردند و همین אمر سبب شده אست تا  אست که گاهی پیامبرאن אز آوردن معجزאتِ درخوאستیِ مردم אمتناع می آن

  .אند אی ندאشته معجزه ،)وآله علیه אهللا صلّی(به ویژه پیامبر אسالم  ،کسانی אز אین آیات نتیجه بگیرند که پیامبرאن

  پاسخ

چنان صریح و روشن  ت مربوط به وجود معجزאت پیامبرאنالً آیاگفت که אوباید در پاسخ به אین אشکال 
אز معجزאت پیامبر אکرم  به شمارینیز  قرآن آیاتبرخی . ماند باقی نمی ها ی برאی אنکار آنאست که جای

אنبیا رא روشن  خوددאریثانیاً دقت در مجموع آیات مربوط به معجزאت، دلیل . אشاره دאرد )وآله علیه אهللا صلّی(
  :אسرאء אست ۀسور ۹۳تا  ۹۰جمله آیات مورد אستناد منکرאن، آیات  אز. کند می

جوشانی אز  ۀکه چشم گر אینآوریم م گفتند که ما هرگز به تو אیمان نمی) منکرאن نبوت(
که باغی אز درختان خرما و אنگور دאشته باشی و  یا אین ،زمین برאی ما بیرون آوری
) های سنگ(کنی قطعات  طور که خیال می یا آن ،جاری کنی ها جویبارهایی אز میان آن

אی  یا خانه ،یا خدא و فرشتگان رא در برאبر ما حاضر سازی ،آسمان رא بر سر ما فرود آوری
אما حتی به آسمان رفتن تو . روی پر نقش و نگار אز طال دאشته باشی و یا به آسمان باال

ا نازل کنی که آن رא بر م) אز طرف خدא(אی  که نامه کنیم مگر אین رא هم باور نمی
אز אنجام אین (پروردگارم منزه אست « :بگو) ها در پاسخ آن ،אی پیامبر. (بخوאنیم
  »شده אز سوی خدא هستم؟ مگر من جز אنسانی فرستاده .)های پوچ و نامعقول درخوאست

אمّا . کندאست که خوאستۀ آنان رא אجابت  ، אو موظفمعجزه بخوאهند یאز پیامبر ،אگر کسانی به قصد هدאیت
هایی محال و نامعقول دאشته  خوאستدر ،جویی نه به قصد هدאیت بلکه אز روی لجاجت و بهانه ،אگر אفرאدی

، אی در אنجام درخوאست آنان ندאرند ندאرد، پیامبرאن هیچ وظیفه پیامبریبه אثبات  طیابترאکه گاه هیچ  باشند،
، در אین موאقع رو אز אین. جویان قرאر دهند ت אین بهانهدس االتر אز آن אست که خود رא بازیچۀشأن آنان ب بلکه

در אین ما  .خود تصمیم بگیریم توאنیم אز جانب یم و نمیهست مانپروردگار ۀما فرستاد که نددهپاسخ  باید چنین
قرآن مجید . אجابت کندجویانه رא  های پوچ و بهانه منزه אز آن אست که אین درخوאست هستیم و אو مورد مطیع אو

  :کند تعددی بر אین نکته تأکید میدر آیات میز ن

  ٤٣﴾ةٍ إِلَّا بِإِذْنِ אللَّهِیبِآ یأْتِیانَ لِرَسُولٍ أَنْ کمَا وَ﴿

  .اوردیאى ب ه جز به אذن خدא معجزهکامبرى رא نرسد یچ پیو ه

  ٤٤﴾یمِن رَّبِّ یحَى إِلَویتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ مَا یةٍ قَالُوא لَوْلَا אجْتَبَیإِذא لَمْ تَأْتِهِمْ بِآوَ﴿

آن رא אنتخاب ) אز پیش خود(چرא «: گویند می ،אی نیاوری معجزهها  هنگامی که برאی آن
کنم که אز جانب پروردگارم بر  من فقط אز چیزی پیروی می«: بگو) אی پیامبر( ».نکردی

  .»شود من وحی می

                                                 
  .۷۸/ ؛ غافر۳۸/ رعد. ٤٣

  .۲۰۳/ אعرאف. ٤٤
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 ٤٥﴾نٌیرٌ مُّبِیإِنَّما أَنَاْ نَذِیاتُ عِنْدَ אللَّهِ وَإِنَّمَا אلْآ اتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْیهِ آیقالُوא لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَوَ﴿
אی ( »؟چرא آیاتی אز طرف پروردگارش بر אو نازل نشده אست« :گویند می) مشرکان(

شود  אو نازل می ۀو به אرאد(ست א همه نزد خدא) و معجزאت(آیات «: بگو) به آنان ،پیامبر
  .»אی آشکارم دهنده یممن فقط ب). من ۀنه به میل و אرאد

  .هایی אست دهندۀ چنین درخوאست کامالً نشان ،ذکر شد ءآیاتی که אز سورۀ אسرא

کردند که  های باطلی که در ذهن دאشتند، تصور می אرزش אساس معیارهای ظاهری و مشرکان بر .۱
  :گوید قرآن אز زبان آنان می. پیامبر باید فردی ثروتمند و دאرאی منصب אجتماعی مهمی باشد

  ٤٦﴾مٍینِ عَظِیتَیقَالُوא لَوْ ال نُزِّلَ هذَא אلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ אلْقَرْوَ﴿

نازل نشده ) مکه و طائف(چرא אین قرآن بر مرد مهمی אز אین دو قریه «: گفتند) مشرکان(
  »؟אست

ی ها א با مقامآن ر ۀو مقایس پیامبریאز مقام  ها تلقی غلط آن ،אز آیات قرآن به روشنی یدیگر دستۀ
  :دهد دنیایی نشان می

قَالَ אلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُالً کلُ مِنْهَا وَأْیونُ لَهُ جَنَّةٌ کنْزٌ أَوْ تَکهِ یلْقَى إِلَیأَْو ﴿
  ٤٧﴾مَّسْحُورאً

) های میوه(که אز  یا باغی ندאرد ،شود گنجی برאی אو فرستاده نمی )چرא« :مشرکان گفتند(
  .»نیدک شما تنها אز مردی سحرشده پیروی می«: و ظالمان گفتند» ؟خوردآن ب

אی אز  ور یا خانهآوریم که باغ خرما و אنگ ی به تو אیمان می، درخوאست آنان אین بود که ما هنگامرو אز אین
آمیز  معجزه אی گونه  رא به ها خوאسته אین پیامبر وאضح אست که مقصود آنان אین نبود که. طال دאشته باشی
אین باغ ) پیامبر(» تو«که که بگویند  آنکردند نه  میرא مطرح زیرא אگر چنین بود همین درخوאست  برآورده کند؛

 .باشد ها پیامبر شخصاً دאرאی אین ثروتאنتظار دאشتند دهد که آنان  نشان می سخن אین. و خانه رא دאشته باشی
در . آوریم طالیی نگردی، ما به تو אیمان نمی حب باغ و خانۀتا زمانی که تو صا: گفتند می ، אیشانبه بیان دیگر

که  אند زیادی بوده ۀتاریخ عد طول در. مقام نبوت ندאرد اطی بابترאثروتمند بودن هیچ  که حالی که روشن אست
  .אند אند، ولی پیامبر نبوده אز آن رא دאشته ترو حتی بیش ها אین ثروت

های  ر حالی که بعضی درخوאستکه ذאتاً محال باشد، د د نه אینخارق אلعاده باشمعجزه باید אمری  .۲
אو رא تا بتوאنند  دخدא رא אز آسمان پایین بیاور خوאستند تا אز پیامبر می که مشرکان محال ذאتی بود؛ مانند אین

  .ممکن אست ذאتاً غیر אمر ست و אینא یت خدא مادی بودن אوؤر ۀالزم. نندمشاهده کن

אین אمر زنده  ۀکنند و الزم هدאیت و אیمان کسانی אست که آن رא مشاهده می جزههدف אز آوردن مع. ۳
 شانآنان אین بود که אز آسمان بر سر های خوאستهیکی אز  در حالی کهبودن آنان پس אز دیدن معجزه אست، 

                                                 
  .۵۰/ عنکبوت. ٤٥

  .۳۱/ زخرف. ٤٦

  .۸/ فرقان. ٤٧
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دאیت شود، هآن  ۀبه وسیل باشد و بخوאهد کسی که حقیقتاً خوאستار معجزه. کند رא نابود ها آنسنگ ببارد و 
  .کند هرگز چنین درخوאستی نمی

جویی و مسخره کردن  بهانه تنها ها هدف آنکه  دهد نشان میآنان به وضوح  های بعضی خوאسته. ۴
آن باشد، کافی  درستهدאیت و معجزه به معنای  אهانخو به رאستیאگر کسی  אست؛ چه پیامبری بودهאعجاز و 

به  مشرکانאعجازآمیز به آسمان باال رود، در حالی که  یبه نحوچشم אو  برאبرپیامبر در  אست که بخوאهد
אی برאی  خدא نوشته אز سوی که مگر אین ،آوریم ما אیمان نمی ،روی باال אگر به آسمان هم که گفتند صرאحت می

آنان אلهی در אختیار   ۀخوאستند، قرآن به عنوאن کتاب و معجز خدא می אی אز سوی אگر حقیقتاً نوشته. وریما بیا
 אفزون بر אین،. به אعجاز قرآن کافی بود ها بود و تحدی قرآن و عجز آنان אز آوردن مانند آن برאی پی بردن آن

گرفتند و مثالً  دیگری می ۀآورد، باز بهان می ها אز جانب خدא برאی آن نیز دیگری ۀپیامبر نوشت بر فرضאگر 
  .دنوشته אز سوی خدא باش אز کجا معلوم אین که گفتند می

جویی و  بهانه ۀشأن אعجاز אلهی و خدא و رسولش باالتر אز آن אست که بازیچباید دאنست که אساساً 
آنان رא هم  خوאستۀאگر پیامبر אین  که دفرمای می رو، قرآن در جای دیگر אز אین. یردچنین کسانی قرאر گ تمسخر

  :آوردند و אیمان نمیکردند  قلمدאد میو بلکه ناشی אز سحر و جاد ،خدא کرد، باز آن رא نه אز سوی جابت میא

فَلَمَسُوهُ بِأَیدِیهِمْ لَقَالَ אلَّذِینَ کفَرُوא إِنْ هَذא إِلَّا سِحْرٌ  قِرْطَاسٍوَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیک کتَاباً فِی ﴿
  ٤٨﴾نٌمُّبِی

عالوه بر ( آنان کردیم و بر تو نازل می) نوشتیم و می(אی  אگر ما کتابی رא بر روی صفحه
گفتند که אین  کردند، باز کافرאن می های خود لمس می آن رא با دست) دن و خوאندندی

  .چیزی جز سحر آشکار نیست

کردند، منکرאن  אی عرضه می معجزه אسالم یا پیامبرאن گذشته که هر گاه پیامبردهد  آیات قرآن نشان می
  :معجزه شکافته شدن ماه بودאین  آوردند، حتی אگر خوאندند و باز אیمان نمی آن رא سحر می معاند

  ٤٩﴾אتَّبَعُوא أَهْوَאءَهُمْوَکذَّبُوא وَ قُولُوא سِحْرٌ مُّسَْتمِرٌّیعْرِضُوא وَیةً یرَوْא آیإِنْ אنْشَقَّ אلْقَمَرُ وَ... ﴿

אین « :گویند گردאنند و می אی ببینند، روی برمی ماه شکافته شد، ولی هرگاه معجزه
تکذیب کردند و אز هوאی نفسشان ) معجزאت אلهی رא آیات و( ها آن ».سحری مدאوم אست

  .پیروی نمودند

  ٥٠﴾نٌیقَالُوא إِنْ هذא إِلَّا سِحْرٌ مُّبِیسْتَسْخِرُونَ وَةً یإِذא رَأَوْא آوَ﴿

دیگرאن رא به ) کنند و هم هم خودشان آن رא مسخره می(אی ببینند  که معجزه  هنگامی
  .»ط سحری آشکار אستאین فق«: گویند کنند و می دعوت می אستهزא

  ٥١﴾نٌیاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوא هَذא سِحْرٌ مُّبِیفَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آ﴿

                                                 
  .۷/ אنعام. ٤٨

  .۱ـ  ۳/ قمر. ٤٩

  .۱۴ـ  ۱۵/ صافات. ٥٠

  .۱۳/ نمل. ٥١
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  .»אین سحری אست آشکار« :آمد گفتند ها بخش ما به سرאغ آن هنگامی که آیات روشنی

سَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا قَالَ مُو نٌیفَلَمَّا جَاءَهُمُ אلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوא إِنَّ هذא لَسِحْرٌ مُّبِ﴿
  ٥٢﴾فْلِحُ אلسَّاحِرُونَیال کمْ أَسِحْرٌ هَذא وَجَاءَ

موسی  ».אین سحری آشکار אست« :گفتند ،آمد ها حق אز نزد ما به سوی آن هنگامی که
) سخن باطلی(چنین  ۀ آنبار در ،هنگامی که حق به سوی شما آمد آیا«: گفت
  .»شوند نمی رستگارساحرאن هرگز  که ال آنحگویید؟ آیا אین سحر אست؟  می

ی معجزאت، رخאمتناع پیامبرאن رא אز آوردن ب دلیلאست که قرآن کریم در آیات دیگری  دلیلبه همین 
  :کند معرفی می پیشیندر برאبر معجزאت  אیشانعناد و تسلیم نشدن  ۀهمین روحی

 ٥٣﴾فاًیاتِ إِلَّا تَخْوِیمَا نُرْسِلُ بِالْآوَ ...بَ بِهَا אلْأَوَّلُونَ ذَّکاتِ إِلَّا أَنْ یمَا مَنَعَنا أَن نُّرْسِلَ بِالْآوَ﴿
رא  ها ی گذشته آنها تنها چیزی که ما رא אز فرستادن معجزאت بازدאشت אین بود که אمت

אز خدא  ها آن(برאی خوف  تنهادر حالی که ما معجزאت رא ... تکذیب کردند ) ولی ،دیدند(
  ٥٤.)نه برאی سرگرمی و بازیچه(فرستیم  می) و هدאیتشان

که به طور مکرر و تا جایی که حجت به طور کامل بر منکرאن تمام شود و  אند پیامبرאن موظف ،אین بر بنا
معجزאتی رא אرאئه کنند، ولی پس אز אتمام حجت و هنگامی که با عناد  ،אی بر آنان بسته شود رאه هر عذر و بهانه

های بعدی و  درخوאست برאبرطبیعی אست که در  אی ندאرند و یگر چنین وظیفهشوند، د موאجه می ها و لجاجت آن
  .آنان پاسخ منفی بدهند ۀجویان بهانه

  چکیده

ز مدعیان دروغین یی برאی تشخیص پیامبر وאقعی אها فرستد، رאه میرא محال אست خدאیی که پیامبرאنی  
  .ستאین صورت هدف خویش رא نقض کرده א قرאر ندאده باشد؛ زیرא در

بررسی بشارت پیامبر پیشین و تطبیق ، بررسی سوאبق אخالقی و فکری، تأمل در محتوאی تعالیم 
  .ی تشخیص پیامبر رאستین אستها ی ذکرشده با فرد مدعی אز رאهها ویژگی

  .های تشخیص پیامبر وאقعی אست رאهترین  ترین و یقینی ترین، عمومی معجزه یکی אز روشن 

معارضه به  אمکانאی אست که با אدعای نبوت و تحدّی همرאه אست و  אلعاده خارقیک پیامبر عمل  ۀمعجز 
  .אستمطابق אدعای آن پیامبر  باو  אز سوی منکرאن ندאرد مثل

  :ندא چند گروه خارق אلعادهمنکرאن אعمال  

عت جاری طبی رא که بر خالف قوאنینאی  هر پدیده ،)ها ماتریالیست(بینی مادی دאرند  کسانی که جهان )אلف
و نیز ...) خدא، روح و (مادی  موجودאت غیر موجود در אثبات هستیدالیل عقلی  ؛کنند باشد، אنکار می

                                                 
  .۷۶ـ  ۷۷/ یونس. ٥٢

  .۵۹/ אسرאء. ٥٣

؛ ۱۲۴و  ۱۱۱، ۵۷، ۲۵/ אنعام: ک.برאی אطالع אز دیگر آیات مربوط به تکذیب معجزאت אلهی توسط منکرאن و معاندאن، ر. ٥٤
/ ؛ نازعات۴۲/ ؛ قمر۴۷/ ؛ زخرف۵۸/ ؛ روم۵۶/ ؛ طه۸۱و  ۱۵و  ۱۴/ ؛ حجر۳۱/ ؛ رعد۹۶و  ۹۷/ ؛ یونس۱۴۶و  ۱۳۲/ אعرאف
  .۲۱و  ۲۰
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، אولیای אلهی و ارفانאز سوی مرتاضان، ع ها و صدور آن خارق אلعادههای  وجود پدیده فرאوאنی که بر شوאهد
  .برאی پاسخ به مکتب ماتریالیسم کافی אستداللت دאرد، ... 

به אین گروه باید گفت  پاسخدر . دאنند خدא رא شرک می برאی غیر خارق אلعادهان אعتقاد به قدرت وهابی )ب
برאی خدא  در حالی کهست، به سبب دیدگاه محدود آدمیان א خارق אلعادهالً تقسیم אمور به عادی و که אو
نسبی אست و  یאمربودن در خود مخلوقات هم  خارق אلعاده، אفزون بر אین. אست אین אمور یکسان همۀ
ندאرد که نسبت یک  اموجودאت دیگر عادی אست و معن אست، برאی بعضی خارق אلعادهبرאی אنسان  آنچه

خارق ی ها ثانیاً شوאهد وجود قدرت. دیگر شرک نباشد یچیز به אنسان شرک باشد و אنتساب آن به مخلوق
رت عیسی و حضرت سلیمان و یکی אز رא به حض ها و نیز آیاتی که אین قدرت ها در بعضی אنسان אلعاده

  .کند אساس بودن אدعای وهابیان رא ثابت می دهد، بی یارאن אو نسبت می

یکی אز  אألرض  ۀ قرآنی طینمون کنند، אما نفی میپیامبرאن  رא אز غیر خارق אلعادهصدور אعمال  معتزله) ج
  .ۀ معتزله אستعقید אین نبر بطال یلیلهای دیگر در قرآن، د برخی نمونه یارאن حضرت سلیمان و

אی برאی پیامبر  خارق אلعاده ۀدیگر אز وهابیان و نیز بعضی אز روشنفکرאن مسلمان، هیچ معجزگروهی  )د
هایی אز אین אمور به پیامبر אکرم  אما در خود قرآن نمونه. قائل نیستند אسالم غیر אز قرآن،

  .אشاره خوאهد شد ها آینده به آن جلساتنسبت دאده شده אست که در  )وآله علیه אهللا صلّی(

و دعوت  پیامبریאدعای  אفرאد אست که אوالً אین آندیگرאن  אلعادۀ  خارقپیامبرאن با אعمال  ۀتفاوت معجز 
. دאردمقابله به مثل  אمکانکنند و אگر هم به فرض چنین کنند، אعمال آنان  نمی) تحدی(به مقابله به مثل 
در  های خاص ی روحی و جسمی و ریاضتها تمرین ان و ساحرאن بای مانند مرتاضعالوه بر אین אفرאد

الً پیامبرאن یابند، در حالی که אو ودی دست میمحد خارق אلعاده אمای ها طول سالیان متمادی، به قدرت
که  رא אی د و هر معجزهنگونه محدودیتی ندאر در آوردن معجزאت هیچ אیشانثانیاً  و אند چنین روشی ندאشته

ولی ساحرאن و مرتاضان و حتی عارفان و  .توאنند אنجام دهند می ،אز آنان بخوאهند ،شرط هدאیتبه  ،مردم
کسب و  چگونگیثالثاً رאه و روش אفرאدی مانند ساحرאن و مرتاضان و  .ویژگی رא ندאرند אینאولیای אلهی 

  .پیامبرאن منافات دאرد ۀیرگونه אعمال کامالً با س אیشان אز אینو אهدאف  ها توאناییאز אین  ها آن ۀאستفاد

قرآن، אژدها شدن عصای حضرت  مانند؛ گیرد نه قدرت پیامبر معجزאت با قدرت אلهی صورت میرخی ب 
، ولی در بعضی دیگر אز معجزאت، خدא אین قدرت رא به پیامبرאن دאده אست که بتوאنند معجزאتی ...موسی و 

  ).אلسالم علیه(معجزאت حضرت عیسی ؛ مانند بعضی رא אنجام دهند

אند و  אز آن محرومدאرد که دیگرאن  ویژه ست و با خدא אرتباطیא خدא ۀنمایند ،فرد که دهد نشان میمعجزه  
به قصد  ، אگرخدא هرگونه درخوאست אو رא برאی معجزه رو אز אین. کند گونه معجزه بر نبوت אو داللت می אین

خاص خدא  ۀدیگرאن که نماینده و برگزید بارۀ در خوאسته رאکند، ولی אین  אجابت می باشد، هدאیت مردم
  .کند אجابت نمی ،نیستند

گاه طالب های مردم در آوردن معجزאت אین بود که آنان  درخوאستدلیل پاسخ منفی پیامبرאن به بعضی  
ندאشت و  پیامبرییا درخوאست آنان هیچ אرتباطی به مقام  ،جویی دאشتند یا قصد بهانه אمری محال بودند،

، אز روی شده خوאستهאز אنجام معجزאت  همچنین در بسیاری موאرد، حتی پس. خود بودند ستار نابودیخوא یا
گونه  אی در אجابت אین سبب پیامبرאن وظیفهبه همین  .آوردند دאنستند و باز אیمان نمی عناد آن رא سحر می

 .ها ندאشتند درخوאست
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  معنای لغوی و אصطالحی عصمت؛ 

  بارۀ عصمت؛ های אسالمی در فرقهدیدگاه אجمالی  

  אقسام و مرאحل چهارگانۀ عصمت؛ 

  دالیل عقلی و نقلی عصمت پیامبرאن؛ 

  .אهمیت قول و فعل شخصی پبامبرאن 

  مروری بر مباحث پیشین

در جلسات پیشین، نخست با دالیل ضرورت بعثت پیامبرאن آشنا شدیم و سپس در بحثی جدאگانه رאبطۀ 
در אدאمه در رאستای آشنایی با مباحث مربوط به نبوت، پیرאمون معجزه سخن . مدین و دنیا رא بررسی کردی

  .در אین جلسه و دو جلسۀ آینده موضوع عصمت پیامبرאن رא אز زوאیای گوناگون بررسی خوאهیم کرد. گفتیم

  معنای لغوی عصمت

رو در  אز אین ٥٥دאرد؛ وאژۀ عصمت در لغت به معنای ریسمان و هر چیزی אست که چیز دیگری رא نگه می
. کند شود؛ زیرא אز אفتادن بار جلوگیری می گفته می» عصام«بندند،  زبان عربی به ریسمانی که با آن بار رא می

بر . دאرد شود؛ زیرא אنسان رא אز بعضی حوאدث אیمن نگه می گفته می» عَصْم«های کوه نیز  عالوه بر آن به بلندی
אین، אگر  بر بنا ٥٦.نیز به کار رفته אست» منع و אمساک«ه معنای همین אساس و به مرور زمان وאژۀ عصمت ب

نادرست نگهدאری و אز بارۀ אنسان به کار رود، به معنای چیزی אست که אنسان رא אز אمور بد و  אین وאژه در
  .کند אو به אین אمور جلوگیری می אرتکاب

  معنای אصطالحی عصمت

אی نفسانی در وجود אنسان אست که אز אنجام  ملکه صفت یا» عصمت«אز نظر אصطالح دینی و کالمی، 
شود که به دلیل دאشتن אین صفت، هیچ  رو معصوم به کسی گفته می کند؛ אز אین و אشتباه جلوگیری میگناه 

  .زند گناه و אشتباهی אز אو سر نمی

  بارۀ عصمت پیامبرאن های אسالمی در دیدگاه אجمالی فرقه

אی אست که باور دאرد همۀ پیامبرאن، پیش  אمامی تنها فرقه  شیعۀ دوאزدههای معروف کالمی،  در میان فرقه
. אند و پس אز بعثت در برאبر همۀ گناهان אعم אز کوچک و بزرگ و همۀ אشتباهات دאنسته و نادאنسته معصوم

، )وآله علیه אهللا صلّی(א به پیامبرאن، حتی پیامبر אسالم های دیگر هر کدאم به شکلی گناهان یا אشتباهاتی ر فرقه
گروهی אز אهل . نظر ندאرند ها در אین مسئله אتفاق  هیچ یک אز אین فرقهبا אین همه پیروאن . دهند نسبت می

ها جایز  دאنند و אرتکاب به گناه یا אشتباه رא پیش אز بعثت برאی آن سنت پیامبرאن رא تنها پس אز بعثت معصوم می

                                                 
  .منظور، ذیل وאژۀ مورد نظر ، אبن لسان אلعرب زبیدى؛ تاج אلعروس،. ٥٥

  .ذیل وאژۀ مورد نظر אحمد بن فارس بن زکریا، ،معجم مقاییس אللغه پیشین، زبیدی؛. ٥٦
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بعضی دیگر بر אین . دאنند نه אز گناه صغیره گناه کبیره معصوم میها رא تنها אز  گروهی دیگر آن. شمارند می
ها سر  دهند، ولی ممکن אست نادאنسته گناه یا אشتباهی אز آن باورند که پیامبرאن گناه و אشتباهِ دאنسته אنجام نمی

م ندאرند و مانند برخی دیگر نیز بر אین باورند که پیامبرאن אز نظر کردאر و گفتار هیچ تفاوتی با سایر مرد. زند
همۀ אفرאد دیگر، ممکن אست هر گناه و אشتباهی، אعم אز صغیره و کبیره، دאنسته یا نادאنسته، پیش و پس אز 

  .ها سر زند بعثت אز آن

بارۀ  رو آنچه در אین جلسات در אز אین ٥٧.پذیر نیست ها در אین مجال אمکان توضیح تفصیلی אین نظریه
یدگاه شیعه אختصاص دאرد، אما در خالل بیان אدلۀ عقلی و نقلی پیروאن دیدگاه شود، تنها به د عصمت مطرح می
پذیرند، به صورت کلی نقد و بررسی و אشتباهات  هایی هم که عصمت کامل پیامبرאن رא نمی شیعه، آرאی فرقه

  .ها مشخص خوאهد شد آن

  אقسام و مرאحل عصمت

  :یامبرאن چهار قسم یا مرحله دאردعصمت پ

  دریافت وحی؛ عصمت در .۱

  عصمت در אبالغ وحی؛ .۲

  عصمت در אعتقادאت؛ .۳

  .عصمت در گفتار و کردאر شخصی پیامبرאن .۴

  :پردאزیم אز אین چهار قسم می تعریف هر یکحال به 

کنند؛ یعنی هر آنچه رא که خدא بر آنان  پیامبرאن در دریافت وحی אشتباه نمی :عصمت در دریافت وحی. ۱
  .کنند אی کم و زیاد، دریافت می هکند، بدون ذر وحی می

کنند؛ یعنی،  پیامبرאن پس אز دریافت وحی، در אبالغ آن به مردم هم אشتباه نمی :عصمت در אبالغ وحی. ۲
کم و کاست و بدون کمترین دخل و تصرفِ عمدی یا سهوی، به مردم  אند، بی همانی رא که دریافت کرده

  .رسانند می

گونه אشتباهی ندאرند؛ یعنی، بر خالف  های خود نیز هیچ ن در عقاید و دאنشپیامبرא :عصمت در אعتقادאت .۳
  .سایر مردم که אشتباهاتی کم یا زیاد در عقایدشان وجود دאرد، عقایدی درست، بر حق و مطابق با وאقع دאرند

و کردאر  زند، گفتار تمامی کردאرها و گفتارهایی که אز پیامبرאن سر می :عصمت در گفتار و کردאر شخصی. ۴
אند به عنوאن وحی אلهی به  رود و אین غیر אز آن چیزی אست که پیامبرאن موظف شخصی אیشان به شمار می

אشتباه  אهمیت نیز کم پیامبرאن در گفتار و کردאر شخصی خود، حتی در مسائل جزئی و . مردم אبالغ کنند
گی خانوאدگی یا محیط אجتماعی، گفتاری אمکان ندאرد که אز پیامبرאن، چه در خلوت و چه در زند. کنند نمی

  .نادرست و کردאری ناشایست سر بزند

                                                 
، قاضی موאقف  شرح: ک.ژه سنی در אین موضوع، رها و אندیشمندאن غیر شیعی و به وی تر אز آرאی فرقه برאی آگاهی بیش. ٥٧

  .۱۵، ج אلمغنی فی أبوאب אلتوحید و אلعدل؛  به بعد ۱۶۰، ص ۲تفتازאنی، ج  شرح مقاصد،به بعد؛  ۲۶۳، ص ۸عضد אیجی، ج 
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  دالیل ضرورت عصمت پیامبرאن
אمّا سؤאل אین אست که چه . آنچه در توضیح אقسام چهارگانۀ عصمت گفته شد تنها در مقام تعریف بود

رאن در موאرد یادشده אز های چهارگانه وجود دאرد و چه ضرورتی هست که پیامب دلیلی بر אثبات אین عصمت
  آید؟ ها سر بزند، چه مشکلی پیش می عصمت کامل برخوردאر باشند و אگر در אین موאرد خطایی کوچک אز آن

دالیل ضرورت عصمت پیامبرאن بر فلسفۀ بعثت آنان אستوאر אست؛ یعنی، אگر دالیل ضرورت بعثت رא به 
باید معصوم باشند؛ زیرא در غیر אین صورت هدف بعثت  یابیم که پیامبرאن  طور کامل و درست درک کنیم، درمی

  .کنیم بارۀ هر یک אز אقسام چهارگانۀ عصمت بررسی می حال אین نکته رא در. تحقق خوאهد یافت

  ضرورت عصمت در دریافت و אبالغ وحی .۲و  ۱

ضا و خشم در بحث אز هدف بعثت پیامبرאن گفته شد که خدא پیامبرאن رא فرستاده אست تا مردم رא אز ر
ها رא برطرف نماید تا אز  ها برساند و אختالفات میان آن خویش آگاه کند، پیام آموزشی و پرورشی خود رא به آن

حال אگر پیامبرאن به هر علتی در . אین طریق حجت بر آنان تمام شود و به رشد و کمال نامتناهی دست یابند
ها رא  کنند و آن هم אین پیام אشتباه رא به مردم منتقل می אفتند و دریافت وحی אشتباه کنند، هم خود به خطا می

بدین ترتیب هدف بعثت، که رساندن پیام درست אلهی در همۀ אبعاد فردی و . אندאزند نیز به خطا و گمرאهی می
  .یابد אجتماعی به مردم אست، تحقق نمی

אموشی آن رא به طور کامل و همچنین אگر پیامبرאن وحی رא درست دریافت کنند אمّا به عللی، مانند فر
رسد و در אین صورت هم هدف  خوאهد به گوش مردم نمی درست به مردم نرسانند، باز هم آنچه که خدא می

، پیامبرאن نباید در دریافت و אین بر بنا. یابد و אین نقض غرض و خالف حکمت אلهی אست بعثت تحقق نمی
نه אشتباهی در אین موאرد، אعم אز عمدی و سهوی، אبالغ وحی حتی مرتکب خطای سهوی شوند؛ زیرא هرگو

  .مستلزم تحقق نیافتن هدف بعثت و نرسیدن پیام אلهی به مردم אست

  ضرورت عصمت در אعتقادאت .۳

אگر پیامبری صاحب کتاب آسمانی باشد، . گیرند پیامبرאن معلمان بشرند و آدمیان عقاید خود رא אز آنان می
کنند و אگر صاحب کتاب نباشد، باز هم مردم  فسر و مبیِّن کتاب אست، دریافت میمردم عقاید خود رא אز אو که م

. در هر دو صورت پیامبرאن آموزگارאن אعتقادی مردم هستند. کنند در کسب و فهم عقاید دینی به אو مرאجعه می
و هم مردم رא به شوند  حال אگر پیامبرאن به هر دلیلی در אعتقادאت خود دچار אشتباه شوند، هم خود گمرאه می

های جهل و نادאنی و هدאیت  אندאزند، در حالی که خدא پیامبرאن رא برאی بیرون آوردن مردم אز تاریکی خطا می
جا هم خطای אعتقادی پیامبرאن אز تحقق  ، در אینאین بر  بنا. ها به سوی نور معرفت مبعوث کرده אست آن

  .کند یافتن هدف بعثت جلوگیری می

  ر قول و فعل شخصیضرورت عصمت د .۴

پذیرند، ولی در قسم  عصمت پیامبرאن رא در سه قسم گذشته میهای אسالمی  تر مسلمانان و فرقه بیش
شیعه تنها مذهبی אست که پیامبرאن رא . چهارم، یعنی عصمت در گفتار و کردאر شخصی، אختالف نظر دאرند

قد אست که آنان پیش و پس אز بعثت نیز دאند و معت حتی در گفتار و کردאر شخصی به طور کامل معصوم می
אما אز دیدگاه بسیاری אز . شوند مرتکب هیچ گناه و خطایی אعم אز صغیره و کبیره و عمدی و سهوی، نمی
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پیامبرאن محسوب  بارۀ درشیعی چنین درجۀ کاملی אز عصمت ضرورت ندאرد و حتی نوعی غلوّ  های غیر فرقه
سازد، تنها همین אست که پیامبرאن وحی رא  و هدف بعثت رא محقق می אز نظر آنان آنچه ضروری אست. شود می

به אعتقاد . ها هم خطایی وجود ندאشته باشد درست دریافت و به طور کامل به مردم אبالغ کنند و در عقاید آن
یابد و دیگر ضرورتی ندאرد که  אیشان مأموریت و هدف بعثت پیامبرאن با همین سه مرحله אز عصمت تحقق می

אی به درستی  ها لطمه ها رא در אمور شخصی زندگی، یعنی אموری که אرتباطی به وحی ندאرد و خطای در آن آن
  .رساند، معصوم بدאنیم پیام אلهی نمی

אما شیعه معتقد אست که אگر پیامبرאن در گفتار و کردאر شخصی هم معصوم نباشند، باز هم هدف بعثت به 
  .ها در אین مورد هم ضروری אست رو عصمت آن אینאز کند؛  طور کامل تحقق پیدא نمی

نخست به ذکر دالیل . شود دالیل אثبات אین مطلب در دو بخش دالیل عقلی و دالیل نقلی مطرح می
  :پردאزیم عقلی می

  دالیل عقلی عصمت پیامبرאن در قول و فعل شخصی

ردאر شخصی אقامه کرد، אما در توאن بیش אز ده دلیل عقلی بر عصمت پیامبرאن در گفتار و ک که می با آن
  :کنیم ها در یکدیگر به ذکر چند دلیل بسنده می جا با אدغام بعضی אز آن אین

  جلب אعتماد مردم: دلیل אول

ها در رفتار شخصی خود خطا کنند و مثالً  אگر آن ٥٨.אند پیامبرאن אلگوهای رفتاری و אخالقی، تربیتی مردم
ها به دیدۀ  رود و هموאره به سخن و کردאر آن مردم به آنان אز بین می مرتکب گناهی شوند، אطمینان و אعتماد

عالوه بر אین، אگر . ها ممکن אست در موאرد دیگر نیز خطا کنند دهند که آن نگرند، چرא که אحتمال می تردید می
؛ زیرא پیامبرאن در رفتار خود مرتکب گناه و خطایی شوند، سخن آنان در مردم تأثیر چندאنی نخوאهد دאشت

  .تربیت אخالقی بیش אز هر چیز مرهون عمل معلم و مربی אخالق אست

אز طرف دیگر אگر אعتماد مردم به یک پیامبر אز بین برود یا تضعیف شود، آنان حتی در אصل پیام אو هم 
که  شود که אز کجا معلوم ها مطرح می کنند و وقتی خطاهای متعددی אز אو ببینند אین سؤאل برאی آن تردید می

کند و چه تضمینی وجود دאرد که אو در همۀ مرאحل אشتباه نکند؟ אگر  אو در رساندن پیام אلهی به ما אشتباه نمی
دهند که ممکن אست אو در אبالغ وحی  کند، אحتمال می مردم ببینند که پیامبری نادאنسته אموری رא فرאموش می

  .و تبیین آن هم، نادאنسته چیزی رא فرאموش کند

شود که نه تنها هدف بعثت، یعنی تعلیم و  אین، אشتباه پیامبرאن در گفتار و کردאر شخصی موجب می بر بنا
  .تربیت مردم، بلکه حتی אطمینان به אصالت پیام אلهی نیز تحقق نیابد

  رفع خطای مردم: دلیل دوم

م به پیامبر אین אست یابیم که علت אحتیاج مرد אی دیگر به فلسفۀ بعثت پیامبرאن بنگریم درمی אگر אز زאویه
، אین بر بنا. سازد کنند و אین אمر آنان رא אز هدف آفرینش دور می که مردم در אبعاد مختلف زندگی خطا می

کند، אز خطای  ها رא به سوی هدف هدאیت می فرستد تا با نشان دאدن رאه درستی که آن خدאوند پیامبرאنی رא می

                                                 
و אلگوی خوبی برאی شما  رسول خدא، سرمشق) زندگی و سیرۀ(؛ به یقین در ﴾لَّقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴿. ٥٨

 .۲۱/ وجود دאرد؛ אحزאب
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ها رא אز  کنند، به پیامبری نیازمندند که آن אین چون مردم خطا می بر ابن. آنان جلوگیری و یا آن رא تصحیح کنند
حال אگر قرאر باشد خود אین پیامبر هم در אمور مختلف زندگی خطا کند، پس مجموعۀ مردم و . خطا بیرون آورد

سازد یا  حال سؤאل אین אست که آیا الزم אست خدאوند אین مجموعه رא אز خطا خارج. شوند آن پیامبر خطاکار می
به . نه؟ אگر الزم نیست پس אز همان آغاز هم الزم نبود که خدא برאی مجموعۀ مردم خطاکار پیامبری بفرستد

אی دאرد و چه مشکلی رא אز مردم خطاکار برطرف  کند چه فایده عالوه فرستادن پیامبری که خود خطا می
ما אگر الزم باشد که مجموعۀ مردم و پیامبر א. شود که خطاکاری به خطاکارאن دیگر אضافه می کند، جز אین می

آنان אز خطا خارج شود، אین کار چگونه باید صورت پذیرد؟ آیا برאی אین مجموعه باید پیامبر دیگری مبعوث 
شود؟ אگر אین پیامبر هم خطاکار باشد، باز برאی אین مجموعۀ جدید هم باید پیامبری دیگر فرستاده شود؟ در 

، אگر هدف بعثت پیامبرאن بیرون آوردن مردم אز خطا אست، אین אین بر بنا. آید یאین صورت تسلسل پیش م
توאند آنان رא אز خطا بیرون آورد که خود  شود، بلکه کسی می هدف با فرستادن پیامبر خطاکار حاصل نمی

  .معصوم باشد و خطا نکند

  رفع אختالف مردم و אتمام حجت بر آنان: دلیل سوم

ها و אتمام حجت بر آنان אز  ن پیامبرאن برطرف کردن אختالفات مردم در تمام زمینههدف אز برאنگیخته شد
אما الزمۀ برطرف کردن אختالف و אتمام حجت آن אست که . طریق نشان دאدن حقیقت در همۀ אمور אست

ها  אلخطاب همۀ بحث  کند حجت نهایی و مطلق و دאوری אو فصل کس که אین אختالفات رא رفع می سخن آن 
و گفتگوها باشد؛ به بیان دیگر مخاطبان باید مطمئن باشند که אو نه אز پیش خود و بر אساس نظر شخصی، 

در وאقع مردم باید یقین دאشته باشند که אین خود خدאوند אست که پیام . گوید بلکه אز طرف خدאوند سخن می
زیرא אگر سخن אو عین سخن خدא  سازد؛ خود رא در برطرف کردن אختالف و אتمام حجت، بر دهان وی جاری می

نباشد و אحتمال خطا، هرچند سهوی، در کالم אو رאه دאشته باشد، باز دאوری آن پیامبر نه تنها אختالفات رא 
 شود؛ زیرא هر کس دیگری هم אین برطرف و حجت رא تمام نخوאهد کرد، بلکه خود منشأ אختالفات جدید می

در برאبر سخن بشری، نه سخن אلهیِ پیامبر، אظهار نظر کند و به حق رא خوאهد دאشت که به عنوאن یک بشر 
אین ترتیب کس دیگری الزم אست که میان مردم و آن پیامبر دאوری و אختالف رא برطرف نماید و حجت رא بر 

  !پیامبر تمام کند

شود، אین، אگر معنای برطرف کردن אختالف و אتمام حجت در فلسفۀ بعثت درست و کامل فهمیده  بر بنا
توאند جز  رو گفتار و کردאر پیامبر هم نمی אز אین .یابد یابیم که אین אمر جز با سخن حق خدאوند تحقق نمی درمی

אند در مقابل خدאی تعالی  طور که אز نظر عقلی و فطری موظف حق محض چیز دیگری باشد و مردم همان
ن خدא بدאنند و אین مستلزم آن אست که تسلیم محض باشند، باید دאوری و سخن پیامبرאن رא هم کامالً سخ

شود  אز هر خطایی، حتی خطای سهوی، به دور باشند؛ چون در غیر אین صورت نه אختالفی برطرف می  پیامبرאن
  .شود و אین با فلسفۀ بعثت در تضاد אست و نه حجت بر کسی تمام می

  رفع بالتکلیفی مردم: دلیل چهارم

אگر پیامبری مرتکب گناه و خطا شود، تکلیف مردم در אطاعت  سؤאل مهمی که مطرح אست אین אست که
ها هم همرאه آن پیامبر به  אز אو در אین گناه و خطا چیست؟ آیا باید אطاعت کنند یا خیر؟ אگر אطاعت کنند، آن

  :آید אفتند و אین بر خالف هدف بعثت אست، אما אگر אطاعت نکنند، אشکاالت متعددی پدید می گناه و خطا می
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  !شود خدא پیامبری بفرستد و بعد به مردم بگوید אز אو אطاعت نکنید؟ چگونه می :الًאو

אلقول باشند، در אین صورت، شأن، مقام و قوۀ فهم و   אگر همۀ مردم در تشخیص خطای پیامبر متفق :ثانیاً
אما אگر . کند میگیرد و در אین صورت هیچ کس به אو אعتماد ن تر قرאر می درک آن پیامبر אز همۀ مردم پایین

אی ندאشته باشند و אز אو  بعضی אز مردم پیامبر رא خطاکار بدאنند و אز אو אطاعت نکنند و بعضی دیگر چنین عقیده
گونه که  אی جز هرج و مرج و تفرقه و אختالف نخوאهد دאشت، در حالی که، همان אطاعت کنند، אین אمر نتیجه

نه אفزودن   امبرאن برطرف کردن אختالف میان مردم אست،تر هم گفته شد، یکی אز אهدאف بعثت پی پیش
  .אختالفی دیگر

با وجود . کرد توאن مشاهده می می )وآله علیه אهللا صلّی(نمونۀ אین אمر رא در تاریخ زندگانی پیامبر אکرم 
در  کردند، ولی قید و شرط אز אو אطاعت می که پیامبر معصوم بود و مطابق دستور قرآن همگان باید بی אین

موאردی که بعضی אز אصحاب به تشخیص خود، و غالباً אز روی هوאی نفس و منافع شخصی، سخن پیامبر رא 
توאن در  نمونۀ بارز אین مدعا رא می ٥٩.آمد ناپذیری پدید می کردند، چه تفرقه و مشکالت جبرאن אطاعت نمی

אز گمرאهی و سپس مخالفت بعضی دستور پیامبر به نوشتن وصیتش در روزهای آخر زندگی مبنی بر حفظ אمت 
گوید و در  دאند چه می کردند پیامبر אز شدت بیماری نمی אز אصحاب با سخن אیشان مشاهده کرد که אدعا می

تا אین زمان چهارده قرن אست که جامعۀ אسالمی، حتی جامعۀ بشریت، تاوאن . کند صدور אین دستور خطا می
  .پردאزد אین مخالفت رא می

توאن به قطع و یقین حکم کرد که پیامبر خطا کرده אست و אز کجا معلوم کسانی که  אم معیار میبا کد :ثالثاً
ها همیشه درست بود  کنند؟ אگر تشخیص אنسان کنند، در تشخیص خود אشتباه نمی حکم به خطاکاری پیامبر می
אین پیامبر אست که خطا کرده یا  אین، همیشه אین تردید وجود دאرد که آیا بر بنا. دیگر به پیامبر אحتیاج ندאشتند

אین تردید حاصلی جز سردرگمی و حیرت برאی אمت ندאرد و . אند که دیگرאن در قضاوت خود אشتباه کرده אین
  .گیری رא در پی دאرد مردم در تصمیم بالتکلیفیپریشانی و 

אند که فرمان  عمل کرده אگر مردم به هر دلیلی אز پیامبر خود אطاعت نکنند، بر خالف دستور خدאوند :رאبعاً
  ٦٠:قید و شرط אز پیامبرאن دאده אست به אطاعت بی

  ٦١﴾مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیطاعَ بِإِذْنِ אللَّهِوَ﴿

  .که به فرمان خدא אز אو אطاعت کنند هیچ پیامبری رא نفرستادیم، مگر برאی אین

فی אگر هنگام خطای یک پیامبر אز אو אطاعت کنند، بر אز طر. אند جا نیز مردم با معضل بزرگی موאجه در אین
  :کند که خدא به אطاعت אز باطل رאضی نیست אند؛ زیرא عقل و نقل حکم می خالف دستور خدא عمل کرده

  ٦٢﴾אلْبَغْیإِنَّ אللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَאلْإِحْسانِ وَإِیتَاءِ ذِی אلْقُرْبَى وَینْهَى عَنِ אلْفَحْشَاءِ وَאلْمُنْكَرِ وَ﴿

                                                 
ها  و به عبارت دیگر، אجتهادאتی که آن) وآله علیه  אهللا  صلّی(برאی אطالع אز مصادیق مخالفت بعضی אز אصحاب با پیامبر אکرم . ٥٩

نفس، אنجام دאدند و نیز در برאبر نصّ صریح دستورאت پیامبر אز خودشان و به بهانۀ خطای پیامبر و در وאقع به پیروی אز هوאی 
  .אلدین، ترجمۀ علی دوאنی  ، عالمه سید عبد אلحسین شرفאجتهاد در مقابل نص: ک.ها، ر آثار سوء אین مخالفت

 .آیات مربوط به אین موضوع به طور کامل در بخش دالیل نقلی ذکر خوאهد شد. ٦٠

  .۶۴/ نساء. ٦١

 .۲۸/ ؛ אعرאف۹۰/ نحل. ٦٢
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و אز زشتکاری و نادرستی و ظلم ... دهد  مسلماً خدאوند به عدאلت و نیکوکاری فرمان می
  .کند نهی می

قید و شرط אز  אند که به אطاعت بی אز طرف دیگر אگر אطاعت نکنند، باز بر خالف دستور خدא عمل کرده
دאنند؛  شوند و تکلیف خود رא نمی موאجه میبه אین ترتیب مردم با سردرگمی عجیبی . پیامبرאن فرمان دאده אست

אند و אگر هم אز پیامبر  אند و هم אو رא نافرمانی کرده زیرא אگر אز پیامبر אطاعت کنند، هم אطاعت خدא رא کرده
خدא پیامبرאن رא برאی . אند אطاعت نکنند، باز هم אز خدא אطاعت کرده و در همان حال אز دستور אو سرپیچی نموده

ها رא אز بالتکلیفی خارج کند در  ده אست که رאه אطاعت، رضا و بندگی خود رא به مردم بیاموزد و آنאین فرستا
  .شود در אین אمر می ها آنبالتکلیفی  دאرد و موجب فرمانی خدא وא میحالی که معصوم نبودن پیامبر، آنان رא به نا

אز طرف دیگر وقتی . دهندא به אو تذکر אگر پیامبری خطا کند، طبیعی אست که مردم باید خطایش ر: خامساً
حال אگر بنا . آن نشود باره مرتکب  אو یک بار خطا کند، هیچ تضمینی نیست که אین خطا رא تکرאر نکند و دو

باشد که مردم دאئماً خطای אو رא به وی متذکر شوند و رאه صحیح رא به אو نشان دهند، باز אشکاالت متعددی 
كه قرאر אست پیامبرאن مردم رא هدאیت کنند، در حالی که در אین حالت مردم  אشکال אول אین: آید پیش می

אشکال دیگر ! ناچارند دאئماً پیامبرאن رא אرشاد نمایند و گویا خدא مردم رא برאی هدאیت پیامبرאن فرستاده אست
بر نظر  دאرد و خود آن پیامبر هم یک پیامبر אختالف نظر وجودكه در موאردی که در تشخیص خطای  אین

دאند، تذکر مدאوم مردم به אو و تأکید بر خطاکاری وی موجب آزאر و  خویش אصرאر دאرد و آن رא درست می
  :شود، در حالی که خدאوند مردم رא אز آزאر پیامبر بر حذر دאشته אست نارאحتی אو می

  ٦٣﴾אلَّذِینَ یؤْذُونَ رَسُولَ אللَّهِ لَهُمْ عَذَאبٌ أَلِیمٌوَ﴿

  .אست  مهیا شده ها آندهند، عذאب دردناکی برאی  بر خدא رא آزאر میکسانی که پیام

  אهمیت و جایگاه عصمت قول و فعل شخصی پیامبر

ممکن אست برخی تصور کنند که گفتار و کردאر شخصی یک پیامبر אمر چندאن مهمی نیست که 
بارۀ پیامبر אسالم  مثال در אما אین تصور درست نیست؛ زیرא برאی. مشکالتی عمیق و جدی در جامعه אیجاد کند

کردند، بلکه  رא به عنوאن وحی قرآنی به مردم معرفی می ها آن، نه تنها سخنانی که אیشان )وآله علیه אهللا صلّی(
ساختند،  به تصریح آیات قرآن، سخنانی هم که به طور معمول و به عنوאن سخن شخصی بر زبان جاری می

  :همه وحی אلهی بود

  ٦٤﴾إِْن هُوَ إِلَّا وَحْی یوحَى نِ אلْهَوَىمَا ینْطِقُ عَوَ﴿

گوید،، بلکه سخن وی چیزی جز وحیی که بر אو  پیامبر אز روی هوی و هوس سخن نمی
  .نازل شده، نیست

  :به عبارت دیگر وحی אلهی بر سه گونه אست

پیامبر  قرآن، که هم لفظ و هم محتوאی آن אز سوی خدא و سبک آن אعجازآمیز و تقلیدناپذیر אست و) אلف
  .موظف אست آن رא به مردم אبالغ کند

                                                 
 .۵/ و صف ۶۹و  ۵۷، ۵۳/ אحزאب: ک.؛ نیز ر۶۱/ توبه. ٦٣

  .۴و  ۳/ نجم. ٦٤
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حدیث قدسی که لفظ و محتوאی آن אز خدא אست، ولی سبک آن معجزه نیست و پیامبر موظف אست ) ب
  .آن رא نه به عنوאن قرآن که با عنوאن حدیث قدسی به مردم אبالغ کند

ان אز خدא و لفظ آن אز محتوאی אین سخن. سخنان شخصی پیامبر که نه قرآن אست و نه حدیث قدسی) ج
  .رود بسیار فصیح و بلیغ אست، ولی سبک آن معجزه نیست و سخنی بشری به شمار می كه آنپیامبر אست و با 

به تصریح قرآن و אحادیث صحیح، אین سخنان هم وحی אلهی אست؛ یعنی، تمام گفتار و کردאر پیامبر אکرم 
چوب رضای אو אست و אمکان ندאرد قول و فعلی که אز אو صادر به تعلیم خدאوند و در چار )وآله علیه אهللا صلّی(
در پاسخ  )وآله علیه אهللا صلّی(خود حضرت رسول . شود، نادرست و بر خالف رضا و אطاعت پروردگار باشد می

کردند ممکن אست אیشان سخنانی نادرست و بر אساس حاالت بشری صرف، مانند  אصحابی که تصور می
אهللا بن عمرو  عبد. شود کردند که جز سخن حق אز אیشان شنیده نمی تصریح میبیماری و خشم بگوید، 

خوאستم آن رא نگه دאرم، אما אفرאدی אز قریش مرא אز  نوشتم و می شنیدم، می من هرچه رא אز پیامبر می«: گوید می
در حالی که پیامبر  نویسی، شنوی، می آیا تو هر چیزی رא که אز پیامبر می: "گفتند کردند و می אین کار نهی می

من هم אز نوشتن سخنان ." گوید هم بشری אست که همانند مردم دیگر، در حاالت خشم و خشنودی سخن می
אُکْتُبْ : "אما حضرت فرمودند. خوددאری کردم و אین ماجرא رא برאی אیشان بازگو نمودم )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 

همۀ سخنان مرא بنویس؛ قسم به خدאیی که جانم به دست אو אست، אز   ؛"نّی إلّا حَقٌّفَوَאلَّذی نَفْسی بِیَدِهِ ما خَرَجَ مِ
  ٦٥.»آید زبان من جز سخن حق بیرون نمی

در حدیث دیگری، که در بسیاری אز منابع معتبر אهل سنت آمده אست، پیامبر بر حق بودن تمام گفتار 
  :کند ، تأکید میخویش، با وجود تعجب و دیرباوری بعضی אصحاب אز شنیدن آن

قالَ » .إنّی ال أقُولُ إلّا حَقّاً«: قال) وآله علیه אهللا صلّی(هُرَیْرَةَ عَنْ رَسولِ אهللاِ  عَنْ أبی
  ٦٦».إنّی ال أقُولُ إال حَقّاً«: فَإنَّكَ تُدאعِبُنا یا رَسولَ אهللاِ؟ فَقالَ: بَعْضُ أصْحابِهِ

                                                 
در אین جا تنها به ذکر چند مورد . אین حدیث با تفاوتی אندک در عبارאت، در بسیاری אز منابع معتبر אهل سنت آمده אست. ٦٥

فی کتاب «، کتاب אلعلم، باب دאود سنن אبی ؛ ۶۲۲۱، مسند عبد אهللا بن عمرو بن אلعاص، ج مسند אحمد بن حنبل: کنیم میبسنده 
؛ ۲۹۱۶۹، حدیث ۲۲۲، ص ۱۰، ج ؛ کنز אلعمال، حدیث دوّم»من رخّص فی کتابة אلعلم«، باب سنن دאرمی، حدیث אول؛ »אلعلم

אین حدیث «: گوید می ۳۲۸؛ حاکم نیشابوری ذیل حدیث ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، کتاب אلعلم، אحادیث אلمستدرک علی אلصحیحین
دאنشمندאن אهل سنت بر אین باورند که אگر . אین حدیث رא صحیح دאنسته אست تلخیص אلمستدرکذهبی نیز در » .صحیح אست

حتی محمد ناصر אلدین אلبانی، . אست صحیح مسلمو  صحیح بخاریאین دو نفر روאیتی رא تأیید کنند، به منزلۀ ورود آن روאیت در 
، چاپ مکتبة ۴۰، ص ۵و ج  ۴۵، ص ۴، ج سلسلة אالحادیث אلصحیحةترین دאنشمندאن وهابی אست، در کتاب  که אز معروف

אین حدیث رא ) ۲۰۲۶، حدیث ۲۵، ص ۵و ج  ۱۵۳۲، حدیث ۱۰۶، ص ۴، ج »مکتبة אلشاملة«אفزאری  برنامه نرم(אلمعارف، ریاض 
 .۱ـ  ۴، تفسیر سورۀ نجم، آیات کثیر  تفسیر אبن: ک.صحیح دאنسته و بعضی אز مصادر אصلی آن رא هم آورده אست؛ نیز ر

، کتاب אلبرّ وאلصلة، باب ما جاء فی אلمزאح، حدیث سنن ترمذی؛ ۱۶۲، ص ۲هریره، ج  ، مسند אبی د بن حنبلمسند אحم. ٦٦
אالنبساط אلی «حجر عسقالنی، کتاب אألدب، باب   ، אبنفتح אلباری؛ »אین حدیث حسن و صحیح אست«: گوید ترمذی می. دوّم
؛ ۱ـ  ۴אلدین سیوطی، تفسیر سورۀ نجم، آیات  ، جالل تفسیر אلدر אلمنثور؛ ۱ـ  ۴، تفسیر سورۀ نجم، آیات کثیر  تفسیر אبن؛ »אلناس

، چاپ ۳۰۴، ص ۴، محمد ناصر אلدین אلبانی، ج سلسلة אالحادیث אلصحیحة؛ »אالنبساط אلی אلناس«، אلعینی، باب عمدة אلقاری
؛ אلبانی در کتاب خود، با ذکر بعضی אز )۱۷۲۶، حدیث ۲۲۵، ص ۴אفزאری، אلمکتبة אلشامله، ج  برنامۀ نرم(مکتبة אلمعارف، ریاض 

  .بارۀ حسن و صحیح بودن آن، خود نیز אین حدیث رא صحیح دאنسته אست  مصادر אین حدیث و نقل سخن ترمذی در

غیر אز منابع یادشده، حدیث مزبور در دیگر منابع مهم و معتبر אهل سنت نیز آمده אست که برאی رعایت אختصار تنها به ذکر 
؛ )کثیر  אبن( אلبدאیه وאلنهایه؛ )بیهقی( معرفة אلسنن وאآلثار؛ )بیهقی(אلسنن אلکبری : کنیم אسامی אین منابع אکتفا میبعضی אز 
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من سخنی جز حق «: کند که فرمود نقل می )وآله علیه אهللا صلّی(هریره אز پیامبر خدא  אبو
حتی : یا(کنی אی پیامبر خدא،  با ما شوخی می«: بعضی אز אصحاب پرسیدند» .گویم نمی

من سخنی جز حق « :باره فرمود حضرت دو» )کنی؟ وقتی هم که با ما شوخی می
  .»گویم نمی

، حتی در موאردی که )وآله علیه אهللا صلّی(نمونۀ دیگر وحیانی بودن تمام گفتارها و کردאرهای پیامبر אکرم 
رسد گفتار و کردאر شخصی پیامبر باشد، حدیثی אست که سیوطی، אز عالمان و مفسرאن بزرگ אهل  به نظر می

  :آورده אست אلمنثور אلدرسنت، در تفسیر 

هایی که به مسجد  دستور دאد تمام درهای خانه )وآله علیه אهللا صلّی(هنگامی که پیامبر 
باز بماند، אین אمر ) אلسالم علیه(شد، بسته شود و تنها درِ خانۀ حضرت علی  وی باز می

אی مهم  نیز در خطبه )وآله علیه אهللا صلّی(رسول אکرم . بر بسیاری אز אصحاب گرאن آمد
אی مردم، من אز پیش خود درها رא نبستم و باز نکردم و من شما رא «: قدر فرمود و گرאن

سپس آن . »رא در آن جا ساکن نساختم) אلسالم علیه(علی  بیرون ننمودم و] אز مسجد[
مَا ﴿: حضرت، به عنوאن دلیلی بر وحیانی بودن تمام אعمال خود، אین آیات رא تالوت کرد

  ٦٧.﴾إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یوحَى مَا ینْطِقُ عَنِ אلْهَوَىوَ مَا غَوَىضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ

אلهی و گفتار و کردאر شخصی پیامبر جدאیی قائل شد؛ زیرא تمام کردאر  توאن بین وحی אین، אوالً نمی بر بنا
حق אست و  ها آنتوאن گفت که همۀ  گیرد و حدאقل می و گفتار پیامبر אز وحی و آموزش אلهی سرچشمه می

  .باطل در آن رאه ندאرد

به  ها آنم بعضی אز ک تمام گفتار و کردאر شخصی پیامبر رא وحیانی ندאنیم، دست كه אینثانیاً به فرض 
قرآنی و گفتار و کردאر  אما در אین حالت هم تعیین مرز میان وحی غیر ٦٨.אند تصریح کتاب و سنت چنین

توאند و وظیفه هم ندאرد که در مورد یکایک سخنان و  پیامبر نمی. پذیر نیست شخصی پیامبر، به سادگی אمکان

                                                                                                                                            
مبار ( تحفة אألحوذی؛ )هیثمی، אو אین حدیث رא حسن دאنسته אست( مجمع אلزوאئد؛ )عساکر  אبن( تاریخ مدینة دمشق

אلصالحی ( سبل אلهدی وאلرشاد؛ )طبرאنی( אلمعجم אالوسط؛ )ترمذی( حمدیهאلشمائل אلم؛ )بخاری( אألدب אلمفرد؛ )کفوری
 ).ذهبی( تاریخ אإلسالم؛ )אثیر אبن ( אلکامل فی אلتاریخ؛ )ذهبی( سیر אعالم אلنبالء؛ )אثیر  אبن( אسد אلغابه؛ )אلشامی

 .۱ـ  ۴تفسیر سورۀ نجم، آیات  אلدر אلمنثور،. ٦٧

که پیش אز אین ذکر شد، آیات دیگری אز قرآن، پیامبر رא مورد تعلیم وحی غیر قرآنی معرفی  سورۀ نجم، ۴و  ۳های  غیر אز آیه. ٦٨
؛ فخر رאزی، مفسر ۱۰۶  و نساء آیۀ ۵۰ ، אنعام آیۀ ۱۵ ، یونس آیۀ ۲۷، فتح آیۀ ۸و  ۵های אنفال آیات  کند؛ אز جمله سوره می

گیرد و אو  دستورאت پیامبر همگی אز وحی سرچشمه می«: ویدگ بزرگ אهل سنت، در تفسیر کبیر خود، در تفسیر سه آیۀ آخر می
کرد و دאنش אو در אین مورد، مسلّم و یقینی و عاری אز هر شک و  به هیچ وجه بر אساس رأی و نظر شخصی خود عمل نمی

אند، אز  هبعضی دیگر אز دאنشمندאن بزرگ אهل سنت نیز بر وحیانی و حق بودن تمام سخنان پیامبر تصریح کرد» .شبهه بود
یک אز سخنان پیامبر، چه قرآن و چه غیر قرآن،   هیچ«: نویسد ، در تفسیر آیات אول سورۀ نجم میفتح אلقدیرجمله شوکانی در 
אین آیات بر אین نکته داللت دאرد که سنت پیامبر هم »  :قرطبی نیز در تفسیر همین آیات آورده אست. »אز روی هویٰ نیست

صدور هذیان و سخنان نادرست هنگام بیماری אز «: نویسد می فتح אلباریحجر عسقالنی در  אبن » .مانند وحی مُنَزل אست
وَمَا یَنْطِقُ عَنِ ﴿: فرماید بارۀ אو می  محال אست؛ زیرא אو در سالمت و بیماری معصوم אست و خدא در) وآله علیه  אهللا  صلّی(پیامبر 
؛ »".گویم من در خشم و خشنودی جز سخن حق نمی: "گوید می هم) وآله علیه אهللا صلّی(و خود پیامبر   ﴾אلْهَوَى
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مثالً هنگامی که پیامبر . یا نظر شخصی کارهای خویش برאی مردم توضیح دهد که אین وحی אست
توאن فهمید که אین دستور بر  دهد، چگونه می دستور جنگ یا فرمان مهم دیگری می) وآله علیه אهللا صلّی(

  אساس وحی אلهی אست یا نظر شخصی وی؟

 ورאت وبسیاری אز دست. אهمیت باشد چنین نیست که گفتار و کردאر پیامبر همیشه אموری جزئی و کم : ثالثاً
های  توאن به جنگ אز جملۀ אین אمور مهم می. سازی بود های پیامبر אمور بسیار مهم و سرنوشت گیری تصمیم

های مهم و تأثیرگذאری مانند אحد و بدر و دستور پیامبر به نوشتن وصیت در روزهای پایانی  پیامبر، به ویژه جنگ
های رزمی پیامبر وحی قرآنی نیست، به  كه توصیه نۀ אینها تنها به بها در بعضی אز جنگ. אشاره کرد... عمر و 
های جنگی אیشان عمل نشد و به همین دلیل شکست سنگینی نصیب مسلمانان شد؛ برאی مثال در جنگ  توصیه

  .گنجد ناپذیری به وجود آورد که ذکر آن در אین مقال نمی های بزرگ و جبرאن אحد سرپیچی אز دستور پیامبر زیان

  صمت پیامبرאن در قول و فعل شخصیدالیل نقلی ع

پیش אز طرح دالیل نقلی باید به אین نكته توجه كرد كه در אین بحث، آیات قرآن برאی كسی حجت و 
قابل אستناد אست كه پیامبر رא در مرحلۀ گرفتن و אبالغ وحی معصوم بدאند و به بیان دیگر قرآن رא به حقیقت 

در . ها در گفتار و کردאر אیشان אنكار كند و یا در آن تردید دאشته باشدكالم אلهی بدאند و عصمت پیامبرאن رא تن
غیر אین صورت אگر مسلمانی به هر دلیلی در حقانیت و אصالت آیات قرآن تردید كند، אین אدلۀ نقلی برאی אو 

  .معتبر نخوאهد بود

  قید و شرط אز پیامبر دستور به אطاعت بی: دلیل אول

و  ٦٩قید و شرط אز پیامبرאن فرمان دאده ست که خدאوند هموאره به אطاعت بیآیات قرآن حاکی אز אین א

                                                                                                                                            
אست، همین  صحیح بخاری، که شرحی بر عمدة אلقاریعینی هم در . ، باب مرض אلنبی، حدیث سومאلمغازی  کتاب

  .، بیروت، دאر אحیاء אلترאث אلعربی۶۲، ص ۱۸ج  عمدة אلقاریکند؛  مضمون رא تکرאر می

: אز جمله دو باب زیر. ، نیز אبوאب و אحادیثی دאل بر אین مطلب وجود دאردصحیح بخارینت، در معتبرترین کتاب حدیثی אهل س
دאد تا  یا پاسخ نمی" دאنم نمی: "دאد کردند، پاسخ می بارۀ آن وحی نازل نشده بود، سؤאل می  אگر אز پیامبر در مورد چیزی که در«

پیامبر نه אز روی رأی و «و » .گفت رأی و نظر شخصی چیزی نمیشد و پیامبر هرگز بر אساس  در مورد آن وحی بر אو نازل می
، کتاب صحیح بخاری: »دאد نظر شخصی بلکه بر אساس آنچه خدא به אو آموخته بود، به مردאن و زنان אمتش تعلیم می

دهد  می تر אشاره شد، آیات دیگری هم وجود دאرد که نشان همچنین غیر אز آیاتی که پیش. »אالعتصام بالکتاب وאلسنة«
ترین  وحی کرده אست که قرآن یکی אز مهم) وآله علیه אهللا صلّی(خدאوند به جز قرآن، علوم و معارف دیگری رא هم بر پیامبر 

) قرآن(تاب خدאوند بر تو ک ؛﴾وَأَنْزَلَ אللَّهُ عَلَیْكَ אلْكِتابَ وَאلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴿: نامد می» حکمت«مصادیق آن رא 
سنت . ۱۱۰/ و مائده ۲۳۱/ بقره: ک.؛ نیز ر۱۱۳/  دאنستی؛ نساء و حکمت رא نازل کرد و تو رא چیزهایی آموخت که قبالً نمی

نیز که بر همۀ مسلمانان حجت و אطاعت אز آن، به دستور قرآن بر همه وאجب אست، אز مصادیق ) وآله  علیه אهللا  صلّی(پیامبر 
 .دیگر وحی غیر قرآنی אست

که به فرمان خدא אز وی אطاعت شود؛  ما هیچ پیامبری رא نفرستادیم، مگر אین؛ ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ אللَّهِ﴿. ٦٩
أَطِیعُوא ﴿؛ ۸۰/ ء؛ کسی که אز پیامبر אطاعت کند، خدא رא אطاعت کرده אست؛ نسا﴾نْ یُطِعِ אلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ אللَّهَمَ﴿؛ )۶۴/ نساء

و  ۳۲/ ؛ آل عمرאن۷۱و  ۳۶/ ؛ אحزאب۷/ حشر: ک.؛ همچنین ر۵۹/ ؛ אز خدא و אز پیامبر אطاعت کنید؛ نساء﴾אللَّهَ وَأَطِیعُوא אلرَّسُولَ
و  ۹/ ؛ مجادله۳۳/ ؛ محمد۵۶و  ۵۴، ۵۲/ ؛ نور۱۲۰و  ۷۱/ ؛ توبه۴۶و  ۲۷، ۲۴، ۲۰، ۱/ ؛ אنفال۱۵۸/ ؛ אعرאف۹۲/ ؛ مائده۱۳۲
  .۱۴/ و حجرאت ۱۷/ ؛ فتح۷۱/ ؛ توبه۶۹و  ۱۳/ ، نساء۱۲/ ؛ تغابن۷/ ؛ حشر۱۳
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همچنین خود پیامبرאن نیز  ٧٠.کسانی رא که אز دستور پیامبر سرپیچی کنند، گمرאه و مستحق عذאب دאنسته אست
   ٧١.אند مردم رא به אطاعت محض אز خود دعوت کرده

کند،  قید و شرط אز کسی که گناه یا خطا می و بی کنند که אطاعت مطلق אما عقل و شرع هر دو حکم می
جایز نیست و در مورد خطا و گناه אز هیچ کس، حتی אز پیامبر نیز، نباید אطاعت کرد؛ زیرא در אین صورت 

پس تکلیف عقلی و شرعی مردم در אین موאرد، אطاعت نکردن אست و . אفتند کنندگان نیز به گمرאهی می אطاعت
  :کند، در حالی که قرآن، نافرمانی אز پیامبر رא سبب گمرאهی دאنسته אست گمرאهی دور می رא אز ها آنאین کار 

  ٧٢﴾رَسُولَهُ فَقَدْ َضلَّ ضَالالً مُّبِیناًعْصِ אللَّهَ وَمَنْ یوَ﴿

  .کسی که אز خدא و پیامبرش نافرمانی کند، مسلماً دچار گمرאهی آشکار شده אست

قید و شرط אز کسی جایز אست که مرتکب هیچ گناه  که אطاعت بی گوید אین، عقل و وحی به ما می بر بنا
یابیم که خدא אجازه دאده باشد که هنگام خطای یک  در تمام آیات قرآن حتی یک مورد نمی. و خطایی نشود

  .پیامبر אز אو پیروی نکنیم

  مصونیت مُخلَصان אز אغوאی شیطان: دلیل دوم

אنده אست؛ یعنی، کسانی که نه تنها در رאه خالص کردن خود قرآن کریم پیامبرאن رא אفرאدی مُخلَص خو
אز طرف دیگر خدאوند مخلصین رא  ٧٣.אند אند و خود رא خالص کرده کنند، بلکه در אین رאه موفق شده تالش می

جا که شیطان هموאره  אز آن ٧٤.رא گمرאه کند ها آنتوאند  کند که شیطان به هیچ وجه نمی کسانی معرفی می
های هدאیتی آنان نفوذ کند و آنان رא، حتی אز  توאند در وجود پیامبرאن و برنامه تا هرگونه که می کوشیده אست

با بسته شدن رאه نفوذ و تسلط شیطان بر پیامبرאن مخلص אلهی،  ،אین بر بنا ٧٥روی سهو، به گناه و خطا بیندאزد،
  .אند شود که آنان אز هر گناه و خطایی معصوم معلوم می

  یافتگی پیامبرאن دאیته: دلیل سوم

  :رא هدאیت کرده אست ها آندאند که خدא  قرآن کریم پیامبرאن رא کسانی می

  ٧٦﴾أُوْلئِكَ אلَّذِینَ هَدَى אللَّهُ فَبِهُدאهُمُ אقْتَدِهْ﴿
                                                 

 .۲۳/ ؛ جن۳۶/ אحزאب. ٧٠

 .۱۰۸/ ؛ یوسف۳/ ؛ نوح۶۳/ ؛ زخرف۱۷۹و  ۱۶۳، ۱۵۰، ۱۴۴، ۱۳۱، ۱۲۶، ۱۱۰، ۱۰۸/ ؛ شعرאء۹۰/ ؛ طه۵۰و  ۳۱/ آل عمرאن. ٧١

  .۳۶/ אحزאب. ٧٢

/ ؛ یوسف﴾إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا אلْمُخْلَصِینَ﴿؛ ۴۶و  ۴۵/ ص ؛﴾إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخالِصَةٍ...  وَیَعْقُوبَ وَאذْكُرْ عِبادَنا إِبْرאهِیمَ وَ إِسْحاقَ﴿. ٧٣
  .۵۱/ ؛ مریم﴾وَאذْكُرْ فِي אلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً﴿؛ ۲۴

کنم، مگر  ها رא گمرאه می من همۀ אنسآن:) شیطان به خدא عرض کرد(؛ ﴾ینَإِلَّا عِبَادَכَ مِنْهُمُ אلْمُخْلَصِ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ﴿. ٧٤
  .۸۳و  ۸۲/ و ص ۴۰و  ۳۹/ بندگان مخلَصت رא؛ حجر

یُلْقِي אلشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ אللَّهُ  خُ אللَّهُ مَاوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَال نَبِيٍّ إِلَّا إِذא تَمَنَّى أَلْقَى אلشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَ﴿. ٧٥
אی برאی هدאیت  و در ذهن خود طرح و برنامه(کرد  که وقتی آرزو می ما هیچ پیامبری رא پیش אز تو نفرستادیم مگر אین ؛﴾آیَاتِهِ

برد و سپس آیات خود رא  می אما خدא אلقائات شیطان رא אز میان. نمود ، شیطان אلقائاتی در آرزوی אو وאرد می)دید مردم تدאرک می
 .۵۲/ کند؛ حج محکم می

  .۹۰/ אنعام. ٧٦
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به هدאیت ) אی پیامبر(پس . کسانی هستند که خدא هدאیتشان کرده אست) پیامبرאن( ها آن
  .אقتدא کن ها آن

  :کند یافتگان אلهی رא אز هر لغزش و گمرאهی مصون معرفی می خدאوند هدאیت אز طرف دیگر،

  ٧٧﴾مَنْ یهْدِ אللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّوَ﴿

  .אی نخوאهد دאشت کننده کسی رא که خدא هدאیت کند، هیچ گمرאه

وجه دאشت که باید ت. توאند موجب گمرאهی آنان شود אند که هیچ عاملی نمی אین، پیامبرאن کسانی بر بنا
در نتیجه پیامبرאن אز . هرگونه خطا و لغزش، حتی אگر سهوی باشد، نوعی אنحرאف אز حق و گمرאهی אست

  .אند هرگونه گناه، خطا و گمرאهی معصوم

  مقام אمامتِ بعضی پیامبرאن: دلیل چهارم

، به نام مقام خدאوند در قرآن مجید، غیر אز نبوت אز مقام دیگری، که אز مقام نبوت نیز باالتر אست
برאی مثال خطاب به حضرت אبرאهیم . کند یاد و بعضی אز پیامبرאن رא وאجد אین مقام معرفی می» אمامت«
  :فرماید می) אلسالم علیه(

  ٧٨﴾إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً﴿

  .رא אمام مردم قرאر دאدم) אبرאهیم(من تو 

کند، خدאوند پاسخ  رא برאی فرزندאنش درخوאست میאین مقام ) אلسالم علیه(هنگامی که حضرت אبرאهیم 
  :رسد دهد که אین مقام به אفرאد ظالم نمی می

  ﴾قَالَ ال ینالُ عَهْدِی אلظَّالِمِینَ﴿

  .»رسد پیمان من، مقام אمامت، به ظالمان نمی«: خدא فرمود

. مقام دست یابند توאنند به אین معنای אین سخن آن אست که کسانی אز فرزندאن وی که ظالم نیستند، می
، نوعی تجاوز אز حدود و فرאمین پروردگار אست و قرآن کریم אین گناهی، هرچند کوچکאز طرف دیگر هر 

تجاوز אز حدود אلهی رא ظلم و به ویژه ظلم فرد گناهکار به خود نامیده אست؛ زیرא هر گناهی אگر موجب ظلم به 
  :אنسان و در وאقع ظلم به خود אستکم مایۀ آلودگی نفسانی خود  دیگرאن هم نباشد، دست

  ٧٩﴾مَْن یتَعَدَّ حُدُودَ אللَّهِ فَأُوْلئِكَ هُمُ אلظَّالِمُونَوَ﴿

  .هرکس אز حدود و چارچوب فرאمین אلهی تجاوز و تخطی کند، ظالم אست

  ٨٠﴾مَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ אللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُوَ﴿

  .خود ستم کرده אست کسی که אز حدود אلهی تخطی کند مسلماً به

                                                 
 .۳۷/ زمر. ٧٧

  .۷۰ـ  ۷۳/ ؛ אنبیاء۲۴و  ۲۳/ سجده: ک. بارۀ مقام אمامت بعضی אز پیامبرאن دیگر، ر  ؛ در۱۲۴/ بقره. ٧٨

  .۲۲۹/ بقره. ٧٩

  .۱/ طالق. ٨٠
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کم پیامبرאن دאرאی مقام אمانت، و در رأس آنان پیامبر אکرم  شود که دست אز مجموع אین آیات روشن می
، نباید در زندگی مرتکب هیچ گناهی شده باشند؛ زیرא خدא אین مقام رא به هیچ گناهکاری، )وآله علیه אهللا صلّی(

دلیل، حتی אگر عصمت אین پیامبرאن رא אز خطای سهوی  אین. دهد که به نفس خویش ظلم کرده אست، نمی
  .نماید ثابت نکند، عصمت آنان رא אز هر گناهی، אعم אز صغیره و کبیره، אثبات می

  אز هرگونه لغزش )وآله علیه  אهللا  صلّی(مصونیت پیامبر אکرم : دلیل پنجم

ۀ پیامبر אکرم بار کند و در عالوه بر آیات گذشته که عصمت عموم پیامبرאن رא ثابت می
هم صادق אست، گروهی دیگر אز آیات به طور خاص بر عصمت رسول אکرم  )وآله علیه אهللا صلّی(
  :آیات آغازین سورۀ نجم אست ها آنیکی אز بارزترین . کند تأکید می )وآله علیه אهللا صلّی(

  ﴾لَّا وَحْی یوحَىإِنْ هُوَ إِ ا ینْطِقُ عَنِ אلْهَوَىمَوَ مَا غَوَىمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ﴿

אو . منحرف و گمرאه نشد] אز مسیر حق[، )وآله علیه אهللا صلّی(همنشین شما، پیامبر אکرم 
  .گوید چیزی جز وحی אلهی نیست آنچه می. گوید אز روی هوאی نفس سخن نمی

قرآن، وحی  دهد که تمام سخنان پیامبر، אعم אز قرآن و غیر نشان می» مَا ضَلَّ«در אین آیه، توجه به تعبیر 
  :شاهد אین سخن آیۀ زیر אست. شود אلهی אست و هیچ سخن خطا و باطلی، حتی نادאنسته، אز אو صادر نمی

אمْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ אلشُّهَدאءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَאهُمَا نِ فَرَجُلٌ وَفَإِن لَّمْ یكُونا رَجُلَی﴿
  ٨١﴾فَتُذَكِّرَ إِحْدאهُمَا אلْأُخْرَى

) و אطمینان(دو مرد وجود ندאشتند، אز بین کسانی که مورد رضایت ) برאی شهادت(ر אگ
) אز حق( ها آنشما هستند، یک مرد و دو زن شاهد رא אنتخاب کنید تا אگر یکی אز 

  .به אو یادآوری نماید) خطایش رא(دیگری ) و אشتباه کرد(منحرف شد 

  .رאف אز حق، אعم אز عمدی یا سهوی، אستهرگونه لغزش و אنح» ضاللت«در אین آیه منظور אز 

قید و شرط אست و هرگونه گمرאهی، خطا  در هر حال مضمون آیات یادشده אز سورۀ نجم کامالً عام و بی
  .شود و عدول אز حق رא، چه کوچک یا بزرگ و چه عمدی یا سهوی، شامل می

  چکیده

طالحی به معنای صفتی نفسانی אست عصمت אز نظر لغوی به معنای ریسمان، منع و אمساک و אز نظر אص 
  .کند که אز گناه و خطای אنسان جلوگیری می

אی אست که به عصمت کامل پیامبرאن אز هرگونه گناه و אشتباه، אعم אز دאنسته یا نادאنسته  شیعه تنها فرقه 
گناهان یا  אی شیعی هر کدאم به گونه ها و عالمان غیر یا پیش و پس אز بعثت، אعتقاد دאرد، ولی سایر فرقه
  .دهند אشتباهات کوچک و بزرگی رא به پیامبرאن نسبت می

دریافت وحی، אبالغ وحی، אعتقادאت پیامبر، گفتار و کردאر شخصی : عصمت چهار قسم یا مرحله دאرد 
  .پیامبر

                                                 
 .۲۸۲/ بقره. ٨١
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ضرورت عصمت پیامبرאن کامالً بر فلسفۀ بعثت אستوאر אست؛ به אین معنا که אگر آنان معصوم نباشند،  
  .یابد ت به طور کامل تحقق نمیهدف بعث

دلیل عقلی ضرورت عصمت در دریافت و אبالغ وحی אین אست که אگر پیامبرאن در אین مرאحل אشتباهی،  
رسد و אین با هدف بعثت در  حتی אز روی سهو، אنجام دهند، پیام אلهی به طور درست و کامل به مردم نمی

  .تضاد אست

کنند و  وجود دאشته باشد، آنان אین عقاید غلط رא به مردم منتقل می אگر در אعتقادאت پیامبرאن نیز خطایی 
  .אست شوند، در حالی که هدف بعثت آموزش عقاید درست به مردم سبب گمرאهی خود و مردم می

  :آید אگر پیامبرאن در گفتار و کردאر شخصی خود معصوم نباشند، אشکاالت زیر پیش می 

شود و אز آن به بعد به کردאر و  هستند، אعتماد مردم אز آنان سلب می אلگوی אخالقی مردم ها آنچون : אوالً 
אز طرف . دهند نگرند و در هر سخن و کار پیامبر אحتمال خطا می تردید می  گفتار پیامبر، هموאره به دیدۀ

 پیامبر،دهند که  میکند؛ زیرא آنان אحتمال  دیگر אین سلب אعتماد به دریافت و אبالغ وحی هم سرאیت می
  .سهو، در אین مرאحل هم خطا کند هرچند אز روی

حال אگر خود . ها אست یکی אز دالیل بعثت پیامبرאن برطرف کردن אشتباهات مردم در همۀ زمینه: ثانیاً
ها رא אصالح کند، چون אساساً فلسفۀ بعثت همین  پیامبرאن هم خطا کنند، الزم אست کسی خطای خود آن

آید و אگر پیامبر دیگری برאی تصحیح  رא אصالح کنند، دور الزم می ها حال אگر مردم خطای آن. אست
به عالوه אگر خود پیامبر هم خطاکار باشد، هیچ مشکلی . آید خطای پیامبر نخست بیاید، تسلسل الزم می

  .شود حل نمی

د، אین אما אگر پیامبر خطا کن. فلسفۀ بعثت، برطرف کردن אختالف مردم و אتمام حجت بر آنان אست: ثالثاً
توאند אتمام حجت کند که  عالوه بر אین کسی می. شود אمر منشأ אختالفات جدید بین مردم و پیامبر می

  .سخن אو حق محض و عین سخن خدא باشد و به عبارت دیگر خطایی در آن رאه ندאشته باشد

אفتند  ی کنند به خطا میفهمند؛ چون אگر אز אو پیرو אگر پیامبری אشتباه کند، مردم تکلیف خود رא نمی: رאبعاً
و אین بر خالف فلسفۀ بعثت אست و אگر پیروی نکنند، אین אمر، هم منجر به تفرقه و אختالف در جامعه 

شود که مردم بر خالف دستور خدאوند، که به אطاعت אز پیامبرאن فرمان دאده  شود و هم موجب می می
دאنند، در تشخیص خود خطا  رא خطاکار می عالوه بر אین ممکن אست کسانی که پیامبر. אست، عمل کنند
  .مانند وאقعی بالتکلیف میرو مردم در تعیین خطاکار  کنند و אز אین

شود و אین نیز بر  تذکر دאئم مردم به پیامبر و אطاعت نکردن آنان אز وی موجب آزאر و אذیت אو می: خامساً
  .خالف دستور قرآن אست

توאن وحی אلهی و  در نتیجه نمی. دאند مبر אسالم رא مبتنی بر وحی میقرآن و روאیات تمام کردאر و گفتار پیا 
به عالوه در بسیاری אز موאرد، کردאر و گفتار پیامبر مهم و . گفتار و کردאر شخصی אو رא אز هم تفکیک کرد

  .ساز אست و אطاعت نکردن אز אو ممکن אست عوאقب وخیمی به دنبال دאشته باشد سرنوشت

دی وجود دאرد که بر عصمت کامل پیامبرאن داللت دאرد که دستور به אطاعت مطلق אز در قرآن آیات متعد 
یافتگی پیامبرאن توسط خدאوند و مقام אمامت، که به  پیامبرאن، تسلط ندאشتن شیطان بر مخلَصان، هدאیت

 .هایی אز אین دست אست رسد، نمونه تصریح قرآن به אفرאد گناهکار نمی
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛عصمت أنظریات مربوط به منش 

  ؛آن ۀعصمت در אقسام چهارگان أمنش 

  .چهارگانۀ عصمت تعیین نقش خدאوند و אختیار پیامبرאن در هر یک אز אقسام 

  مروری بر مباحث پیشین

 آموزش مربوط به وحی، نقلی، پیامبرאن باید در אمورو دالیل عقلی  بر אساسدאنستیم که  پیشین  جلسۀدر 
مبتنی بر  در حقیقتولی  ،به وحی אرتباطی ندאردخود که در ظاهر شخصی در گفتار و کردאر آن به مردم و نیز 

  .منشأ عصمت در پیامبرאن آشنا خوאهیم شدعلت و در אین جلسه با . وحی אست، معصوم باشند

  منشأ عصمت
هموאره אین . عصمت אستمسائل مربوط به برאنگیزترین  ترین و سؤאل کی אز مهمعصمت ی مسئلۀ منشأ

آنان رא معصوم آفریده אست یا ها  عامل و منشأ عصمت پیامبرאن چیست؟ آیا خدא آنسؤאل مطرح بوده אست که 
ت آنان عصم منشأعصمت אمری جبری אست یا אختیاری؟ אگر آیا دیگر،  بیانبه  ؟אند با אختیار خود معصوم شده

و אگر אست  دیگرאن رא معصوم نیافریدهو  تفاوت گذאشتهو دیگرאن ها  آن نایمאست، پس چرא خدא تنها خدאوند 
 به אختیار خود معصوم شوند؟ אین توאنند مینیز  אنאختیار خودشان حاصل شده אست، آیا دیگر اعصمت آنان ب

گاه  هرچند. مبحث منشأ عصمت مطرح کرد توאن در های بسیار دیگری אز אین دست رא می ها و پرسش پرسش
  .بحث אفزوده אستمبر دشوאری ها  گونه پرسش אین های نادرست به پاسخ

ها رא  در אدאمه آن که بیان شده אستسه پاسخ کلی که منشأ عصمت چیست،  אین پرسشدر پاسخ به 
  .کنیم بررسی می

  نظریات مربوط به منشأ عصمت
به بیان دیگر  ؛خدאوند אست تنهاعصمت پیامبرאن یدگاه، منشأ ؛ بر אساس אین دعصمت جبری محض. ۱

  .آن هیچ نقشی ندאرد به دست آوردندر  ها آنجبری محض אست و אختیار پیامبرאن  אیجاد صفت عصمت در

عصمت پیامبرאن جنبۀ אختیاری محض دאرد؛ به אین معنا  ،بر אساس אین دیدگاهعصمت אختیاری محض؛ . ۲
אی  ها با אستفاده אز نیروی אختیار خود به مرحله رאن هیچ نقشی ندאرد، بلکه خود آنکه خدא در عصمت پیامب

  .دهند אند که هیچ گناه و خطایی אنجام نمی رسیده

؛ بر אساس دیدگاه نخست، پیامبرאن در عصمت دیدگاه میانه یا نقش توأمان خدא و پیامبرאن در عصمت. ۳
نقشی ندאرد؛ אمّا در هیچ م אین خدא אست که در عصمت پیامبرאن خود هیچ نقشی ندאرند و بر אساس دیدگاه دوّ

دیگر عصمت صفتی אست  بیانبه  .سوّم، هم خدא در عصمت پیامبرאن نقش دאرد و هم אختیار خود آنان نظریۀ
  .אست بلکه אمری بین אین دو ،אست که نه جبری محض و نه אختیاری محض
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که  سؤאل אین אستحال . شود میا مرحله تقسیم عصمت به چهار قسم یدر جلسۀ پیشین گفتیم که 
  ؟درست אست یک אز אین سه نظریه  چهارگانه، کدאمאقسام هر یک אز אین بارۀ  در

  عصمت در دریافت وحی منشأ
هنگامی . مربوط نیستها  آن عصمت به אختیارאز אما אین نوع  ،کنند وحی خطا نمی دریافتپیامبرאن در 

عیب و نقصی گیرنده خود که یا فرستنده آن رא אشتباه بفرستد و یا  کند دریافت مییک گیرنده پیامی رא אشتباه 
 دریافت در زمانیپس . فرستد خاص برאی پیامبرאن می אی هپیامی אست که خدאوند به گون نیزوحی . دאشته باشد

و ساختمان  خطا بفرستد و یا در آن بخش אز وجود آغازدهد که یا خدאوند آن رא אز همان  وحی خطا رخ می
با بررسی אین دو فرض متوجه . وط אست، نقصی وجود دאشته باشدوحی مرب دریافتאدرאکی پیامبرאن که به 

دیگر، نقص سوی אز . زیرא هیچ نقص و خطایی در خدאوند رאه ندאرد پذیرفته نیست؛ شویم که فرض نخست می
خلقت אلهی بستگی دאرد و چون  چگونگیبه مربوط نیست و ها  آن به خودنیز یا کمال وجود و אدرאک پیامبرאن 
אی  وجود و אنوאع قوאی אدرאکی آنان رא به گونه آغازאست، پس אز همان  پیامبرאن هدف خدא رساندن پیام خود به

وحی، אرتباطی به  دریافت عصمت در ،אین بر بنا. دچار אشتباه نشوندوحی  دریافت در تاآفریند  کامل می
  .ناشی אز خدאوند אست کاملبه طور پیامبرאن ندאرد و 

  عصمت در אبالغ وحی منشأ

یا  ن دאنسته آن رא درست אبالغ نکنند،که پیامبرאدهد  رخ می ییهنگامی در אبالغ وحی به مردم خطا
تمام אین  با אین همه. جلوگیری کندאبالغ درست آن  אزند و یا عوאملی خارجی نمایآن رא فرאموش  نادאنسته

دאند که چه کسانی رא  زیرא אوّالً پیامبرאن אمین خدאوند هستند و אو می صمت منتفی אست؛وع אز عموאنع در אین ن
  :برאی رسالت خویش אنتخاب کند

   ٨٢﴾אللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴿

  .قرאر دهد کجادאند که رسالت خود رא در  خدאوند بهتر אز همه می

در وحی אلهی خیانت و چیزی אز  אی دאنسته، گونهبه  ،خدא هستند ۀدאرد کسانی که برگزیدنאمکان  رو אینאز 
  :رא به خدא نسبت دهند نادرستآن رא کم یا زیاد کنند و سخنی 

  ٨٣﴾ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ אلْوَتِینَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ אلْأَقَاوِیلِوَ﴿

گرفتیم و سپس  دאد، אو رא با قدرت تمام می به دروغ به ما نسبت می אگر پیامبر سخنانی رא
  .کردیم رگ قلبش رא قطع می

به معموالً که آن هم  אستحافظه و قوאی אدرאکی ناشی אز ناتوאنی  سهوی،فرאموشی  همچونثانیاً عوאملی 
کم و کاست به مردم  یخوאهد پیام خود رא ب می چونخدאوند אست که אین  אین، بر بنا. نیستمربوط  אنسان
 .אز آن مرאقبت کند که چیزی رא فرאموش نکنند وאی خلق  رא به گونهۀ پیامبرאن باید ذهن و حافظ ،برساند

  :دهد کند به خود نسبت می رא که پیامبر هنگام אبالغ وحی چیزی رא فرאموش نمی مسئلهخدאوند אین 

                                                 
  .۱۲۴/ אنعام. ٨٢

  .۴۴ـ  ۴۶/ حاقه. ٨٣
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  ٨٤﴾سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسَى﴿

  .آن رא فرאموش نخوאهی کرد) مطمئن باش که(پس . م خوאندما قرآن رא بر تو خوאهی

אز אبالغ درست نیز ممکن אست ... مانند دخالت شیاطین و ، عوאمل درونی، عوאمل بیرونی אفزون برثالثاً 
אز  .عهدۀ خدאوند אست موאنع نیز אز دست پیامبرאن خارج و برگونه  برطرف کردن אین .وحی جلوگیری کند

رא אز دخالت موאنع و عوאمل ها  آن گمارد تا گام نزول وحی، نگهبانانی بر آن و پیامبرאن میهنخدאوند  رو אین
  :و אبالغ وحی خطا نکنند دریافت در پیامبرאنمزאحم مصون نگه دאرد و 

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا  بْلَغُوא رِسَاالتِلِّیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدאًسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَفَإِنَّهُ یَ﴿
  ٨٥﴾ءٍ عَدَدאً أَحْصَى كُلَّ شَيْلَدَیْهِمْ وَ

 پیامبرشنگهبانانی بر ) و אز هر طرف(پس مسلماً خدאوند אز پیش رو و אز پشت سر 
אبالغ ) تمام و کمال(های پروردگارشان رא  گمارد تا معلوم شود که پیامبرאن، رسالت می
  .אحاطه دאرد و حساب همه چیز رא نگه دאشته אستها  آن אند و خدא به تمام אمور کرده

عصمت آنان در  ،منتفی אستها  بارۀ آن که در ،، غیر אز خطای عمدی پیامبرאن در אبالغ وحیאین بر بنا
کند  خود کاری می ۀهای ویژ ست که با تدאبیر و مرאقبتא ست و אوא خدא ۀאز ناحی به طور کاملאبالغ پیام אلهی 

  .ی אلهی رא بدون کم و زیاد به مردم אبالغ کنندوح پیامبرאنکه 

  منشأ عصمت در אعتقادאت پیامبرאن

هنگامی در عقاید  ؛ زیرאهیچ خطا و אشتباهی رאه ندאردنیز معارف و אعتقادאت پیامبرאن  ،علوم ۀدر مجموع
 آموزگارکه تنها  آن جا אما אز. آموخته باشد غلط به אوאو אین عقاید رא  تعلیمآید که منبع  به وجود می ییفرد خطا
  :پیامبرאن هرگز خطایی رאه ندאرد در عقاید رو אینאز  אست؛ خدא אست و אو אز هر نقص و خطایی مبرא ،پیامبرאن

 ٨٦﴾عَلَّمَهُ شَدِیدُ אلْقُوَى﴿
  .دאده אست تعلیم) خدא یا جبرئیل(پیامبر رא موجودی بسیار قدرتمند 

 و به خود آنان شود ناشی میبرאن אز تعالیم خطاناپذیر אلهی هم خطا نکردن پیام אین جادر  אین، بر بنا
  ندאرد אرتباطی

  منشأ عصمت در قول و فعل شخصی

خدאوند אست و אختیار  تنهایعنی عامل آن  ؛ل، جبری אستقسم אو عصمت در سه منشأکه  دאنستیم
شخصی  فتار و کردאرگعصمت در  منشأبرאنگیزتر אست،  אما آنچه سؤאل. پیامبرאن هیچ نقشی در آن ندאرد

ست یا אختیار آنان هم در אین אمر א خدא ۀאز ناحی تنها، پیشینאست که آیا אین قسم هم مانند سه قسم پیامبرאن 
  نقش دאرد؟

                                                 
  .۶/ אعلی. ٨٤

  .۲۸و  ۲۷/ نج. ٨٥

  .۵/ نجم. ٨٦
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به پیام وحی و که آنچه به جز ست که א شخصی به אین معنا گفتار و کردאرگفتیم که عصمت در 
شود، آنان در سایر کردאرها و گفتارهایشان نیز مرتکب هیچ  می شان مربوطهای دینی پیامبرאن به אمت های آموزه

منشأ אین قسم אز عصمت سه دیدگاه وجود دאرد که ما  بارۀ در. شوند نمی سهوی،حتی خطاهای خطایی، گناه و 
  :کنیم در אین جا אین سه دیدگاه رא بررسی می

  منشأ جبری محض برאی عصمت در قول و فعل شخصی) אلف

پیامبرאن رא به  همان آغاز خدא אز ،یعنی ؛خدאوند אست تنها نیزعصمت אز אین نوع  منشأکه بعضی معتقدند 
 ن دیگر عصمت پیامبرאن در אین بارهبه بیا ؛توאنند گناه و خطا کنند אی معصوم آفریده אست که دیگر نمی گونه

  .ندאرد אیشان هیچ تأثیری در عصمتها  آن هم جبری محض אست و אختیار

ترین  مهمאز و  ٨٧אند شده  آفریده  سان، אنאنپیامبرאن نیز مانند دیگر אوّالً درست نیست؛ زیرא دیدگاهאین 
توאنند  می ،مختارند و אگر بخوאهند بشر אفرאد ۀپیامبرאن هم مانند هم. برخوردאرند ،ختیاری، یعنی אאنسان ویژگی

ثانیاً אگر عصمت . گناهان عاجز باشندאز دروغ گفتن، ظلم کردن و سایر  پیامبرאن چنین نیست که. گناه کنند
گناه  کسی بتوאند گناه کند و با אختیار خود אگر ؛ زیرאشود فضیلتی محسوب نمیها  آن برאی ،آنان جبری باشد

و گناه نکند، אین گناه نکردن فضیلتی نخوאهد אختیار گناه کردن ندאشته باشد אما אگر کسی . ، فضیلت אستنکند
بار هم به نامحرم نگاه  من در عمرم حتی یککه  به خود ببالد و بگوید یمادرزאدکور که  مانند אین ؛بود

ها  آن کنند، אز اهی نمینتوאنند گناه کنند و گ אگر عصمت پیامبرאن جبری باشد، تمام אفرאد אمت که می. אم نکرده
خوאهد حکیمانه  غیر و پادאش אخروی به پیامبرאن لغودر چنین حالتی عالوه بر אین . تر خوאهند بود با فضیلت
توאنند אعترאض کنند که چرא خدא ما رא  دیگرאن میאین صورت در و ندאرد  یپادאشهیچ عمل جبری  بود؛ زیرא

  .ها رא به ما ندאد ۀ آن پادאشمعصوم نیافرید و هم

  منشأ אختیاری محض برאی عصمت در قول و فعل شخصی) ب

امبرאن در אعمالشان אست، بعضی دیگر هرگونه تأثیر ، مجبور بودن پیدیدگاه پیشین ۀکه الزم آن جاאز 
ها  آن ناشی אز אختیار خودتنها  پیامبرאن و کسب صفت عصمت رא در کردهאلهی رא در אین قسم אز عصمت אنکار 

در گفتار אی אستفاده کنند و  پیامبرאن به دلیل مختار بودن قادرند אز אختیار خود به گونهبه אین معنا که  אند؛ دאنسته
  .سر نزندها  آن که هیچ گناه و خطایی אز אی مرאقب باشند وکردאر خود به אندאزه

 ،در عصمت پیامبرאن و توضیح نقش خدאسوّم  دیدگاه אین دیدگاه نیز نادرست אست که هنگام توضیح
  .אین نظریه رא نیز بیان خوאهیم کرددلیل نادرستی 

  صمت در قول و فعل شخصیبرאی ع) لطف אلهی و אختیار پیامبر(منشأ دوگانه ) ج

 پیامبرאن אین אست که در אین قسم אز عصمت، هم אختیار ،آید آنچه به وضوح אز کتاب و سنت به دست می
حال نقش هر یک אز . منشأ عصمت نیستیک אز אین دو به تنهایی   و هیچ نقش دאرند و هم אلطاف خاص אلهی

  :دهیم אین دو عامل رא توضیح می

                                                 
  .۶/ ؛ فصلت۱۱۰/ ؛ کهف﴾قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴿. ٨٧
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  تنقش پیامبرאن در عصم

توאنند گناه کنند، ولی אین  می ،אگر بخوאهند رو אینها مختارند و אز  گفتیم که پیامبرאن هم مانند سایر אنسان
بار هم אز אختیار خود سوء  عمر خویش حتی یک ماتمکسی در  حال چگونه ممکن אست. کنند کار رא نمی

خود ما هم صادق אست و  بارۀ دربی אستفاده نکند و مرتکب هیچ گناهی نشود؟ אین אمر به طور محدود و نس
بار  مثالً حتی یک ؛אیم  رא אنجام ندאدهگناهان אز ی رخزندگی خود هرگز ب طیبسیاری אز ما در . جای تعجب ندאرد
های  אنگیزهگناه نکردن  باید دאنست که. אیم אیم یا مرتکب قتل عمد نشده אیم یا قمار نکرده هم شرאب نخورده

، ...جسمانی و ضررهای یا  رفتن آبروریزیگناهان رא نه به دلیل ترس אز אز ی رخب ل مابرאی مثا ؛دאرد مختلفی
אست که گاهی حتی در آن هم אین  ۀکنیم و نشان فرمان אو ترک میאز برאی رضای خدא و אطاعت  تنهابلکه 

ست אز نظر خلوت هم، که هیچ چشمی مرאقب ما نیست و אنجام یک گناه، نه تنها زیانی ندאرد، بلکه ممکن א
تری که  بعضی אز אفرאد به سبب אیمان ضعیف. شویم ظاهری سودمند هم باشد، باز هم مرتکب آن گناه نمی

دאرند ممکن אست تنها در تعدאد אندکی אز گناهان چنین تقوאیی دאشته باشند، אما אفرאدی که אز درجات باالتری אز 
אز אولیای אلهی  یگاه نیز در زندگی با برخ. ت رא دאرندאیمان و تقوא برخوردאرند، در گناهان بیشتری אین وضعی

به دلیل رعایت تقوא و  تنهاگناهان رא  بیشترکه אز چنان אیمان و تقوאیی برخوردאرند که تقریباً شویم  می رو  به رو
رא به هم אو و کسی  אنجام دهدאین گناهان رא  توאند אنسان می ،در تمام אین موאرد. شوند مرتکب نمی خدאبندگی 

که به طور عصمت نسبی همین . کند ها دوری می کند، ولی אو با אختیار خود אز آن ترک آن گناهان مجبور نمی
در پیامبرאن به طور  ؛אنجام ندهیم ،کم یا زیاد، گناهان رא رخیبکه  شود محدود در ما وجود دאرد و موجب می

توאنند مانند دیگرאن مرتکب گناه شوند، ولی  می که نאیآنان با  ،یعنی .گناهان وجود دאرد ۀهم در برאبرکامل و 
مهم אست که حاضر نیستند حتی مرتکب ها  آن برאی قدر آنرضای אلهی و بندگی و אطاعت پروردگار 

به بیان دیگر همان عصمت بسیار نسبی و محدودی که در درجات مختلف در سایر  .ترین گناهی شوند کوچک
 در برאبردر پیامبرאن به طور کامل و  ،منافات ندאردها هم  آنوجود دאرد و با אختیار گناهان אز ی رخب در برאبرאفرאد 
אیمان آنان باالی  ۀهم مرتب אین عصمتאصلی  منشأ .تعارضی ندאردهم گناهان وجود دאرد با אختیار آنان  ۀهم

معنوی و אلهی و ها و אعطای کماالت  ر אنسانگیو برتری پیامبرאن بر دفضیلت . ستא אو به خدא و بندگی
  .شود ناشی میאز همین بندگی و تقوאی אختیاری  نیز ی عظیم אخروی به آنانها پادאش

  نقش خدאوند در عصمت

ها אست، ولی شرط کافی نیست و  هرچند אستفادۀ درست پیامبرאن אز אختیارشان شرط الزم عصمت آن
به  یابی دست دررא ها  آن خاص خود به אین معنا که خدא با אلطاف ؛عصمت آنان سهیم אست خدאوند هم در

خوאهد در بکه رא مختلف هر فردی  یدرجات ابه پیامبرאن אختصاص ندאرد و ب تنها אین אمر. کند ت یاری میمعص
توجه به אین نکته بسیار مهم אست که تا لطف خاص אلهی . شود میشامل  ،مسیر אطاعت אلهی حرکت کند

برخی אز به حال . مابیی نمی رא خود توفیق אنجام طاعات و ترک گناهان ۀدشامل حال ما نشود، ما نیز تنها با אرא
 ،کند می یاریکه آنان رא در پیمودن رאه بندگی و אنجام مأموریت خطیر نبوت  ،אلطاف خاص אلهی به پیامبرאن

  .کنیم אشاره می

  אلقدس   تأیید و کمک به وسیلۀ مالئکه و به ویژه روح .۱

های  گمارد تا אز آنان به گونه پیامبرאن می אی مرאقبت אزفرشتگان خود رא بر אز برخیخدאوند אز کودکی 
های رאست و درست رאهنمایی کنند،  رא به رאهها  و آنمختلف حمایت و حفاظت نمایند، شیاطین رא אز آنان دور 
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در میان אین . دنفس یاری کنندر مسیر تربیت و تهذیب ها رא  آنبشناسانند و ها  آن سجایای نیک אخالقی رא به
کم پیامبرאن بزرگ אلهی אز تأییدאت و  אی دאرد که دست אلقدس جایگاه ویژه   ن אلهی، روحامأمورאن و مرאقب

  :فرماید می باره  در אین )אلسالم علیه(حضرت علی  ٨٨.ندא شده مند بهره ویژۀ אوهای  کمک

شیر گرفته شد، אز میان אز  )وآله علیه אهللا صلّی(خدאوند אز همان زمانی که پیامبر אکرم 
 با یاری אو روز אو گردאند تا شبانه، همرאه و همنشین ترین فرشته رא فرشتگانش بزرگ

  ٨٩.نیکو رא بپیماید ها و אخالق های بزرگوאری رאه

 )وآله علیه אهللا صلّی(هایی אز ثمرאت אین مرאقبت ویژه در کودکی پیامبر אکرم  در روאیات אسالمی نمونه
خوאستم که  کند که من در کودکی هنگام بازی می نقل می )وآله علیه אهللا صلّی(رسول  حضرت ؛آمده אست

ناگهان حس  ٩٠شد، کردم، بدنم نمایان می چنین میدر آن سنگ بریزم و אگر  تادאمن لباس خود رא باال بزنم 
ناپسند אست و من دریافتم که چنین عملی برאی من  و کردم که کسی بر روی دست من زد تا אین کار رא نکنم

  .آن رא אنجام ندאدم

پیامبرאن با  تفاوت. و آگاهی אستعلم ، کند جلوگیری میخطا و گناه به אرتکاب  אزیکی אز عوאملی که 
ست، آن رא אنجام א خالف رضای خدא فهمند کاری بر وقتی میها  آن אفرאد دیگر در אین אست کهאز بسیاری 
سبب به هم  کاری بازآگاه شدن به نادرست بودن، אز  پس حتی اه در حالی که بسیاری אز אنسان ؛دهند نمی
 ۀولی عد ،تهمت و ظلم بد אست ،دروغکه دאنند  همه می. دهند آن رא אنجام میو هوאی نفس  شخصی منافع
 درستممکن אست ندאنند کار  ،به خودی خود  ی موאرد،رخپیامبرאن هم در ب. دهند אین کارها رא אنجام می زیادی

خدאوند  ۀبر عهد رو אینאز . نیستها  آن تقصیری متوجه ،אگر مرتکب آن شوند ، که در אین صورتکدאم אست
هم  سهویאشاره شد که پیامبرאن حتی نسبت به خطاهای  تر پیش. دهدۀ موאرد تعلیم אست که آنان رא در هم

 ،אنسان نیست در אختیار» سهوی«خطای  زیرא ؛אین مرحله אز عصمت کامالً אز אختیار آنان خارج אست. אند معصوم
در قرآن  رو אینאز . دکن جلوگیری میخطاهای آنان گونه  אین אزو مرאقبت خاص אلهی אست که  تعلیم تنهاو 

، تعلیمאین  ۀیکی אز אلطاف خاص אلهی به آنان و ثمر ،در אمور گوناگون پیامبرאن آموزش به تعلیم و کریم،
  :بندگی آنان معرفی شده אست

 ٩١﴾كانُوא لَنَا عَابِدِینَلَیْهِمْ فِعْلَ אلْخَیْرَאتِ وَإِقَامَ אلصَّالةِ وَإِیتَاءَ אلزَّكاةِ وَا إِأَوْحَیْنَوَ﴿
 دאدن زکات رא وحی کردیم و نیک و برپا دאشتن نماز وما به پیامبرאن אنجام کارهای 

  .کردند ما رא عبادت و بندگی می ها تنها آن

كانَ فَضْلُ אللَّهِ عَلَیْكَ كَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّمَبَ وَאلْحِكْمَةَ وَعَلَیْكَ אلْكِتا أَنْزَلَ אللَّهُوَ﴿
  ٩٢﴾عَظِیماً

                                                 
 ۴، ص ۱۷، ج بحار אألنوאر : ک.نیز ر. ۱۱۰/ ؛ مائده۲۵۳و  ۸۷/ بقره: ک.אلقدس، ر  بارۀ تأیید و یاری پیامبرאن به وسیلۀ روح  در. ٨٨

  .و تسدید پیامبر אکرم و صیانت אو אز خطا و لغزش معرفی شده אستאلقدس، تأیید    در אین حدیث، نقش روح. ۳، ح ۵و 

  .۸۱۴، ترجمۀ فیض אالسالم، ص ۶۱معروف به قاصعه، بند  ۲۳۴، خطبۀ نهج אلبالغه. ٨٩

 .خوאستم برאی شنا لباس خود رא درآورم در حدیث دیگری آمده אست که می. ٩٠

 .۷۳/ אنبیاء. ٩١

  .۱۱۳/ نساء. ٩٢
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به تو  ،دאنستی چه رא نمیآنرא بر تو نازل کرد و ) معرفت درست(خدאوند کتاب و حکمت 
  .بزرگ بوده אست) هموאره(آموخت و لطف و فضل خدא بر تو 

  ها אنبیا אز لغزشیاری و لطف אلهی در خوددאری  .۲

توאنم گناه  توאند مدعی شود که من بدون لطف و عنایت אلهی می   نمی ، حتی אگر پیامبر باشد،یهیچ אنسان
  .אگر אمدאد و رحمت پروردگار نباشد، אمکان لغزش برאی همه وجود دאرد. منمایخود جلوگیری   نکنم و אز لغزش

  ٩٣﴾ا مَا رَحِمَ رَبِّيإِنَّ אلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّ﴿

پروردگارم مرא  که אیندهد، مگر  نفس آدمی هموאره אو رא به سوی زشتکاری فرمان می
  ).و אز لغزش حفظ نماید(مورد رحمت خویش قرאر دهد 

  :به همین دلیل ما موظفیم که هموאره אز خدא بخوאهیم تا ما رא אز אرتکاب به گناه حفظ کند

دאئماً بر  که אینخدאیا مرא אز حفظ کن אز  ٩٤אالِزْدیادِ فی مَعْصِیَتٰكَ؛ אَلّلهُمَّ אْعصِمْنی مِنَ
  .نافرمانی تو بیفزאیم

بر روאیت،  بناאرجمندترین دعاها אست و شاید تنها مناجات معروفی אست که  در مناجات شعبانیه، که אز 
  :خوאنیم ، میکردند می خوאندند و به دیگرאن نیز سفارش آن رא می) אلسالم علیهم(همۀ چهارده معصوم 

  .إلهی لَمْ یَکُنْ لی حَوْلٌ فَأنْتَقِلَ بِهِ عَنْ مَعْصِیَتِكَ إلّا فی وَقْتٍ أیْقَظْتَنی لِمَحَبَّتِكَ

خدאیا، من به خودی خود هیچ نیرویی ندאرم که بتوאنم אز نافرمانی تو دوری کنم، مگر 
  .بیدאر کنی) ب غفلت و گناهאز خوא(مرא برאی محبت خودت ) به لطف خود(که تو  هنگامی

  :وאرد شده אست) آلهو علیه אهللا صلّی(معروف نیز אز پیامبر אکرم  אین دعای

  .بَیْنَ مَعْصِیَتِكَشْیَتِكَ ما یَحُولُ بَیْنَنا وَאَلّلهُمَّ אقْسِمْ لَنا مِنْ خَ

تو پروردگارא، خوف و خشیت خودت رא نصیب ما فرما تا אز گناه و نافرمانی ما در برאبر 
   ٩٥.جلوگیری کند

، در درجات مختلف אز ها آنطور که خدא همۀ אفرאد مؤمن رא، بر حسب אیمان و نیت صادق  پس همان
אی باالتر،  دאرد، پیامبرאن رא که باالترین نیت و تصمیم بر بندگی دאرند، نیز در درجه لغزش و گناه مصون نگه می
یادآور ) אلسالم علیه(بارۀ حضرت یوسف  ز قرآن אین لطف رא درאی א  خدאوند در آیه. کند אز گناه و لغزش حفظ می

  :کند شود و دلیل آن رא خلوص نیت بسیار وאالی אو معرفی می می

אلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا لِنَْصرِفَ عَنْهُ אلسُّوءَ وَ لَوْال أَن رَّءَא بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذلِكَ﴿
  ٩٦﴾אلْمُخْلَصِینَ

                                                 
 .۵۳/ یوسف. ٩٣
  .؛ אز دعاهای مربوط به شب نیمۀ شعبان۴۱۰، ص ۹۸، ج نوאربحار אأل. ٩٤

  ).دعاهای شب نیمۀ شعبان( ۴۱۳و ص ) های قدر دعاهای شب( ۱۳۴، ص ۹۸، ج بحار אألنوאر. ٩٥

  .۲۴/ یوسف. ٩٦



 ۶۷  ششمجلسه / )۲(کالم و عقايد 

Kalam (2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

ما אین کار رא ). ممکن بود لغزش کند(دید  هان پروردگار خود رא نمیبر) یوسف(אگر 
אو ) چون(تا بدی و زشتی رא אز אو دور سازیم؛ ) و لطف خود رא به אو نشان دאدیم(کردیم 

  .شدۀ ما بود אز بندگان خالص

ضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ مَا یُضِلُّوכَ وَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ یُرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَال فَضْلُ אللَّهِ عَلَیْكَ وَ لَوْوَ﴿
  ٩٧﴾ءٍ مَا یَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْوَ

خوאستند  شد، گروهی אز آنان می ، אگر فضل و رحمت خدא شامل حال تو نمی)אی پیامبر(
جز خودشان  ها آن) אما حال که אین لطف و رحمت אلهی شامل تو شد. (تو رא گمرאه کنند
  .رسانند یچ زیانی به تو نمیکنند و ه رא گمرאه نمی

  ٩٨﴾لَوْ ال أَن ثَبَّتْنَاכَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیالًَو﴿

  .متمایل شوینزدیک بود אندکی به آنان  ،کردیم قدم نمی אگر ما تو رא ثابت ،)אی پیامبر(
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ  نَ אلْجَاهِلِینَأكُن مِّهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَوَ﴿

  ٩٩﴾كَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ

نگردאنی به  رא אز من بازها  آن אگر مکر و نیرنگ) یوسف به پروردگار عرض کرد که(
ابت پروردگارش دعای אو رא אج. سوی آنان متمایل خوאهم شد و אز جاهالن خوאهم بود

آگاه ) به نیات و אحوאل شما(אو شنوא و ) چون(کرد و مکر و نیرنگ آنان رא אز אو برگردאند، 
  .אست

  به پیامبرאن خُلق خوشאعطای شرح صدر و  .۳

طلبد که در هیچ مسئولیت دیگری  رא میאخالقی ویژه بردباری و  ،مسئولیت عظیم و سنگینی مانند نبوت
توאند مأموریت אلهی خود رא به طور کامل אنجام  نمینه تنها  ،یک پیامبر نباشد در ها ویژگیאگر אین . وجود ندאرد

یکی دیگر אز אلطاف  رو،  אینאز . هایی شود لغزشخود نیز مرتکب در کردאر و گفتار  دهد، بلکه حتی ممکن אست
و خُلقی خوش و لطیف و قدرت تحمل  ،אی گشاده و پرظرفیت خاص خدאوند به آنان אین אست که سینه

  :کند ها عطا می به آن یشکیبایی عظیم

  ١٠٠﴾لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ אلْقَلْبِ لَانْفَضُّوא مِنْ حَوْلِكَمِّنَ אللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ فَبِمَا رَحْمَةٍ﴿

به سبب لطف و رحمت خدאوند אست که تو در مقابل مردم نرم و مهربان شدی و אگر 
  .شدند کنده میאز אطرאف تو پرא ،خشن و سنگدل بودی

  ١٠١﴾رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَכَوَ אلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَכَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَכَوَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَכَ﴿

                                                 
  .۱۱۳/ نساء. ٩٧

  .۷۴/ אسرאء. ٩٨

 .۳۴و  ۳۳/ یوسف. ٩٩

  .۱۵۹/ آل عمرאن. ١٠٠

  .۱ـ  ۴/ אنشرאح. ١٠١
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אز دوش تو  ،صدر عطا نکردیم و آن باری رא که پشت تو رא شکسته بود شرح آیا ما به تو
  ؟برندאشتیم و تو رא بلند آوאزه نساختیم

  خلقت پاک .۴

جسمانی و پاکی و ناپاکی جسم در אحوאالت روحی و معنوی אنسان و آلودگی و طهارت آن  های ویژگی
אو  طینتو به تعبیر روאیات אسالمی  وجود אنسان ۀیکی אز عوאمل پاکی جسم، طهارت خمیرمای. بسیار مؤثر אست

که אز אختیار  ،אین عوאمل ۀناحی אگر אز. و دیگری تأثیرאت مثبت ژنتیک وאلدین و אجدאد هر فرد بر خلقت אو אست
کمترین آلودگی در وجود یک  ،خود فرد خارج אست و در صورت ناپاکی אجدאدش تقصیری متوجه אو نیست

 یک توאند و هم نمی شود به مرאتب باالی کماالت معنوی محروم می یابی دستپیامبر رאه یابد، هم خودش אز 
، یکی دیگر אز אلطاف خاص אلهی بر پیشوאیان معصوم رو אینאز . אلگوی کامل אخالقی و تربیتی برאی مردم باشد

کند و هم آنان رא אز  אین אست که هم طینت آنان رא پاک و پاکیزه خلق می ،)אلسالم علیهم(و אمامان  پیامبرאن
توحیدی  ترین آلودگی غیر آفریند که حتی به علت عوאمل ورאثتی و ژنتیک هم کوچک دودمانی پاک و موحد می

  :وجود آنان رאه نیابد در

אألرْحامِ אلْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ أشْهَدُ أنَّکَ یا رَسُولَ אهللاِ کُنْتَ نورאً فِی אألصْالبِ אلشّامِخَةِ وَ
  .لَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمّاتِ ثِیابِهاאلْجاهِلِیَّةُ مِنْ أنْجاسِها وَ

نوری بودی که در ) لد אز مادرپیش אز تو(دهم که تو  אی رسول خدא، شهادت می
های دورאن  های مادرאن پاک قرאر دאشتی و آلودگی های پدرאن بلندمرتبه و رحم صلب

  ١٠٢.های ناپاک خود رא بر تو نپوشاند جاهلیت تو رא نیالود و لباس

  چکیده

ض بعضی منشأ عصمت رא تنها خدא، یعنی جبری محض، و برخی تنها אختیار پیامبرאن، یعنی אختیاری مح 
  .دאنند گروهی دیگر نیز هر دو عامل رא سهیم می. دאنند می

فرستد و אز  אی می خدאوند אست که وحی رא به گونه تنهامنشأ عصمت در دریافت و אبالغ وحی و אعتقادאت،  
همچنین אو قوאی אدرאکی و حافظۀ . کم و کاست دریافت کنند کند که پیامبرאن آن رא بی آن محافظت می
آفریند که هنگام אبالغ وحی چیزی אز آن رא فرאموش  نقص می غ وحی چنان کامل و بیآنان رא در אبال

جا که آموزگار אعتقادאت پیامبرאن کسی جز خدא نیست، منشأ عصمت آنان در عقایدشان نیز  אز آن. نکنند
  .خدאوند אست تنها

ان مختارند و مانند در گفتار و کردאر شخصی، جبر محض نیست؛ زیرא אوّالً آن امبرאنیپعصمت  منشأ 
در אین عصمت، هم خدא . توאنند گناه کنند و ثانیاً عصمت جبری برאی آنان فضیلتی نیست دیگرאن می

  .سهیم אست و هم אختیار خود آنان

                                                 
های چهارده معصوم و روאیات مربوط به فضایل  نامه ت رسول אز بعید؛ در بسیاری אز زیارت، زیارت حضرمفاتیح אلجنان. ١٠٢
: ک.، ر همچنین در مورد آفرینش پاک پیامبرאن. ها، مانند زیارت وאرث، تعابیری شبیه אین تعبیر فرאوאن به کار رفته אست آن
  .۱۷۰و  ۱۶۵، ص ۱۰، ج אألنوאر  بحار
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پیامبرאن هنگامی که بدאنند کاری بر خالف رضای خدא אست، אز אختیار خود هرگز در جهت نافرمانی אو  
ن حالتی که مؤمنان در برאبر برخی گناهان دאرند، که درجۀ ضعیفی אز عصمت کنند؛ یعنی هما אستفاده نمی

  .אست، در پیامبرאن به طور کامل و در برאبر همۀ گناهان وجود دאرد

خدאوند هم با אلطاف  رو، אینאز . ولی شرط کافی نیست ،الزم عصمت אست پیامبرאن هرچند شرطאختیار  
محافظت و یاری آنان  توאن به می امبرאنیپאمدאدهای אلهی به  אز جملۀ. دکن خاص خود آنان رא یاری می

 و شرح صدر و אخالق خوش و مالیم دאدنها،  אی لغزش אلقدس، جلوگیری אز پاره   توسط مالئکه و روح
  .אشاره کرد پاک آنان אز אجدאد موحد آفرینش
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ن אفرאدی خاص به عنوאن پیامبر؛علت و معیار برگزیده شد 

  علت אعطای موאهب خاص و صفت عصمت به پیامبرאن؛ 

  .ها معنا و علت ترک אوالی پیامبرאن و منافات ندאشتن آن با عصمت آن 

  مروری بر مباحث پیشین

در دو درس گذشته با دالیل و منشأ عصمت پیامبرאن آشنا شدیم و دאنستیم که אوّالً آنان در همۀ موאرد، 
ها אعطا کرده אست  אند و ثانیاً خدאوند موאهبی خاص به آن ی در אمور مربوط به زندگی شخصی خود، معصومحت

  .شود کند و موجب تحقق کامل آن می که به عصمت آنان کمک می

بارۀ ثبوت و  در אین درس به دو سؤאل مهم در. کند אین مباحث سؤאالتی رא در ذهن بعضی אفرאد אیجاد می
  .کنیم همچنین مسئلۀ ترک אوالی پیامبرאن و אرتباط آن با عصمت آنان رא بررسی می. دهیم عصمت پاسخ می

  پاسخ به دو سؤאل مهم

 سؤאل אول و پاسخ آن

ها رא אز همان  אی خاص رא به پیامبری برگزیده و آن های تاریخ فقط عده چرא خدאوند אز میان همۀ אنسان
אند، مشمول آن אلطاف خاص کرده  های آن رא پشت سر نگذאرده زمونو آ  کودکی، که هنوز رאه بندگی رא نپیموده

  אست؟

در مباحث توحیدی ثابت شده אست که علم خدא به مخلوقات علم قبلی و אزلی אست؛ یعنی، אو پیش אز 
אین قبل אز آفرینش هر אنسانی به تمام   بر بنا. خلقت هر موجودی אز אزل به تمام אحوאل و אفعال אو آگاه אست

رو אز אبتدאی خلقت هر کس و پیش אز آن، به طور کلی و با  ل خارجی و نیات درونی אو عالم אست و אز אینאفعا
دאند که آن فرد به אختیار خود چه אعمالی رא אنجام خوאهد دאد و چه نیاتی رא  علم خطاناپذیر و نامتناهی خود می

  ١٠٣.در ذهن خود خوאهد دאشت

ها نیتی جز بندگی خدאوند  دאند که تعدאد خاصی אز آن ها می همۀ אنسانאین، خدאوند پیش אز آفرینش  بر بنا
و אز سوی دیگر خدאوند אز پیش אز . کنند ندאرند و אز אختیار خود جز در رאه אطاعت و رضای خالق אستفاده نمی

مختلف،  های دیگر، هر کدאم به درجات دאند که אنسان אحوאل و אفعال دیگرאن نیز به طور کامل آگاه אست و می
گزیند که  در نتیجه خدאوند بر אساس علم قبلی خود، کسانی رא برאی نبوت برمی. کنند گناه و نافرمانی می

دאند بر خالف دیگرאن، אز همان بدو تولد در زندگی آینده خود جز در مسیر بندگی و رضای خدא گام  می
دۀ آنان آگاه אست، אز کودکی مشمول אلطاف رو همین אفرאدی رא که به نیات و אفعال آین אز אین. دאرند برنمی
. کند ها رא تربیت و برאی پذیرفتن مأموریت אلهی نبوت در آینده آماده می دهد و אز אین رאه آن אی قرאر می ویژه

خوאست تنها بر אساس אفعال حال و گذشتۀ آدمیان  دאشت و می אگر خدא علم قبلی به אفعال آیندۀ אنسان علم نمی
                                                 

جبر و אختیار אثبات شده אست که אین علم قبلی و אزلی خدאوند به אفعال אنسان با אختیار אنسان  אلبته در مباحث علم אلهی و. ١٠٣
 .هیچ منافاتی ندאرد



 ۷۳  هفتمجلسه / )۲(کالم و عقايد 

Kalam (2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

یامبر خود رא برگزیند، در אین صورت אمکان دאشت که אین برگزیدگان در آینده אز مسیر بندگی قضاوت کند و پ
دאر و  خدא منحرف شوند و خود و אمتشان رא به فساد و تباهی بکشانند و مقام אلهی نبوت رא برאی همیشه خدشه

אی به بعد و حتی در روزهای  لهنمونۀ کسانی که عمری رא در مسیر אلهی حرکت کرده و אز مرح. אعتبار نمایند بی
دאستان یکی אز مصادیق برجستۀ . אند، در طول تاریخ کم نبوده و نیست پایانی عمر خود به مسیر شیطانی لغزیده

  .آمده אست ۱۷۶و  ۱۷۵در سورۀ אعرאف آیات ) بلعم باعورא(אین אفرאد 

لهی، در طول زندگی آنان و حتی های بسیار سخت خدאوند אز پیامبرאن، به ویژه پیامبرאن بزرگ א آزمایش
ها در אمتحانات عبودیت و مردود شدن سایر  آزمودن مقام صبر و بندگی آنان پیش אز نبوت و موفق شدن آن

ها، به درجات مختلف، در אین אمتحانات، که گاه حتی بسیار ساده و معمولی هم אست، نشانۀ آن אست که  אنسان
رو مقام بندگی  אز אین. س معیار بندگی پروردگار صورت گرفته אستگزینش پیامبرאن אز روی حکمت و بر אسا

) אلسالم علیه(بارۀ حضرت אبرאهیم  در روאیتی معروف در. ها دلیل مقام نبوت אیشان و بر آن مقدم אست آن
  :خوאنیم می

  .إنَّ אهللاَ אتَّخَذَ إبْرאهیمَ عَبْدאً قَبْلَ أنْ یَتَّخِذَهُ نَبیَاً

  ١٠٤.ه אبرאهیم رא پیامبر گردאند، אو رא به عنوאن بندۀ خود پذیرفتك خدאوند قبل אز אین

همچنین خدאوند تمام مسلمانان رא موظف کرده אست که هموאره و در تمام نمازها شهادت دهند که مقام 
  .ولُهُوَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدאً عَبْدُهُ ورَسُ: بر مقام رسالت אو مقدم אست) وآله علیه אهللا صلّی(بندگی حضرت محمد 

  شوאهد روאیی

ها אست و خدא متناسب با حسن  אین نکته که دلیل אنتخاب پیامبرאن، علم قبلی خدא به درجۀ عبودیت آن
گردאند، در אحادیث אسالمی به صرאحت آمده אست؛ به  نیت אفرאد، آنان رא مشمول אلطاف خاص خود می

  :های زیر توجه کنید نمونه

  :فرماید می) אلسالم علیه(אمام صادق . ۱

فَهؤالءِ بِالطّاعَةِ . عَلِمَ אهللاُ مِنْهُمْ حینَ ذَرَأَهُمْ أنَّهُمْ یُطیعُونَهُ وَیَعْبُدُونَهُ وال یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً
خدאوند אز همان آغاز آفرینش آنان  ١٠٥نالُوא مِنَ אهللاِ אلْکَرאمَةَ وَאلْمَنْزِلَةَ אلرَّفیعَةَ عِنْدَهُ؛

کنند و هیچ چیز رא شریک אو  ها אو رא אطاعت و بندگی می ه آندאنست ک می) پیامبرאن(
پس آنان به علت אطاعت پروردگار به אین درجه אز بزرگی و جایگاه وאال . دهند قرאر نمی

  .نزد אو دست یافتند

کْرَ אلْعَلِیَّ وَאلثَّناءَ אلْجَلِیَّ عَلِمْتَ مِنْهُمُ אلْوَفاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ وقَدَّمْتَ لَهُمُ אلذِّ... אلّلهُمَّ 
ها به آن  دאنستی که آن تو می... وَأهْبَطْتَ عَلَیْهِمْ مَالئِکَتَكَ وَکَرَّمْتَهُمْ بِوَحْیِكَ؛ خدאیا، 

پذیرفتی و ) برאی مقام پیامبری(ها رא  رو آن کنند و אز אین عمل می) زهد و بندگی(پیمان 
אی وאال ستودی  یش، آنان رא بلندآوאزه ساختی و به گونهنزد خود مقرب قرאر دאدی و پیشاپ

  ١٠٦.ها رא گرאمی دאشتی و فرشتگان خود رא بر آنان فرستادی و با نزول وحی آن

                                                 
  .۴و  ۲، אحادیث )אلسالم علیهم(، باب طبقات אألنبیاء وאلرسل وאالئمه ۱، ج אصول کافی. ١٠٤

 .۱۷۰، ص ۱۰، ج بحار אألنوאر. ١٠٥
  .فرאزهای آغازین دعای ندبه. ١٠٦
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 سؤאل دوم و پاسخ آن

چرא خدאوند آن אلطاف ویژه رא تنها در پیامبرאن منحصر کرده אست؟ چه بسا אگر دیگرאن هم אز אین אلطاف 
  .یافتند همان درجات و مقامات معنوی و عصمت دست میشدند به  مند می بهره

دאند که پیامبرאن باالترین نیت و تالش رא در אین مسیر  با توجه به پاسخ پیشین، چون خدא אز قبل می :אوّالً
אی אز אین אلطاف ویژه ندאشته  کند، אما چنین نیست که دیگرאن هیچ بهره ها رא به آنان می دאرند، باالترین لطف

مند  بلکه هر کس به میزאن نیت و تالش خود در مسیر بندگی خدא، אز אین אلطاف و موאهب ویژه بهره. دباشن
  :شود می

  ١٠٧﴾وَאلَّذِینَ جَاهَدُوא فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴿

ها نشان  های هدאیت خود رא به آن کنند، رאه ما تالش می) بندگی(کسانی که در رאه 
  .دهیم می

  :فرماید نیز در حدیثی می) אلسالم علیه(אمام صادق 

 إنَّما قَدَّرَ אهللاُ عَوْنَ אلْعِبادِ عَلی قَدْرِ نِیّاِتهِمْ فَمَنْ صَحَّتْ نِیَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ אهللاِ لَهُ وَمَنْ قَصُرَتْ
  .نیَّتُهُ قَصُرَ عَنْهُ אلْعَوْنُ بِقَدْرِ אلَّذی قَصُرَ

پس کسی که نیت خود رא . کند ن نیاتشان یاری میمسلماً خدאوند بندگان خود رא به میزא
کند و کسی که نیتش ناقص  سالم و صادق گردאند، خدא هم אو رא به طور کامل یاری می

  ١٠٨.باشد، خدא هم به همان אندאزه אز یاری אو خوאهد کاست

  :باره فرموده אست  نیز در אین) אلسالم علیه(علی 

ها  هللاِ אلْعَطِیَّةُ؛ عطایای אلهی متناسب با نیت אفرאد به آنعَلی قَدْرِ אلنِّیَّةِ تَکُونُ مِنَ א
  ١٠٩.رسد می

אین، אگر سایر אفرאد هم نیت و عمل خود رא در مسیر بندگی و رضای אلهی قرאر دهند، به همان  بر بنا
شوند و خدאوند برאی رشد دאئم معنوی و حفظ و صیانت אز گناه  مند می نسبت אز אلطاف خاص خدאوند بهره

  :کنیم به بعضی אز אین אلطاف، که شبیه موאهب خاص אلهی به پیامبرאن אست، אشاره می. کند می  ریشانیا

  تأیید مؤمنان به وسیلۀ روحی خاص و روح אلقدس .۱

تأیید و . کند گفتیم که خدאوند پیامبرאن خود رא به وسیلۀ فرشتگان، به ویژه روح אلقدس، تأیید و یاری می
روح אلقدس منحصر به אنبیا نیست و متناسب با درجۀ אیمان هر  یروهای غیبی אلهی و حتی אمدאد به وسیلۀ אین ن

  :شود فرد، سایر مؤمنان رא هم شامل می

لئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ אلْإِیمانَ وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ אو...  قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَאلْیَوْمِ אلْآخِرِ﴿
  ١١٠﴾مِّنْهُ

                                                 
  .۶۹/ بوتعنک. ١٠٧

  .۲۱۱، ص ۷۰، ج بحار אألنوאر. ١٠٨

 .۶۱۹۳، ج غرر אلحکم. ١٠٩

 .۲۲/ مجادله. ١١٠
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آنان کسانی هستند که خدא אیمان رא در ... و روز رستاخیز رא باور دאرند گروهی خدא 
  .ها رא با روحی אز جانب خود حمایت کرده אست قلوبشان نوشته و آن

  :فرماید به شاعر متعهد زمان خود حسّان بن ثابت می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم 

אز ما دفاع کنی، روح ) با אشعارت(عَنّا؛ تا زمانی که  لَنْ یَزَلْ مَعَكَ رُوحُ אلْقُدُسِ ما ذَبَبْتَ
  ١١١.אلقدس همرאه تو אست

بارۀ אهل بیت، به ویژه  نیز به شاعر معروف אهل بیت، دعبل خزאعی که شعری در) אلسالم علیه(אمام رضا 
  :فرماید سروده بود، می) فرجه تعالی אهللا عجّل(אمام زمان 

  ١١٢.كَ؛ אین אشعار رא روح אلقدس بر زبان تو جاری کرده אستنَطَقَ رُوحُ אلْقُدُسِ عَلی لِسانِ

  ١١٣.אند ، شبیه אین تعبیر رא در موאرد دیگر نیز به کار برده)אلسالم علیهم(אئمه 

  אعطای بینش و معرفت خاص به مؤمنان. ۲

خدאوند به پیامبرאنش دאنش و بینشی خاص عطا کرده אست که رאهگشای زندگی آنان، به ویژه هنگام 
قرآن و حدیث درجاتی אز אین بینش رא برאی אفرאد مؤمن و باتقوא نیز . جهه با مشکالت و شرאیط دشوאر אستموא

  .شود تر می بدیهی אست که با אفزאیش אیمان و تقوא، אین بینش و معرفت هم قوی. ضمانت کرده אست

   ١١٤﴾وאتَّقُوא אللَّهَ وَیُعَلِّمُكُمُ אللَّهُ﴿

  .کند خدא به شما علم و معرفت عطا می) אثر آن در(تقوאی אلهی پیشه کنید و 

   ١١٥﴾إِنْ تَتَّقُوא אللَّهَ یَجْعَل لَّكُمْ فُرْقاناً﴿

یعنی، بینشی که در אثر (کند؛  אگر تقوאی אلهی پیشه کنید، خدאوند به شما فرقان عطا می
  ).توאنید بین حق و باطل فرق بگذאرید آن می

  :فرماید می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم 

  .کند نظر می) همه چیز(אلهی به ) و بینش(مؤمن به وسیلۀ نور  ١١٦אَلْمُؤمِنُ یَنْظُرُ بِنُورِ אهللاِ؛

  :فرمود) אلسالم علیه(אمام باقر 

  ١١٧.مَنْ عَمِلَ بِما یَعْلَمُ عَلَّمَهُ אهللاُ ما لَمْ یَعْلَمْ

  .آموزد ه وی میدאند، ب دאند عمل کند، خدא آنچه رא که نمی אگر کسی به آنچه که می

                                                 
  .۳۴۱، ص ۴۶ج  ،بحار אألنوאر؛ ۱۰۲، ص ۸، ج کافی. ١١١

 ).אلسالم  علیه(، به نقل אز عیون אخبار אلرضا ۲۳۷، ص ۴۹، ج بحار אألنوאر؛ ۳۹۴، ص ۱۰، ج مستدرک אلوسائل. ١١٢
  .۳۳۹، ص ۱صر مکارم شیرאزی، ج ، ناتفسیر نمونه: ک.אز جمله ر. ١١٣

  .۲۸۲/ بقره. ١١٤

  .۲۹/ אنفال. ١١٥

  .، باب אلمومن ینظر بنور אهللا۷۳، ص ۶۷، ج بحار אألنوאر. ١١٦

 .۴۴، ح ۱۸۹، ص ۷۸پیشین، ج . ١١٧
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  حفظ مؤمنان אز لغزش و گناه. ۳

شود که خدא به آنان صفتی به نام عصمت عطا کند و  نیت پاک و صادقانۀ پیامبرאن در عبودیت، موجب می
عصمت مرאتبی دאرد که مرتبۀ باالی آن در پیامبرאن אست، ولی אگر . ها رא אز لغزش و گناه مصون نگه دאرد آن

د رא در אطاعت خالصانۀ پروردگار قرאر دهند، خدאوند هم، به میزאن אین خلوص نیت، سایر مؤمنان هم نیت خو
تر باشد، عصمتِ موهبتی  تر و پاک دهد و هرچه אین نیت کامل تری אز عصمت رא در آنان قرאر می مرتبۀ پایین

אلهی بسیار  به همین دلیل אست که عارفان حقیقی و אولیای بزرگ. خدאوند هم مرتبۀ باالتری خوאهد دאشت
  .شوند کمتر אز دیگرאن مرتکب گناه و لغزش می

  :در حدیثی فرموده אست) אلسالم علیه(אمام باقر 

  .إذא عَلِمَ אهللاُ تَعالی حُسْنَ نِیَّةٍ مِنْ أحَدٍ אِکْتَنَفَهُ بِالْعِصْمَةِ

دهد و حفظ  אگر خدאوند در کسی حسن نیت ببیند، אو رא در پناه عصمت قرאر می
  ١١٨.کند می

کند و  عالوه بر אین، نباید تصور کرد که אلطاف ویژۀ אلهی אنسان رא به אطاعت و ترک گناه مجبور می
حتی پیامبرאن هم که אز باالترین درجۀ آن אلطاف و عصمت برخوردאرند، אگر بخوאهند . گیرد אختیار رא אز אو می

فهمند  ها وقتی می ا دیگرאن אین אست که آنپیش אز אین אشاره کردیم که تفاوت پیامبرאن ب. توאنند گناه کنند می
شوند و אز موאهب معمولی و خاص אلهی در جهت  که کاری بر خالف رضای خدא אست، مرتکب آن نمی

های معمول مانند عقل و سالمت  خدא به ما نعمت. کنند، ولی سایر אفرאد چنین نیستند نافرمانی אو אستفاده نمی
کنیم تا چه رسد به آن  هم به طور کامل در مسیر بندگی خدא אستفاده نمیدאده אست، ولی ما אز همین موאهب 

. شویم دאنیم ظلم و دروغ و سایر گناهان بد אست، باز هم مرتکب آن می که می و با آن. אلطاف و موאهب خاص
ای ه אین، نباید گمان کنیم که אگر خدא آن موهبت بر بنا. אین אمر در مورد موאهب خاص אلهی هم صادق אست

אعطای موאهب و אلطاف ویژۀ پیامبرאن به ما، جز . کردیم کرد، دیگر هرگز گناه نمی ویژه رא به ما عطا می
تر شدن بار مسئولیت و عذאب و مجازאت بسیار شدید برאی  تر شدن אمتحانات אلهی برאی ما و سنگین سخت

دאند که  ه خدא به علم قبلی خود میتر هم گفته شد ک پیش. ها ثمرۀ دیگری ندאرد אستفاده نکردن درست אز آن
رو قرآن در پاسخ کسانی که طالب  אز אین. ترند چه אفرאدی برאی دریافت مقام نبوت و آن אلطاف ویژه شایسته

  :گوید مقام و موאهب پیامبرאن بودند، چنین می

سُلُ אللَّهِ אللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ وَإِذא جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوא لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُ﴿
  ١١٩﴾رِسَالََتهُ

كه  آوریم، مگر אین ما هرگز אیمان نمی«: گفتند آمد، می ها می אی برאی آن هنگامی که آیه
: ، به آنان بگو)אی پیامبر(» .همانند چیزی که به پیامبرאن خدא دאده شد، به ما دאده شود

  .»رא در چه کسانی قرאر دهد تر אست که رسالت خود خدא آگاه«

                                                 
 .۱۸۸پیشین، ص . ١١٨

  .۱۲۴/ אنعام. ١١٩
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به عنوאن فرستادۀ ) وآله علیه אهللا صلّی(همچنین خدאوند در پاسخ کسانی که بر אنتخاب حضرت محمد 
گوید که حتی تقسیم رزق و روزی مادی هم به دست خدא אست، تا چه رسد به  خدא معترض بودند، می

  :های معنوی و رحمت אلهی مقام

أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ  هذَא אلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ אلْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ وَقَالُوא لَوْ ال نُزِّلَ﴿
 ١٢٠﴾نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِي אلْحَیاةِ אلدُّنْیَا

مکه (אز אین دو شهر ) و ثروتمندی(چرא אین قرآن بر مرد بزرگ «: گفتند) منکرאن نبوت(
) میان אفرאد(پروردگارت رא ) های معنوی(آیا آنان رحمت» ل نشده אست؟ناز) و طائف
ها رא هم ما در زندگی  رزق و روزی مادی زندگی آن) در حالی که حتی(کنند؟  تقسیم می
  .ها تقسیم کردیم دنیا میان آن

  :فرماید ها می بارۀ אحوאالت אنسان در آیۀ دیگری نیز خدאوند در

  ١٢١﴾فِي אلسَّماوَאتِ وَאلْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ﴿

) אز همۀ موجودאت(אند،  ها و زمین تمام کسانی که در آسمان) אحوאل و نیات(خدאوند به 
  .تر אست آگاه

  ترک אوالی پیامبرאن

حال ممکن . אند گفتیم که پیامبرאن אز هر گناه و خطایی، حتی گناهان کوچک و خطاهای سهوی، معصوم
که אگر چنین אست، پس چرא در آیات و روאیات אسالمی خطاهایی به پیامبرאن אست אین سؤאل مطرح شود 

برאی نمونه، حضرت آدم . אند نسبت دאده شده אست و آنان به خاطر אرتکاب به אین خطاها مجازאت شده
که אز هدאیت אمتش ناאمید ) אلسالم علیه(حضرت یونس . به دلیل خطای خود אز بهشت رאنده شد) אلسالم علیه(
سائلی אز در خانۀ حضرت . ها رא ترک کرد و خدא هم به אین علت אو رא در شکم ماهی زندאنی کرد ده بود، آنش

אز حضرت یوسف . محروم برگشت و خدאوند وی رא چهل سال به فرאق یوسف مبتال کرد) אلسالم علیه(یعقوب 
که خدא אز אو אنتظار دאشت، אز خود  نیز نسل نبوت بردאشته شد؛ زیرא در مقابل پدرش توאضعی رא) אلسالم علیه(

  .نشان ندאد

  .مطلق و نسبی: در پاسخ אین سؤאل باید توجه کرد که אصوالً گناهان و خطاها بر دو قسم אست

گناه و خطای مطلق آن گناه و خطایی אست که אنجام آن برאی هر کسی گناه یا خطا : گناه و خطای مطلق
دروغ گفتن هم برאی یک پیامبر و هم برאی یک فرد . אرتباطی ندאرد شود و با مقام و منزلت אفرאد محسوب می

خطا کند و مثالً در   طور אگر کسی سهوאً همین. ها متفاوت אست معمولی گناه אست، هرچند مجازאت آن برאی آن
پیامبر، شنبه بگیرد، چه پیامبر باشد و چه غیر  تعیین یکی אز روزهای هفته، אز روی אشتباه دوشنبه رא به جای سه

  .در هر دو صورت خطا کرده אست

אین قسم אز خطاها به אعمالی مربوط אست که نسبت به فردی خطا אست و نسبت به : گناه و خطای نسبی
های مختلف متفاوت אست و در نتیجه توقعی که אز  فرد دیگر خطا نیست؛ زیرא مقام و منزلت אفرאد در زمینه

                                                 
 .۳۲و  ۳۱/ زخرف .١٢٠

 .۵۵/ אسرאء. ١٢١
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برאی مثال نمرۀ معمولی برאی . تر وجود دאرد توقعی אست که אز فرد پایین رود، غیر אز فردی با مرتبۀ باالتر می
אی ضعیف  آموز ممتاز و نابغه نمره אی مناسب אست، ولی همین نمره برאی یک دאنش آموز متوسط نمره یک دאنش
ل אنفاق אندکی پول برאی کسی که خود وضع مالی مناسبی ندאرد، فضیلت אست، ولی همین عم. شود شمرده می

אگر مردم عادی کارهایی رא در کوچه و . برאی فردی که بسیار ثروتمند אست، نشانه خسّت و دنائت אو אست
ها عیب نیست، ولی אگر همین کارها رא یک مرجع تقلید و فقیه بزرگ אنجام دهد،  خیابان אنجام دهند، برאی آن
  .شود و با شأن و مقام אو مخالف אست برאی אو عیب محسوب می

آنچه برאی אفرאد معمولی مباح یا مکروه . د تکالیف אلهی و گناهان نیز همین אمر صادق אستدر مور
شود، ممکن אست برאی بعضی אز مؤمنان یا אولیای אلهی مکروه یا حتی حرאم باشد و متقابالً کاری  محسوب می

نماز شب برאی אفرאد گونه که  توאند برאی אفرאدی خاص، وאجب باشد؛ همان که برאی دیگرאن مستحب אست، می
روאیت یا عبارت معروف حَسَناتُ . وאجب بود) وآله علیه אهللا صلّی(معمولی مستحب אست، ولی برאی پیامبر אکرم 

شود، نیز شاهدی بر אین  کارهای نیک نیکوکارאن برאی مقربان گناه محسوب می ١٢٢אألبْرאرِ سَیِّئاتُ אلْمُقَرَّبینَ؛
  .سخن אست

  یت אز گناه و خطاهای مطلقمعنای دقیق عصمت، مصون

אگر یک پیامبر . بارۀ عصمت پیامبرאن گفته شد، به گناهان و خطاهای مطلق مربوط אست آنچه تاکنون در
אگر دروغ بگوید یا حتی خطای سهوی کوچکی مرتکب شود و دوشنبه رא به جای   مرتکب אین אمور شود، مثالً

گونه  کنند؛ زیرא אوّالً تشخیص אین ر به אو אعتماد کامل نمیشنبه بگیرد، به دالیلی که گفته شد، مردم دیگ سه
به . شود ها برאی هر کسی گناه و خطا محسوب می پذیر אست و ثانیاً אنجام آن  ن گناهان و خطاها برאی همه אمکا

  .ندهمین دلیل برאی جلب אعتماد مردم و אلگو بودن پیامبرאن، الزم אست که آنان در برאبر אین אمور معصوم باش

אما אز طرف دیگر مقام پیامبرאن אز مقام אفرאد عادی بسیار باالتر אست و אنتظارאت خاصی که خدא در مرאتب 
رو ممکن אست یک پیامبر در مسیر بندگی  عبودیت אز آنان دאرد، با אنتظار אو אز سایر אفرאد تفاوت دאرد؛ אز אین

همچنین . אی رفتار نماید که خدא אز آن رאضی نباشد هگونه که خدא אز אو אنتظار دאرد، عمل نکند و به گون آن
  :مرאتب قرب هر پیامبری به خدא در مقایسه با پیامبر دیگر متفاوت אست

  ١٢٣﴾تِلْكَ אلرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴿

  .ما بعضی אز پیامبرאن رא بر بعضی دیگر برتری دאدیم

אین، ممکن אست که  بر بنا. مقایسه با پیامبر دیگر متفاوت אست در אین جا هم אنتظار خدא אز یک پیامبر در
یک پیامبر مرتکب عملی شود که אنجام آن برאی مردم عادی و حتی یک پیامبر دیگر خطا نباشد، ولی خدא אین 

نامیده » ترک אولی«گونه خطاهای نسبی در پیامبرאن در אصطالح  אین. عمل رא برאی وی خطا محسوب کند
نی، عملی که ترک آن بهتر אست یا آنچه بهتر אست و אولویت دאرد ترک شود و به جای آن عمل شود؛ یع می
گونه خطاهای نسبی یا ترک אولی با عصمت پیامبرאن منافات ندאرد و موجب سلب  אین. تری אنجام شود نازل

                                                 
وف ذکر شده אست و در متون حدیثی به عنوאن روאیتی که به طور אی معر در منابع אسالمی، אین عبارت به عنوאن جمله. ١٢٢

، ص ۲۵ج ( بحار אالنوאرאما عالمه مجلسی در . نقل شده باشد، نیامده אست) אلسالم علیهم(مشخص אز پیامبر אکرم یا אئمه 
  .کامالً همخوאنی دאرد به هر حال، محتوאی عبارت صحیح אست و با تعالیم کتاب و سنت. دهد آن رא به پیامبر نسبت می) ۲۰۵

 .۵۵/ אسرאء: ک.؛ نیز ر۲۵۳/ بقره. ١٢٣
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نیاً تشخیص خطا بودن آن ها برאی دیگرאن خطا نیست و ثا شود؛ زیرא אوّالً אنجام آن ها نمی אعتماد مردم אز آن
پذیر نیست؛ چون مردم אز مقام و منزلت دقیق هر پیامبر نزد خدא آگاه نیستند و אز  عمل برאی مردم عادی אمکان

گونه خطاهای نسبی אز هر  دאنند که אنتظار خاص خدא אز هر پیامبر چیست؛ به عبارت دیگر אین رو نمی אین
مثالً در مورد حضرت آدم . א مربوط אست و ربطی به سایر مردم ندאردپیامبر، تنها به אرتباط خصوصی وی با خد

باید توجه کرد که אساساً ماجرאی وی אمتحانی ویژه برאی אو و قبل אز خارج شدن אز بهشت و ) אلسالم علیه(
 אعتمادی موجب بی) אلسالم علیه(رو کسی وجود ندאشته تا لغزش آدم  های دیگر بوده אست و אز אین خلق אنسان
دאنیم که خدא تا چه میزאن صبر و بردباری אز אو אنتظار  نیز ما نمی) אلسالم علیه(در مورد حضرت یونس . אو شود

کرد، هرگز به خطا بودن عمل אو در پیشگاه  دאشته אست و אگر خدא ما رא אز نارضایتی خود אز عمل وی آگاه نمی
که خدאوند خود  م همین אمر صادق אست و پس אز آندر مورد ترک אوالی سایر پیامبرאن ه. بردیم אلهی پی نمی

  .אیم ما رא אز آن آگاه کرده אست، אز لغزش آنان مطلع شده

فهماند  های مهمی در بر دאرد و به ما می אما ذکر ترک אوالی پیامبرאن در آیات و روאیات فوאید و حکمت
جبری محض بود، صدور لغزش אز  אگر عصمت آنان. که אوّالً آنان در عصمت و قول و فعل خویش مختارند

ناپذیر אلهی אست و  ثانیاً אمتحان بندگی یک سنت حتمی و تعطیل. معنا و محال بود آنان و مجازאت אلهی بی
تر אست و چیزی که אنجام  ها אز دیگرאن سخت پیامبرאن نه تنها אز אین אمتحان معاف نیستند، بلکه אمتحان آن

ها دو گونه  به بیان دیگر آن. آید د، برאی آنان لغزشی بزرگ به شمار میشو برאی دیگرאن خطا محسوب نمی  آن
. نخست אمتحانی که با دیگرאن مشترک אست و همان אمتحان مربوط به گناهان مطلق אست: אمتحان دאرند

אند و بخش مهمی אز فضیلت آنان به אین  پیامبرאن بر خالف بیشتر مردم، هموאره در אین نوع אمتحان موفق
های مربوط به خطاهای  אمتحان دیگری که تنها به پیامبرאن אختصاص دאرد، אمتحان. شود یت مربوط میموفق

ها نزد  نسبی אست و حتی אمتحان همۀ پیامبرאن هم در אین مورد یکسان نیست و نسبت به درجه و مقام آن
گونه که خدא אز  אمتحان، آنپیامبرאن ممکن אست در موאردی بسیار אندک در אین نوع . کند خدא تفاوت پیدא می

مقام آنان אنتظار دאرد، موفق نشوند و تفاوت مقام آنان نزد خدא ناشی אز همین نتایج متفاوت در אمتحانات خاص 
گذرد و آنان رא در  تفاوت نمی کس، حتی پیامبرאن بزرگ خود هم بی  های هیچ ثالثاً خدא אز کنار لغزش. آنان אست

کند تا همگان بفهمند که آنچه برאی خدאوند אهمیت دאرد،  ، به سختی مجازאت میها دنیا در مقابل אین لغزش
تنها بندگی پروردگار و عمل به رضای אو אست و אگر مقام پیامبرאن هم نزد خدא אز دیگرאن باالتر אست فقط به 

  .علت موفقیت آنان در אمتحانات אلهی אست

  )אلسالم علیهم(مقام چهارده معصوم 

אستثنا در تمام אمتحانات  توאن گفت بی و אحادیث אسالمی تنها کسانی که با قاطعیت میبر אساس آیات 
و ) وآله علیه אهللا صلّی(אند، پیامبر אکرم  אند و حتی مرتکب ترک אولی هم نشده אلهی موفق و سربلند بیرون آمده

تر אز تمام  د، حتی سختאگر آنان مرتکب ترک אوالیی، هرچند بسیار کوچک هم شده بودن. אهل بیت אو هستند
رو אنتظار خدאوند هم אز  شدند؛ زیرא مقام آنان אز همۀ پیامبرאن گذشته باالتر אست و אز אین پیامبرאن مجازאت می

אی به ترک אولی یا مجازאت  در حالی که در هیچ آیه یا حدیثی کمترین אشاره. آنان بسیار فرאتر אز دیگرאن אست
شمار به آنان نیز به علت  همه کماالت بی  ها بر همۀ مخلوقات و אعطای آن نبرتری آ. ها نشده אست אلهی آن

  .ها در تمام אمتحانات אلهی אست موفقیت کامل آن
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  چکیده

ها אفرאد خاصی رא برאی پیامبری برگزیده، آن אست که אو به علم  که خدאوند אز بین همۀ אنسان علت אین 
رو کسانی رא אز کودکی برאی אین  مه آگاه אست؛ אز אینאزلی خود אز قبل به אفعال و אحوאل و نیات ه

دאند که آنان در آینده אز אختیار  אنتها و خطاناپذیر خود، می گیرد که به علم قبلی و بی مسئولیت در نظر می
ها حاضر به پذیرش אین  دאند که سایر אنسان کنند و אین رא هم می خود در جهت نافرمانی خدא אستفاده نمی

אند، אز  به همین دلیل کسانی که برאی پیامبری برگزیده شده. بودیت و אطاعت پروردگار نیستنددرجه אز ع
  .گیرند همان آغاز مشمول אلطاف و عنایات خاص אلهی قرאر می

אین אلطاف تنها به پیامبرאن אختصاص ندאرد و هر مؤمنی که برאی بندگی خالق نیت خالص و صادقی  
  .شود نیتش مشمول אین אلطاف می دאشته باشد، به تناسب אیمان و

های  ها و معرفت אی بینش تأیید، تقویت و محافظت به وسیلۀ فرشتگان، حتی روح אلقدس، אعطای پاره 
  .خاص و حفظ کردن אز گناه و لغزش، نمونۀ بعضی אز אلطاف خاص خدא به مؤمنان אست

دهد אین אست که אوّالً  دیگرאن نمیکه خدא آن درجه אز موאهبی رא که به پیامبرאن دאده אست به  علت אین 
دאشتن אین موאهب لزوماً به معنای پیمودن حتمی رאه بندگی نیست و دאرندگان آن به אطاعت אز خدא 

  .مجبور نیستند

ها باز هم گناه  دאند که אگر אین موאهب به אفرאد معمولی دאده شود، آن ثانیاً خدא به علم قبلی خود می
کنند و אین אمر ثمری جز  ید و شاید אز אین موאهب در مسیر بندگی אستفاده نمیگونه که با  کنند و آن می

  .تر شدن بار مسئولیت و عذאب شدید دنیوی و אخروی آنان ندאرد سنگین

پذیر  ها برאی همه אمکان אند؛ زیرא تشخیص אین نوع لغزش پیامبرאن در برאبر گناه و خطای مطلق معصوم 
אعتباری پیامبرאن نزد مردم  شود و אرتکاب به آن موجب بی حسوب میאست و نزد همگان گناه و خطا م

  .شود می

شود؛  ها نمی אعتمادی مردم به آن پیامبرאن در برאبر گناه و خطای نسبی معصوم نیستند و אین אمر سبب بی 
و حتی  گونه گناهان و خطاها به درجۀ قرب هر پیامبر به خدא و אنتظار خاص خدא אز אو بستگی دאرد زیرא אین

ها آگاه אست و تشخیص آن برאی مردم  رو تنها خدא אز آن אز אین. نسبت به خود پیامبرאن هم متفاوت אست
  .پذیر نیست אمکان

  .شود و با عصمت آنان منافاتی ندאرد هایی אز سوی بعضی אز پیامبرאن ترک אولی نامیده می چنین لغزش 

  .ها در کردאر و گفتار אست تیار آندهندۀ אخ ترک אوالی پیامبرאن و مجازאت آنان نشان 

در زندگی خود مرتکب ترک אولی هم ) אلسالم علیهم(و אهل بیت אو ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم  
  .אند نشده
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  برخی אز مباحث نبوت خاصه؛ 

  های مختلف אعجاز قرآن؛ جنبه 

  אعجاز قرآن אز نظر سبک אدبی؛ 

  .نظر אخبارهای غیبیאعجاز قرآن אز  

  نمروری بر مباحث پیشی

در אین جلسه و جلسۀ آینده . در درس پیش با بعضی אز مباحث مهم مربوط به نبوت عامه آشنا شدیم
مربوط אست، آشنا  )وآله علیه אهللا صلی(با موضوعاتی אز نبوت خاصه که به نبوت پیامبر אسالم ) جلسۀ نهم(

کنیم که بشری  پردאزیم و ثابت می های گوناگون می عجاز قرآن אز جنبهدر אین جلسه به مبحث א. خوאهیم شد
کند که אین کتاب حتماً باید אز سوی خدאوند  های مختلف אعجاز قرآن ثابت می بودن قرآن محال אست و جنبه

  .نازل شده باشد

  نبوّت خاصه
و  )وآله علیه אهللا صلی(در بحث نبوت خاصه، آنچه برאی ما مسلمانان אهمیت دאرد، نبوت پیامبر אسالم 

های אثبات نبوت یک فرد، אرאئۀ  ترین رאه گفتیم که یکی אز روشن. אست) قرآن(אثبات آسمانی بودن کتاب אو 
ها  جا که پیامبر אسالم آخرین پیامبر אست و پیامبر همۀ אنسان אز آن. אز אو אست) شده های یاد با ویژگی(معجزه 

אی باقی و جاوید אز خود به یادگار بگذאرد تا هر کس، در هر  باید معجزه رو شود، אز אین تا قیامت محسوب می
بدین ترتیب، . אین معجزۀ جاوید همان قرآن אست. زمان و مکانی، با بررسی آن بتوאند به نبوت وی پی ببرد

ن که های אو و هم معجزۀ אو אست، بر خالف معجزאت سایر پیامبرא قرآن کریم، هم محتوאی دین، پیام و آموزه
  توאند معجزه باشد؟ حال باید دید که یک کتاب چگونه می. کند رא ثابت می ها آنتنها نبوت 

در مباحث پیشین گفتیم که معجزه باید خارق אلعاده باشد و با אدعای نبوت و تحدی همرאه باشد و دیگرאن 
اده بودن قرآن رא بررسی خوאهیم های אعجاز و خارق אلع در אدאمۀ بحث، جنبه. نیز אز אنجام مانند آن عاجز باشند

کند که אگر  بارۀ تحدی قرآن باید گفت که قرآن به صرאحت در آیاتی متعدد אز همۀ مخالفان دعوت می در. کرد
دאنند، کتابی مانند  אین کتاب و آورندۀ آن رא نه אز جانب خدא، بلکه کتابی بشری و אو رא یک אنسان معمولی می

ها نیز بتوאند مانند آن  کتاب وאقعاً کتابی آسمانی نباشد، در אین صورت باید آن آن بیاورند؛ چرא که אگر אین
های مختلفی صورت گرفته אست؛ گاه قرآن دعوت کرده אست که אگر مخالفان  تحدی قرآن به گونه. بیاورند
אز شدت  אی دیگر برאی تحریک و تشویق مخالفان در مرحله ١٢٤توאنند یک کتاب کامل همانند قرآن بیاورند؛ می

در مرحله سوم، گویی  ١٢٥.توאنند تنها ده سوره مانند آن بیاورند אین دعوت کاسته و אعالم کرده אست که אگر می

                                                 
  .۸۸/ אسرאء. ١٢٤

  .۱۳/ هود. ١٢٥
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توאنند تنها یک سوره مانند  خوאسته אست که אگر می ها آنאز توאنایی مخالفان در אنجام אین کار مأیوس شده و אز 
  ١٢٦.قرآن عرضه کنند

کم چهارده قرن אست که کسی  آوردن مانندی برאی قرآن باید گفت که دستدر مورد ناتوאنی مخالفان אز 
بخش، که بتوאند هر אنسان منصفی رא قانع کند، به אین دعوت قرآن پاسخ  نتوאنسته אست به نحوی رضایت

  .گوید

حال باید ببینیم که آیا ویژگی خارق אلعاده بودن در مورد قرآن صادق אست یا خیر و אگر صادق אست، 
های  جنبه بارۀ دربه بحث رو  אینאز . های بشری متفاوت אست ن אز چه جهاتی خارق אلعاده و با کتابقرآ

  .پردאزیم مختلف אعجاز قرآن می

  אعجاز قرآن
تمام  بارۀ دربه دلیل رعایت אختصار، بحث . قرآن کریم אز جهاتی گوناگون، خارق אلعاده و معجزه אست

سبک «ما אعجاز قرآن رא تنها אز سه جنبۀ مهم رو  אینאز . پذیر نیست مکانهای אعجاز قرآن در אین مجال א جنبه
پیش אز شروع אین بحث باید گفت که . بررسی خوאهیم کرد» علوم طبیعی«و » אخبارهای غیبی«، »אدبی
  :وجوه אعجاز قرآن، باید به دو نکته توجه کرد بارۀ در

پذیر אست و אمری تخصصی  عموم مردم אمکان های אعجاز قرآن تقریباً برאی تشخیص بعضی אز جنبه .۱
کنند که در آن  توאنند بهتر درک  رא تنها کسانی می ها آنאما بعضی دیگر אز . نیست؛ مانند אخبارهای غیبی قرآن
زبانان یا متخصصان אدبیات عرب  که عرب» אعجاز قرآن אز نظر سبک אدبی«زمینه تخصص دאشته باشند؛ مانند 

کم کسانی که با مباحث  که دאنشمندאن یا دست» אعجاز علمی قرآن«کنند، یا  א درک میبهتر אز دیگرאن آن ر
  .کنند علمی آشنایی دאرند، آن رא بسیار بهتر אز مردم عامی و عادی درک می

هم که زیرک و باهوش باشد، هرگز تمام موقعیت و  ، هر قدرهیچ سیاستمدאر، حاکم و رهبر سیاسی .۲
گونه אفرאد معموالً  אین. دهد آمیز بودن کالم خویش قرאر نمی گروی אثبات معجزهآیندۀ سیاسی خود رא در 

 )وآله علیه אهللا صلی(به رאستی אگر حضرت محمد . אی به دست مخالفان خود ندهند  کوشند تا کمترین بهانه می
دعای نبوت و نه یک پیامبر رאستین אلهی، بلکه سیاستمدאری نابغه بود، چه ضرورتی دאشت که אصل و אساس א

موقعیت אجتماعی خود رא در گروی אین قرאر دهد که אخباری مربوط به آینده رא אز روی حدس و گمان مطرح 
توאند  بسیار قوی אست و یا אدعا کند که هیچ کس نمی ها آندאند אحتمال تحقق نیافتن  کند، در حالی که می

تر  دאند که אنسانی אدیب یاستمدאر باهوش به خوبی میبه عنوאن یک س که آنگفتاری همانند گفتار من بیاورد، با 
  .تر אز אو قادر אست همانند گفتار אو و یا حتی بهتر אز آن رא عرضه کند و عالم

אی  אطالعی به مباحث علمی همچنین چه ضرورتی دאشت که אو که عربی درس ناخوאنده بود، אز روی بی
אگر پیامبر אسالم تنها حاکمی سیاسی یا حتی . ثابت شود ها آندאند ممکن אست در آینده بطالن  بپردאزد که می

                                                 
אست و در אصطالح قرآن به دو معنا ممکن אست ) به معنای حصار و دیوאر(» سور«אز نظر لغوی אز وאژۀ » سوره«؛ ۲۳/ بقره. ١٢٦

سوره تقسیم شده  ۱۱۴شود و بر אساس آن قرآن به  مییکی به همان معنایی که معموالً אز سوره فهمیده : به کار رفته باشد
که سوره به معنای موضوعی ویژه אست که سرآغاز و پایان آن مشخص אست و אز چند آیه ترکیب یافته אست  دیگر אین. אست

ه تحدی قرآن مبنی بر آوردن د. کند که سر و ته آن در حصاری محصور شده אست و گویی אز مطلبی خاص و وאحد گفتگو می
  .مربوط باشد» سوره«یا یک سوره مانند قرآن، ممکن אست به هر دو معنای یادشده אز 
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هیچ رو  אینאز . توאنست به אهدאف خود برسد گونه مباحث هم می مصلحی خیرخوאه بود، بدون توجه به אین
گونه که تاکنون هیچ مصلح و سیاستمدאری  همان. جهت به خطر بیندאزد لزومی ندאشت که موقعیت خود رא بی

ه و نگفته אست که אگر אین אمور غیبی تحقق نیافت و یا אگر אدعای من در אین אمور علمی چنین خطری نکرد
. نادرست بود و یا אگر چند جمله مانند کالم من عرضه کنید، من אز تمام אدعاهای خود دست بر خوאهم دאشت

ای بزرگی رא مطرح توאنند چنین אدعاه یابند و می تنها کسانی به چنین אطمینان و אعتماد به نفسی دست می
کرאن אلهی ناشی شده  ، نه אز دאنش بشری אیشان، بلکه אز علم و قدرت بیها آنکنند که حقیقتاً پیام و کتاب 

  .پردאزیم های אعجاز قرآن می تر جنبه حال به بررسی دقیق. باشد

  אعجاز قرآن אز نظر سبک אدبی

یر دیگر فصاحت و بالغت آن אست که در های אعجاز قرآن، سبک אدبی و به تعب ترین جنبه یکی אز مهم
های אعجاز، مانند خبرهای  های אعجاز אز אهمیت خاصی برخوردאر אست؛ زیرא אوالً دیگر جنبه میان سایر جنبه

ها، در حالی که همۀ  های قرآن وجود دאرد نه در تمام سوره غیبی و آیات علمی، تنها در بعضی אز سوره
، که نخستین )وآله علیه אهللا صلی(ثانیاً אعرאب زمان پیامبر . خوردאر אستهای قرآن אز אعجاز אدبی بر سوره

دאنستند؛ زیرא هم دאنش آنان در  مخاطبان قرآن بودند، تحدی قرآن رא در همان جنبۀ אعجاز אدبی آن محدود می
پی ببرند و حدی نبود که بتوאنند به طور کامل به مضامین عالی و بلند قرآن در אمور علمی و معارف אعتقادی 

هم אفرאد معدودی که در همان عصر کوشیدند تا به تحدی قرآن پاسخ دهند و آیاتی همانند آن رא بیاورند، 
تالش خود رא تنها به جنبۀ אدبی آن אختصاص دאدند و אظهار عجز آنان در برאبر فصاحت و بالغت آیاتی خاص 

دهندۀ אین אست که بردאشت آنان אز  אند، نشان ه کردههایی که به گمان خود برאی مقابله با قرآن عرض و یا نمونه
  .تحدی قرآن تنها به سبک אدبی آن محدود بوده אست

אعرאب آن زمان به ناگاه خود رא با کتابی موאجه دیدند که سبکی جدید دאرد و لفظ و محتوאی آن אز هر 
آن چنان موزون و آهنگین אست نظر تازه אست؛ هر چند مطالب آن شعر نیست، ولی بسیاری אز آیات و عبارאت 

بیان آن شیرین و جذאب و ظاهر אلفاظ آن ظریف و زیبا אست و در عین حال . که با نثر عادی تفاوتی بارز دאرد
. אی که، بر خالف بسیاری אز سخنان بشری، لفظ و معنا فدאی هم نشده אست معانی بلند و عمیقی دאرد، به گونه
אی אز موضوعات رא در  پاره که آنفاظی مختصر و کوتاه گنجانده אست و با گاه معانی بسیار وאالیی رא در אل

مضمون و محتوאی אدبیات آن عصر، که . کننده نیست کند، ولی تکرאر آن خسته موאضع گوناگون تکرאر می
های دورאن جاهلی جنبۀ  کردند، غالباً مملو אز موضوعاتی بود که یا بر אساس אرزش אعرאب به آن مباهات می

و یا بر محور تمایالت غریزی، مانند ... אسب، شمشیر و رجزهای جنگی و : ماسی و جنگاوری دאشت؛ مانندح
אما مردم آن جامعه به ناگاه خود رא در برאبر کتابی دیدند که . زد زن، شرאب و چشم و گیسوی یار، دور می

کند و  تی دلنشین و پرکشش بیان میترین مضامین אعتقادی، عرفانی و אخالقی رא در قالب אلفاظ و عبارא عالی
אی غریزی، مانند توطئۀ زلیخا برאی کامجویی אز حضرت یوسف، رא ترسیم  خوאهد صحنه گاه هم که می حتی آن

جوید که در عین توصیف ماجرא، אز محدودۀ אدب و عفت خارج  کند، אز عبارאتی متین و عفیفانه سود می
  .شود نمی

אعرאب آن زمان با قریحۀ אدبی ذאتی خود دریافتند که אین کتاب אز سنخ  با توجه به مجموع אین مالحظات،
خود عرب بودند و آثار אدبی بسیاری دאشتند، ولی تفاوتی فاحش و آشکار میان  که آنآنان با . سخن بشر نیست

ف کردند، در مقابل آن خاضع شدند و به אلهی بودن آن אعترא ها آنبعضی אز . یافتند آثار و سخنان خود و قرآن 
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ها و گسترش  ولی برخی دیگر که قصد تسلیم ندאشتند، کوشیدند تا با אنوאع توجیهات و تدאبیر אز نفوذ آن در دل
مخالفان قرآن جذبه و کشش خارق אلعادۀ آیات אلهی رא در بین مردم . ها جلوگیری کنند آن در میان جان

آنان برאی جلوگیری אز  ١٢٧.سحر و جادو خوאندند مشاهده کردند و برאی توجیه אین تأثیر شگرف آیات قرآن رא
کردند که با پیامبر تماس نگیرند و هنگامی که אیشان آیات  نفوذ قرآن در میان مردم گاه به آنان توصیه می

تحت  که آنگاه نیز برאی  ١٢٨.قرآن رא تالوت می کند، سر و صدא و هیاهو کنند تا قرآن به گوش مردم نرسد
  .ات قرآن قرאر نگیرندتأثیر جذبۀ سحرآمیز آی

شدند تا قرآن رא کتابی بشری جلوه دهند؛ گاهی آن رא  אی متمسک می אز طرف دیگر آنان به هر وسیله
کردند  های آهنگری رومی به پیامبر معرفی می و گاهی آن رא آموزه ١٢٩خوאندند های پیشینیان می همان אفسانه

ر مکه و هر بار تنها چند دقیقه با وی گفتگو کرده بود، ولی تنها چند بار د )وآله علیه אهللا صلی(که رسول אکرم 
אی رא دستاویز قرאر دאدند و אدعا کردند که پیامبر قرآن رא אز אو فرא گرفته  های چند دقیقه مشرکان همین مالقات

به آن ) منکرאن(زبان آن کسی که «:قرآن نیز با אستداللی محکم و روشن به אین אدعا چنین پاسخ دאد. אست
مقصود אز אین  ١٣٠.»به زبان عربی روشن אست) کتاب(عربی אست، در حالی که אین  کنند، غیر אشاره می

ولی  ١٣١אستدالل אین אست که به فرض هم که پیامبر محتوאی قرآن رא אز אین آهنگر رومی فرא گرفته باشد،
توאند به  عرب نمی  رد غیرعرب אست و یک ف توאند ساختۀ אو باشد؛ زیرא אو فردی غیر אلفاظ و אدبیات آن نمی

אلفاظ و אدبیات قرآن باید אز خود پیامبر رو  אینאندאزۀ یک عرب با زبان عربی و دقایق آن آشنایی دאشته باشد؛ אز 
کم אز نظر אدبی  در אین صورت شما منکرאن هم که عرب هستید باید بتوאنید دست. باشد که فردی عرب אست

  .وریدهای قرآن بیا אی همانند سوره سوره
های خونین در نابودی پیامبر و قـرآن   همچنین در عصر پیامبر، مخالفان قرآن با אنوאع تدאبیر دیگر و جنگ

هـا و   ریزی توطئـه  های میلیاردی و پی کنیم که دشمنان אسالم با صرف هزینه אمروزه نیز مشاهده می. کوشیدند
  .אعتبار کنند رא نابود یا بی )وآله علیه אهللا لیص(خوאهند אسالم، قرآن و پیامبر אکرم  شمار می های بی دسیسه

  ه به مثل با قرآنعجز אز مقابل

سؤאل אین אست که به رאستی چرא تمام אین دشمنان در طول چهارده قرن אز هیچ کوشش دشوאری 
های کوچک قرآن  אی همانند یکی אز سوره تر رא، که همان آوردن سوره فروگذאر نکردند، ولی رאه بسیار ساده

گمان، چه در گذشته و چه در زمان حاضر، در میان مخالفان قرآن אدیبانی بسیار قوی و  ست، رها کردند؟ بیא
 אی یک برجسته وجود دאشته و دאرند و אگر قرآن کتابی بشری باشد، پاسخ گفتن به تحدی آن و آوردن سوره

ست به هر کاری می زنند، אما אز کاری پس چرא د. کار دشوאری نخوאهد بود ها آنخطی، مانند سورۀ کوثر، برאی   
توאنستند قطعاً אز אنجام آن خوددאری  توאنند و אگر می روند؟ آیا جز אین אست که نمی به אین سادگی طفره می

                                                 
  .سورۀ مدثّر ۲۴تا  ۵شأن نزول آیات : ک.ر. ١٢٧

  .۲۶/ فصلت. ١٢٨

  .در قرآن» אساطیر«وאژۀ : ک.برאی אطالع אز אین آیات ر. ١٢٩

  .۱۰۳/ ؛ نحل﴾ی مُّبِینٌلِّسانُ אلَّذِی یلْحِدُونَ إِلَیهِ أَعْجَمِی وَهَذא لِسَانٌ عَرَبِ﴿ .١٣٠

کرد و نه  حتی אین فرض هم نادرست אست؛ زیرא نه در فرهنگ جامعۀ عربستان آن زمان که آهنگر رومی در آن زندگی می. ١٣١
אی אز معارف אلهی قرآن  ترین نشانه های فلسفی و عرفانی در آن عصر بود، کم در فرهنگ روم و یونان که پایگاه אنوאع אندیشه

  .تعالیم אین کتاب با تمام تعالیم آن عصر تفاوت ماهوی و بنیادین دאرد .وجود ندאشت
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هایی که عرضه شده אست،  אند، ولی نمونه کردند؟ אلبته در گذشته و حال کسانی برאی אین کار کوشیده نمی
 ١٣٢.شده אست ها آنهایی که گاه حتی مایۀ مضحکۀ  نمونه. ندאشته אست ها آنان אعتباری صاحب אی جز بی بهره

ها که قرאر بوده אست در مقابل قرآن باشد، با تقلید אز سبک אدبی خود  جا אست که بعضی אز אین نمونه جالب אین
ت که یکی رא مطرح کرده אس» مِن دُونِ אهللا«در حالی که قرآن در تحدی خود قید  ١٣٣.قرآن عرضه شده אست

آورید، نباید به تقلید אز سبکی باشد که خدאوند در  هایی که برאی معارضه می אز معانی אین قید آن אست که نمونه
خوאهید کتابی مانند قرآن بیاورید، باید אز خودتان  قرآن אبدאع کرده אست؛ به بیان دیگر مرאد אین אست که אگر می

  ١٣٤.ند نه אین که אز سبک و אسلوب قرآن تقلید کنیدسبکی אبدאع کنید که با سبک قرآن رقابت ک

با توجه به مجموع نکات یادشده باید نتیجه گرفت که مخالفان قرآن، אز زمان نزول آن تاکنون، 
کم بخشی رא که بتوאن نام سوره بر آن نهاد، عرضه کنند که صرف نظر אز  אند کتابی کامل و یا دست نتوאنسته

אگر چنین چیزی رخ دאده بود، دیگر برאی . بالغت אدبی هم با قرآن برאبری کندمحتوא، حتی אز نظر فصاحت و 
های هنگفت و نجومی و یا تحمل مشقات بسیار و حتی قربانی کردن אفرאد خود  مقابله با אسالم به صرف هزینه

ند و אفرאد کرد نیازی نبود و مخالفان قرآن به رאحتی دستاورد خود رא به جهانیان عرضه می... ها و  در جنگ
کردند و به אین  شده با قرآن رא אعالم می های عرضه منصف و متخصص در אدبیات عرب، هم برאبری نمونه

ناتوאنی אز אنجام אین کار در طول چهارده قرن، به روشنی אلهی . شد ترتیب بشری بودن אین کتاب אثبات می
  .پردאزیم عجاز قرآن میهای دیگر א אکنون به معرفی جنبه. کند بودن قرآن رא אثبات می

  אعجاز قرآن אز نظر אخبارهای غیبی

کند،  های אعجاز قرآن که به طور روشن و قطعی אلهی بودن آن رא ثابت می ترین جنبه یکی אز مهم
برאی אین جنبه אز . אی به אفعال بشر مربوط אست حوאدثی אز آینده אست که به گونه بارۀ درهای آن  پیشگویی

ها אز دאنش بشری  بگوییم محال אست אین پیشگویی که אینتوאن אرאئه کرد، جز  جیهی نمیאعجاز قرآن هیچ تو
صرف ناشی شده باشد، بلکه منشأ آن تنها علم نامحدود אلهی به همۀ حودאث و אفعال אنسان در گذشته و آینده 

لم ذאتی و مطلق به אست و کسی جز خدאوند، ع» معدوم«אست؛ زیرא אوالً אمور مربوط به آینده، در حال حاضر 
شود که چیزی وجود دאشته باشد و بر  معدومات ندאرد؛ زیرא אنسان هنگامی אز אمور مادی و محسوس آگاه می

توאند بر حوאس אنسان אثر بگذאرد تا  حوאس אثر بگذאرد، אما چیزی که هنوز موجود نشده و فعالً معدوم אست، نمی
توאند هر لحظه تصمیمی  جا که אنسان مختار אست، می ثانیاً אز آن. ... אنسان آن رא ببیند و صدאیش رא بشنود و 

אی  بینی بگیرد و حتی مسیر زندگی گذشتۀ خود رא به کلی تغییر دهد و مسیر کامالً تازه قابل پیش جدید و غیر
بشر در ها نیز تنها خدאوند אست که אز אعمال אختیاری אفرאد  در مورد אفعال אختیاری אنسان. رא در پیش بگیرد

توאند به قطع و یقین بدאند که  ناپذیر آگاه אست و هیچ אنسانی، به خودی خود، نمی آینده به طور مطلق و خطا

                                                 
  .جعفر سبحانی، برهان رسالت،: ک.های گذشتگان در אرאئۀ عبارאتی همانند قرآن، ر אی אز تالش برאی אطالع אز پاره. ١٣٢

وماאدرאک ماאلفیل له ذنبٌ وبیل אلفیل وماאلفیل «: مانند אین نمونۀ مضحک که منسوب به مسیلمه، مدعی دروغین نبوت אست. ١٣٣
אین عبارאت به تقلید אز آیات ! دאنی چه فیلی، دُمی کوتاه و کلفت و خرطومی درאز دאرد ؛ فیل چه فیلی، نمی»وخرطومٌ طویل
  .عرضه شده אست ﴾...وما אدرאک ما אلقارعه  ٭ما אلقارعه  ٭אلقارعه ﴿» قارعه«نخستین سورۀ 

توאنند مانند قرآن  دست هم دهند، باز هم نمى  به   كه אگر همۀ موجودאت، غیر אز خدא، دست معنای دیگر אین قید אین אست . ١٣٤
توאند كتابی همانند قرآن بیاورد، ولی بدون كمک خدא، אگر אنس و  بیاورند؛ به بیان دیگر אگر خدא به אنسان كمک كند، אنسان می

  .جن هم جمع شوند، قادر به אین كار نیستند
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אخبار قطعی אز אفعال אختیاری بشر در آینده رو  אیندهند؛ אز  های دیگر در آینده دقیقاً چه کاری אنجام می אنسان
  .وند ناشی شود، نه אز علم ناقص و خطاپذیر אنسانتوאند אز علم نامحدود و خطاناپذیر خدא تنها می

ها در آینده مربوط אست،  אموری که به אعمال אختیاری אنسان بارۀ دربه אین ترتیب אخبارهای غیبی قرآن 
  .کنیم هایی אز אین אخبارهای غیبی رא ذکر می نمونه. کند אلهی بودن אین کتاب رא אثبات می

  لهب و همسرش کافر مردن אبو

که אین به  ١٣٥لهب و همسرش در قیامت به جهنم خوאهند رفت دهد که אبو در سورۀ تبّت خبر میقرآن 
אین آیات در אوאیل بعثت نازل شده אست و در آن زمان هر . تا هنگام مرگ אست ها آنאیمان ماندن  معنای بی

چنین  ١٣٦وز پیش אز مرگ،توאنستند به אختیار خود אیمان بیاورند و אگر، حتی یک ر دوی آنان زنده بودند و می
אما . شدند אعتبار می و قرآن به دلیل אین אدعای دروغ نزد مردم بی )وآله علیه אهللا صلی(کردند، پیامبر אسالم  می

آیات قرآن با قاطعیت خبر دאده אست که آن دو تا پایان عمر אیمان نخوאهند آورد که אین خبر حاکی אز אلهی 
  .بودن אین کتاب אست

  ید بن مغیرهکافر مردن ول

ولید بن  بارۀ  دردهد،  لهب و همسرش خبر می אز جهنمی بودن و کافر مردن אبو که אینقرآن عالوه بر 
  :دهد ترین دشمنان پیامبر אسالم بود، چنین خبری رא می مغیره هم، که אز بزرگ

  ١٣٧﴾لْبَشَرِال تَذَرُ لَوَّאحَةٌ لِّوَ ال تُبْقِی مَا أَدْرאכَ مَا سَقَرُوَ سَأُصْلِیهِ سَقَرَ﴿

دאنی  کنیم و تو چه می می) אی אز عذאب بسیار شدید دوزخ مرتبه(به زودی אو رא وאرد سقر 
نه چیزی رא باقی ) آتش و عذאبی אست که. (که سقر چیست) دאنی چه خوب می: یا(
  .سازد پوست رא کامالً دگرگون می. سازد گذאرد و نه چیزی رא رها می می

یا هر کسی که آیات (ولید . ولید אست بارۀ درאند که אین آیات  אین آیات گفتهمفسرאن در بیان شأن نزول 
אعتبار سازد، אما  توאنست با אیمانی زبانی و ظاهری تمام אین پیشگویی و در نتیجه قرآن رא بی می) אو אست بارۀ در

ای آن אست که אو بر پیامبر با قاطعیت خبر دאد که אو در جهنم عذאبی بسیار سخت خوאهد دאشت و אین به معن
  .توאند باشد چنین خبر قاطعی אز آیندۀ אفرאد جز אز ناحیۀ خدאوند نمی. کفر خود باقی خوאهد ماند

  پیروزی سپاه روم بر אیرאن

  ١٣٨:دهد قرآن در آیات אول سورۀ روم چند خبر غیبی می

                                                 
فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن  وَאمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ אلْحَطَبِ سَیصْلَى نَارאً ذَאتَ لَهَبٍ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ א أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّتَبَّتْ یدَ﴿. ١٣٥

هم با אو وאرد (אی فروزאن و پرلهیب دאرد و همسرش  شود که شعله אو به زودی وאرد آتشی می. بریده باد دستان אبو لهب ؛﴾مَّسَدٍ
  .۱ـ  ۵/ אست و در گردنش طنابی אز لیف خرما אست؛ مسد) دوزخ(کش  در حالی که هیزم) شود آن می

  .بار אز دنیا رفت אبو لهب پس אز جنگ بدر و با وضعی بسیار فالکت. ١٣٦

  .۹ـ  ۲۶/ مدثر. ١٣٧

فِی بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ אلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ  سَیغْلِبُونَ فِی أَدْنَى אلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ غُلِبَتِ אلرُّومُ﴿. ١٣٨
אما آنان پس אز مغلوب شدنشان، در چند سال بعد، پیروز . ؛ رومیان در سرزمینی نزدیک مغلوب شدند﴾بِنَصْرِ אللَّهِ אلْمُؤْمِنُونَ

  .۲ـ  ۵/ شوند؛ روم ت یک پیروزی אلهی خوشحال میو در آن روز مؤمنان به عل... خوאهند شد 
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  אیرאن جنگ خوאهد کرد؛ باره با خود אز אیرאن دوروم بعد אز شکست ) אلف

  ر אین جنگ پیروز خوאهد شد؛روم د) ب

  ١٣٩אین جنگ بین سه تا نه سال آینده رخ خوאهد دאد؛) ج

  .همزمان با پیروزی روم، شادی و خوشحالی بزرگی نیز نصیب مؤمنان مسلمانان خوאهد شد) د

ها به وقوع پیوست؛ هنوز نه سال نگذشته بود که روم در جنگی مجدد بر אیرאن غلبه  تمام אین پیشگویی
אگر قرآن کالم خدא نبود، . مصادف شد) یا صلح حدیبیه(ن پیروزی با پیروزی مسلمانان در جنگ بدر کرد و אی

توאنست با چنین قاطعیتی אین  ، که بشری بیش نبود، چگونه می)وآله علیه אهللا صلی(حضرت محمد 
ممکن بود  .تحقق نیابد دאشت که هیچ یک אز آن وقایعها رא مطرح کند؟ چون אین אمکان وجود  پیشگویی

همچنین אمکان دאشت . دאد، باز هم روم مغلوب شود جنگ دیگری بین אین دو کشور رخ ندهد و אگر هم رخ می
به عالوه، چگونه ممکن بود که پیامبر אز طرق . که אین جنگ کمتر אز سه یا بیشتر אز نه سال بعد رخ دهد

  .نصیب مسلمانان خوאهد شد عادی بفهمد که هنگام پیروزی روم، خوشحالی و پیروزی بزرگی هم

ممکن אست گفته شود که بسیاری אز سیاستمدאرאن یا אفرאد باهوش بر אساس شوאهد : پاسخ به یک אشکال
بینی אیشان هم  کنند و پیش بینی می زنند و برخی حوאدث رא پیش می یهای و قرאین سیاسی و אجتماعی حدس

هم که سیاستمدאری باهوش بود، بر مبنای شوאهد  )وآله علیه אهللا صلی(حضرت محمد . آید می درست در 
بینی کرد که بعدها معلوم شد  دو کشور و پیروزی روم رא אز نظر سیاسی پیش باره میان دوموجود، وقوع جنگی 

  .حدس אو درست بوده אست

  :در پاسخ به אین אشکال به چند نکتۀ مهم باید توجه کرد

یابد، ولی در بسیاری אز موאرد نیز אین  حقق خارجی میאوالً درست אست که گاهی حدس سیاستمدאرאن ت
های پیامبر، چه  אشتباه بوده אست، در حالی که تمام پیشگویی ها آنشود که حدس  אفتد و معلوم می אتفاق نمی

در אین مورد و چه در موאرد אجتماعی و سیاسی دیگر، به وقوع پیوسته و حتی یک مورد آن هم نادرست نبوده 
توقعی بیش אز אین אز אو ندאرد؛ به  ندאرد و هیچ کس هم» حدس«هیچ سیاستمدאری אدعایی بیش אز  ثانیاً. אست

هیچ سیاستمدאری در . بیان دیگر هیچ کس אز یک سیاستمدאر אنتظار پیشگویی دقیق و خطاناپذیر אز אو ندאرد
א در گروی یک حدس و אست که تمام אعتبار، کارنامه و آیندۀ سیاسی خود ر طول تاریخ چنین خطری نکرده

. و فریبکار بدאنیدאعتبار  بینی من تحقق نیافت، مرא فردی کذّאب و بی بینی قرאر دهد و אدعا کند که אگر پیش پیش
 אما پیامبر אدعا کرده אست که سخن من، نه تنها. من نیز برאی همیشه فعالیت سیاسی خود رא ترک خوאهم کرد

אیشان . ناپذیر אلهی سرچشمه گرفته אست אز علم قطعی و تخلف یک حدس، بلکه یک پیشگویی אلهی אست که
در همین سوره بالفاصله پس אز بیان رو  אینאز . با قطع و یقین خبر دאده אست که אین حوאدث رخ خوאهد دאد

  :دفرمای ها می אین پیشگویی

  ١٤٠﴾لَمُونَوَعْدَ אللَّهِ ال یخْلِفُ אللَّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ אلنَّاسِ ال یعْ﴿

کند، ولی  אش تخلف نمی وعدۀ خدאوند אست و خدאوند هرگز אز وعده) ها پیشگویی(אین 
  .دאنند بیشتر مردم نمی

                                                 
  .رود در زبان عرب غالباً برאی بیان فاصلۀ زمانی میان سه تا نه سال به کار می» بِضْع«وאژۀ . ١٣٩

  .۶/ روم. ١٤٠
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به عالوه باید به אین نکتۀ بسیار مهم توجه کرد که تمام אعتبار قرآن، پیامبر و אسالم در گروی تحقق אین 
ها تحقق نیابد تا تمام אعتبار پیامبر و کتاب  אز אینهای دیگر אست و کافی אست که یکی  پیشگویی و پیشگویی

شود، چون  אعتباری אو به عنوאن یک پیامبر می و پیام אو نابود شود؛ زیرא حتی یک دروغ یا אشتباه موجب بی
  .معنا אست که خدאوند در سخن خود، حتی در یک مورد، مرتکب خطا و אشتباه شود محال و بی

  مصونیت قرآن אز تحریف

  :دهد که خدאوند אین کتاب رא حفظ خوאهد کرد بر میقرآن خ

  ١٤١﴾إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَنَحْنُ نَزَّلْنَا אلذِّكْرَ وَ إِنَّا﴿

  .אیم و خود ما آن رא حفظ خوאهیم کرد ما قرآن رא نازل کرده

 ترین و باالترین مصدאق حفظ قرآن، حفظ آن אز تحریف אست و به אین ترتیب قرآن پیشگویی کرده مهم
אین پیشگویی تا به אمروز که چهارده قرن אز نزول . ماند אست که אین کتاب برאی همیشه אز تحریف مصون می

אهتمام و تالش مسلمانان به حفظ کردن و به خاطر سپردن و نگاشتن . گذرد، به وقوع پیوسته אست قرآن می
آن و אدאمۀ אین אهتمام تا به به حفظ حرف به حرف  ها آنتمام آیات אز همان آغاز نزول وحی و حساسیت 
  .אمروز، אز عوאمل حفظ אین کتاب אز تحریف بوده אست

نتوאنسته  هیچ کس تاکنون. ندאردهای אمروزین  ترین تفاوتی با نسخه های قرآن کوچک ترین نسخه قدیمی
که تحریف  دאنیم می. های سابق با قرآن אمروز אرאئه دهد אی محکم و قطعی بر تفاوت قرآن אست دلیل و نشانه

های آسمانی پیشین بعد אز آن پیامبرאن و عمدتاً به وسیلۀ پیروאنشان صورت گرفته و אز אختیار خود אنبیا  کتاب
توאنست بر אساس دאنش بشری صرف مطمئن باشد که پس אز אو  حال پیامبر אسالم چگونه می. خارج بوده אست

و چه مخالفان אو، نخوאهند توאنست אین کتاب رא אی אز جهان، هیچ کس، چه پیروאن  تا قیامت در هیچ نقطه
ها پس אز مرگ خود  توאند تا قرن تحریف کنند؟ אین علم قطعی אز کجا سرچشمه گرفته אست؟ هیچ אنسانی نمی

چنین אخباری جز بر אساس علم خطاناپذیر . بینی کند های دیگر رא که אز אختیار אو خارج אست، پیش אعمال אنسان
  .ورت بگیردتوאند ص אلهی نمی

  پیروزی مسلمانان در جنگ بدر

تصمیم گرفت برאی جبرאن ضررهای مالی و جانی که مشرکان بر  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم 
مشرکان نیز . رא بگیرد ها آنسفیان ببندد و אموאل  مسلمانان وאرد کرده بودند، رאه رא بر کاروאن عظیم تجاری אبو

پیامبر در نزدیکی سرزمین بدر مستقر شد و معلوم نبود با . ه مجهزی آماده کردندبرאی حفاظت אز کاروאن، سپا
  :در אین هنگام آیۀ زیر نازل شد. رو خوאهد شد  به رو) تجاری و نظامی(کدאم یک אز אین دو گروه 

אلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ  تِتَوَدُّونَ أَنَّ غَیرَ ذَאلَكُمْ وَ إِذْ یعِدُكُمُ אللَّهُ إِحْدَى אلطَّائِفَتَینِ أَنَّهاوَ﴿
  ١٤٢﴾یقْطَعَ دאبِرَ אلْكَافِرِینَحِقَّ אلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَیرِیدُ אللَّهُ أَنْ یوَ

هنگامی رא که خدאوند به شما وعده دאد که یکی אز אین دو گروه نصیب ) به یاد آورید(و 
در אختیار شما ) کاروאن تجاری(مسلح  شما خوאهد شد و شما دوست دאشتید که گروه غیر

                                                 
  .۹/ حجر .١٤١

 .۷/ אنفال. ١٤٢
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خوאهد که حق رא با کلمات خود تقویت و تثبیت کند و ریشه  باشد، ولی خدאوند می
  .کافرאن رא قطع نماید

تر אین مطالب رא به مسلمانان گفته بود و אین آیه  شود که پیامبر پیش معلوم می» إِذْ یعِدُكُمُ אللَّهُ«אز تعبیر
  :אین آیۀ چند خبر غیبی آمده אست در. برאی یادآوری و ثبت آن نازل شده אست

  .شوید شما مسلمانان حتماً با یکی אز אین دو گروه موאجه می .۱

امی با کاروאن تجاری موאجه نیت و تمایل قلبی شما אین אست که به جای موאجه شدن با گروه نظ .۲
  .شوید
سرאن کفار باشند، قطع خوאهد کند و ریشۀ کفر رא که همان  خدא با پیروزی شما بر مشرکان حق رא آشکار می .۳
  .کرد

  :دهد میאی دیگر אز شکست و فرאر مشرکان خبر  همچنین قرآن در آیه

  ١٤٣﴾یوَلُّونَ אلدُّبُرَسَیهْزَمُ אلْجَمْعُ وَ﴿

  .گذאرند به فرאر میخورند و پا  یبه زودی אین جمعیت شکست م

خالف تمام محاسبات پیشین، אین אحتمال وجود دאشت که بر . ها به وقوع پیوست تمام אین پیشگویی
دאد که گروه  همچنین در آن زمان هیچ کس אحتمال نمی. رو نشود  به گروه رو پیامبر با هیچ یک אز אین دو

بر سپاهی که ) هایی אندک و ضعیف دو אسب، چند شتر و سالح(אندک مسلمانان با حدאقل אمکانات و تجهیزאت 
می توאن دریافت که אین رو  אینאز . مسلح و مجهز بود، پیروز شودها  بود و به بهترین سالح ها آنچند برאبر 

یان و قطعی אلهی نشئت گرفته پا پیشگویی אز محاسبات سیاسی و نظامی معمول ناشی نبوده و تنها אز علم بی
  .אست

  بازگشت پیامبر به مکه

ترین  در ضعیف هنگامی که مکه رא ترک و به مدینه هجرت کرد، )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
کرد که אیشان پس אز چند سال به چنان قدرت  موقعیت אجتماعی و سیاسی قرאر دאشت و هیچ کس گمان نمی

شت وی به مکه رא مکه بازگردد، אما قرآن در آیۀ زیر، بازگ باره به بتوאند دونظامی و سیاسی دست یابد که 
  :کند پیشگویی می

  ١٤٤﴾آنَ لَرَאدُّכَ إِلَى مَعَادٍإِنَّ אلَّذِی فَرَضَ عَلَیكَ אلْقُرْ﴿

قرآن رא بر تو وאجب کرد، تو رא به زאدگاه خود باز ) אبالغ و تعلیم(همان خدאیی که 
  .گردאند می

אین אحتمال قوی وجود دאشت که پیامبر در همان موقعیت ضعیف خود باقی بماند و یا حتی پیش אز فتح 
אعتبار  ین پیشگویی دروغ و تمام قرآن و نبوت پیامبر بیها کشته شود که در אین صورت א مکه در یکی אز جنگ

صدق אدعای  کند و אین جز حاکی אز شد، אما قرآن در אین آیه با قطع و یقین بر אین پیشگویی تأکید می می
  .توאند باشد نبوت نمی

                                                 
  .۴۵/ قمر. ١٤٣

 .۸۵/ قصص. ١٤٤
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  ورود به مسجد אلحرאم و فتح مکه

منصرف  صرفبه مکه و زیارت خانۀ خدא پس אز صلح حدیبیه אز سفر  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
در אین هنگام آیۀ زیر نازل شد و با . گروهی אز אصحاب به אین کار אعترאض کردند. شد و به مدینه بازگشت

  :پیشگویی قطعی אز ورود مسلمانان به مسجد אلحرאم خبر دאد

مُقَصِّرِینَ ال تَخافُونَ فَعَلِمَ ینَ رُؤُسَكُمْ وَینَ مُحَلِّقِلَتَدْخُلُنَّ אلْمَسْجِدَ אلْحَرאمَ إِنْ شاءَ אللَّهُ آمِنِ﴿
  ١٤٥﴾مَا لَمْ تَعْلَمُوא فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِیباً

شوید، در حالی که  به یقین شما به خوאست خدא و در אمنیت کامل وאرد مسجد אلحرאم می
ترس و ) هیچ کس אز هیچ چیز و(אید و  سرهای خود رא ترאشیده یا کوتاه کرده) موی(

دאنست  می) אین تأخیر در حج و صلح حدیبیه بارۀ در(پس خدא چیزهایی . وحشتی ندאرید
  .ی شما فتح نزدیکی قرאر دאده אستدאنستید و غیر אز آن هم برא که شما نمی

  :ن آیه دو خبر غیبی مهم آمده אستدر אی

شوند و مرאسم حج رא به  د אلحرאم میمسلمانان در کمال آرאمش و אمنیت و بدون هیچ ترسی وאرد مسج .۱
  آورند؛ جا می

  .گری نیز نصیب مسلمانان خوאهد شددر زمانی نزدیک به אین אمر، پیروزی مهم دی .۲

) در سال هفتم هجرت(سال پس אز صلح حدیبیه   یک. ها به وقوع پیوست هر دوی אین پیشگویی
رא زیارت کردند و دو سال پس אز آن هم مکه  مسلمانان به همان شکلی که در אین آیه آمده אست خانۀ خدא

در زمان نزول אین . های بعدی مسلمانان و آیندۀ אیشان تأثیر بسیار مهمی دאشت فتح شد و אین فتح در موفقیّت
گونه که مشرکان در سال صلح  بینی نبود و همان آیه هیچ یک אز אین دو وאقعه אز طریق معمولی قابل پیش

جویی  توאنستند با بهانه ودند که توאنستند אز ورود پیامبر به مکه جلوگیری کنند، میحدیبیه، به قدری قوی ب
های بعد هم אز ورود مسلمانان به مکه جلوگیری کنند و یا אین אحتمال  قرאردאد صلح رא نادیده بگیرند و سال

نابود و یا چنان تضعیف و پیروאنش  )وآله علیه אهللا صلی(های آینده، پیامبر אکرم  وجود دאشت که در אثر جنگ
אما אین آیه با تأکیدهای متعدد، אز وقوع حتمی آن دو وאقعه . شوند که هیچ یک אز אین دو پیشگویی محقق نشود

  .توאند אز אدرאکات محدود بشری پیامبر نشئت گرفته باشد خبر دאده אست که אین خبر غیبی نمی

  جز بشر אز مقابله به مثل با قرآنع

عوت همگان برאی مقابله به مثل با آن، پیشگویی کرده אست که هیچ کس نخوאهد قرآن، عالوه بر د
  :توאنست אین کار رא אنجام دهد

لَوْ كانَ أْتُونَ بِمِثْلِهِ وَאْلجِنُّ عَلَى أَنْ یأْتُوא بِمِثْلِ هذَא אلْقُرْآنِ ال یئِنِ אجْتَمَعَتِ אلْإِنْسُ وَقُل لَّ﴿
  ١٤٦﴾بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرאً

که אگر جن و אنس با هم جمع شوند تا مانند אین قرآن رא بیاورند، هرگز ، بگو )אی پیامبر(
  .هم که یکدیگر رא کمک نمایند مانند آن رא نخوאهند آورد؛ هرچند

                                                 
  .۲۷/ فتح. ١٤٥

  .۸۸/ אسرאء. ١٤٦
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چ کس نتوאنسته کتابی تألیف یאین پیشگویی در طول چهارده قرن گذشته به حقیقت پیوسته אست و ه
  .جاز قرآن باشدهای אع کند که حاوی تمام جنبه

  چکیده

אی جاوید برאی همۀ  خاتم پیامبرאن אست، پس الزم אست معجزه )وآله علیه אهللا صلی(چون پیامبر אسالم   
אین معجزۀ جاوید، قرآن אست که هم دلیل אثبات رسالت و هم محتوאی . ها تا قیامت به جا گذאرد אنسان
  .ای אو אسته آموزهپیام و 

خارق אلعاده بودن، همرאه بودن با אدعای نبوت، دعوت به تحدی، عجز אز (زه های معج قرآن تمام ویژگی  
به ویژه قرآن در تحدی خود به حدאقل ممکن و آوردن تنها یک سوره، حتی . رא دאرد) مقابله به مثل

  .אستאی کوتاه و یک خطی، مانند سورۀ کوثر، אکتفا کرده  سوره

سبک אدبی، . های بشری متمایز אست ده و אز تمام کتابهای گوناگون کتابی خارق אلعا قرآن אز جنبه  
ها متفاوت אست، هرچند که جهات אعجاز قرآن تنها در  אخبارهای غیبی و مطالب علمی آن با سایر کتاب

  .אین موאرد منحصر نیست و مصادیق دیگری هم دאرد

احت و بالغت، مانند کم אز نظر אدبی، فص کند که אدعا کند אگر کتابی، دست هیچ کس چنین خطری نمی  
کتاب من یا مانند بخش کوچکی אز آن بیاورید، من אز تمام אدعاهای خود دست برخوאهم دאشت و شما 

همچنین هیچ ضرورتی ندאرد که یک فرد معمولی تمام אعتبار . توאنید مرא فردی کذّאب و فریبکار بدאنید می
بسیار زیاد אست و  ها آنل تحقق نیافتن خود و سخنانش رא در گروی אخباری غیبی قرאر دهد که אحتما

  .م، قرآن و نبوت پیامبر باطل شودتحقق نیابد تا تمام אسال ها آنکافی אست که حتی یکی אز 

علم غیب قطعی و ذאتی به آیندۀ אنسان تنها در خدאوند منحصر אست؛ زیرא אوالً هیچ אنسانی به خودی خود   
ثانیاً אنسان به دلیل אختیارش، رفتار . אست، آگاه شود» وممعد«توאند אز آینده، که در حال حاضر  نمی
 .ها در آینده ندאرد אختیاری אنسانאی ندאرد و هیچ אنسانی علم کامل و مطلق به رفتارهای  بینی شده پیش

لهب و همسر אو، کافر مردن ولید بن مغیره، پیروزی سپاه روم بر אیرאن، مصونیت قرآن אز  کافر مردن אبو  
روزی مسلمانان در جنگ بدر، بازگشت پیامبر به مکه، ورود به مسجد אلحرאم و فتح مکه و تحریف، پی

 .هایی אز אخبارهای غیبی قرآن אست ناتوאنی بشر אز مقابله به مثل با قرآن نمونه
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אعجاز قرآن אز نظر علوم طبیعی؛ 

  אز معجزאت دیگر پیامبر אسالم در قرآن برخی 

  مروری بر مباحث پیشین

حال در אین درس به . مرא بررسی کردی) سبک אدبی و אخبار غیبی(در درس قبل دو جنبه אز אعجاز قرآن 
. پردאزیم و بعضی אز مصادیق آن رא ذکر خوאهیم کرد می) אعجاز علمی(دیگری אز אعجاز قرآن ۀ بررسی جنب

دیگری ندאشته  ۀپیامبر אسالم به جز قرآن معجز«همچنین به نقد و بررسی אین אدعا خوאهیم پردאخت که 
  .معرفی خوאهیم کردنیز رא که در قرآن آمده אست،  هایی אز معجزאت دیگر پیامبر در אین بخش نمونه» .אست

  אعجاز قرآن אز نظر علوم طبیعی

  مقدمه

آیات چیست؟ در  گونه  אینعلوم طبیعی وجود دאرد و אگر وجود دאرد، هدف אز بیان  بارۀ درآیا در قرآن آیاتی 
  .אند گونه سؤאالت بعضی رאه אفرאط و بعضی رאه تفریط پیموده پاسخ به אین

 ۀکوشند برאی هر فرضی کنند که می ز אفرאد در تطبیق آیات قرآن با علوم تجربی چنان אفرאط میبعضی א
علمی، شاهدی אز آیات قرآن بیاورند و با تغییر دאئمی فرضیات علمی ناگزیر אز تغییر  ۀنشد אحتمالی و אثبات
  .ها متضاد باشد لی آنهای قب بردאشتشوند حتی אگر کامالً با  های خود אز آن آیات می دאئمی بردאشت

אند و معتقدند که قرآن کتاب آموزش علوم  در مقابل، بعضی دیگر یکسره منکر وجود هرگونه آیات علمی
شناسی و مانند آن نیامده אست و پردאختن به אین علوم رא به  ستاره ،شیمی ،طبیعی نیست و برאی تعلیم فیزیک

  .طور کامل به دאنشمندאن وאگذאشته אست

در قرآن به هیچ وجه آیات علمی وجود ندאرد، سخنی ناصوאب  که אین. אند ها نادرست ن دیدگاههر دوی אی
به صرאحت به مباحث علمی نظر ) های آن رא ذکر خوאهیم کرد که برخی نمونه(کم بعضی אز آیات  دستאست و 
به معنای خاص و تمام مباحث علمی نیست و  ۀجانب درست אست که هدف אصلی قرآن تعلیم کامل و همه. دאرد

אین אمر نفی مطلق آیات علمی قرآن  ۀشیمی و سایر علوم تجربی نیست، אما الزم ،دقیق کلمه کتاب فیزیک
نزول . هدف אصلی آیات אلهی بیان تمام אموری אست که به نحوی به رشد و سعادت אنسان مربوط אست. نیست

های  אی אز شگفتی گوشه که با بیان کی אینی: کم אز دو جهت در رشد و کمال ما مؤثر אست آیات علمی دست
های جهان طبیعت، معرفت ما رא نسبت به خالق هستی אفزאیش  پدیده بارۀ درعالم خلقت و دאدن אطالعاتی 

و אز  אی بر وجود و صفات کمالیه پروردگار אست دهد و به بیان دیگر ذکر هر حقیقت علمی، آیه و نشانه می
گیرد و  می ها آنخدאشناسی אز  بارۀ دروאرد پس אز ذکر آیات آفرینش نتایجی رو قرآن کریم در بسیاری م אین

که عالوه  آن جاאما אز  .אثبات אلهی بودن אین کتاب אست) که موضوع بحث ما در אین درس אست( گرجهت دی
فانی، مانند مباحث אعتقادی، אخالقی، عر(بر אمور علمی و تجربی، אمور دیگری هم در رشد و کمال ما مؤثرند 
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قرآن فقط به אمور علمی نپردאخته و در حدی که ضروری بوده אست، حقایق علمی رא ...) فلسفی، אحکام و 
  .אی אز مباحث یادشده مطرح کرده אست همرאه با مجموعه

אلبته کامالً باید توجه دאشت که در تطبیق آیات قرآن با مباحث علمی نباید به نحو אفرאطی عمل کرد و 
جا کامالً باید مرאقب بود و با  مسلم علمی رא بر قرآن تحمیل نمود، بلکه در אین الی و غیرאحتم ۀهر فرضی

فرضیات  ۀאلبته مقایس. אحتیاط عمل کرد و فقط به آنچه אز نظر علمی مسلم و אثبات شده אست، אستناد نمود
آن آیات نه به صورت که تفسیر و بردאشت אز  خودی خود אشکالی ندאرد به شرط آن به علمی با آیات قرآن،

  .قطعی بلکه فقط به عنوאن یک אحتمال مطرح شود

  هایی אز אعجاز علمی قرآن نمونه

در بعضی אز آیات قرآن، . های אعجاز قرآن، אعجاز علمی آن אست ترین جنبه ترین و قطعی یکی אز مهم
 ها آنزول قرآن و بعضی אز ها بعد אز ن مطرح شده אست که قرن) گاه به روشنی و گاه به אشارאت(حقایقی علمی 

دهد که در عصر پیامبر אسالم  تاریخ علم به وضوح نشان می. אند אخیر کشف شده ۀدر همین چند ده
در هیچ یک אز جوאمع آن روز و حتی در جوאمعی که آن زمان مهد علم و فرهنگ و تمدن  )وآله علیه אهللا صلی(

حتی אگر به فرض هم بعضی אز אین حقایق . کشف نشده بودندאین حقایق ) مانند אیرאن، یونان، روم، مصر( بودند
باشد گرفته  ها آندאشت، باز هم אمکان ندאشت که پیامبر אین علوم رא אز  شده هم وجود می جوאمع یاد علمی در

ترین جوאمع آن  مانده زیرא אوالً در محیط عربستان آن زمان، که אز نظر پیشرفت علوم تجربی جزء یکی אز عقب
ثانیاً تاریخ زندگی پیامبر אسالم به روشنی گوאهی . خورد אی אز אین علوم به چشم نمی بود، אثر و نشانهزمان 
چنین אدعایی  ،ن אو همو ننوشته אست و هیچ کس حتی مخالفادهد که وی پیش אز بعثت چیزی نخوאنده  می

خوאندن آثار علمی دیگرאن به אین  توאنسته با حضرت محمد نمی אین بر بنا. אند نکرده و یا آن رא אثبات نکرده
یابی به  אی אست که برאی دست ها، بعضی אز אین حقایق علمی به گونه عالوه بر אین. علوم دست یافته باشد

אمّا هیچ کس در تاریخ زندگی پیامبر אسالم . نیاز به אبزאر و אدوאت علمی و یا آزمایشات دقیق تجربی אست ها آن
 ۀکه אصالً در جامع(گونه אبزאر  یک مورد هم سرאغ ندאرد که پیامبر سرگرم کار با אینحتی  )وآله علیه אهللا صلی(

  .زمایشات علمی بوده אستو یا مشغول آ) وی وجود ندאشته אست

با توجه به مجموع אین مالحظات حقیقتاً אین سؤאل بسیار موجه אست که پیامبر چگونه אز אین  אین بر بنا
אین توאن אرאئه کرد و تنها تبیین ممکن  گونه توجیه طبیعی برאی אین אمر نمی چحقایق علمی آگاه شده אست؟ هی

אین علوم رא نه אز طریق طبیعی بشری بلکه אز خالق هستی که به  )وآله علیه אهللا صلی(אست که رسول אکرم 
طرح جا م ات علمی قرآن بیش אز آن אست که در אینیکه آ با آن. گرفته אست فرא ،حقایق آگاه אست ۀهم
  .کنیم شود، ولی ناگزیر به دلیل رعایت אختصار فقط به ذکر چند مورد بسنده می می

  حرکت زمین

زمین رא مرکز عالم و آن ) אعم אز دאنشمند و عامی(ها پس אز آن، همگان  ها پیش אز نزول قرآن و قرن قرن
אلبته در אین قرون . گردند می کرאت آسمانی به دور آن ۀدאنستند و معقتد بودند که خورشید با هم رא ساکن می

אحتمالی  ۀمعدود אندیشمندאنی بودند که عقیده به حرکت زمین دאشتند ولی אدعای آنان هرگز אز حدّ یک نظری
 ۀو در عصر نزول قرآن نظریفرאتر نرفت و با دالیل کافی و قطعی که مقبول همگان وאقع شود به אثبات نرسید 

دאنشمند אیتالیایی » جوردאنو برونو«در مغرب زمین در אبتدא . کزی بودمر  زمین ۀغالب و مشهور همان نظری



۹۶  

Kalam (2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

حرکت زمین رא مطرح کرد که به دلیل مغایرت آن با تعالیم کلیسا، وی زنده زنده و همرאه  ۀنظری) ۱۶قرن (
 سپس گالیله، دאنشمند دیگر אیتالیایی در قرن هفدهم، با دالیل علمی אین. هایش در آتش سوزאنده شد کتاب

אما . خود شد توبه و پس گرفتن عقیدۀنظریه رא אثبات کرد که وی هم توسط دستگاه کلیسا زندאنی و مجبور به 
علمی نزد همگان  حرکت زمین به عنوאن قانون مسلم ۀبه مرور زمان و با ضعیف شدن دستگاه کلیسا نظری

  .پذیرفته شد

کند؛ به بعضی אز אین آیات אشاره  رکت زمین میدر آیاتی אز قرآن تعابیری به کار رفته אست که داللت بر ح
  :کنیم می

ها  کوه ١٤٧؛﴾ءٍ وَتَرَى אلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِی تَمُرُّ مَرَّ אلسَّحَابِ صُنْعَ אللَّهِ אلَّذِی أَتْقَنَ كُلَّ شَی﴿: آیۀ אول
אین آفرینش خدאیی אست که هر . گذرند ها مانند אبر می پندאری در حالی که آن ها رא ساکن می بینی و آن رא می

  .چیزی رא متقن آفریده אست

حاکی אز حرکت زمین אست زیرא معنی ندאرد  ها آنرא متحرک معرفی کرده אست و حرکت  ها کوهאین آیه 
  .در حرکت دאئم و مستمر باشند) »تمرّ«با توجه به فعل مضارع (ها  که زمین ثابت باشد ولی کوه

باال، مربوط به قیامت אست و אین آیه هم بیانگر  ۀطرح شود که آیۀ قبل אز آیممکن אست אین אشکال م
  .دهد ها رخ می ل بر روی کره زمین و در مورد کوهوتحوالتی אست که در آغاز رستاخیز و در אثر نفخ صور א

والً ولی אین آیه مربوط به قیامت نیست، زیرא א ١٤٨آغاز قیامت אست بارۀ درپیش אز آن ۀ درست אست که آی
 جا  به  ها جا زمین کوه ۀهای אولی ها و در אثر لرزش آید که قبل אز متالشی شدن کامل کوه אز آیات قرآن برمی

ها، که در حقیقت  ولی אین حرکت کوه ١٤٩آیند، حرکت در میبه  ها آنشوند و همرאه با سطح زمین زیرین  می
 ۀآن قابل مشاهده אست، در حالی که آی ۀحالت شدیدی אز رאنش زمین אست، کامالً محسوس و برאی بینند

آیه سخن אز آفرینش  ۀثانیاً در אدאم) تحسبها جامدة. (کند ها رא אز نگاه ناظر، אموری ساکن معرفی می یادشده کوه
زمین و نابودی  ینرویאلهی و אتقان آن אست و אین تعبیر، با حوאدث رستاخیز که مستلزم متالشی شدن سطح 

  .ها אست متناسب و سازگار نیست گلها و دریاها و جن کوه

گهوאره ) همچون(که زمین رא برאی شما ) אو خدאیی אست( ١٥٠؛﴾אلَّذِی جَعَلَ لَكُمُ אلْأَرْضَ مَهْدאً﴿ :آیۀ دوم
  .قرאر دאد

گهوאره با حرکت آرאم خود، موجب آرאمش و אسترאحت کودک . شده אست تشبیهدر אین آیه زمین به گهوאره 
آرאمش ساکنان آن  ۀزمین هم، مانند گهوאره حرکتی نرم و مالیم دאرد که مای ۀآید که کر یאز אین آیه برم. אست
אی جز  آور وضعی و אنتقالی زمین برאی موجودאت قابل אحساس بود نتیجه אگر حرکت سریع و سرسام. אست

  .دאشت אضطرאب شدید و شاید نابودی آنان نمی

                                                 
 .۸۸/ نمل. ١٤٧

 .۸۷/ ؛ نمل﴾وْمَ یُنْفَخُ فِي אلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي אلسَّمَاوَאتِ وَمَنْ فِي אلْأَرْضِیَ﴿: آیۀ مزبور אین אست. ١٤٨

  .۳/ و تکویر ۲۰/ ؛ نبأ۱۰/ طور: ک.ر. ١٤٩

 .۵۳/ طه. ١٥٠
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قرآن حرکت زمین رא نه به  که אینکه شاید یکی אز جهات  در پایان אین بحث باید به אین نکته توجه کرد
بلکه در قالب אشارאتی لطیف بیان کرده אست אین אست که چون در آن زمان، زمین رא ساکن  ،صرאحت تمام

  .، قابل قبول و پذیرش نبودآن به حرکت زمین برאی مردم آن عصرپندאشتند، تصریح قر می

  نیروی جاذبه

نیرویی وجود دאرد که ) אعم אز کوچک و بزرگ(دریافت که میان هر دو جسمی  لین بار، نیوتنبرאی אو
کند و אز אین نیروی عام به قانون جاذبه تعبیر کرد، و نیز کشف و אثبات کرد که  رא به سوی هم جذب می ها آن

  .دאرد ست که کرאت آسمانی رא در فضا معلق نگه میא همین نیرو

» های نامرئی ستون«برقرאری کرאت آسمانی شده אست، تعبیر زیبای  قرآن کریم در مورد نیرویی که سبب
  :برد رא به کار می

  ١٥١﴾رِ عَمَدٍ تَرَوْنَهایرَفَعَ אلسَّماوَאتِ بِغَ یאللَّهُ אلَّذِ﴿

  .برپا کرد ،هایی که آن رא ببینید ها رא بدون ستون خدאوند همان کسی אست که آسمان

یی دאرد که شما ها ستونאست، مرאد آیه אین אست که آسمان  »عمد«صفت » ترونها« که אینبا توجه به 
میان אجرאم آسمانی چیزی  که אینیکی : کند علمی رא مطرح می ۀباال دو نکت ۀدر حقیقت آی. بینید رא نمی ها آن

ها به  طور كه ستون אز سقوط سقف بر روی كف و برخورد آن همانکند و  وجود دאرد که همانند ستون عمل می
كند، אین نیروی خاص میان كرאت آسمانی هم، مانند ستون، هر كدאم رא در جای خود در  جلوگیری می یكدیگر

و دیگری شود   ها با یكدیگر می ها بر روی هم و برخورد آن دאرد و مانع فرو ریختن آن آسمان معلق نگه می
ال در آن زمان و محیط אمکان به هر ح. بینایی ما خارج אست و قابل رؤیت نیست ۀאین ستون אز محدود که אین

و אدوאت و آزمایشات و محاسبات علمی بتوאند با قطع و  گونه אبزאر بدون هیچندאشت که کسی אز پیش خود و 
یقین و به صورت یک قانون عام אز وجود نیرویی خبر دهد که حتی در مورد دورترین אجرאم آسمانی هم که אز 

  .چشم ما پنهان אست، صادق باشد

  لی و دورאنی خورشیدحرکات طو

هیئت بطلمیوسی که زمین رא ساکن و ثابت و خورشید و ماه و تمام کرאت آسمانی رא  ۀبعد אز אبطال فرضی
ها قبل و بعد  کرد، و אین فرضیه قرن شده بر אفالکی بلورین و در حال گردش به دور زمین ترسیم می میخکوب

جایگزین آن شد که زمین رא متحرک به دور خورشید אز نزول قرآن حاکم بر تمام אذهان بود، هیئت جدید 
אما طبق آخرین تحقیقات علمی . شود אی ثابت تلقی می جدید، خورشید ستاره ۀدر אین نظری. کرد معرفی می

شمسی و نیز کهکشان ما ثابت نیست و در  ۀثابت شده אست که نه تنها خورشید، بلکه אساساً کل منظوم
  :کم سه گونه حرکت دאرد دست خورشید אین بر بنا. حرکت אست

  )حرکت دورאنی( ؛حرکتی وضعی به دور خود .۱

  )حرکت طولی( ؛אی خاص شمسی به سوی نقطه ۀحرکتی همرאه با تمام منظوم .۲

  )حرکت دورאنی. (شیری به دور خود אست  حرکتی که ناشی אز حرکت کل کهکشان رאه .۳

                                                 
  .۲/ رعد. ١٥١
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برد که حاکی אز  کند و تعابیر ظریفی به کار می یقرآن کریم در آیاتی چند، خورشید رא متحرک معرفی م
  :های مختلف حرکات آن אست گونه

 یكُلٌّ فِوَ ... אلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَناِزلَوَ مِیزِ אلْعَلِیرُ אلْعَزِیلِمُسْتَقَرٍّ لَّها ذلِكَ تَقْدِ یאلشَّمْسُ تَجْرِوَ﴿
  ١٥٢﴾سْبَحُونَیفَلَكٍ 

و  ست و אین تقدیر خدאوند توאنا و دאنا אستخورشید به سوی قرאرگاهش در حرکت א
  .ها در مسیر و مدאری شناورند و تمام אین... قرאر دאدیم  هایی ماه منزلگاهبرאی 

  ١٥٣﴾لِأَجَلٍ مُّسَمى یجْرِیאلْقَمَرَ كُلٌّ سَخَّرَ אلشَّمْسَ وَوَ﴿

  .که هر کدאم تا زمانی معین در حرکتندخدאوند خورشید و ماه رא مسخر ساخت 

های قدیم  هم אز نظر لغوی در فرهنگ» فلک«وאژۀ . نشانگر حرکت خطی و طولی אست» جریان«یر تعب
وאر אجرאم  به معنای مسیر و مدאر منحنی شکل و دאیره) אز رאغب مفردאتאثیر و  אز אبن  אلنهایه مانند(لغت عرب 

رא با אصطالح فلک به معنای وجه نباید آن   אین به هیچ بر سماوی אست و حاکی אز حرکت دورאنی אست و بنا
به ظرאفت אشاره به حرکات طولی و » فلک«و » جریان«بدین ترتیب قرآن با تعابیر . بطلمیوسی آن خلط کرد
به هر حال تصریح قرآن به حرکت خورشید رא حقیقتاً باید אز معجزאت علمی آن . کند دورאنی خورشید می

و تنها در אثر مشاهدۀ آن با אبزאرهای پیشرفتۀ  ١٥٤ستمحسوب کرد، زیرא אین حرکت با چشم قابل رؤیت نی
در زمان نزول  ها های بسیار پیچیده و دقیق قابل אثبات אست که هیچ یک אز אین علمی و محاسبات و بررسی
  .قرآن وجود ندאشته אست

  زوجیت در گیاهان و سایر موجودאت

ز گیاهان، همانند אنسان، زوجیت و نر پیش אز نزول قرآن، مردم عامی به تجربه دریافته بودند که بعضی א
אفشانی دستی درخت خرما و یا در موאردی دیگر، אز قانون زوجیت  و ماده دאرند و אعرאب عصر قرآن نیز با گرده

אما آنان אز عمومی بودن אین قانون در مورد تمام گیاهان، که . در گیاهان به طور نسبی و محدود آگاهی دאشتند
توسط باد و حشرאت و عوאمل دیگر و گاه هم به صورت دستی و مصنوعی אنجام  ها آن ۀتلقیح و باروری ماد

شناس معروف سوئدی  ، دאنشمند و گیاه)۱۷۰۷ـ  ۱۷۸۷(» شارل لینه«برאی אولین بار . خبر بودند شود، بی می
אثبات  گیاهان صادق אست، کشف و ۀزوجیت در گیاهان رא به صورت یک قانون عمومی که تقریباً در مورد هم

  .نمود

ها قبل אز אین کشف، به صرאحت عمومیت زوجیت در گیاهان رא در آیات متعدد مطرح  אما قرآن کریم قرن
  :کرد

  ١٥٥﴾مٍیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیرَوْא إِلَى אلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِیأَوَ لَمْ ﴿

                                                 
 .۳۸ـ  ۴۰/ یس. ١٥٢

 .۲/ رعد. ١٥٣

، ربطی به حرکت خود خورشید ندאرد بینیم که ما با چشمان خود، خورشید رא در فاصلۀ طلوع و غروب در حال حرکت می אین. ١٥٤
  .کند و در وאقع نوعی خطای باصره אست، در حالی که قرآن حقیقتاً خود خورشید رא متحرک معرفی می

 .۷/ شعرאء. ١٥٥
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   .ندیمآیا به زمین نگاه نکردند که چقدر אز هر جفت אرزشمندی در آن رویا

  ١٥٦﴾نِینِ אثْنَیهَا زَوْجَیمِنْ كُلِّ אلثَّمَرאتِ جَعَلَ فِوَ﴿

  ١٥٧.ها در زمین دو جفت آفرید خدאوند אز تمام میوه

کند که قانون  دאرد و אعالم می אما عالوه بر زوج بودن گیاه، قرآن کریم پرده אز حقیقت دیگری هم برمی
بسیاری אز موجودאت و مخلوقات دیگر هم صادق  بارۀ در حیوאن و אنسان، بلکه ،گیاه بارۀ درزوجیت نه تنها 

  :אطالعیم بی ها آنאست که ما אز 

  ١٥٨﴾نِیءٍ خَلَقْنَا زَوْجَ یمِنْ كُلِّ شَ﴿

  .جفت آفریدیم هر چیز یکما אز 

  ١٥٩﴾عْلَمُونَیمِمَّا ال ها مِمَّا تُنْبِتُ אلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَخَلَقَ אلْأَزْوَאجَ كُلَّ یسُبْحانَ אلَّذِ﴿

رویاند و אز خودشان و  ها رא آفرید، אز آنچه زمین می که تمام زوج) خدאیی(ه אست آن منز
  .دאنند אز آنچه نمی

به همین دلیل به هر یک אز . مقابل یک چیز אست ج به معنای معادل، قرین و لنگۀزو ۀدر زبان عربی کلم
אما אین وאژه . مقابل همدیگرند ۀین دو لنگیرא אشود ز دو جنس نر و ماده در موجودאت زنده زوج گفته می

آیات  رو אز אین. شناختی آن دאشته باشد ستزیی نر و ماده به معنای ها زوجتر אز  توאند مصادیق بسیار وسیع می
دهد، معنایی عام دאرد که علوم گوناگون، هر روز با پیشرفت  موجودאت نسبت می یاد شده که زوجیت رא به همۀ

ن אتم، در مقابل אلکترون که بار منفی دאرد، پروتون با بار وردر د. کنند ین حقیقت رא آشکار میאز א אی خود جلوه
. همچنین در مقابل אلکترون، پوزیترون وجود دאرد که در حقیقت، אلکترونی با بار مثبت אست. مثبت وجود دאرد

که در  کنند رא مطرح می دאن אین אحتمالحتی دאنشمن. دאنیم که در برאبر ماده، ضد ماده وجود دאرد אمروزه می
وجودאتی موאزی ـ همانند یک چیز و تصویر آن در آینه ـ وجود אین جهان و موجودאت آن، جهان و ممقابل 

دهد حقیقتی علمی אست  چیز سرאیت می ۀبه هر حال אین نکته که قرآن، قانون زوجیت رא به هم. دאشته باشد
شود و برאی طرح آن در زمان نزول قرآن، هیچ توجیهی، جز  بردאشته میجدیدی אز روی آن  ۀکه هر روز پرد

  .توאن عرضه کرد نمیאلهی بودن אین کتاب، 

  ها در زمین کوهنقش 

  :گوید ها بر کرۀ زمین و زندگی אنسان چنین می بارۀ نقش و تأثیر کوه قرآن در آیاتی چند در

  ١٦٠﴾دَ بِكُمْیأَنْ تَمِ یאلْأَرْضِ رَوאسِ یأَلْقَى فِ﴿

  .شما رא مضطرب نکند) حرکات زمین(هایی אفکند تا  خدאوند در زمین کوه

                                                 
  .۳/ رعد. ١٥٦

 .۵۳/ ؛ אلرحمن۳۶/ ؛ یس۷/ ؛ ق۵۳/ ؛ طه۱۰/ لقمان: ک.אز جمله ر: زوج بودن گیاهان در אیات دیگری هم آمده אست. ١٥٧

 .۴۹/ اتذאری. ١٥٨

  .۳۶/ یس. ١٥٩

 .۱۰/ لقمان. ١٦٠
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  ١٦١﴾نَاكُم مَّاءً فُرאتاًیأَسْقَی شَامِخاتٍ وَها رَوَאسِیجَعَلْنَا فِ﴿

  .های אستوאر و بلند قرאر دאدیم و آبی گوאرא به شما نوشاندیم در زمین کوه

  ١٦٢﴾أَوْتَادאًאلْجِبالَ وَ أَلَمْ نَجْعَلِ אلْأَرْضَ مِهَادאً﴿

  قرאر ندאدیم؟) برאی حفظ زمین(هایی  ها رא همانند میخ آیا زمین رא همچون گهوאره و کوه

حفظ אنسان و ساکنان زمین אز אضطرאب : ها معرفی شده אست در אین آیات نقشهای متعددی برאی کوه
  .ب آشامیدنی گوאرאها، نگهدאری زمین، تأمین آ ناشی אز حرکات مختلف زمین و برقرאری آرאمش برאی آن

های مختلف در حفظ و ثبـات زمـین نقـش אساسـی      ها به صورت אمروزه אز نظر علمی אثبات شده אست که کوه
  :دאرند

אند و  هایی هستند که مانند ریشۀ درخت پخش شده و درهم فرو رفته ها در زیر زمین دאرאی رگه کوه
אی درهم تنیده و  ها مجموعه گیرند، אین ریشه یها به شکل سلسله جبال در کنار هم قرאر م هنگامی که کوه

پوشانند אز طرف دیگر سطح  دهند و همانند شبکه و زرهی محکم سطح زمین رא می بسیار قوی رא تشکیل می
تر قرאر دאرد، دאئماً در معرض  خارجی و پوستۀ خاکی کرۀ زمین که بر روی سطح نیمه مذאب و لغزنده پایین

همچنین فشار جاذبۀ . شود سوی گازها و حرאرت دאخلی زمین بر آن وאرد میفشارهای شدیدی אست که אز 
شود که شبیه حرکات جزر و مد دریا  خورشید و ماه بر سطح زمین موجب حرکات و نوسانات شدیدی بر آن می

אگر عاملی سطح خارجی کرۀ زمین رא در مقابل אین . אست که آن هم ناشی אز تأثیر جاذبۀ ماه بر سطح دریاست
های خفیف یا شدیدی  ها و زلزله ها و لرزش کرد، دאئماً אین سطح در معرض تکان فشارها و حرکات حفظ نمی

کم موجب אضطرאب و سلب آرאمش  کرد، دست بود که אگر حیات אنسان و سایر جاندאرאن رא به کلی نابود نمی می
های دאخلی به هم  ر کرد تا با ریشهرא بر زمین مستق ها کوهخدאوند به همین علت . شد دאئمی ساکنان آن می

رو قرآن کریم אز  אز אین. در چنگال خود نگه دאرند زمین رא محکم ۀخاکی و لرزאن کر ۀخود، پوست ۀپیوست
که میخ قطعات مختلف چوب رא به هم متصل نگه  طور کند، زیرא همان ی زمین تعبیر میها میخبه  ها کوه
های مختلف سطح زمین رא به  ها نیز بخش کند، کوه می جلوگیری ها آندאرد و אز پرאکندگی و به هم ریختن  می

کند و جاندאرאن و به ویژه אنسان رא در  ها رא تا حد زیادی אز تفرق و تالشی حفظ می دهد و آن هم پیوند می
  .کند دאرد و به تعبیر قرآن، אز אضطرאب دאئم אو جلوگیری می آرאمش نگه می

حرکت وضعی بسیار سریع آن אصطکاک بسیار شدیدی با هوאی  همچنین سطح کرۀ زمین به علت
אین אصطکاک گرمای . کند که دور زمین و به ویژه نزدیک به سطح زمین رא فرא گرفته אست مجاوری پیدא می

ها با  אما کوه. سازد فرسا می کند که زندگی رא برאی جاندאرאن بسیار سخت و طاقت بسیار شدیدی אیجاد می
شوند که هوאی سطح زمین تا אرتفاع چند کیلومتر همرאه  اشی אز حرکت زمین אست موجب میحرکت خود، که ن

جهت با حرکت زمین حرکت کنند و به אین صورت אصطکاک سطح زمین رא با هوאی مجاورش به حدאقل  و هم
جاندאرאن  ها با تعدیل دمای هوאی زمین نیز موجب آرאمش و آسایش אنسان و سایر به אین ترتیب کوه. برسانند
های زیاد  عالوه بر אین سطح زمین به علت אختالف دمای قطب و אستوא دאئماً در معرض وزش طوفان. شوند می

ها، که هموאره بادهای شدید بر آن  ها قرאر نگیرد، وضعیتی مانند کویرها و بیابان אست و אگر چیزی در مقابل آن

                                                 
  .۳۱/ ؛ אنبیاء۱۵/ نحل: و شبیه به אین مضمون ۲۷/ مرسالت. ١٦١

  .۶ـ  ۷/ نبأ. ١٦٢
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ها که گاه سرعت  محکم در برאبر بادها و طوفان ها همچون سدی قوی و אما کوه. حاکم אست خوאهد دאشت
شکند و تعدیل  ها رא می گیرد و تا حد زیادی فشار و نیروی آن ها بسیار وحشتناک و مخرب אست، قرאر می آن
  .شود کند و אز אین طریق نیز سبب زندگی رאحت و آرאمش بخش موجودאت می می

شمندאن با אبزאرهای پیشرفتۀ علمی و تحقیقات ها در ثبات سطح زمین אز אموری אست که دאن نقش کوه
אند و אظهار نظر  אی به آن پی برده های بسیار پیشرفتۀ ماهوאره شناسی و عکسبردאری دقیق و گستردۀ زمین

های گوناگون آن و بررسی ساختار  بارۀ אین نقش نیاز به شناخت دقیق ساختمان کرۀ زمین و الیه علمی در
به رאستی جای אین پرسش جدی وجود دאرد که אگر حضرت محمد . دها دאر رویین و زیرین کوه

پیامبر אلهی و کتاب وی کتاب خدא نیست، پس چگونه وی به عنوאن عربی عامی و ) وآله علیه אهللا صلی(
یافته در آن محیط عاری אز علم و دאنش، چنین شناخت علمی و دقیقی אز ساختمان  ناخوאنده و پرورش  درس
ین به دست آورده אست؟ ممکن نیست که چنین شناختی אز طریق حدس و گمان و یا ها و کرۀ زم کوه

  .توאند ناشی אز علم אلهی باشد به دست آمده و فقط میمشاهدאت معمول روزمرۀ کوه و زمین 

 ها کوه. در تأمین آب آشامیدنی אست ها آنبر زندگی موجودאت، نقش  ها کوهیکی دیگر אز تأثیرאت مثبت 
های طبیعی  آب به صورت برف و یخ و یخچال ۀאرتفاعات باال سرمای زیاد دאرند که موجب ذخیربه ویژه در 

شوند و در تمام فصول سال آب مورد نیاز موجودאت رא فرאهم  و به تدریج آب می شوند که به مرور زمان می
های  ها به دلیل دאشتن الیه عالوه بر אین کوه. ها دאرد ریشه در دل کوه ها ها و قنات چشمهبسیاری אز . کنند می

شوند אز  ها به سوی پایین سرאزیر می هایی که אز باالی آن شوندکه آب אی سبب می مختلف شنی و ماسه
به همین دلیل . ها و موאد زאئد دیگر تصفیه شوند و آبی پاک، شیرین و گوאرא در אختیار אنسان قرאر گیرد باکتری

و אز אین » .و آبی گوאرא به شما نوشاندیم«: فرماید ها می ر خلق کوه، پس אز ذک۲۷قرآن در سورۀ مرسالت آیۀ 
  .دهد ها رא با تأمین آب شیرین نشان می طریق אرتباط کوه

هاست  ها در زندگی موجودאت زندۀ کرۀ زمین و به ویژه אنسان بیش אز אین ها و نقش مثبت آن فوאید کوه
مسلماً با پیشرفت  ١٦٣.کنیم نظر می ها صرف ز ذکر آنکه در אین جا ذکر شد، ولی به جهت رعایت אختصار א

  .ها کشف خوאهد شد بارۀ نقش کوه های دیگری אز אین אعجاز علمی قرآن در علوم در آینده جنبه

  )آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم معجزאت دیگر 

אی رא  אلعاده  ارقگونه که در مباحث گذشته אشاره شد، بعضی אز אفرאد، صدور هرگونه معجزه و عمل خ همان
אینان معتقدند که پیامبر אسالم هرگز معجزאتی . کنند ، به جز قرآن אنکار می)وآله علیه אهللا صلی(אز پیامبر אسالم 

حسی و تجربی، بلکه  ۀوی، نه یک معجز ۀشبیه آنچه אز پیامبرאن گذشته سر زده אست، ندאشته و تنها معجز
بعضی אز دאنشمندאن مسیحی، برخی אز وهابیان و . اب قرآن אستאی عقلی و فرهنگی אست که همان کت معجزه
آنان مشترک אست،  ۀیکی אز دالیلی که تقریباً میان هم. אی دאرند אی אز روشنفکرאن مسلمان چنین عقیده عده

درخوאست معجزאت אز سوی  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  ها آنאستناد به بعضی אز آیاتی אست که بر طبق 
  .אز آوردن معجزאت خوددאری کرده אست رد کرده وم رא مرد

                                                 
 .ها بخش رאز آفرینش کوه ،، جعفر سبحانیقرآن و אسرאر آفرینش :ک.ها، ر برאی אطالع بیشتر אز نقش کوه. ١٦٣
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و در بررسی آن مشخص شد که نه تنها  ١٦٤معروف אز אین آیات رא ذکر کردیم ۀدر دروس قبل یک نمون
پیش אز אو هم به درخوאست مردم در آوردن بعضی אز  یبلکه گاهی אنبیا )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم 

حقیقتاً هدאیت شدن نبوده  ها ند و دلیل آن هم אین אست که هدف אین درخوאستدאد معجزאت پاسخ منفی می
دאشته אست و یا چون در مقابل معجزאت قبل تسلیم رא جویی، تمسخر، طلب محال و نظایر آن  بهانه ۀبلکه جنب

  .אند אی در אنجام معجزאت بیشتر ندאشته نشدند، پیامبرאن و אز جمله پیامبر אسالم هم دیگر وظیفه

معجزאتی رא به  ها آنאما یک پاسخ قاطع برאی منکرאن معجزאت پیامبر אسالم، آیاتی אز قرآن אست که در 
  .کنیم مهم و معروف אین آیات رא ذکر می ۀچند نمون. دهد وی نسبت می

  معرאج

אین . ستא ترین رخدאدهای زندگی אو ترین و عظیم یکی אز مهم )وآله علیه אهللا صلی(معرאج رسول אکرم 
شود و ظاهر آیات قرآن حاکی אز آن אست که هر دو  سفر خاص אلهی به دو بخش زمینی و آسمانی تقسیم می

سیر زمینی و آسمانی آن جنبۀ جسمانی دאشته אست و ـ بر خالف אدعای بعضی אز אفرאد که آن رא روحانی 
 قرآن مجید در سورۀ. شته אستبا همین بدن مادی خود چنین سیری دא) وآله علیه אهللا صلی(دאنند ـ پیامبر  می

  :کند به بخش زمینی אین سفر چنین אشاره می دوم ۀאسرאء آی

بَارَكْنَا  یالً مِّنَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ إِلَى אلْمَسْجِدِ אلْأَقْصَى אلَّذِیأَسْرَى بِعَبْدِهِ لَ یسُبْحَانَ אلَّذِ﴿
  ١٦٥﴾اتِنَایهُ مِنْ آیحَوْلَهُ لِنُرِ

قصی برد که אال אلحرאم به مسجد خود رא در شبی אز مسجد ۀه بندمنزه אست آن خدאیی ک
) در אین سفر(برکت دאدیم تا ) های مادی و معنوی گوناگون با نعمت(אطرאف آن رא 
  .های خود رא به אو نشان دهیم بخشی אز نشانه

دאرد و  ،وאعم אز جسم و روح א ،)وآله علیه אهللا صلی(داللت بر کل وجود پیامبر » عبده«ظاهر عبارت 
  ١٦٦.خالف ظاهر آیه אست منحصر کردن آن به روح پیامبر نیازمند دلیل و قرینه و بر

אالقصی در یک شب אنجام  אلحرאم به مسجد دهد که سفر אز مسجد نشان می» لیالً« ۀنکر ۀهمچنین کلم
هرگز  )وآله لیهع אهللا صلی(توאند باشد زیرא تاریخ زندگی رسول אکرم  شده אست و אین جز به نحو אعجاز نمی

  .دهد ها طول کشیده אست، نشان نمی چنین سفری رא که به طور عادی و طبیعی مدت

معرאج آسمانی هم دאشته אست که  )وآله علیه אهللا صلی(אما عالوه بر سیر زمینی معرאج، پیامبر אکرم 
אصلی אو، همرאه با  نجم آمده אست و אو در אین سیر آسمانی جبرئیل رא با همان ماهیت ۀماجرאی آن در سور

אنگیز آسمانی نیز، که  אین سفر شگفت. بسیاری دیگر אز آیات بزرگ آسمانی و ملکوتی אلهی مشاهده کرده אست

                                                 
های  ، جعفر سبحانی، بخشرאز بزرگ رسالت: ک.کنند، ر تناد میها אس برאی אطالع אز مجموعه آیاتی که אین منکرאن به آن. ١٦٤
 .۲۰و  ۱۹

 .۱/ אسرאء. ١٦٥

عرجت بروحه אلی «: بعضی ممکن אست برאی אثبات روحانی بودن معرאج به אین عبارت در دعای ندبه אستناد کنند که. ١٦٦
، »بروحه«تر אین دعا، به جای عبارت  ی قدیمیها אما در بعضی אز نسخه) خدאیا تو روح پیامبر رא به آسمان باال بردی(» אلسماء
تعبیری نیست که بتوאن آن رא » بروحه«אین تعبیر  بر بنا. کند آمده אست که داللت بر جسم و روح پیامبر با هم می» به«تعبیر 

 .به طور قطع به معصوم نسبت دאد
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کنند، یکی دیگر אز אمور خارق אلعاده، و حتی خارق  אالقصی معرفی می شروع آن رא مسجد ۀروאیات אسالمی نقط
 ۀرخ دאده אست و אنکار آن، به منزل )وآله علیه אهللا صلی(ر אسالم אی אست که در زندگی پیامب ترین حادثه אلعاده

آیات  ۀهمانند سیر زمینی אین سفر، قرآن هدف אز سیر آسمانی رא هم مشاهد. אنکار صریح آیات قرآن אست
آیا  ؛﴾رَىیى مَا أَفَتُمارُونَهُ عَلَ﴿همچنین آیات  ١٦٧.﴾لَقَدْ رَأى مِنْ آیاتِ رَبِّهِ אلْكُبْرَى﴿کند  عظیم אلهی معرفی می

چشم אو هرگز منحرف نشد و  ١٦٩؛﴾مَا زאغَ אلْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴿و  ١٦٨کنید؟ آنچه دیده مجادله می بارۀ دربا אو 
  .ظهور در مشاهدאت پیامبر در بیدאری و با همین چشم جسمانی دאرد .طغیان نکرد

אین آیات و معرאج پیامبر  بارۀ درت عالوه بر آیات قرآن، روאیات بسیار زیادی که در منابع شیعه و אهل سن
آمده אست دلیل محکم دیگری بر وجود אین سیر زمینی و آسمانی خارق אلعاده אو אست و אنکار אمور خارق אلعاده 

  .مستلزم אنکار ناموجه روאیات متوאتر در אین زمینه אست )وآله علیه אهللا صلی(در زندگی پیامبر אکرم 

طور كه در مباحث گذشته  אوالً همان: אج به چند نكته باید توجه كردبارۀ معجزه بودن معر אلبته در
بار هم אدعای نبوت و  گفته شد، الزم نیست كه پیامبر با هر عمل خارق אلعاده، یک ) های معجزه ویژگی(

تحدی كند، بلكه یک یا چند بار אدعای نبوت و تحدی كافی אست و אز آن به بعد אنجام هر عمل خارق 
كه  رو هرچند אز אین. به وسیلۀ אو نشانۀ نبوت وی אست و به طور ضمنی تحدی رא همرאه خود دאردאی  אلعاده

אی برאی אثبات نبوت خود مطرح كرده  دهد كه پیامبر سفر معرאج رא به عنوאن معجزه ظاهر آیات قرآن نشان نمی
ترین آن معرאج אست، عمالً بر  مو برאی آن تحدی كرده باشد، ولی در وאقع אو با هر عمل خارق אلعاده، كه عظی

دهد كه  ثانیاً روאیات אسالمی نشان می. كند אدعای نبوت خود تأكید و منكرאن رא به مقابله به مثل دعوت می
. پیامبر אز گزאرش سفر زمینی خود به مردم برאی אثبات نبوت خویش و معجزه بودن אین سفر سود جسته אست

آمیز אو אز مكه به مسجد אالقصی شدند و אز  مخالفان منكر سفر معجزه در אحادیث אسالمی آمده אست كه وقتی
های بیت אلمقدس و بعضی אز شهرهای میان آن دو رא بازگو نماید، אو  گوید ویژگی אو خوאستند كه אگر رאست می

 چنین كرد و كسانی كه به אین شهرها رفته بودند صحت گفتار وی رא تأیید كردند و عالوه بر آن پیامبر،
مشخصات دقیق كاروאنی رא كه عازم مكه بود، بیان كرد و همگان با رسیدن كاروאن به صحت אدعای وی پی 

و  ۷، אحادیث )بنی אسرאئیل(، ذیل آیۀ אول سورۀ אسرאء برهان تفسیر: אین روאیات مرאجعه كنید به بارۀ در. بردند
۳۱.  

، برאی אثبات نبوت پیامبر אسالم אی به معنای خاص كلمه ثالثاً به فرض هم كه معرאج رא معجزه
ندאنیم، خارق אلعاده بودن آن به قوت خود باقی אست و همین אمر برאی پاسخ كسانی كه ) وآله علیه אهللا صلی(

  .كنند، كافی אست אز پیامبر אنكار می) غیر قرآن(אی رא  صدور هرگونه عمل خارق אلعاده

  אِخبار אز غیب

دن אز غیب אسـت و قـرآن کـریم، یکـی אز معجـزאت حضـرت عیسـی        یکی אز אعمال خارق אلعاده، خبر دא
אی رא  بعضی אز آیات قـرآن، یکـی אز אعمـال خـارق אلعـاده      ١٧٠.کند رא قدرت بر אین אمر معرفی می) אلسالم  علیه(

                                                 
 .۱۸/ نجم. ١٦٧

  .۱۲/ نجم. ١٦٨

 .۱۷/ نجم. ١٦٩

 .۴۹/ آل عمرאن ؛﴾نَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُو﴿. ١٧٠
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  .دهد همین אِخبار אز غیب אست نسبت می )وآله علیه אهللا صلی(که به پیامبر אسالم 

 گذאرد ولی رאزی رא با همسرش در میان می )وآله علیه אهللا صلی(، پیامبر تحریم ۀאز سور سوم ۀبر אساس آی
شود و هنگامی که  אز طریق وحی אلهی مطلع می )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر . کند אو אین رאز رא فاش می
 ١٧١؛﴾رُیخَبِمُ אلْیאلْعَلِ ینَبَّأَنِ﴿: دهد پرسد که چگونه אز אین אمر مطلع شده אست، پاسخ می همسرش אز وی می

  .خدאوند دאنای آگاه مرא مطلع کرد

شود که پیش אز  معلوم می ،که خدא به شما وعده دאد هنگامی ١٧٢؛﴾عِدُكُمُ אللَّهُیإِذْ وَ﴿همچنین אز تعبیر 
אز طریق غیبی خبر אین پیروزی رא به  )وآله علیه אهللا صلی(نزول אین آیه و پیش אز جنگ بدر، پیامبر אکرم 

  .دمسلمانان دאده بو

مانند آنچه در پایان بحث معرאج گفته شد، در אین جا هم باید توجه كرد كه אین אخبارهای غیبی هم نشانۀ 
رو  شود و تلویحاً متضمن تحدی אست و אز אین نبوت پیامبر در مقابل منكرאن אست و معجزۀ אو محسوب می

אی با هدف אثبات نبوت אو ندאنیم،  معجزه ها رא هم אما אگر אین. ها تحدی جدאگانه الزم نیست برאی هر یک אز آن
  .אست) وآله علیه אهللا صلی(باز هم پاسخی روشن در برאبر منكرאن אعمال خارق אلعاده پیامبر אسالم 

  )شق אلقمر(شکافتن ماه 

که توضیح آن در روאیات אسالمی آمده אست،  )وآله علیه אهللا صلی(یکی אز معجزאت معروف پیامبر אسالم 
کنندگان  که درخوאست אما بعد אز آن. توسط وی و به درخوאست مردم بوده אست) شق אلقمر(ماه شکافته شدن 

در قرآن . ی אز موאرد مشابه، آن رא سحر نامیدند و تسلیم حق نشدندرאین معجزه رא مشاهده کردند، مانند بسیا
  .אی کلی به אین ماجرא شده אست مجید אشاره

אتَّبَعُوא وَكَذَّبُوא وَ قُولُوא سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّیعْرِضُوא وَیةً یرَوْא آیإِنْ وَ אلْقَمَرُ אنْشَقَّאقْتَرَبَتِ אلسَّاعَةُ وَ﴿
  ١٧٣﴾أَهْوَאءَهُمْ

گردאنند و  אی ببینند رو برمی) و معجزه(قیامت نزدیک شد و ماه شکافت و هرگاه نشانه 
ب کردند و אز تکذی) ات و معجزאت אلهی رאیآ( ها آن. گویند אین سحری אست مستمر می

  .هوאی نفس خود پیروی نمودند

، »قیامت نزدیک شد«אند که به قرینۀ عبارت  کوشیده )وآله علیه אهللا صلی(منکرאن معجزאت پیامبر אکرم 
دهد که אین  شکافته شدن ماه رא אز حوאدث قیامت معرفی کنند، در حالی که قرאئن موجود در آیات نشان می

شکافتن ماه در کنار خبر  که אینאما علت . ت پیامبر אست و ربطی به قیامت ندאردحادثه مربوط به یکی אز معجزא
به عنوאن  )وآله علیه אهللا صلی(אز نزدیک شدن قیامت آمده אست אین אست که به طور کلی بعثت پیامبر אکرم 

ی هم אز آن אست و در حدیث) در مقایسه با کل تاریخ زمین(های نزدیک شدن قیامت  آخرین پیامبر، אز نشانه
بعثت من و قیامت مانند אین دو אنگشت به هم نزدیک  ١٧٤؛»بعثت אنا وאلساعة کهاتین«خوאنیم  حضرت می

  .אست
                                                 

 .۳/تحریم. ١٧١

 .؛ توضیح אین تعبیر در بخش אخبارهای غیبی قرآن و پیشگویی پیروزی مسلمانان در جنگ بدر ذکر شد۷/ אنفال. ١٧٢

 .۱ـ  ۳/ قمر. ١٧٣

 .۳۱۵، ص ۶، ج بحار אألنوאر. ١٧٤
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مـاه و خورشـید رא در    ،אی אست که אمکان به هم خوردن وضـعیت زمـین   عالوه بر אین، شکافتن ماه نمونه
  .برد دهد و אستبعاد آن رא نزد منکرאن قیامت אز بین می قیامت نشان می

آنان سخن  ۀآیه که אز אِعرאض منکرאن و سحر نامیدن و تکذیب آیات אلهی به وسیلۀ אز طرف دیگر، אدאم
حوאدث قیامت، زیرא شروع  ۀمعجزه אست نه مشاهد ۀآن אست که אین حادثه مربوط به مشاهد ۀگوید نشان می
ها رא متالشی و  ر یک لحظه کوهقیامت چنان سهمگین و نابودکننده אست که به تعبیر آیات دیگر، د ۀحادث
کند و چنان هولناک אست که هر موجود شیرده،  آسمان پرتاب می های معلق در هوא به ها رא مانند پروאنه אنسان

در אین صورت چگونه ممکن אست کسانی با . کند فرزند شیرخوאر خود رא به حال خود رها کرده و فرאر می
אین حوאدث عظیم زمینی و آسمانی،  ۀها بپردאزند و بعد אز مشاهد صحنه آرאمش تمام فقط به تماشا و نظاره אین

 ۀمگر ممکن אست بعد אز مشاهد! آن رא سحر بخوאنند و رאه خود رא بگیرند و بروند و به تکذیب خود אدאمه دهند؟
 ۀوه، کلمرא تکذیب کرد؟ به عال ها آنسازد، باز هم  אین حوאدث مهیبی که زمین و ماه و خورشید رא دگرگون می

رא سحر  ها آنאند و  نشانگر آن אست که אین منکرאن قبالً هم معجزאت دیگری رא אز پیامبر دیده» مستمر«
  .אند אند و אین شکافته شدن ماه رא هم سحری در אدאمۀ سحرهای پیشین دאنسته خوאنده

آیات وאرد شده אست به  ها روאیاتی که در منابع شیعه و سنی در شأن نزول و تفسیر אین אین ۀאفزون بر هم
  .کند صرאحت شق אلقمر رא אز معجزאت پیامبر و نه אز حوאدث قیامت معرفی می

شویم که غیر אز آیات قرآن، روאیات بسیار زیادی در منابع  در پایان אین بحث، אین نکته رא متذکر می
ز אین روאیات همانند ممکن אست بعضی א. معجزאت پیامبر אسالم وאرد شده אست بارۀ درشیعی و אهل سنت 

رא  ها آن ۀتوאن هم رאویان باشد، ولی به אین دلیل نمی ۀبسیاری אز موضوعات دیگر، نادرست و ساخته و پردאخت
گونه روאیات صحیح و مسلم، دلیل  אین. خورد روאیات صحیح فرאوאنی به چشم می ها آنکنار گذאشت و در بین 

  .ر אکرم אستقطعی دیگری برאی אثبات معجزאت متعدد پیامب

  چکیده

אی به محض مطرح  عده. بارۀ جنبۀ علمی قرآن بعضی دیدگاه אفرאطی و بعضی دیدگاه تفریطی دאرند در 
کوشند و در مقابل، بعضی دیگر  نشده، در مطابقت آن با قرآن می شدن هر فرضیۀ جدید، אحتمالی و אثبات

  .نندک بارۀ علوم طبیعی و تجربی رא אنکار می وجود هرگونه آیه در

با پذیرش دیدگاه אول آیات قرآن رא دאئماً باید در معرض تفسیرهای . هر دوی אین رویکردها نادرست אست 
دیدگاه دوم نیز صحیح نیست زیرא بعضی אز آیات قرآن در طرح . متزلزل و متغیر و متضاد قرאر دهیم

لوم به معنای رאیج آن همچنین نباید به אین دلیل که قرآن کتاب تعلیم ع. مباحث علمی صرאحت دאرد
رא אنکار کرد، زیرא خدאوند مباحث علمی رא، همانند سایر مباحث فقهی و  وجود هرگونه آیه علمینیست، 

عرفانی و فلسفی و אعتقادی و אخالقی، در آن حد که برאی رشد وکمال بشر ضروری دیده אست نازل 
حکیمانه אست و نه אختصاص دאدن  نه خالی بودن یکسره אین کتاب אز مباحث علمی کاری. کرده אست

  .تمام قرآن به آیات علمی و ترک مباحث دیگر

در قرآن مطالبی علمی مطرح شده אست که אز . אعجاز قرآن، جنبۀ علمی آن אست  وجوهیکی دیگر אز  
بدون مانده אز نظر علمی و فرهنگی و  طریق عادی אمکان ندאرد که فردی درس ناخوאنده در محیطی عقب

  .ها دست یابد و آزمایشات علمی به آن אبزאر و وسایل گونه هیچ
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ها  حرکت زمین، نیروی جاذبه، حرکات گوناگون خورشید، زوجیت در گیاهان و سایر موجودאت، نقش کوه 
  .های مباحث علمی در قرآن هستند بر روی زمین אز نمونه

آوردن معجزאت درخوאستی مردم، אز  )وآله علیه אهللا صلی(بعضی אز אفرאد به دلیل خوددאری پیامبر אکرم  
אما אوالً پیامبر אسالم هم، . אند אنکار کرده) غیر אز قرآن(אی رא אز אو  صدور هر معجزه و عمل خارق אلعاده

 جویانه و غیر مانند پیامبرאن قبل، موظف نبود که به هر درخوאستی در אین مورد، حتی אگر بهانه
در خود قرآن به صرאحت معجزאتی به وی نسبت دאده شده  ثانیاً. طلبانه باشد، پاسخ مثبت دهد هدאیت

  .אست، مانند معرאج، אخبار אزغیب، شکافتن ماه

ها رא אنکار  تر אز آن אست که بتوאن همۀ آن روאیات مربوط به معجزאت پیامبر در منابع شیعی و سنی فرאوאن 
 .کرد
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  بحث אز אمامت؛ضرورت  

  ۀ ناجیه؛جویی אز فرق و ضرورت پی אفترאق אالُمةحدیث  

  ضرورت אمامت و دلیل عقلی آن؛ 

  .بارۀ دلیل عقلی یادشده در سنّتپاسخ به אشکاالت אهل  

  ث پیشینمروری بر مباح

אز אین درس به بعد با برخی אز . אختصاص دאشت) عامه و خاصه(دروس گذشته به مباحث گوناگون نبوت 
 به אثبات ضرورت وجود אمام معصوم بعد אز پیامبر ،)دهم(در درس حاضر . حث אمامت آشنا خوאهیم شدمبا

  .پردאزیم ، אز طریق دلیل عقلی می)وآله علیه אهللا صلّى(

  امهאمامت ع
در بخش אمامت عامه אز . شود همانند بحث نبوت، مباحث אمامت هم به دو بخش عامه و خاصه تقسیم می

אما در . אمامان אست، مانند دالیل عقلی و نقلی برאی אثبات אمامت ۀشود که مربوط به هم می وگ و گفتمباحثی 
در مباحث پایانی به אمامت . خاص دאرد  گوییم که אختصاص به אمامی بخش אمامت خاصه אز مباحثی سخن می

رא  ، مباحث مهدویت، )فرجه  تعالى אهللا عجل(ث مربوط به شناخت אمام زمان پردאزیم و بعضی אز مباح خاصه می
  .مطرح خوאهیم کرد

  ضرورت بحث אز אمامت

ترین مباحث אعتقادی  یکی אز ضروری )وآله علیه אهللا صلّى(بحث אز אمامت و جانشینی بعد אز پیامبر אسالم 
زند  لطمه می אسالمی  ۀگونه مباحث به وحدت جامع طرح אین که אین ۀبعضی אز אفرאد به تصور و یا به بهان. אست
خالف وحدت  بخش و אمامت رא زیانشود، ورود به بحث  אختالف و نزאع میان مسلمین می ،موجب بروز تفرقه و

  :؛ زیرאאما אین تصور به دالیل متعددی نادرست אست. دאنند می אسالمی 

طور که  بحث אز אمامت یک بحث صرفاً تاریخی که زمان آن سپری شده باشد نیست، بلکه ـ همان: אوالً
אسالمی، فقط یک  ۀدر جامع )وآله علیه אهللا صلّى(نقش پیامبر . אعتقادی دאرد ۀوאهیم دید ـ אین بحث جنببعدאً خ

ل ۀ אودر درج ، پس אز אبالغ وحی،אو ۀنقش تاریخی و אجتماعی به عنوאن حاکم جامعه نیست، بلکه شأن و وظیف
شود نقش و شأن جانشینان  عد ذکر میبه دالیلی که در مباحث ب. تبیین کتاب אلهی و تعلیم عقاید دینی אست

אعتقادی خاصی אست و אمامان شیعه  ۀسخن אز یک مجموع، سخن אز אمامت אین بر بنا. پیامبر هم همین אست
אتخاذ  ۀلزوم یا عدم لزوم אطاعت אز אئمه به منزل بارۀ دررهبرאن و نمایندگان تفکر دینی خاصی هستند و بحث 

 ۀیک نگاه אجمالی به صدها مشرب و نظری. و صدها خط فکری אست اه دهمشخصی אز میان  ۀعمل و عقید
  .کند معنای אین אمر رא روشن می  فقهی و کالمی

های  فرقه ۀـ که אز بین هم )وآله علیه אهللا صلّى(אز پیامبر אکرم  »אفترאق אالُمة«حدیث مهم و معتبر  :ثانیاً
کند ـ ضرورت بحث אز  بقیه رא אهل دوزخ معرفی می و) ناجیه ۀفرق(ها رא אهل نجات  אسالمی، فقط یکی אز آن
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نظر به אهمیت אین . کند ناجیه אست، بیش אز پیش روشن می جوی فرقۀ و جستאمامت رא که در حقیقت همان 
  .پردאزیم ی و بررسی آن میحدیث، به معرف

  »אفترאق אالُمة«حدیث 

، صحت آن رא سنّتز علمای אهل یکی אز אحادیث مهم و بنیادین که تمام عالمان شیعه و بسیاری א
در אین حدیث، . אست »אفترאق אالُمة«אند و در متون معتبر هر دو فرقه آمده אست، حدیث معروف به  پذیرفته

کند که אمت אسالم نیز همانند یهودیان و  در زمان حیات خود پیشگویی می )وآله علیه אهللا صلّى(پیامبر אکرم 
عالوه بر شوאهد . شود فرقه تقسیم می ١٧٥گرאیی شده و به بیش אز هفتاد فرقه بعد אز پیامبر خود دچار ،مسیحیان

های گوناگون و متضاد، حدאکثر یکی אز  אین همه عقاید و فرقهبین کند که אز  نقلی، دلیل عقلی هم حکم می
د که فقط کن حدیث تصریح می ۀدر אدאم )وآله علیه אهللا صلّى( رسول אکرم رو توאند حق باشد، אز אین ها می آن

  ١٧٦.אند ها در عذאب و آتش فرقه ۀها حق אست و در قیامت אهل نجات אست و بقی یکی אز אین فرقه

  ۀ ناجیهجویی אز فرق ضرورت پی

אساس אین حدیث و אحادیث مشابه هر مسلمانی موظف אست که برאی پرهیز אز  ل به حکم عقل و براح
ناجیه رא  ۀبا تحقیق کافی و دور אز تعصب، فرقگمرאهی و آتش دوزخ تا آن حد که برאی אو مقدور אست 

ناجیه بپندאرد، بلکه باید بر مبنای دلیلی که در  ۀאی خود رא حق و فرق کافی نیست که هر فرقه. تشخیص دهد
  .، مبانی אعتقادی خود رא برگزیندت باشدقیامت بین אو و خدא حجّ

ناجیه אست یا خیر، نه تنها با  ۀهمان فرقعشری   אثنی ۀآیا مکتب شیع که אین بحث و بررسی אین بر بنا
ناجیه مستلزم کنار گذאشتن سایر فرق و عقاید باطل و  ۀمنافات ندאرد، بلکه אساساً تشخیص فرق  وحدت אسالمی

                                                 
شده در אین حدیث نه به  אلبته ممکن אست אعدאد مطرح. فرقه آمده אست ۷۳ها  و در بیشتر آن ۷۲در بعضی אز אین אحادیث، . ١٧٥

  .ها به کار رفته باشد معنای دقیق و حقیقی کلمه، بلکه به معنای نمادین و برאی نشان دאدن کثرت אین فرقه

  :در منابع مختلف شبیه عبارت زیر אست» אفترאق אالُمة«مضمون کلی حدیث . ١٧٦

אین حدیث در بسیاری אز منابع مهم و معتبر אهل سنت و در . »فِرقَةً) אِثنَتَیْنِ و سَبعینَ: یا(لَی ثَالثٍ وسَبعینَ سَتَفتَرِقُ אُمَّتی عَ«
، کتاب אلسنة، باب دאود سنن אبی ، کتاب אالیمان، باب אفترאق אالُمة؛ سنن ترمذی: ها آمده אست، אز جمله موאضع متعددی אز آن

باب אفترقت אلیهود؛  ،، کتاب אالیمان؛ אلمستدرک علی אلصحیحینب אلفتن، باب אفترאق אألمم، کتاماجه  سنن אبنشرح אلسنة؛ 
، حدیث مسند אلشامیینو  ؛ مسند אحمد بن حنبل، مسند אنس بن مالک، کتاب אلسِیَر، باب فی אفترאق هذه אألمةسنن دאرمی
  .۱۰۶۱تا  ۱۰۵۲، אحادیث ۱، ج ؛ َکنز אلعُمّالسفیان  معاویة بن אبی

אند؛ אز آن جمله غزאلی در مقدمۀ  چنین عالوه بر متون روאیی، دאنشمندאن بزرگ אهل سنّت نیز אین حدیث رא در آثار خود آوردههم
و  ملل، باب אول، فی بیان אلحدیث אلمأثور فی אفترאق אالُمة؛ شهرستانی در אلفرق بین אلفرق؛ بغدאدی در אلمنقذ من אلضالل

  .، مقدمات، مقدمۀ אولنحل

جدא אز وجود אین حدیث در مصادر روאیی معتبر אهل سنت، مانند بعضی אز مسانید و صحاح ستّه که به  :»אفترאق אالُمة«حدیث  صحّت
دאود   אبو. אند ها אشاره شد، بسیاری אز بزرگان אهل سنت بر صحت حدیث אفترאق אالُمة و یا אعتبار رאویان آن نیز تصریح کرده آن
  .، אز جمله אینانندمسند ، אحمد بن حنبل درمستدرک، حاکم نیشابوری در سنندر 

אین  ،کَنز אلعُمّالאز غزאلی،  دאود، سنن دאرمی، אلمنقذ من אلضالل ماجه، سنن אبی  سنن אبن در بعضی אز منابع یادشده، مانند 
ها אهل نجات و  אز آنها، فقط یکی  אز بین همۀ אین فرقه«نقل شده אست که ) وآله علیه  אهللا صلّى(عبارت אز پیامبر אکرم 
  .»ها گمرאه و אهل آتشند بهشت אست و بقیۀ آن
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معرفی دالیل حال به . حق و موجب وحدت אعتقادی و عملی مسلمانان אست ۀمسلمین به آن فرق ۀک همتمسّ
و   گانه و مرجعیت و حجیت علمی دوאزده ۀبات حق بودن آن و אثبات אمامت אئمعقلی و نقلی مکتب تشیع در אث

  .پردאزیم می )وآله علیه אهللا صلّى(عملی אهل بیت پیامبر 

  ضرورت אمامت

  دلیل عقلی

  کلیات

حال سخن در אین אست که . نبوت علل گوناگون نیاز بشر به پیامبرאن رא ذکر کردیم ۀدر مباحث فلسف
هم تا قیامت باقی  )وآله علیه אهللا صلّى(ه موجب فرستادن پیامبرאن شد، بعد אز پیامبر אسالم همان نیازهایی ک

تعیین  )وآله علیه אهللا صلّى(الزم אست که خدאوند אز سوی خود رهبرאنی رא بعد אز رسول אکرم  رو אینאست و אز 
در وאقع . نیازها رא برطرف نمایند دאر شوند و همان ف رא عهدهو معرفی نماید تا مانند پیامبرאن، همان وظای

  :ۀ אصلی رא بر عهده دאرندخود سه وظیف پیامبرאن در دورאن نبوت

پیام وحی رא به مردم برسانند و به ویژه אگر صاحب شریعت و کتاب آسمانی باشند، آن رא در אختیار  )אلف
  .مردم قرאر دهند

  .، مورد هدאیت و تعلیم قرאر دهندشود مربوط میها  אبعاد زندگی که به رشد و کمال آن ۀمردم رא در هم) ب

  .تر تحقق یابد אگر אمکان آن فرאهم شود، حکومتی عادالنه تشکیل دهند تا אهدאف بعثت به طور کامل )ج

ل برאی אمامان وجود ختم شده אست، وظیفۀ אو) وآله علیه אهللا صلّى(جا که نبوت به پیامبر אسالم  אز آن
پروردگار و عوאلم باال نه به صورت وحی نبوی، بلکه به نحوی دیگر برقرאر  نان باندאرد، هرچند که אرتباط آ

دیگر که مستلزم دאشتنِ مقام نبوت نیست، برאی پیشوאیان بعد אز پیامبر אکرم  ۀאما دو وظیف. אست
دالنه برقرאر אست زیرא نیاز مردم به هدאیت و تعلیم אز سوی خدא و تشکیل حکومت عا )وآله علیه אهللا صلّى(

ضرورت بعثت پیامبرאن وجود אمامان بعد אز پیامبر  ۀتوאن گفت که فلسف می אین بر بنا. همانند گذشته وجود دאرد
ضرورت  ۀدیگر فلسفه ضرورت אمامت همان فلسفکند و به بیان  رא אیجاب می )وآله علیه אهللا صلّى(אسالم 

  .مپردאزی تر אین دلیل کلی می حال به توضیح مبسوط. نبوت אست

  )وآله علیه אهللا صلّى(ضرورت وجود אمامان معصوم بعد אز پیامبر אسالم 

אند تا در אمور نظری حقایق عالم هستی رא به  در دروس قبل گفتیم که پیامبرאن برאی אین مبعوث شده
عرفی های تزکیه و تربیت نفس رא به אو م موאزین و معیارهای אخالقی و رאه אنسان تعلیم دهند و در אمور عملی،

 ها کنند؛ همچنین אنوאع אختالفات فکری و אجتماعی رא برطرف نمایند و אنسان رא אز رضای خالق در تمام زمینه
  .، حجت رא بر آدمیان تمام نمایندع کنند و אز طریق مجموع אین تعالیممطل

ده نیازمندند یا های אصلی אین אست که آیا بعد אز پیامبر אسالم تا قیامت، مردم به אمور یادش پرسش אزحال 
و אگر الزم  אین نیازها رא برطرف نماید یا نهخیر و אگر אین نیاز مانند گذشته باقی אست آیا الزم אست که خدאوند 

توאن  آیا می. אست چگونه אین نیازها باید برطرف شود؟ شکی نیست که نیازهای یادشده به قوت خود باقی אست
به بعد، مردم جهان دیگر هیچ אحتیاجی به شناخت ) وآله علیه אهللا ىصلّ(پیامبر אسالم  وفاتאدعا کرد که אز 
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 بارۀ אمور ز رא درشود אدعا کرد که אنسانِ אمروز همه چی دאنند؟ آیا می حقایق جهان ندאرند و همه چیز رא می
 نفس ندאرد؟ آیا بعد אز پیامبر אکرم طریق سیر و سلوک و تهذیب بارۀ در دאند و هیچ مجهولی אخالقی می

مردم در  ۀاعی بین אفرאد بشر وجود ندאرد و هممدیگر هیچ אختالفی در אمور فکری و אجت )وآله علیه אهللا صلّى(
  دאرند؟ حق و وאحدی ۀموضوعات عقید ۀهم

پیامبر אسالم  وفاتدر عالم אسالم بعد אز   کوچک و بزرگ فقهی و کالمی ۀو صدها فرق ها ده تمام آن
ها خود رא حق  אین فرقه ۀهم. شود ها אفزوده می אند و دאئماً هم بر تعدאد آن ود آمدهبه وج )وآله علیه אهللا صلّى(

غیر אز خودشان، پیروאن گرאیی به جایی رسیده אست که وهابیان،  دאنند و کار فرقه محض و دیگری رא باطل می
 آنان و هر ۀکنند و هم رא، کافر و مشرک محسوب می سنّتها، حتی אهل  و אدیان و مذאهب و فرقه ها آیینتمام 

אمروزه تنها در کشوری مانند . دאنند کسی رא در جهان که عقاید وهابیت رא قبول ندאشته باشد وאجب אلقتل می
 گیرد که منجر به قتل عام درمیهای خونینی  وجود دאرد که گاه میان آنان نزאعهندوستان هزאرאن فرقه و نحله 

ها رفع אختالف کند و با حکم نهایی  حقیقتاً چه کسی باید بین همۀ אین. شود گناه بسیار می زنان و کودکان بی
אین  ضرورتی در رفع אین אختالفات نیست و یا خود«خود حجت رא بر همگان تمام نماید؟ אگر گفته شود که 

صحیح رא  ۀهای منطقی אختالفات رא برطرف و عقید ها بر אساس موאزین عقلی و אستداللی و با بحث گروه
نیازی به بعثت ها مطرح کرد و در אین صورت حتی  زمان ۀتوאن در هم ، نظیر אین سخن رא می»ب کنندאنتخا

  .بود پیامبرאن نمی

که در زمان אنبیا ضروری אست که אنوאع אختالفات و به ویژه אختالفات فکری  گونه אین همان بر بنا
تمام گردد، بعد אز پیامبر אسالم نیز  ۀحق محض و پیام אلهی توسط آنان حجت بر هم ۀبا אرאئ برطرف شود و

مردم بعد אز پیامبر אسالم؟  چنین ضرورتی وجود دאرد و حقیقتاً چه فرقی אست میان مردم زمان پیامبرאن و
ها پس אز  نبوت אو، مردم به رفع אختالفات نیاز دאشتند ولی برאی قرن ۀسال دور ۲۳چگونه אست که فقط برאی 
אرد، و چرא آنان نیاز به رאهنمایی و هدאیت אلهی دאشتند ولی אینان باید אز آن محروم وی تا قیامت چنین نیازی ند

گیرد که کسی  ورت میص  باشند؟ در مباحث گذشته گفته شد که رفع אختالف و אتمام حجت وאقعی هنگامی
و אگر در ذهن مردم،  رא که مطلقاً باطل در آن رאه ندאرد یعنی پیام خدאوند رא به مردم אبالغ نماید  سخن و پیامی

کمترین تردیدی در سخن آن فرد به عنوאن سخن خدא پیدא شود، نه تنها אختالف مردم برطرف و حجت بر 
אگر بعد אز پیامبر אسالم  אین بر بنا. شود، بلکه قضاوت אو خود عامل אختالفات جدید خوאهد شد آنان تمام نمی

م تا قیامت الزم אست، سخن آنان باید همان سخن خدא وجود کسانی برאی رفع אختالف و אتمام حجت بر مرد
ها باید نمایندگان و  اشد و אین به معنای آن אست که آنباشد و هیچ خطا و باطلی در آن رאه ندאشته ب

  .ۀ تشیع אستبرگزیدگان אز سوی خدאوند باشند و אین همان אمامت مورد عقید

ها  ت متعددی رא مطرح کنند که به بررسی آنאشکاال سنّتدر پاسخ به אین אستدالل، ممکن אست אهل 
  .پردאزیم می

  ن אمامتאشکاالت مخالفا

אمامت رא قبول ندאرند، ممکن אست در پاسخ به אین دالیل،  ۀو به طور کلی مسلمانانی که نظری سنّتאهل 
های אنبیا به  همانند אمت )وآله علیه אهللا صلّى(درست אست که مردم بعد אز پیامبر אسالم «: چنین بگویند که

هدאیت و تعلیم אلهی در אبعاد مختلف زندگی نیازمندند و باید אختالف میان آنان برطرف و حجت بر آنان تمام 
شود، ولی الزم نیست که אین نیازها در هر زمان توسط فردی خاص تأمین شود که همانند پیامبرאن، معصوم و 
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توאند چنین نقشی رא אیفا کند و نیازهای  ری هست که میدאرאی علم אلهی و برگزیده خدא باشد، بلکه אمور دیگ
  .»هدאیتی مردم رא برطرف نماید

ممکن אست  سنّتتوאنند باشند، نظریات مختلفی אز سوی אهل  یزهایی مین אمور چه چאی که אینאما در 
  .پردאزیم ها می سی آنررن جا به طرح و به در אیکمطرح شود 

  .אست قرآن برאی هدאیت کافی :لאشکال אو

هایی که برאی אمامان بعد אز پیامبر گفته شد،  ها و نقش تمام ویژگی« :بگویند که سنّتممکن אست אهل 
در مورد قرآن صادق אست و אساساً پیامبر אسالم به همین علت قرآن رא تا قیامت معجزه جاوید قرאر دאد که 

یرد، زیرא قرآن کالم خدאوند و عاری אز معیار تشخیص حق אز باطل و عامل هدאیت و رفع אختالف مردم قرאر گ
توאنند نیازهای هدאیتی خود رא برطرف  هرگونه خطا و بطالن אست و مردم، با فهم و عقیده و عمل به آن می

  .»کنند

دوّم بود که برאی جلوگیری אز  ۀمطرح کرد، خلیف رא »کافی بودن قرآن«لین کسی که אدعای ظاهرאً אو
کتاب خدא  ١٧٧؛»حسبنا کتاب אهللا«אین جمله رא بر زبان آورد که  )وآله علیه אهللا ىصلّ(نوشتن وصیت پیامبر אکرم 

  .برאی ما کافی אست

  پاسخ

بک آن سهدאیت نیست بلکه  »خودآموز«درست אست که قرآن سرאسر نور و هدאیت אست ولی کتاب  :אوالً
اطه کامل به آن دאرد به تبیین و دאنش و אح ،אلهی که به تعلیم خدאوند  אی אست که الزم אست معلّمی به گونه

  :خود قرآن به آن تصریح کرده אست אست که  بسیار مهمی ۀتوضیح آن بپردאزد و אین نکت

  ١٧٨﴾هِمْینَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیكَ אلذِّكْرَ لِتُبَیأَنْزَلْنَا إِلَ﴿

אست  رא بر تو نازل کردیم تا آنچه رא که به سوی مردم نازل شده) قرآن(ما אین ذکر 
  .ها روشن و تبیین کنی برאی آن

نیز قرآن به تنهایی برאی هدאیت  )وآله علیه אهللا صلّى(چون حتی در زمان خود پیامبر אکرم  אین بر بنا
به عنوאن مبّین در کنار آن باشد، بعد אز אو نیز وجود אین  )وآله علیه  אهللا صلّى(بایست پیامبر  کافی نبود و می

  .مفسرאن אلهی الزم אست

نیازهای  ۀصحیح אست که به تصریح قرآن، אین کتاب آسمانی حاوی تمام حقایق و پاسخگوی هم :ثانیاً
 ۀبه تصریح روאیات شیعه و به عقید. آیات قرآن نیست »ظاهر«ولی אین ویژگی در  ١٧٩،هدאیتی אنسان אست

آیات ـ که در אختیار  بر אین ظاهرِ عالوه قرآن ١٨٠אهل سنّتتمام مفسرאن آن و نیز به نظر برخی אز علمای 

                                                 
 .باب אالمر بقضاء אلنذر ،، كتاب אلنذرصحیح مسلم، باب قول אلمریض قوموא عنّی؛ صحیح بخاری، کتاب אلمرضی و אلطب. ١٧٧

 .۴۴/ نحل. ١٧٨

  .۸۹/ كنندۀ همه چیز אست؛ نحل ب رא بر تو نازل كردیم كه بیانما אین كتا؛ ﴾ءٍ وَنَزَّلْنا عَلَیْكَ אلْكِتابَ تِبْیاناً لِّكُلِّ شَيْ﴿. ١٧٩

شناس بزرگ אهل سنت در جاهای متعدد אز آثار خود بر باطن دאشتن قرآن و حتی مرאتب متعدد باطن  سیوطی، مفسر و قرآن. ١٨٠
وبطنه  ةظهره אلتالوف... ظهور وبطون ... אن אلقرآن ذو «کند که  عباس نقل می کند، אز جمله وی אز אبن  آن تصریح می

، ذیل آیۀ هفت אلمنثور تفسیر אلدر ظاهر آن تالوت و باطن آن تأویل אست؛ ... هایی دאرد  ؛ قرآن ظاهرها و باطن»אلتأویل
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نهفته آن در باطن آن همگان אست ـ معانی باطنی بسیار عمیقی دאرد که بخش אعظم حقایق و تعلیمات قر
אساساً یکی אز علل نیاز ما به مفسر אلهی همین ویژگی باطن دאشتنِ قرآن אست که علم کامل آن . אست

توאند אدعا کند  ها نمی معصوم وی אست و אحدی جز آن و جانشینان )وآله علیه אهللا صلّى(منحصر به پیامبر אکرم 
 ۀمسائل بسیاری زیادی رא در حوز אین بر بنا. که من علم کامل و مطلق به تمام ظاهر و باطن قرآن دאرم

  .ا در ظاهر آیات قرآن وجود ندאرده مطرح کرد که پاسخ آنتوאن  אخالق و אعتقادאت می ،אحکام

 مهنیازهای هدאیتی אنسان به طور کامل و روشن وجود دאرد، پس אین ه ۀאگر در ظاهر قرآن هم :ثالثاً
کم  شود؟ دست אز کجا ناشی می ،که همگی به قرآن معتقدند،  ی אسالمیها אختالفات میان متفکرאن و فرقه

بخشی אز אین אختالفات ناشی אز אین אست که یا پاسخ بسیاری مسائل فقهی و אعتقادی در ظاهر آیات نیست و 
سبک قرآن به دلیل وجود آیات محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و یا 

های  صریح و روشن نیست و قابل بردאشت امالًشده در آن، ک אی אست که موضوعات مطرح ، به گونه... مبین و
برאی אثبات عقاید متضاد خود  کنند و گاه حتی ها به قرآن אستناد می تمام אندیشمندאن אین فرقه. گوناگون אست

  ١٨١.אند אی وאحد אستناد کرده به آیه

مسائل و آن هم به طور روشن و صریح و کامل در قرآن وجود دאشت، شاهد אین  ۀאگر پاسخ هم אین بر بنا
  .سترده در میان אمت אسالم نبودیمאختالفات فکری و عملی عمیق و گ

با آیات و روאیاتی که مردم رא به عالمان  »دאیت کافی אستی برאی هقرآن به تنهای«אین אدعا که  :رאبعاً
  .אین آیات و אحادیث ذکر خوאهد شدهایی אز  در دروس بعد نمونه. دهد، منافات دאرد حقیقی قرآن אرجاع می

  .برאی هدאیت کافی אست »قرآن و سنّت«: אشکال دوم

ذکر شد و یا به دلیل אحادیثی אز ممکن אست به دالیلی که برאی کافی نبودن قرآن  سنّتبعضی אز אهل 
 سنّتمردم رא به  »یکتاب אهللا وسنّت«با تعابیری مانند ) وآله علیه אهللا صلّى(ها پیامبر אکرم  آن که در سنّتאهل 

مسائل نیست، אما قرآن  به تنهایی پاسخگوی همۀدهد، بگویند که آری، قرآن  خود در کنار قرآن אرجاع می
  .برאی هدאیت کافی אست) وآله علیه אهللا صلّى(یامبر و אحادیث پ سنّتهمرאه با 

  :کند، زیرא א به طور کامل حل نمیپیامبر به قرآن هم مشکل ر ١٨٢سنّتאفزودن  :پاسخ

                                                                                                                                            
אند  ؛ بعضی دאنشمندאن گفته»قال بعض אلعلماء لکل آیة ستون אلف فهم«: نویسد همچنین می. ۲۸۲، ص ۲عمرאن، ج  سورۀ آل 

مسعود روאیت   אو همچنین אز אبن. ، فی معرفة אلشروط אلمفسر و آدאبه۷۸، نوع ؛ אالتقانهزאر فهم دאرد ت که هر آیۀ قرآن شص
هیچ . אن אلقرآن אنزل علی سبعة אحرف، ما منها حرف אلّا وله ظهر وبطن؛ قرآن بر هفت حرف نازل شده אست«: کند که می

هیثمی نیز . ۴۵۲، ص ۱فی طبقات אلمفسرین، ج  ۸۰نوع  ؛ همان،»که ظاهر و باطنی دאرد حرفی אز آن نیست مگر אین
؛ پیامبر »אنزل אلقرآن علی سبعة אحرف لکل آیة منها ظهر وبطن«: قال) وآله علیه אهللا  صلّی(אن אلنبی : گوید می

، ج زوאئدمجمع אل؛ »אی אز آن ظاهری و باطنی دאرد هر آیه. قرآن بر هفت حرف نازل شده אست«: فرمود) وآله علیه  אهللا صلّی(
 .۱۵۲، ص ۷

به آن ) مانند אشاعره(אز سورۀ אعرאف אست که هم معتقدאن به رؤیت خدא با چشم ظاهر  ۱۴۳نمونۀ אین אمر، אستناد به آیۀ . ١٨١
 .و تفسیری مرאجعه شود برאی تفصیل אین مطلب باید به کتب کالمی ). مانند شیعه و معتزله(אند و هم منکرאن آن  אستناد کرده

ز سنت در אین بحث، سنت مکتوبی אست که به آیندگان رسیده אست نه آنچه مردم در زمان حضور پیامبر אز אو منظور א. ١٨٢
در کنار قرآن به ) وآله  علیه  אهللا صلّى(طور که قبالً هم אشاره شد ـ حضور شخصی پیامبر אکرم  کنند، وگرنه ـ همان دریافت می

 .ی هدאیتی אستعنوאن مبین و مفسر אلهی آن پاسخگوی همۀ نیازها
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هم نیامده ) وآله علیه אهللا صلّى(پیامبر  سنّتدر  ها آنباز هم مسائل بسیاری وجود دאرد که پاسخ  :אوّالً
هایی مانند قیاس و  شیوه امبر آمده بود، شاهدپی سنّتمسائل فقهی در  ۀبه عنوאن نمونه אگر پاسخ هم. אست
 سنّتهمچنین متون تاریخی و حدیثی خود אهل . برאی אستنباط אحکام نبودیم در فقه אهل سنّت... و  نحساאست

فقهی  گوאه بر אین אست که حتی אندکی پس אز فوت پیامبر و نیز در زمان خلفا، خودِ אصحاب در بسیاری אز אمور
  .אین אختالفات تا אمروز باقی אستو آثار بخش وسیعی אز  ١٨٣אختالف کردند) مانند نماز و حج(

دهد که بسیاری אز אحادیث پیامبر אکرم  تاریخ حدیث در منابع شیعی و אهل سنّت به روشنی نشان می :ثانیاً
یف گشته אست؛ همچنین אحادیث ، אز بین رفته و به دست ما نرسیده و یا دستخوش تحر)وآله علیه אهللا صلّى(

ها ممکن نیست و یا  جعلی بسیار زیادی به وی نسبت دאده شده אست که گاه تشخیص قطعی جعلی بودن آن
ها  بسیار دشوאر אست و علمای مسلمان در مورد آن אختالف نظر زیادی دאرند و אحادیثی که אز نظر برخی אز آن

به مرور زمان אز فایده و  אین بر بنا. شود معتبر محسوب میجعلی و نادرست אست، نزد برخی دیگر صحیح و 
אحادیث  אی که אکنون به عنوאن کاسته شده אست و مجموعه )وآله علیه אهللا صلّى(کارآیی سنّت مکتوب پیامبر 

  .ت پاسخگوی تمام نیازهای ما نیستسא در دست ما )وآله علیه אهللا صلّى(حضرت رسول 

قدر אندک و محدود אست که به  آن )وآله علیه אهللا صلّى(ضرت رسول אز طرف دیگر روאیات تفسیری ح
  .هامات مربوط به آیات قرآن باشدאالت و אبؤتوאند روشنگر تمام س هیچ وجه نمی

رא  ها آنطور که در قرآن، آیات متشابه و نیز آیات مشکلی وجود دאرد که فهم دقیق و کامل  همان :ثالثاً
אحادیثی  ۀکه هم چنین نیست. نیز همین אمر وجود دאرد )وآله علیه אهللا صلّى(امبر سازد، در روאیات پی دشوאر می

کنند و در  رא کامالً درک می ها آنبه ما رسیده אست، کامالً صریح و روشن אست و همگان معانی  אیشانکه אز 
در فهم و تفسیر  אهل سنّت אمر هم، אختالف نظر خود علمای بهترین دلیل אین. ها אتفاق نظر دאرند مورد آن

پیامبر برאی رفع אختالف کافی אست، پس אین  سنّتאساساً אگر . אست )وآله علیه אهللا صلّى(روאیات پیامبر אکرم 
بندند ـ برאی  پای אیشان سنّتـ که همگی به  سنّتאهل  همه אختالفات و تعارضات فقهی و אعتقادی میان خود

ر کامل و روشن به ما رسیده وطهم به  اسخ گفته بود و پیام ویمسائل مورد نیاز پ ۀچیست؟ אگر پیامبر به هم
قدر عمیق و گسترده אست  آن ،سنّتگاه میان אهل بایست شاهد אین אختالفات باشیم، אختالفاتی که  بود، نمی

بیشتر אست و حتی ـ آشنایان به تاریخ کالم و  سنّتאی אختالفات بین شیعه و אهل  که در موאرد بسیاری אز پاره
کار . توسط گروه دیگر منجر شده אست سنّتدאنند که ـ به تکفیر گروهی אز אهل  به خوبی می  های کالمی رقهف

به علت بردאشت و تفسیر خاصی אز بعضی  ها آنאین אختالفات تا آن حد باال گرفته אست که وهابیان و رهبرאن 
ه دلیل אعتقادشان به رא هم ب تمام אهل سنّت تید قبول خود، حردر منابع مو )وآله علیه אهللا صلّى(אحادیث پیامبر 
  .دאنند گذאر و مستحق قتل می و زیارت، کافر و مشرک و بدعت شفاعت، توسل

 )وآله علیه אهللا صلّى(ر אکرم بپیام ها آنאست و در  آمده سنّتدودی که در منابع אهل عروאیات بسیار م :رאبعاً
نافات دאرد با روאیات بسیاری زیادی در همین منابع که فوق توאتر م ،دهد خود אرجاع می سنّتظاهرאً مردم رא به 

دهد و  بلکه به אهل بیت خود אرجاع می سنّتאست و وی برאی رفع אختالفات و گمرאهی אمت، آنان رא نه به 
אز  )وآله علیه אهللا صلّى(بگوییم مرאد پیامبر  که אینشود مگر  ل میאعتباری روאیات دسته אو موجب بی همین אمر

                                                 
) وآله علیه  אهللا صلّى(برאی אطالع אز دالیل تاریخی و روאیی אین مطلب که پاسخ بسیاری אز مسائل در سنت پیامبر אکرم . ١٨٣

پیشوאیی אز نظر  :ک.ر. نیامده אست و אعترאف خلفا و صحابه به אین אمر و معرفی بعضی אز مصادیق آن در منابع אهل سنت
 .فصل ششم بحانی،، آیت אهللا جعفر سאسالم



 ۱۱۵  دهمجلسه / )۲(کالم و عقايد 

Kalam (2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

و روאیات پیامبر אکرم  سنّتאست زیرא ) אلسالم علیهم(مستلزم אرجاع به אهل بیت  سنّتאرجاع به 
های  در مباحث آینده نمونه. کند אست که مردم رא به אطاعت אز אهل بیت خود دعوت می )وآله علیه אهللا صلّى(

  روאیات ذکر خوאهد شد אینمتعددی אز 

  .برאی هدאیت کافی אست »صحابهقرآن و سنّت و «: مאشکال سو

رא  ها آنبیفزאیند و مجموع  سنّتممکن אست سیره و گفتار صحابه رא هم به قرآن و  سنّتبعضی אز אهل 
ـ که پیش אز אین  »אفترאق אالُمة«در אدאمه بعضی אز אحادیث  سنّتبرאی هدאیت کافی بدאنند، زیرא در منابع אهل 

ها، کدאم گروه אهل نجاتند؟  پرسند که אز میان تمام אین فرقه می )وآله علیه אهللا صلّى(ذکر شد ـ مردم אز پیامبر 
  ١٨٤.کنند من و אصحابم عمل می ۀآن گروهی که به سیر؛ »صحابیأوَ یهِلَنا عََأما «: دهند و حضرت پاسخ می

א به مردم ر )وآله علیه אهللا صلّى(אخیر אین אحادیث که در آن پیامبر  به دالیل عقلی و نقلی، عبارت :پاسخ
جعل آن هم مقابله با אحادیث بسیار زیادی אست که  ۀخوאند، کامالً جعلی אست و אنگیر پیروی אز אصحاب فرא می

  :زیرא. دهد אز אهل بیت فرمان می پیامبر مردم رא به אطاعت ها آندر 

ش مردم، رאه و خوאهد در جوאب پرس می »אفترאق אالُمة«در אحادیث  )وآله علیه אهللا صلّى(پیامبر אکرم  :אوالً
حال چگونه ممکن . אهی نشوند و در قیامت نجات یابندرمعرفی کند که دچار אختالف و گم ها آنروشی رא به 

אست وی مردم رא به طور مطلق به پیروی אز אصحاب خود دعوت کند در حالی که بعضی אز אصحاب باالترین 
گر برخاستند؛ جنگ جمل، صفین و نهروאن אختالف و دشمنی رא با یکدیگر دאشتند و به جنگ و کشتن یکدی

پیامبر عمل کنند باید אز روش کدאم دسته אز  ۀحال אگر مردم بخوאهند به توصی. های אین אمرند بعضی אز نمونه
ست و אین خود خالف ها آنאصحاب تبعیت کنند؟ پیروی אز هر دسته مستلزم جنگ با אصحاب دیگر و کشتن 

هاست یا کشتن  مانند که پیروی אز אصحاب موجب سعادت آن دم حیرאن میجا مر در אین. دستور پیامبر אست
گونه موאرد چه کسی باید  در אین. אصحاب؟ چرא که برאی پیروی אز بعضی אصحاب باید بعضی دیگر رא بکشند

  عقیده و علم صحیح رאهنمایی کند؟אصحاب رفع אختالف کند و آنان رא به  میان خود

אمور فکری و אعتقادی هم  بارۀ درتعارضات عملی، مرאتب علم و آگاهی אصحاب  جدא אز אختالفات و :ثانیاً
אند و بعضی دیگر، مانند حضرت علی  ها دאنش ضعیفی در אین مورد دאشته بعضی אز آن. بسیار متفاوت אست

אتفاق نظر  در تمام אمور אعتقادی ها آن ۀهمچنین هم. אند مند بوده ، אز معارف بسیار وאالیی بهره)אلسالم علیه(
رأی و نظر  حال پرسش אین אست که در مباحث אعتقادی هم. אند ندאشته و אختالف نظرهای گوناگون دאشته

های عقیدتی میان  رغم تمام אین تفاوت یک אز אصحاب رא باید معیار عقاید قرאر دאد؟ معنا ندאرد که علی کدאم
تمسک به عقیده یکی یا . فکری אمت אسالم قرאر دهد رא رهبر ها آن ۀهم )وآله علیه אهللا صلّى(אصحاب، پیامبر 
) وآله علیه אهللا صلّى(پیامبر  ۀدیگر אصحاب אست و אین با توصی ۀمخالفت با عقید ۀها به منزل گروهی אز آن
  .منافات دאرد

                                                 
ٌ قَالُوא وَمَنْ هِیَ یَا رَسُولَ אهللاِ قَالَ مَا أَنَا عَلَیْهِ  کُلُّهُم فِی אلنَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَאحِدَة... «): وَآلِه عَلَیه  אهللاُ صَلَّى(الَ رَسُولُ אهللاِ قَ. ١٨٤

  .حدیث دوّم ، کتاب אالیمان، باب ما جاء فی אفترאق هذة אالمة،سنن ترمذی؛ »وَأَصْحَابِی

به تفسیر عالمان אهل سنت، مرאد אز جماعت در אین جا همان . »אلجَمَاعَة«دهند  אی אز روאیات אهل سنت، پیامبر پاسخ می در پاره
 .جماعتِ אصحاب אست
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אرجاع به « بارۀ درت نّسبا אحادیث فوق توאتری که در منابع אهل  »אرجاع به אصحاب«אحادیث אندک : ثالثاً
  .آمده אست منافات و تضاد دאرد» אهل بیت

  .صحابه و علمای دینى برאی هدאیت کافی אست ۀسیر ،سنّت ،قرآن: אشکال چهارم

مطرح کنند אین אست که هنگام بروز אختالفات فکری و عملی  سنّتپاسخ دیگری که ممکن אست אهل 
  .آنان، אختالف رא برطرف نمودنظر ت، باید به علمای دین مرאجعه کرد و بر אساس رأی و مّدر میان א

کند زیرא אین خود علمای دینی هستند که در  برطرف نمی كاملאما אین پاسخ هم مشکل رא به طور 
و عادی که تخصصی در مباحث   ل فقهی و אعتقادی با هم אختالف نظر دאرند نه مردم عامیئبسیاری אز مسا
د، تاریخ کالم و عقاید مملّو אز همین تعارضات فکری طور که در مباحث سابق هم אشاره ش همان. دینی ندאرند

אین  بارز ۀنمون. ناظر بر همین אمر אست »אفترאق אالُمة«میان אندیشمندאن مسلمان אست و אساساً خود حدیث 
عالوه بر אین هیچ مفسری در تاریخ אسالم אدعا نکرده . ن در آیات قرآن אستאختالفات، نظرאت مختلف مفسرא

مل و مطلق به تمام אبعاد قرآن دאرد و دیگر هیچ مجهولی در مورد کتاب אلهی برאی אو وجود אست که علم کا
به همین دالیل کس دیگری باید وجود دאشته باشد که میان خود علمای دین رفع אختالف نماید و . ندאرد

نماید که سخن אو  توאند אتمام حجت گونه که قبالً هم گفته شد، کسی می حجت رא بر آنان تمام نماید و همان
  .یچ یک אز علمای دینی وجود ندאردکامالً مطابق سخن خدא و دאرאی علم کامل אلهی باشد و אین ویژگی در ه

  گیری نتیجه

پیامبر باید کسانی وجود  سنّتشود که حتماً در کنار قرآن و  אز مجموع آنچه گفته شد نتیجه می אین بر بنا
دאشته باشند تا אگر אختالفی در فهم  سنّتر به تمام محتوאی کتاب و دאشته باشند که علم کامل و خطاناپذی

هم پیش آمد، آن رא برطرف و مردم رא به عقیده و عمل صحیح رאهنمایی کنند و برאی אین אمر  سنّتکتاب و 
ها و حق محض و عاری אز هرگونه نقص و אشتباهی باشد،  سخن ۀفصل אلخطاب هم انالزم אست که سخن آن

 أشود بلکه سخن آنان خود منش اعی برطرف نمیمغیر אین صورت نه تنها אختالفات دینی و אجت چرא که در
و نیز معصوم אز خطا ) و نه بشری(شود که אینان باید دאرאی علم אلهی  جا معلوم می אز אین. אختالف خوאهد شد

به معنای (نه در אصحاب  ها אین ویژگی. باشند تا قول و فعل آنان بر همگان حجت و رאفع هر אختالفی باشد
ی یادشده باید در کسانی ها ویژگی אین بر بنا. وجود دאشت و نه در هیچ یک אز علمای دینی وجود دאرد) عام آن

فقط خدאوند אست که  زیرא ؛אز پیامبر برگزیده باشد پسאمت  ۀباشد که خدא آنان رא برאی رهبری همه جانب
گاه אست و אین همان آعصمت אلهی و علم  و برאی دאشتن אین مقامصالحیت אفرאد  אز) אنبیاאنتخاب همانند (

در مباحث بعد خوאهیم دید که . אست) אلسالم معلیه(شیعه در مورد אهل بیت رسول خدא و אمامان  ۀعقید
  .بر אسالم هم مؤید همین مطلب אستאشارאت آیات قرآن و تصریحات پیام

  چکیده

  .شود عامه و خاصه تقسیم می مباحث אمامت هم، مانند نبوت، به دو بخش 

  .بحث אز ضرورت وجود אمام معصوم و منصوب אز جانب خدא یکی אز مباحث אمامت عامه אست 

אین بحث،  אوالًبحث אز אمامت، بحثی بسیار ضروری אست و هیچ منافاتی با وحدت אسالمی ندאرد، زیرא  
د אمامان معصوم، به منزلۀ אعتقاد به صرفاً یک بحث تاریخی نیست و جنبۀ אعتقادی دאرد و אعتقاد به وجو
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هر » אفترאق אالُمة«ثانیاً حدیث مهم . مجموعۀ عقیدتی، فقهی و אخالقی خاصی در میان سایر عقاید אست
  .کند تکلیف می جوی فرقۀ ناجیه و دאشته باشد، به جستمسلمانی رא که אمکانش 

شود که  بیش אز هفتاد فرقه تقسیم می بر אساس سخن پیامبر در حدیث אفترאق אالُمة، جامعۀ אسالمی به 
  .ها אهل نجات و بهشتی אست و بقیه گمرאه و در آتشند فقط یکی אز آن

אین حدیث در معتبرترین منابع شیعه و אهل سنّت آمده אست و بزرگان אهل سنّت بر صحت آن تصریح  
  .אند کرده

ها به پیامبرאن אست و אمامان به جز אبالغ  دلیل نیاز بشر به وجود אمامان معصوم، عیناً مانند دلیل نیاز آن 
وحی، دو وظیفه دیگر پیامبر אسالم رא که همان تشکیل حکومت عادالنه و دیگری هدאیت و تعلیم همه 

  .هاست، دאرند جانبۀ مردم و به رشد و کمال رساندن آن

אتمام حجت تا قیامت به אز آن جا که بعد אز پیامبر אسالم هم نیاز مردم به تعلیم و تربیت و رفع אختالف و  
אند، אمامانی هم باید אز جانب خدא  دאر אین אمور بوده  قوّت خود باقی אست، پس همانند پیامبرאنی که عهده
  .אنتخاب شوند که همین وظیفۀ پیامبر رא به אنجام رسانند

موאرد  کند که کسی وجود دאشته باشد که حق رא در همۀ وجود هزאرאن فرقه مختلف در جهان אیجاب می 
  .نشان دهد و حجت رא بر همگان تمام نماید

شود  الزمۀ אنجام אین وظیفه، دאشتن علم אلهی و عصمت אست، وگرنه نه אختالف میان אفرאد بشر تمام می 
  .گردد ها تمام می و نه حجت بر آن

باطن آن ظاهر آیات قرآن برאی هدאیت و رفع אختالف کافی نیست، زیرא אوالً بسیاری אز حقایق قرآن در  
نهفته אست و الزم אست کسی که به تعلیم אلهی عالم به همۀ ظاهر و باطن قرآن אست، אین حقایق رא 

  .رو به معلمی אلهی برאی تفسیر و تبیین کامل نیاز دאرد قرآن کتابی خودآموز نیست و אز אین. بیان کند

ن وجود دאشت، شاهد אین אگر پاسخ همۀ مسائل و نیازهای هدאیتی به صرאحت و روشنی در ظاهر قرآ 
  .های אسالمی که همگی به قرآن معتقدند، نبودیم אختالفات عمیق میان فرقه

با آیات و אحادیثی که مردم رא به عالمان » کافی بودن ظاهر قرآن برאی هدאیت«ها، אدعای عالوه بر אین 
  .دهد، منافات دאرد אرجاع می) אهل بیت(حقیقی قرآن 

אز پیامبر هم برאی رفع אختالف کافی نیست زیرא پاسخ بسیاری אز مسائل در  سنّت مکتوب و به جا مانده 
  .قدر در مباحث אعتقادی و فقهی אختالف نظر ندאشتند سنّت هم نیامده אست، وگرنه خود אهل سنّت אین

بسیاری אز آن چیزهایی هم که پیامبر بیان کرده אست، در طول تاریخ یا אز بین رفته و یا دستخوش  
  .ده و یا با אحادیث جعلی خلط شده אستتحریف ش

אین کسانی باید بعد אز پیامبر  بر بنا. چون در روאیات پیامبر هم، مانند قرآن، متشابهات فرאوאنی وجود دאرد 
وجود دאشته باشند که علم אلهی کامل به سنّت وאقعی پیامبر دאشته باشند و بتوאنند خود سنّت رא هم درست 

  .ن رא برطرف سازندتبیین کنند و אبهامات آ

אگر سنّت پیامبر برאی هدאیت کافی بود، حضرت رسول مردم رא بعد אز خود به אطاعت אز אهل بیت دعوت  
  .کرد نمی
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ترین אختالفات  کند، زیرא بعد אز پیامبر، بزرگ وجود صحابه هم، مشکل אختالف אمت אسالم رא برطرف نمی 
  .های خونین میان آنان شد نجر به جنگفکری و عملی میان خود אصحاب بروز کرد که گاه م

دאنند هنگام بروز  کند، چون مردم نمی אرجاع مردم به אصحاب، אمت אسالم رא حیرאن و سرگردאن می 
پیروی یا نافرمانی אز یک گروه، مستلزم نافرمانی . ها تبعیت کنند אختالف میان آنان، باید אز کدאم یک אز آن
رو אحادیث مربوط به پیروی אز صحابه، אحادیث  אز אین. تناقض אست یا پیروی אز صحابه دیگر אست و אین

  .صحیحی نیست و برאی مقابله با אحادیث אرجاع به אهل بیت جعل شده אست

אرجاع به صحابه با אرجاع به אهل بیت، که در روאیات صحیح در خود منابع אهل سنّت آمده אست، منافات  
  .دאرد

אنجام دهند، زیرא خود آنان نیز  به طور کاملهدאیت و رفع אختالف رא توאنند وظیفۀ  علمای دینی هم نمی 
نظر دאرند و الزم אست کسی دیگری   در بسیاری אز مباحث مربوط به אحکام، عقاید، قرآن و حدیث אختالف

 .که علم אو אز سنخ علوم بشری، همانند علمای دینی، نیست میان خود آنان رفع אختالف نماید
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  درس אهدאف

  :با آشنایی

  مقام אمامت؛ بارۀ دردیدگاه قرآن   

و  )وآله علیه אهللا صلی(های مختلف، موضوع جانشینی پیامبر אسالم  به گونه ها آنبعضی אز آیاتی که در   
  אوصاف و کماالت אین جانشینان مطرح شده אست؛

  .کند  اتی در منابع אهل سنت که مصادیق אین آیات رא אهل بیت پیامبر و אمامان شیعه معرفی میروאی  

  مروری بر مباحث پیشین

در جلسۀ قبل، با دالیل عقلی אمامت آشنا شدیم و دאنستیم که ضرورت نیاز دאئمی مردم به تعلیم و تربیت 
کند که باید دאرאی علم و  بعد אز پیامبر אیجاب می و هدאیت و رفع אختالف אز سوی خدאوند، وجود پیشوאیانی رא

در אین جلسه با دالیل قرآنی . عصمت אلهی باشند تا همانند خود پیامبر بتوאنند وظایف یادشده رא אنجام دهند
אند و قرآن  אین موضوع آشنا خوאهیم شد و درخوאهیم یافت که عقل و نقل در אین موضوع با یکدیگر هماهنگ

  .کند جانشینان صفات و کماالت خاص אلهی مانند علم و عصمت کامل رא مطرح مینیز برאی אین 

  אمامت در قرآن

  مقدمه

به سرنوشت  ،به عنوאن آخرین پیامبر ،)وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم  یجا که موضوع جانشین אز آن
אی دאرد، ممکن نیست که  ژهها تا قیامت مربوط אست و אهمیت بسیار زیاد و وی אنسان ۀאمت אسالم و بلکه هم

  .آن به کلی سکوت کرده و هیچ موضع خاصی ندאشته باشد بارۀ درقرآن 

 ،אین אمر چه به نص خدא و رسول معین شده باشد و چه به مشورت و אنتخاب خود مردم وאگذאر شده باشد
یابیم که خدאوند  درمیحال با تدبر و تأمل در قرآن . آن سخن بگوید و سکوت نکند بارۀ درباز هم قرآن باید 

تعیین خود و به معرفی آن به وسیلۀ رسولش وאگذאر کرده אمر جانشینی پیامبر رא نه به אنتخاب مردم، بلکه به 
أَمْرُهُمْ وَ﴿: کرده אستوאگذאر  ها آنאی אز אمور مردم رא به مشورت خود  زیرא درست אست که قرآن پاره אست؛

אز طرف خدא و رسول نصّی  ر، אین حق אنتخاب و مشورت رא، هنگامی کهولی در جای دیگ ١٨٥،﴾شُورَى َبینَهُمْ
  :کند رسیده باشد، אز مردم سلب می

مِنْ أَمْرِهِمْ  رَسُولُهُ أَمْرאً أَنْ یكُونَ لَهُمُ אلْخِیرَةُؤْمِنَةٍ إِذא قَضَى אللَّهُ وَال مُوَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ﴿
  ١٨٦﴾ضَلَّ ضَاللًا مُّبِیناً رَسُولَهُ فَقَدْعْصِ אللَّهَ وَمَنْ یوَ

هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندאرد هنگامی که خدא و پیامبرش به کاری فرمان دهند، آنان 
 بارۀ درگیری  در تصمیم(אختیاری ) در مقابل فرمان خدא و رسول(کارشان אز خود  بارۀ در

                                                 
  .۳۸/ شوری. ١٨٥

  .۳۶/ אحزאب. ١٨٦
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ار ماً دچدאشته باشند؛ و هر کس אز دستور خدא و رسولش سرپیچی کند، مسل) آن אمر
  .گمرאهی آشکاری شده אست

 بارۀ درمسلمانان حق ندאرند که مثالً با مشورت یکدیگر برאی خود پیامبر אنتخاب کنند و یا  رو אینאز 
مانند (مربوط אست  ها آنبسیاری אز אمور دیگری که ظاهرאً به خود  بارۀ درتعیین عبادאت و مشخصات آن و یا 

چرא که خدא  ؛گیری بپردאزند به مشورت و تصمیم) ها ها و آشامیدنی یبرخی معامالت و روאبط אقتصادی و خوردن
آنان در مقابل نص ) های بشری تشخیص یعنی نظرאت و(صریح دאرند و אجتهاد   نصّ گونه موאرد אینو رسول در 
بوط نباید گفت که אمر حکومت و خالفت و هدאیت مردم بعد אز پیامبر، به خود آنان مر אین، بر بنا. جایز نیست

زیرא אبتدא باید بررسی کنیم و ببینیم که  ؛گیری بپردאزند باید در אین مورد به مشورت و تصمیم ها آنאست و خود 
نص صریحی در אین زمینۀ موجود אگر  .آیا خدא و رسول در אمر جانشینی پیامبر، دستور صریحی دאرند یا خیر

  .ق مشورت و אنتخاب در آن ندאرند، مردم باید در אین אمر مطیع فرمان آنان باشند و حباشد

) پیامبرش و(کنیم که خدאوند  مشاهده می) و نیز אحادیث قطعی و فوق متوאتر(حال با مرאجعه به قرآن 
אنتخاب و معرفی جانشینان پیامبر رא  رو אینאز  ؛های قطعی و صریحی در אین مورد دאرند دستورאت و رאهنمایی
  .אند به عهده مردم نگذאشته

بعضی אز . توאن تقسیم کرد کلی می در قرآن آمده אست، به چند دستۀאین موضوع  بارۀ در که ی رאآیات
همچنین برخی אز . گوید سخن می ها آنآیات אز علم אلهی و مخصوص אفرאدی خاص و بعضی دیگر אز عصمت 

یگر مسلمانان رא کند و برخی د مردم رא معرفی می ۀآیات مقام بسیار وאال و برتری و فضیلت آنان نسبت به هم
אما آیات دیگری هم وجود دאرد که مصدאق یا مصادیقی رא برאی . دهد فرمان می ها آنبه אطاعت مطلق אز 

  .کند سرپرستی مسلمانان معرفی می

אی אز هر یک אز אین دسته آیات بپردאزیم، אبتدא باید ببینیم که آیا אساساً  که به معرفی نمونه אما قبل אز آن
  .سخن گفته אست یا خیر ،که غیر אز نبوت و رسالت אست ،مقامی خاص به نام مقام אمامتقرآن مجید אز 

  مقام אمامت بارۀ دردیدگاه قرآن 

آیا سخن گفتن אز مقامی אلهی غیر אز نبوت، به نام مقام אمامت، אعتقادی باطل و نوعی بدعت در دین 
ت، بدعت در دین و برخالف قرآن אست و یا شود؟ به عقیدۀ אهل سنت، אعتقاد شیعه به مقام אمام محسوب می

אما چنین אدعایی نادرست و برخالف آیات قرآن אست؛ زیرא אین . آن سکوت کرده אست بارۀ درکم قرآن  دست
  .ده אستخود قرآن کریم אست که مقام אمامت رא مطرح و آن رא غیر אز نبوت معرفی کر

به  ۱۲۴ ی אز پیامبرאن دאده אست و در سورۀ بقره آیۀدر جلسۀ نهم گفته شد که خدאوند אین مقام رא به بعض
گوید و به درخوאست  سخن می )אلسالم علیه(طور مشخص و صریح אز אعطای אین مقام به حضرت אبرאهیم 
مسلماً باالترین مصدאق کسی אز فرزندאن . شود وی، آن رא برאی אفرאدی אز فرزندאن معصوم وی هم قائل می

وی وאجد هر دو مقام نبوت و . אست )وآله علیه אهللا صلی(امت אست، حضرت محمد אبرאهیم که وאجد مقام אم
  .אست برتر ،אمامت אست و אز تمام کسانی که هر یک אز אین دو مقام رא دאرند

אنبیا  رא خاتم )وآله علیه אهللا صلی(حال به אین نکتۀ دقیق باید توجه کرد که قرآن کریم، پیامبر אسالم 
حضرت محمد  که هرچند نبوت بهشود  אز אین جا معلوم می. نامد אو رא خاتم אمامان نمیکند، ولی  معرفی می

، אعتقاد אین بر بنا. توאند אدאمه دאشته باشد ختم شده אست، ولی مقام אمامت، بعد אز אو می )وآله علیه אهللا صلی(
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ویژگی آن عصمت אست و ن تری شیعه در مورد وجود مقامی אلهی به نام אمامت، که غیر אز مقام نبوت و مهم
قرآن نیست، بلکه کامالً مطابق قرآن  تنها بر خالف، نه )وآله علیه אهللا صلی(אین مقام بعد אز پیامبر אسالم  אدאمۀ
  .אست

رא مطرح  )وآله علیه אهللا صلی(هایی אز آیات مربوط به معرفی אمامان بعد אز پیامبر אسالم  אکنون نمونه
دوאزدهم بیان خوאهد شد، قرآن مجید، نه אسامی אمامان بعد אز پیامبر  ان جلسۀدر پایאما به دالیلی كه . کنیم می

אی אز  رو به ذكر پاره אین אز. های آنان رא بیان كرده אست ، بلكه صفات و ویژگی)وآله علیه אهللا صلی(אسالم 
  .كند پردאزیم كه אوصاف و كماالت אمامان رא مطرح می آیاتی می

  نאوصاف אمامان در قرآ

  علم کامل عالمان אلهی به قرآن .۱

علم دאده  ها آندر قلوب کسانی که به ) قرآن(אین  ١٨٧؛﴾بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیناتٌ فِی صُدُورِ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْعِلْمَ﴿
  .آیاتی روشن אست ،شده אست

ب آنان کامالً لکند که چنان علم و دאنشی دאرند که تمام قرآن در ق در אین آیه، قرآن کسانی رא معرفی می
روشن باشد و  مبهم و غیر ها آنאی אز قرآن وجود ندאرد که برאی  هیچ آیه و جنبه ،یعنی معلوم و روشن אست؛

در طول تاریخ هیچ یک אز . آن ندאرند بارۀ درאینان به تمام آیات و אبعاد قرآن علم کامل دאرند و هیچ مجهولی 
 אسالمی جرئت چنین אدعایی رאچ یک אز مفسرאن و دאنشمندאن و نیز هی )وآله علیه אهللا صلی(אصحاب پیامبر 

 ١٨٨.אند بسیاری אز آیات אظهار عجز کرده موאرد زیادی بوده אست که אصحاب אز فهم درست یا کامل. ندא ندאشته
آیات دشوאر، ناتوאنی خود رא אز فهم آیات אعالم دאشته  بارۀ درجای تفسیر خود، به ویژه   هر مفسری هم در جای

אند که علم  تنها کسانی که אدعا کرده. אکتفا کرده אست» אهللا אعلم«در پایان تفسیر بسیاری אز آیات به ذکر و 
در تاریخ אسالم و روאیات . אند و عمالً هم אدعای خود رא אثبات کرده ١٨٩אهل بیت پیامبرند ،کامل به قرآن دאرند

  .یک آیه هم אظهار عجز کرده باشندحتی  یابیم که آنان אز فهم و تبیین אسالمی حتی یک مورد هم نمی

                                                 
  .۴۹/ عنکبوت. ١٨٧

ر شدند، نه تنها אز درک معانی عالی و عمیق قرآن دא دهد که אصحابی هم که خالفت پس אز پیامبر رא عهده تاریخ نشان می. ١٨٨
در متون روאیی و تفسیری אهل سنت، مانند . دאنستند عاجز بودند، بلکه حتی گاه معنای لغوی אلفاظ سادۀ قرآن رא هم نمی

 אلمنثور  אلدرحجر، تفسیر  אز אبن ] شرح صحیح بخاری[ فتح אلباری، کثیر  تفسیر אبنزمخشری،  تفسیر کشافتفسیر قرطبی، 
تیمیه و چندین متن دیگر، آمده אست که وقتی אز خلیفۀ אوّل، אبو بکر، معنای لغوی وאژۀ  אز אبن  مقدمة אصول אلتفسیرسیوطی، 

کم معنای لفظی אین کلمۀ عامیانه رא  زبانی باید دست که هر عرب אطالعی کرد، با آن رא پرسیدند، אظهار بی) ۳۱/ عبس(» אَبّا«
خوאستند با אین  حال چگونه آنان می. کند ر آیۀ بعد آن رא نوعی گیاه خورאکی برאی چهارپایان معرفی میبدאند و قرآن هم د

برאی مشاهدۀ مدאرک و . پاسخش رא باید אز خود آنان شنید. سطح אز دאنش، پاسخگوی نیازهای دینی و هدאیتی אمت خود باشند
مربوط به אبو بکر؛ ترجمۀ فارسی، » ملکات و نفسیات«، عنوאن ۷ج  ، عالمه אمینی،אلغدیر: ک.عبارאت مربوط به אین مطلب، ر

  .۲۱۸ـ  ۲۲۰، ص ۱۳ج 

آمده אست که آنان علم کامل به قرآن رא ) אلسالم علیهم(، در ذیل آیۀ یادشده، אحادیث زیادی אز אئمه برهاندر تفسیر روאیی  .١٨٩
  .ن رא אز منابع אهل سنت هم نقل خوאهیم کرددر مباحث آینده مقام علمی آنا. دאنند منحصرאً در אختیار خود می
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حقیقتاً אگر بعد אز پیامبر کسانی نباشند که وאجد علم کامل به قرآن باشند، אمت אسالم تا قیامت حتی אز 
چه رسد به معانی باطنی عمیق ماند تا  درک معنای کامل و درست بسیاری אز ظوאهر آیات قرآن هم محروم می

ۀ ن אز فهم آیات گفته شد، مربوط به همان معانی ظاهری و אّولیאصحاب و مفسرא بارۀ عجز درزیرא آنچه  قرآن؛
باید پرسید که چه کسانی باید  אین، بر بنا. عاجزندنیز و به طریق אولی آنان אز درک معانی باطنی آن  قرآن אست

رאی אمت אسالم بیان کرאن قرآن رא به نحو درست و کامل و عاری אز خطا و معانی אحتمالی ب حقایق و تعالیم بی
طور که   زیرא همان ؛عالمان معمولی گذאشته باشد ۀعهد אمکان ندאرد که خدאوند بعد אز پیامبر، אین אمر رא بر. کنند
ۀ هیچ کس عهد نه بر ١٩٠گذאرد پیامبر می عهدۀ تبیین قرآن رא بر احث قبل هم گفته شد، خدאوند وظیفۀدر مب
مان زمان وی در بیست و سه سال نبوت به وجود مفسر אلهی قرآن و معنا ندאرد که فقط هزאرאن مسل دیگر

. میلیاردها مسلمان אز آن محروم گردند ،)تا قیامت(ولی אز آن به بعد شاید برאی چند هزאر سال  ،نیازمند باشند
عاد قرآن אب لهی که علم کامل به همۀوجود مفسرאنی א ،نیز )وآله علیه אهللا صلی(بعد אز پیامبر אکرم  אین، بر بنا

  .دهد عنکبوت אز وجود آنان خبر می سورۀ ۴۹ ۀالزم אست و قرآن هم در آی ،دאشته باشند

  آیۀ تطهیر و عصمت אهل بیت .۲

  :تطهیر אست ۀآی رفته אست،אی که در آن אز عصمت کسانی غیر אز پیامبر سخن  ترین آیه صریح

  ١٩١﴾لَ אلْبَیتِ وَیطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرאإِنَّما یرِیدُ אللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أَهْ﴿

אز (خوאهد که هرگونه ناپاکی رא فقط אز شما אهل بیت بردאرد و شما رא کامالً  خدא می
  .پاک سازد) هرگونه گناه و آلودگی

  :دهیم در אین آیه نکات مهمی وجود دאرد که به אختصار توضیح می

شود که فضیلت  رود و אز אین جا معلوم می دن אنحصار به کار میمعموالً برאی نشان دא» إِنَّما«وאژۀ : إِنَّما. ۱
  .شود طهارت مطلق در אین آیه منحصر به אهل بیت אست و شامل دیگرאن نمی

تشریعی به  ۀزیرא אرאد ۀ تکوینی אست نه تشریعی؛پروردگار در אین آیه، אرאد معنای خوאست و אرאدۀ: یرِیدُ. ۲
پاک نگهدאشتن אنسان אز گناه و دستور شرعی خدאوند به پاک زیستن و  طهارت אنسان که در وאقع به معنای

) »إِنَّما«با توجه به تعبیر (ندאرد که خدא  های روحی و معنوی אست، אختصاص به אهل بیت پیامبر تمام آلودگی
  .مردم شرعاً باید خود رא אز گناه پاک نگه دאرندهمۀ . ها دستور به پاکی دאده باشد به آنفقط 

تکوینی אلهی به پاک کردن אهل بیت אز گناه به معنای  ته هم باید توجه کرد که אرאدۀجا به אین نک یندر א
طور که در بحث منشأ عصمت  ها نیست، بلکه همان آنیعنی خلق عصمت جبری در  ها، آنمعصوم آفریدن 

ه آنان رא مجبور به کآن אست، بی ها آنهای خاص تکوینی אلهی به عصمت  گفته شد، به معنای אلطاف و کمک
  .گناه نکردن کند

آمده אست، معلوم » אلف و الم جنس«رجس به معنای شیء ناپاک אست و چون در אین آیه با : אلرجس. ۳
در آیات قرآن نیز אین وאژه برאی אنوאع . آن هرگونه آلودگی فکری و روحی و معنوی אستشود که منظور אز  می

  .به کار رفته אست) ب، قمار، نفاق و گوشت حرאمشرک، شرא(ها  مختلف گناهان و ناپاکی

                                                 
 .۴۴/ نحل .١٩٠

 .۳۳/ אحزאب. ١٩١
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شود که  مشخص می» تطهیرאً«با توجه به معنای عام رجس و نیز به کار رفتن مفعول مطلق : تطهیر. ۴
کند که אهل بیت به طور مطلق و کامل אز هرگونه چیزی که موجب  אین آیه با تأکیدهای مختلف אعالم می
به بیان دیگر خدא در אین آیه عصمت کامل . شود، پاک و مبرא هستند آلودگی روحی و فکری و معنوی آنان

  ١٩٢.کند ها رא אز هر نوع گناه و آلودگی بیان می آن

آنان אز هر گناه و عمل نادرست אست، عالوه بر  אین مطلب که منظور אز طهارت אهل بیت، عصمت
در  אلمنثور אلدرسیوطی در تفسیر هم به آن تصریح شده אست؛ אز جمله، روאیات شیعه در אحادیث אهل سنت 

نا أف«: تطهیر فرمود ۀآی بارۀ درکند که حضرت  نقل می )وآله علیه אهللا صلی(تطهیر אز پیامبر אکرم  ذیل آیۀ
  .من و אهل بیتم אز هر گناهی پاک هستیم ؛»وبنُن אلذُّمِ رونَهَّطَی مُیتِبَ هلُأو

  منظور אز אهل بیت در אین آیه چه کسانی هستند؟

  .אهل بیت، همان همسرאن پیامبرند: یر אولتفس

אی  قرאر دאرد، عده )وآله علیه אهللا صلی(جا که אین آیه در میان آیات مربوط به همسرאن پیامبر אکرم  אز آن
  .אز אهل سنت معتقدند که منظور אز אهل بیت در אین آیه، همان همسرאن پیامبرند

  :زیرא ؛אما אین نظر نادرست אست

بارۀ همسرאن پیامبر به کار رفته אست به صورت ضمیر  یرهایی که در آیات قبل و بعد درتمام ضم: אوالً
دهد که  אست و אین نشان می» کُم«جمع مؤنث אست، در حالی که در آیۀ تطهیر، ضمائر به صورت جمع مذکر 
  .در אین آیه روی سخن با آنان نیست و طرف خطاب در آیه تغییر کرده אست

آیات و نیز توאریخ و روאیات خود אهل سنت، אز بعضی همسرאن پیامبر אعمالی سر زده که به گوאهی : ثانیاً
  ١٩٣.کند، منافات دאرد گناه אست و با مضمون آیه که אهل بیت رא אز هر گناهی پاک و مبرא معرفی می

                                                 
אمور دیگری رא هم مصدאق رجس دאنسته אست؛ مانند ... خوאری و قماربازی و  قرآن كریم، عالوه بر گناهانی مانند شرאب. ١٩٢

و אنعام  ۱۲۴و  ۵/ توبه(فرאمین אلهی אیمانی و تسلیم نبودن در برאبر  ، كفر و بی)۷۰و ۱/ و אعرאف ۳۰/ حج(پرستی  شرک و بت
אیمانی، تسلیم  شرک، كفر، بی). ۱۰۰/ یونس(عقلی و تعقل نكردن در אمور  عقلی و كم ، بی)۹۴و  ۵/ توبه(، فرאر אز جهاد )۱۲۵/

یق ترین مصاد ترین و ضعیف عقلی و كوتاهی در جهاد אلهی، درجات و مرאتب زیادی دאرد و كم نبودن در پیشگاه خدאوند، كم
دאند،  אین، هنگامی كه خدאوند، אهل بیت رא به طور مطلق אز هرگونه رجسی پاک و منزه می  بر بنا. شود آن رא هم شامل می

אند و باالترین مرאتب توحید  شده معصوم ترین شرک خفی و ضعف אیمان و دیگر אمور یاد  شود كه آنان حتی אز كوچک نتیجه می
. אه خدא و تسلیم و بندگی در برאبر خدא و تعقل و دورאندیشی در همۀ אمور در آنان وجود دאردو אیمان عملی و نظری و جهاد در ر

پردאزیم، به אین نكته هم باید توجه كرد كه  در אدאمۀ بحث، كه به تفسیر مصادیق אهل بیت در دو مكتب شیعه و אهل سنت می
شوند، در آن אفرאدی كه אهل  אق پاكی אز رجس شمرده میآیا אین كماالت و فضایل علمی و عملی باال، كه אز نظر قرآن مصد

های توحید و אیمان و بندگی و تعقل و  كنند، وجود دאرد و تاریخ چه كسانی رא باالترین نمونه سنت آنان رא אهل بیت معرفی می
  جهاد در رאه خدא نشان دאده אست؟

ها بیان شده  ی אز همسرאن אو و نکوهش شدید خدאوند אز آنبعض ، אفشای سرّ پیامبر به وسیلۀ۵تا  ۳در سورۀ تحریم، آیات . ١٩٣

אگر  ؛﴾إِنْ تَتُوبَا إِلَى אللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظاهَرא عَلَیهِ فَإِنَّ אللَّهَ هُوَ مَوْالهُ﴿: خوאنیم ها می بارۀ آن در אین آیات در. אست
هایتان אز حق منحرف شده אست و אگر بر ضد אو با هم همکاری کنید، بدאنید  لد] به نفع شما אست؛ زیرא[אز کار خود توبه کنید 

  .که خدא سرپرست و یاور אو אست

  .های دیگر خدא نسبت به آنان بیان شده אست در אدאمۀ آیه سرزنش
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برאی ترین فضایلی که هم  کنیم که معموالً عایشه אز ذکر کوچک در אحادیث אهل سنت مشاهده می :ثالثاً
که تنها همسری אست که پیش אز אزدوאجش با پیامبر،  مانند אین ؛کرده אست خوددאری نمی ،خود قائل بوده אست

شد و אین אمر نزد پیامبر و مسلمانان عصر  تطهیر شامل همسرאن پیامبر می אگر آیۀ. همسر دیگری ندאشته אست
کرد،  ر بزرگ در میان سایر فضائلش کوتاهی نمینزول وאضح و مسلم بود، قطعاً عایشه אز ذکر אین فضیلت بسیا

  .در حالی که در هیچ یک אز روאیات אسالم אز אو چنین فضیلتی نقل نشده אست

در منابع אهل سنت در تعیین مصادیق  )وآله علیه אهللا صلی(روאیات معتبر بسیاری که אز پیامبر אکرم  :رאبعاً
علی و فاطمه و حسن و حسین منحصر به حضرאت אهل بیت آمده אست و אین مصادیق رא در زمان وی 

 ١٩٤دאند، رא אز آن خارج می) سلمه نظیر אم (ی אز همسرאن بزرگوאر وی کرده אست و حتی بعض) אلسالم علیهم(
אگر هم در روאیاتی אندک אز  אین، بر بنا. کند که منظور אز אهل بیت، همسرאن پیامبرند کامالً אین نظر رא رد می

قبل، منافات دאرد و به  رده شده אست، با روאیات مسلم دستۀتطهیر شم ه אز مصادیق آیۀسلم  هل سنت، אمא
دאخل در אهل  هسلم    در بعضی אز همان روאیاتی که אم ،عالوه بر אین. توאند معتبر باشد دلیل אین تعارض نمی

» خاص«ه معنای دهد که وی אز مصادیق אهل بیت ب بیت شمرده شده אست، قرאئنی وجود دאرد که نشان می
  .بعدאً در אین باره توضیح بیشتری خوאهیم دאد که تر جزء آنان محسوب شده אست آن نیست، بلکه به معنایی عام

אگر همسرאن پیامبر جزو אهل بیت، به معنای خاص آن، بودند پیامبر در ماجرאی مباهله که موظف  :خامساً
بایست همسرאن  ، می)بحث خوאهد آمد ۀضیح آن در אدאمو تو(بود بهترین אفرאد אمت خود رא همرאه خود ببرد 

فقط علی  برد، در حالی که به گوאهی روאیات אهل سنت چنین نکرد و خود رא هم به عنوאن אهل بیت همرאه می
ماجرאی  رو אینאز  ».ندهست من  خدאیا אینان אهل بیت«: رא برد و فرمود) אلسالم علیهم(و فاطمه و حسنین 

  .که همسرאن پیامبر، مشمول معنای אهل بیت نیستند رینه دیگری אست بر אینمباهله دلیل و ق

تطهیر نیستند، پس چرא אین آیه در میان آیات  ۀאگر همسرאن پیامبر، مشمول آیسوאل אین אست که אمّا 
چنین  אلبیان  مجمعدر  ،مرحوم طبرسی ،مربوط به آنان قرאر گرفته אست؟ پاسخ אین سؤאل رא مفسر بزرگ

خوریم که در کنار هم قرאر دאرند، ولی אز  آیاتی برمیאین אولین بار نیست که در آیات قرآن به «: هدد می
ها، همچنین در کالم فصحای عرب و  گونه بحث قرآن پر אست אز אین. گویند موضوعات مختلفی سخن می

  .»אست های فرאوאنی برאی אین موضوع موجود אشعار آنان نیز نمونه

  :چنین אستאش  پاسخ دیگری بر آن אفزوده که خالصه אلمیزאن ۀسندمفسر بزرگ، نوی

                                                                                                                                            
وب همچنین در ماجرאی جنگ جمل אز عایشه אعمالی سر زده אست که به ویژه با معیارهای אهل سنت، گناهی بزرگ محس

رهبری אو در אین جنگ که به کشته شدن هزאرאن مسلمان، به ویژه بسیاری אز مؤمنان منجر شد، با نص صریح : شود می
دهد و نیز با אحادیث אهل سنت  های אجتماعی دستور می آیات، که همسرאن پیامبر رא به در خانه ماندن و عدم ورود به درگیری

همچنین جنگ وی، . אمر صریحاً پیشگویی کرده و אو رא برحذر دאشته بود، منافات دאرد ها پیامبر دخالت وی رא در אین که در آن
ها بر  تمام אین. قیام در مقابل خلیفۀ وقت و نیز دشمنی با صحابه אست که با نظریۀ عدאلت صحابه نزد אهل سنت منافات دאرد

ت خطاهای دیگری هم به بعضی אز همسرאن در منابع אهل سن. شود אساس معیارهای אهل سنت، گناهانی بزرگ محسوب می
پیامبر نسبت دאده شده אست که هم אز نظر قرآن و سنت و هم بر مبنای نظریات خاص אهل سنت گناه אست و به هیچ وجه با 

 .مقام طهارت مطلق که در אین آیه به אهل بیت نسبت دאده شده אست، سازگار نیست

 .رא ذکر خوאهیم کرد هایی אز אین روאیات در אدאمۀ بحث نمونه. ١٩٤
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تطهیر، همرאه آیات مربوط به همسرאن پیامبر نازل  ۀما هیچ دلیلی در دست ندאریم که آی
شود که אین قسمت جدאگانه نازل شده،  شده אست، بلکه אز روאیات به خوبی אستفاده می

بعد אز آن در کنار אین آیات قرאر دאده شده  آوری قرآن در عصر پیامبر یا אما هنگام جمع
  .אست

بگوید  )وآله علیه אهللا صلی(خوאهد به همسرאن پیامبر  توאن دאد אین אست که قرآن می پاسخ سومی که می
درخت عصمت و  ۀند و کسی که در زیر سایא אی قرאر دאرید که گروهی אز آنان معصوم که شما در میان خانوאده
د که אنتساب رאن مرאقب خود باشد و فرאموش نکنرאر گرفته، سزאوאر אست که بیش אز دیگدر کانون معصومان ق

کند و خدא و خلق  های سنگینی برאی אو אیجاد می אی که پنج معصوم پاک در آن אست، مسئولیت אو به خانوאده
  ١٩٥.خدא אنتظارאت فرאوאنی אز אو دאرند

  .خاندאن پیامبر אست منظور אز אهل بیت، تمام مردאن و زنان: تفسیر دوم

تطهیر، ضمیر جمع مذکر آمده אست و אین با همسرאن  که در آیۀ ر אز אهل سنت به دلیل آنبعضی دیگ
به ویژه خود پیامبر אکرم  ،אند که منظور אز אهل بیت، همسرאن אو و مردאن خاندאن אو کند، گفته پیامبر تطبیق نمی

ب مونث به جود وی در میان همسرאنش، لحن آیه אز خطاאست که خصوصاً به جهت و )وآله علیه אهللا صلی(
  .مذکر تغییر یافته אست

دאند  אما אین نظر نیز با همان روאیاتی אز אهل سنت که به هر حال همسرאن پیامبر رא אز شمول آیه خارج می
  .کند، منافات دאرد می) אلسالم علیهم(אمامان شیعه و حضرت زهرא  و آن رא منحصر به

) אلسالم  علیهم( ت علی و فاطمه و حسن و حسین، حضر)در زمان پیامبر(ز אهل بیت منظور א: تفسیر سوم
  .هستند

אز نظر مکتب تشیع، در زمان نزول . تفسیر دیگر برאی مصادیق אهل بیت در آیه تطهیر، دیدگاه شیعه אست
آنان نیز شامل אمامان هستند و بعد אز ) אلسالم علیهم(سن و حسین آیه، مصادیق آن حضرאت علی و فاطمه و ح

אین عقیده با آیات دیگری که حتی אز نظر منابع و دאنشمندאن אهل سنت هم، در علم و  אوالً زیرא ؛شود بعد می
تصریح روאیات پیامبر ثانیاً . عصمت و سایر فضایل آنان نازل شده אست، کامالً هماهنگ אست

و هماهنگی אین تصریحات با سایر  ه و موאرد دیگرאین آیمعرفی مصادیق אهل بیت در   )وآله علیه אهللا صلی(
گذאرد، در  ، جای هیچ تردیدی در صحت تفسیر سوم باقی نمیها آنروאیات و نیز با آیات مربوط به فضایل 

هایی  حال به ذکر نمونه. حالی که دو تفسیر گذشته، هم با آیات و هم با روאیات شیعه و אهل سنت منافات دאرد
  .پردאزیم در معرفی אهل بیت می )وآله علیه אهللا صلی(אکرم אز روאیات پیامبر 

                                                 
  .، ذیل آیۀ تطهیر۱۷ج  ، ناصر مکارم شیرאزی،تفسیر نمونه :ک.ها، ر برאی مصالعۀ بیشتر אین پاسخ. ١٩٥
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  ١٩٦אند؟ تطهیر چه کسانی אهل بیت در آیۀ

  :در منابع زیادی אز אهل سنت، روאیات بسیاری در معرفی אهل بیت آمده אست، אز جمله

یه پیامبر، حسن و حسین و فاطمه و علی رא در ردאی خود دאخل کرده و سپس אین آ«: گوید عایشه می .۱
  ».١٩٧﴾ ...אنما یرید אهللا ﴿: رא تالوت کرد

سلمه بر پیامبر نازل شد،   אم در خانۀ) آیه تطهیر(ی که אین آیه هنگام«: گوید سلمة می  عمربن אبی .۲
  :با ردאی خود پوشاند و سپس فرمودفاطمه و حسن و حسین و علی رא 

 خدאیا אینان אهل بیت من؛ یرאًطهِم تَهُرْهِّطَوَ سَجْאلرِّ ُمنهُعَ بْهَاذْیتی فَبَ هلُأ الءِؤُهَ مَّهُאللَّ
אی «: سلمه گفت  אم. رא کامالً پاکیزه گردאن ها آنند، ناپاکی رא אز آنان دور کن و هست

ی لَعَ نتِأوَ کِکانِی مَلَعَ نتِأ«  :پیامبر فرمود »هستم؟ ها آنپیامبر خدא آیا من هم با 
  ١٩٨.»و فرد خوبی هستی] ی خود بمانسرجا: یا[تو جایگاه خودت رא دאری  ؛»رٍیْخَ

 ،که پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین رא در ردאی خود پیچید بعد אز آن«: گوید قع میسא وאثلة بن .۳
  : رא تالوت کرد و فرمود) آیه تطهیر(אین آیه 

                                                 
 ۶۳۷، אحادیث ۱۷ـ  ۱۴۰، ص ۲ج (، ذیل آیۀ تطهیر אلتنزیل شوאهدحاکم حسکانی אز مفسرאن معروف אهل سنت در تفسیر . ١٩٦

جزء אهل بیت و مصدאق ) אلسالم علیهم(ها، علی و فاطمه و حسنین  در تمام آنحدیث آورده אست که  ۱۳۰، بیش אز )۷۷۴تا 
، ذیل آیۀ אلدر אلمنثور ترین عالمان و مفسرאن אهل سنت אست، در تفسیر سیوطی نیز که אز بزرگ. אند آیۀ تطهیر معرفی شده

  .کند می  ن چهار تن رא جزء אهل بیت معرفیها אی کند و در همۀ آن تطهیر، روאیات زیادی رא אز رאویان و منابع مختلف ذکر می

، در روאیاتی متعدد، )آلهو  علیه  אهللا  صلی(باب مناقب אهل رسول  کتاب معرفة אلصحابه،، אلمستدرک علی אلصحیحینحاکم نیشابوری در 
به ویژه با به عنوאن مصادیق آیۀ تطهیر و אهل بیت، אین روאیات رא، ) אلسالم  علیهم(ضمن معرفی علی و فاطمه و حسنین 

  .معیارهای بخاری و مسلم، صحیح دאنسته אست

روאیاتی به همین مضمون آورده و حدیث رא صحیح و ) ۱۵۲و  ۱۵۰، ص ۲جزء (در چند موضع  אلسنن אلکبریبیهقی نیز در 
  .رאویان آن رא ثقه معرفی کرده אست

مطلب آمده אست که علی و فاطمه و حسنین به طور کلی در אکثر قریب به אتفاق منابع تفسیری و روאیی אهل سنت، همین 
   .مصدאق אهل بیت در آیۀ تطهیرند و در אین جهت مخالفی میان آنان وجود ندאرد) אلسالم علیهم(

بارۀ آیۀ تطهیر  بعضی אز عالمان بزرگ شیعه نیز در آثار خود، به تفصیل به معرفی منابع אهل سنت و نظر علمای آنان در
های آن، بیش אز هفتاد منبع אز  ، قاضی نور אهللا شوشتری، در جلد دوم و پاورقیאحقاق אلحقر شرح د: אند؛ אز جمله پردאخته

در جلد نهم و بیست و دوّم אین كتاب نیز روאیات زیاد دیگری אز אهل سنت . منابع אهل سنت در אین مورد گردآوری شده אست
حدیث אز کتب مختلف  ۴۱، ۱، باب ۲، مقصد ۳بحرאنی، ج  هاشم غایة אلمرאمهمچنین در . بر موאرد گذشته אفزوده شده אست

 .אند، نقل شده אست مصدאق آیۀ تطهیر معرفی شده) به معنای شیعی آن(אهل سنت در אین مورد که אهل بیت 

 .)وآله  علیه  אهللا صلی(، کتاب فضائل אلصحابه، باب فضایل אهل بیت אلنبی صحیح مسلم. ١٩٧

سورۀ אحزאب، کتاب אلمناقب، باب مناقب אهل بیت אلنبی و شبیه به همین مضمون אز אم  ، کتاب تفسیر אلقرآن،سنن ترمذی. ١٩٨
אین ) ۳۷۸۷و  ۳۲۰۵شمارۀ ( صحیح سنن ترمذیאلبانی در کتاب ). آلهو  علیه  אهللا  صلی(سلمه، باب فی فضل فاطمة بنت محمد  

 .حدیث رא صحیح دאنسته אست
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 ۀאز هم[ند و هست خدאیا אینان אهل بیت من؛ قّحَأیتی بَ هلُأیتی وَبَ هلُأ الءِؤُهَ مَّهُאللَّ
  ١٩٩.»سزאوאرترند] مردم نسبت به אین آیه

نازل شد، پیامبر با ردאی خود علی و فاطمه و ) تطهیر آیۀ(هنگامی که אین آیه «: گوید می سلمه אم . ۴
  :ان باال برد و دو بار تکرאر کرددست خود رא به سوی آسم رא در بر گرفت و سپسحسن و حسین 

رא کامالً  ها آناپاکی رא אز آنان دور کن و ند، نهست خدאیا אینان אهل بیت و خاصّان من
  .پاکیزه گردאن

خیر هستی  تو بر رאه": پیامبر فرمود "هستم؟ ها آنمن پرسیدم، یا رسول אهللا من هم با ": گوید می هسلم אم 
  ٢٠١و٢٠٠]".ولی جزو אینان نیستی[

                                                 
אحمد بن حنبل در موאضع متعدد دیگری אز مسند خود نیز . ثلة بن אسقعאحمد بن حنبل حدیث وא ،مسند אلشامیین ،مسند .١٩٩

 אحمد بن حنبل شرح مسندאحمد محمد شاکر، در . آورد بارۀ آیه تطهیر و معرفی مصادیق אهل بیت می  شبیه אین روאیات رא در
هاشم، بدאیۀ مسند  ند بنی ، مسمسند אحمد بن حنبلאز جمله ذیل روאیتی در . کند به صحت بعضی אز אین אحادیث تصریح می

بار دیگر علی و فاطمه و حسن و حسین رא مصدאق אین آیه ذکر   ، که در آن پیامبر یک۳۰۶۲عبد אهللا بن אلعباس در شمارۀ 
  .»إِسناده صحیح«: گوید کند، می می

با معیارهای بخاری و مسلم ، حدیث باال رא )وآله علیه  אهللا  صلی(، باب مناقب אهل رسول אهللا אلمستدرکحاکم نیشابوری هم در 
 .شبیه همین حدیث رא אز وאثله آورده אست) ۱۵۲، ص ۲جزء ( אلسنن אلکبریهمچنین بیهقی در . صحیح دאنسته אست

 .)وآله علیه  אهللا صلی(زوج אلنبی  همسل ، אحمد بن حنبل، باقی مسند אالنصار، حدیث אم مسند. ٢٠٠

אما حتی . سلمه هم جزو אهل بیت شمرده شده אست  אندک אز אهل سنت، אم گونه که کمی قبل אشاره شد، در روאیاتی همان. ٢٠١
دهد که وی دאخل معنای אهل بیت به معنای  مضمون بعضی אز אین روאیات، به فرض آن هم که صحیح باشند، نشان می

: گوید که سلمه می  خوאنیم که אم سلمه می ، باقی مسند אالنصار، حدیث אم אحمد بن حنبل مسندאز جمله در . خاص آن نیست
، ردאی خود رא دور علی و فاطمه و حسن و حسین پیچید و سه بار אین جمله رא تکرאر کرد که )وآله علیه אهللا  صلی(پیامبر «

سلمه  אم . »ها رא به طور کامل پاک و مطهر گردאن خدאیا אینان خاندאن من هستند، هرگونه آلودگی رא אز آنان بردאر و آن
من هم بعد אز . »بلی، دאخل ردאی من شو«: حضرت فرمود» م یا رسو ل אهللا، آیا من אز خاندאن شما نیستم؟پرسید«: گوید می

  .»بارۀ علی و دو فرزندش و فاطمه تمام شد، دאخل آن شدم آن که دعای پیامبر در

د که آیۀ تطهیر و دعای پیامبر، شو ، معلوم می»من بعد אز دعای پیامبر، دאخل ردאی אو شدم«: گوید سلمه که می  אز אین عبارت אم
سلمه مشمول آیۀ تطهیر و دعای خاص پیامبر برאی پاک بودن آنان אز هرگونه گناه و   فقط אختصاص به آنان دאشته אست و אم

شود؛ چرא که در غیر אین صورت پیامبر در همان زمان که ردאی خود رא  آلودگی و به عبارت دیگر برאی عصمت کامل وی نمی
پس معلوم . کرد کرد و سپس برאی همۀ آنان دعا می خوאند و دאخل آن می سلمه رא هم فرא می ار تن پوشاند، אم بر آن چه

אما אز آن . بارۀ آن چهار تن صادق بوده אست شود که אصطالح אهل بیت در آیۀ تطهیر، معنایی بسیار خاص دאرد که فقط در می
عالوه ) وآله علیه  אهللا صلی(ود אز گناه و آلودگی به دور بوده אست، پیامبر אکرم سلمه حقیقتاً مؤمنی صالح و در حدّ خ جا که אم 

رو وی به عنوאن همسر باتقوאی   تر قائل شده و אز אین بر آن معنای خاص، برאی אصطالح אهل بیت و تطهیر، معنایی عام
سلمانُ منّا «: شیعه گفته شده אست به همین معنای عام אست که در روאیات. پیامبر، مصدאق אهل بیت אو شمرده شده אست

אین، بر אساس אحادیث معتبر אسالمی، אهل بیت به معنای خاص آن، که   بر بنا. ؛ سلمان جزو ما אهل بیت אست»אهلَ אلبیت
אگر تمام . شود ها می مستلزم عصمت و برگزیدگی آنان אست، فقط شامل حضرאت علی و فاطمه و فرزندאن معصوم آن

دאشت، در حالی که نه تنها حتی در  صدאق אهل بیت در آیۀ تطهیر بودند، قطعاً روאیاتی در אین مورد وجود میهمسرאن پیامبر، م
  :کند؛ به عنوאن نمونه روאیات אهل سنت هم چنین چیزی وجود ندאرد، بلکه אحادیثی هم در منابع آنان، אین نظر رא کامالً رد می
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אست که در زمان شده، حتی در منابع אهل سنت، אین حقیقت مسلم אین، אز مجموع روאیات یاد بر بنا
به طور قطع مصدאق אهل بیت و ) אلسالم علیهم(، علی و فاطمه و حسنین )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
ند و حتی آن אحادیثی هم که در אین منابع، بعضی אز همسرאن حضرت رسول بود تطهیر ۀمشمول آی

تطهیر و אهل بیت  رא مصدאق آیۀهار تن کند، باز هم آن چ رא جزو אهل بیت معرفی می )وآله علیه אهللا صلی(
حتی یک روאیت معتبر در متون אهل سنت هم وجود ندאرد که آنان رא אز شمول آن خارج بدאند و به אین . دאند می

آنان صادق  بارۀ درترتیب تمام فضایلی که پیامبر در موאضع دیگر در مورد אهل بیت خود معرفی کرده אست، 
تطهیر، אختالفی وجود دאرد، بر سر אین אست که آیا غیر  ۀمورد مصادیق אهل بیت در آیאگر در  אین، بر بنا. אست

مشمول آیه هستند یا خیر، وگرنه در مورد علی و فاطمه و  ،مانند همسرאن پیامبر ،אز آنان هم کسان دیگری
ب تصریح ه אین مطلبعضی אز دאنشمندאن بزرگ אهل سنت ب. אختالفی وجود ندאرد) אلسالم علیهم(حسنین 
  : گوید تطهیر می کثیر در تفسیر خود، ذیل آیۀ  אبن אز جملهאند؛  کرده

فقط همسرאن پیامبرند و شامل ) تطهیر אز אهل بیت در آیۀ(گوید که منظور אگر کسی ب
آیه  زیرא אحادیث وאردشده داللت دאرد که مرאد ؛شود، אین سخن אشکال دאرد غیر آنان نمی

  .تر אز آن אست عام

  .کند داللت می ،چه گفته شدند که بر آنک אحادیث بسیاری رא نقل میسپس وی 

  مباهله و אفضلیت אهل بیت ۀآی .۳

بْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَכَ مِنَ אلْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْא نَدْعُ أَ﴿
  ٢٠٢﴾مَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ אللَّهِ عَلَى אلْكاذِبِینَأَنْفُسَكُمْ ثُساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَِنوَ

باز هم אز ( ،به تو رسیده אست) حضرت مسیح بارۀ در(אگر بعد אز دאنشی که  ،)אی پیامبر(
بگو که  ها آنبه  ،)و سخن تو رא نپذیرفتند(کسانی با تو محاجه کردند ) میان مسیحیان

کنیم و شما هم فرزندאن خود رא، ما زنان خود رא  میبیایید ما فرزندאن خود رא دعوت 

                                                                                                                                            
سلمه روאیت شده אست که وقتی پیامبر אهل بیت خود رא زیر ردאی خود جمع   אز אم سیوطی، ذیل آیۀ تطهیر، אلمنثوردر در تفسیر 

تو אنسان خوبی «: کرد، من ردאی אو رא باال زدم تا همرאه آنان دאخل شوم، ولی پیامبر آن رא אز دست من کشید و فرمود
  .»إنَّکِ عَلی خَیْرٍ«: ؛ فَرَفَعْتُ אلْکِساءَ ألدْخُلَ مَعَهُمْ، فَجَذَبَهُ من یَدی وَقالَ»هستی

، در ذیل آیۀ تطهیر، אز عایشه روאیت شده אست که رسول אهللا رא دیدم که علی و فاطمه و حسن و کثیر אبن تفسیر همچنین در 
خدאیا אینان אهل بیت من هستند، پس هر «: ها אندאخت و فرمود خود رא بر روی آن) عبای(حسین رא صدא زد و سپس لباس 

یا رسول אهللا، : "من نزدیک آمدم و پرسیدم«: گوید عایشه می. »ها رא به طور کامل پاک گردאن ن دور کن و آنآلودگی رא אز آنا
؛ تَنَحّی، فَإنَّکِ "تو אنسان خوبی هستی) دور شو، فاصله بگیر(کنار برو : "حضرت فرمود" آیا من هم אز אهل بیت شما هستم؟

  .»علی خَیْرٍ

אز پیامبر پرسیدم که آیا من جزو אهل بیت شما «: گوید آمده אست که عایشه می ۶۸۳، ح ۲ج  ،شوאهد אلتنزیلو نیز در تفسیر 
  .»، ولی مرא همرאه علی و فاطمه و حسنین دאخل ردאی خود نکرد"تو فرد خوبی هستی: "نیستم؟ حضرت فرمود

تو : "ل بیت شما نیستم؟ حضرت فرمودمن پرسیدم که یا رسول אهللا، آیا من אز אه«: گوید سلمه می  همچنین در حدیث دیگری، אم
، ۷۶۵؛ نیز در حدیث )۷۵۷همان، ح (؛ »، אما نفرمود که تو אز אهل بیت من هستی"אنسان خوبی هستی و אز همسرאن پیامبری

  .»هستی، بلکه فرمود تو فرد خوبی هستی) אهل بیت(به خدא قسم که پیامبر نفرمود که تو با آنان «: گوید سلمه می  אم

 .۶۱/ رאنآل عم. ٢٠٢
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کنیم و شما هم  کنیم و شما هم زنان خود رא، ما نفوس خود رא دعوت می دعوت می
کنیم و لعنت خدא رא بر دروغگویان  می) و یکدیگر رא نفرین(سپس مباهله . نفوس خود رא

  .دهیم قرאر می

אز . אمت خود رא جمع کند تا با مسیحیان مباهله نمایند بر אساس אین آیه پیامبر موظف شد که אفرאدی אز
آن جا که مباهله کردن אمر بسیار خطیری אست که شکست در آن مساوی رسوאیی پیامبر אسالم 

ست، پس وی موظف بود که برאی אین کار برترین و א کذب אدعای نبوت אو ۀو نشان )وآله علیه אهللا صلی(
אز طرف دیگر چون آیه אلفاظ جمع به . با خود ببرد ،هستند هستجاب אلدعوترین אفرאد אمت خود رא که م مقرب

های  ها و صالحیت ی رא که ویژگی، پیامبر وظیفه دאشت که تمام کسان)فرزندאن، زنان، نفوس(کار برده אست 
ند، دאر، کسانی رא گزینش ک خوאست אز بین אفرאد صالحیت با خود ببرد و به فرض هم که می ،شده رא دאرندذکر
با خود به ها رא  آن )وآله علیه אهللا صلی(אین کسانی رא که رسول אکرم  بر بنا. رא برگزیند ها آنبایست برترین  می

همچنین در آیه تعابیری به کار رفته אست که نشان . مباهله برده אست، باید برترین אفرאد אمت אسالم باشند
 ،پیامبر به دستور آیه کودکانی رא با خود برد. ولی نیستدهد برتری אین אفرאد، فقط یک برتری نسبی و معم می

אز . تر باشند تر و مقرب در حالی که میان אصحاب پیامبر باید אفرאدی باشند که معموالً אز یک کودک، بسیار عالم
کودکان دیگر و حتی با אصحاب بزرگ  کان אز نظر مقام قرب و فضل با همۀشود که אین کود אین جا معلوم می

 ،ست یعنیא همچنین پیامبر در مباهله کسی رא با خود آورد که در حکم نفس و جان אو. سابقه تفاوت دאرندو با
کسانی  אین، بر بنا. אست )وآله علیه אهللا صلی(مقام אو نزد خدאوند همسنگ و قابل قیاس با مقام حضرت رسول 

رتبه و قابل  و אگر کسان دیگری همدאشتند  انناتفاوت عظیمی با تمام مسلم ،که در مباهله حضور دאشتند
  .رא هم با خود بیاورد ها آنجمع در آیه موظف بود که  ۀبودند، پیامبر به دلیل صیغ ها آنمقایسه با 

אبنائنا و نسائنا «که کلمات אند  شود که گفته אز همین جا پاسخ אشکال بعضی אز אهل سنت روشن می
به عنوאن فرزندאن و یک نفر رא به عنوאن زنان و یک نفر رא به  ولی پیامبر فقط دو نفر رא ،جمع אست» אنفسناو

  .کند عنوאن نفوس با خود برد و אین با قوאعد אدبی تطبیق نمی

ولی عمالً אین آیه مصادیق  ،پاسخ אین אست که هرچند عبارאت آیه به صورت جمع به کار رفته אست
کند که در میان تمام אمت خود  موظف میبه بیان دیگر آیه پیامبر رא  .دیگری در خارج ندאشته אست

با خود ببرد، ولی پیامبر با عمل خود نشان دאد که جز אین چهار تن، عمالً  ترین אفرאد رא برאی مباهله باصالحیت
אین مانند آن אست که معلمی بگوید تمام شاگردאنی که . کس دیگری صالحیت همرאهی با وی رא ندאشته אست

אین نشان . برאی گرفتن جایزه نزد من بیایند، ولی فقط یک نفر مرאجعه کند ،אند تهدر درس من نمره بیست گرف
ولی در عمل فقط یک مصدאق برאی آن  ،دهد که هرچند عبارت معلم به صورت جمع به کار رفته אست می

  .وجود دאشته אست

لی آیه فقط یک و ،های متعددی برאی אین אمر وجود دאرد که عبارت آیه جمع אست در قرآن کریم نمونه
سوره آل عمرאن که به تصریح  ۱۷۳ ۀمصدאق دאشته אست، مانند آیه والیت که توضیح آن خوאهد آمد و آی

یا فرد (אخطب   حیّ بن بارۀ درهمین سوره که  ۱۸۱ ۀنعیم بن مسعود אست و آی بارۀ درجمعی אز مفسرאن 
 ۀسور ۲۷۴و  ۲۱۵منافقون و آیات  אز سورۀ ۸ۀ ممتحنه، آیۀ سور ۀ אولمائده، آی سورۀ ۵۲ ۀآی. אست) دیگری

  .های دیگری אز אین مطلب אست بقره نمونه

  .چه کسانی رא با خود به مباهله برد )وآله علیه אهللا صلی(حال ببینیم که حضرت رسول 
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  مباهله ۀمعرفی برگزیدگان مربوط به آی

در تمام . کند رא معرفی می روאیات بسیار زیاد در منابع شیعی و אهل سنت، به صرאحت אین برگزیدگان
  :אیات، مطالبی شبیه به مضمون زیر آمده אسترو אین

: نازل شد، پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین رא صدא زد و فرمود] مباهله ۀآی[هنگامی که אین آیه 
  ٢٠٣.ندهست خدאیا אینان אز خاندאن من ؛»אللهم هوالء אهلی«

  دهچكی

برد و دאشتنِ אین مقام رא برאی  نام می ،ر אز نبوت و رسالت אستكه غی ،قرآن אز مقامی به نام אمامت 
  .دאند ممكن می ،كه معصوم باشند ، به شرط آن)אلسالم لیهع(حضرت אبرאهیم  אنفرزند

אما در آیات و אحادیث אسالمی، وی . مسلماً پیامبر אسالم به عنوאن فرزند אبرאهیم، دאرאی مقام אمامت אست 
ست كه قرآن و سنت، אمكان א אین بدאن معنا ؛نه خاتم אمامان ،معرفی شده אست به عنوאن خاتم پیامبرאن

  .پذیرد مقام אمامت رא بعد אز پیامبر אسالم می ۀאدאم

كند كه علم كامل به قرآن و نیز عصمت אلهی دאرند و مقام  آیات مختلف قرآن، برگزیدگانی رא معرفی می 
همچنین بعضی . موظف به אطاعت مطلق אز آنان هستندآنان אز تمام אفرאد אمت باالتر אست و همگان 

  .كند ن معرفی میاناآیات، فرد یا אفرאد خاصی رא به عنوאن رهبر و سرپرست مسلم

 ؛روشن אست ها آنعلمی دאده شده אست كه تمام قرآن در قلب  ها آنكند كه به  قرآن كسانی رא معرفی می 
אز خلفا، صحابه و علمای אسالمی  کدر مورد هیچ یאین ویژگی . قرآن دאرند ۀعلم كامل به هم ،یعنی

  .אند ت چنین אدعایی ندאشتهئهم هرگز جر ها آنو خود  ستصادق نی

                                                 
، کتاب אلمناقب، باب مناقب علی بن سنن ترمذیطالب؛  ، کتاب فضایل אلصحابه، باب فضایل علی بن אبی صحیح مسلم .٢٠٣

طالب؛ ترمذی در ذیل אین حدیث، آن رא حَسَن و صحیح خوאنده אست؛ همچنین کتاب تفسیر אلقرآن، باب سورۀ آل  אبی 
حاکم  אلصحیحین وقاص؛ אلمستدرک علی אسحاق سعد بن אبی  سند אبی مسند אلعشره، م، مسند אحمد بن حنبلعمرאن؛ 

؛ حاکم نیشابوری אین حدیث رא با معیارهای )وآله  علیه  אهللا صلی(אلصحابه، باب مناقب אهل رسول אهللا  نیشابوری؛ کتاب معرفة
  .دאند بخاری و مسلم صحیح می

ی با همین مضمون אز منابع مختلف روאیی، در ذیل آیۀ مباهله همین حدیث رא با אحادیث دیگر אلدر אلمنثورسیوطی در تفسیر 
  .چند روאیت به همین مضمون ذکر کرده אست) ۶۳، ص ۷جزء ( אلسنن אلکبریبیهقی در . نقل کرده אست

شتری، ، אثر قاضی شوאحقاق אلحق در کتاب: אند؛ אز جمله دאنشمندאنی אز شیعه نیز אین אحادیث رא אز منابع אهل سنت گردآوری کرده
عبارאت حدود شصت نفر אز علمای بزرگ אهل سنت אز کتب خود آنان ذکر شده אست که بر ) ۷۶تا  ۴۶، אز صفحۀ ۳جلد (

در روز ) وآله علیه אهللا  صلی(ها تصریح شده אست که حضرت رسول  در آن) وآله  علیه אهللا  صلی(אساس روאیات پیامبر אکرم 
و  ۷۰ـ  ۹۱وی در جلد نهم، ص . رא به عنوאن אهل بیت خود، با خود همرאه برد) مאلسال علیهم(مباهله علی و فاطمه و حسنین 

غیر אز منابعی که ذکر کردیم، אسامی بعضی دیگر . نیز موאرد زیاد دیگری رא אفزوده אست ۵۴تا  ۳۳جلد بیست و دوّم، אز صفحه 
 تفسیر אلجامعאز آلوسی،  ی، تفسیر روح אلمعانیفخر رאز تفسیر طبری، تفسیر: אند אز אز אین علمای بزرگ و آثار آنان عبارت

אز אالصابه ، تفسیر بیضاویאز نیشابوری،  ، אسباب אلنزولאز زمخشری ، تفسیر کشافאز طنطاوی تفسیر אلجوאهرאز قرطبی، 
 .אثیر אز אبن  جامع אالصولحجر عسقالنی و   אبن
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ه قرآن دאرند، אمامان אند كه علم كامل ب به تصریح روאیات شیعه و سنی، تنها كسانی كه אدعا كرده 
. אند مل هم אدعای خود رא ثابت كردهع هستند و در) אلسالم علیهم(زهرא  حضرت فاطمۀ شیعه و گانۀ دوאزده

  .كه אز پاسخ آن عاجز مانده باشنددر طول تاریخ، هیچ پرسش قرآنی و دینی אز آنان نشده אست 

تكوینی خدא به אین تعلق گرفته אست كه  د كه אرאدۀكن تطهیر، אهل بیت پیامبر رא كسانی معرفی می ۀآی 
  .پاک و مبرא و معصوم باشند به طور كامل گناه و آلودگی آنان אز هرگونهفقط 

. אوالً در آیه ضمیر جمع مذكر به كار رفته אست: زیرא ستند؛منظور אز אهل بیت در אین آیه همسرאن پیامبر نی 
. تطهیر سازگار نیست ۀאند كه با مقام عصمت در آی ثانیاً بعضی אز همسرאن پیامبر، خطا و گناهانی دאشته

رאبعاً روאیات خود אهل سنت، . אند د قائل نشدهوضیلتی رא برאی خثالثاً همسرאنی مانند عایشه چنین ف
  .אند خاص آن، خارج دאنسته به معنای ،تطهیر و אهل بیت پیامبر ۀهمسرאن پیامبر رא صریحاً אز مصدאق آی

حسنین  تطهیر، در زمان پیامبر، علی و فاطمه و ۀبر אحادیث متوאتر شیعه و אهل سنت، אهل بیت در آی بنا 
  .ندهست) אلسالم همعلی(

אعم אز مرد و زن و  ،ترین אفرאد אمت خود رא مباهله، پیامبر موظف شد كه برترین و مقرب ۀאساس آی بر 
دهد كه پیامبر در אین جا هم  توאریخ و روאیات אهل سنت نشان می. برאی مباهله با مسیحیان ببرد ک،كود

  .با خود همرאه برد، تطهیر بودند ۀتن رא كه مصدאق אهل بیت در آی همان چهار

אین  ،برد، پیامبر אفرאد كمتری رא با خود برد خالف ظاهر دستور آیه كه אلفاظ جمع به كار می كه بر دلیل אین 
بود كه در مقام وאقعیت خارجی، אین آیه مصادیق دیگری در عالم خارج ندאرد وگرنه پیامبر موظف بود كه 

ترین אفرאد אمت אسالم در  تن باالترین و بافضیلت آن چهار دهد كه אین نشان می .رא هم با خود ببرد ها آن
 .آن زمان بودند
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  مربوط אست؛ )وآله علیه אهللا یصل(بعضی دیگر אز آیاتی که به موضوع אمامت و جانشینی پیامبر אسالم  

  .دلیل ذکر نشدن אسامی אمامان در قرآن بارۀ درپاسخ به یک אشکال  

  مروری بر مباحث پیشین

گفت که خدאوند به آنان علم و  در جلسۀ قبل با بعضی אز آیاتی آشنا شدیم که אز برگزیدگانی سخن می
. گردאند می )وآله علیه אهللا صلی(ر אسالم رא الیق جانشینی پیامب ها آنعصمت و کماالتی دאده אست که 

در אین جلسه با . همچنین روאیاتی رא، به ویژه אز منابع אهل سنت، در معرفی مصادیق آن برگزیدگان نقل کردیم
آیات دیگری در موضوع אمامت آشنا خوאهیم شد و به אین پرسش مهم که چرא אسامی אین برگزیدگان אلهی در 

  .دهیم میقرآن نیامده אست، پاسخ 

  عصمت و علم آنان אولی אألمر،آیۀ . ۴
یکی אز آیاتی که خدאوند در آن، کسانی رא به عنوאن رهبرאن و زمامدאرאن אمت אسالم به مردم معرفی 

  :معروف אست אولی אألَمر ۀنساء אست که به آی ۀسور ۵۹ۀ نماید، آی می ها آنکند و آنان رא ملزم به אطاعت אز  می

  ﴾مْکمِنْ عُوא אلرَّسُولَ وَאولی אألمرأَطِیعُوא אللَّهَ وَینَ آمَنُوא أَطِییا أَیهَا אلَّذِ﴿

 אولی אألَمر، אز خدא אطاعت کنید و אز )אید و مسلمان شده(אید  אی کسانی که אیمان آورده
  .אطاعت کنید ،ستא که אز خود شما) صاحبان فرمان(

  داللت آیه

دقیق و مهم  ۀنکت. אطاعت کنید» אولی אألَمر«دهد که אز  یدر אین آیه خدאوند به تمام مسلمانان دستور م
زیرא هم در متن  قید و شرط مطرح شده אست؛ صورت بی در אین آیه אین אست که אطاعت אز آنان در אین آیه به

در کنار אطاعت אز  ها آنאطاعت אز  که אینمشروط به هیچ قید و شرطی نشده אست و هم  ها آنآیه אطاعت אز 
دאنیم که پیروی אز خدא و پیامبر، به طور مطلق بر همه وאجب  ل آمده אست و به دالیل عقلی میخدא و رسو

قید و شرط بر  אطاعت אز پیامبر رא بی ایی אز آن در مباحث عصمت گفته شد،ه که نمونه، אست و دالیل نقلی نیز
خدא و رسول مطرح شده אست، به نیز که همرאه אطاعت  אولی אألمرאطاعت אز  אین، بر بنا. همه وאجب کرده אست

بار   فقط یک، אولی אألمردر آیه، برאی رسول و  که אینقید و شرط بر همه وאجب אست، به ویژه  طور مطلق و بی
 توאند بر אین نکته باشد که אطاعت אز אولی אألمر، به کار رفته אست و אین خود قرینۀ دیگری می» אطیعوא«کلمۀ 

  .قید و شرط אست لق و بیهمانند אطاعت אز پیامبر، مط

  אولی אألمرعصمت 

قید و شرط אز آنان  در مباحث مربوط به عصمت پیامبرאن گفته شد که چون خدאوند دستور به אطاعت بی
ۀ مزبور אطاعت در آی که אینحال با توجه به . معصوم باشند باید אز هر خطایی ها آنشود که  دאده אست، ثابت می

شود که آنان نیز همانند  جا معلوم می قید و شرط مطرح شده אست، אز אین مطلق و بیهم به نحو  אز אولی אألمر
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قید و شرط אز کسی که  زیرא بر אساس آیات و روאیات، אطاعت بی ؛پیامبر، باید אز هر گناه و خطایی معصوم باشند
مردم باید אز  )وآله علیه אهللا صلی(אما وאضح אست که در زمان پیامبر אکرم  ٢٠٤.جایز نیست ،کند گناه یا خطا می

 .ستא مربوط به بعد אز אو یعنی אطاعت אز جانشینان אو אولی אألمرאطاعت אز  رو אینوی אطاعت کنند و אز 
در دالیل عقلی אمامت گفتیم که چون  ٢٠٥.جانشینان پیامبر هم، بر אساس אین آیه، باید معصوم باشند אین، بر بنا

هند، אز رא در تبیین قرآن و تعلیم و تربیت و رفع אختالف مردم אدאمه دوی  ۀجانشینان پیامبر باید همان وظیف
شود و  شده به طور درست و کامل אنجام نمی زیرא در غیر אین صورت وظایف یاد رو باید معصوم باشند؛ אین

                                                 
 .به بحث دالیل عقلی و نقلی عصمت رجوع کنید. ٢٠٤

 ،فخر رאزی. אند بعضی אز مفسرאن بزرگ אهل سنت نیز با همین אستدالل، عصمت אولی אألمر رא نتیجه گرفتهجالب אست که . ٢٠٥
אولی אألمر همین  ۀخود، ذیل آی تفسیر کبیرترین تفاسیر آنان אست، در  که אز دאنشمندאن بزرگ אهل سنت و تفسیر وی אز مهم

ر אین آیه به طور مطلق دستور אطاعت אز אولی אألمر رא دאده אست و خدאوند متعال د« :گوید کند و می אستدالل رא مطرح می
زیرא אگر معصوم אز خطا نباشد،  ؛کسی رא که خدאوند به نحو جزم و قطع دستور به אطاعتش دهد، حتماً باید معصوم אز خطا باشد

کار خطا فرمان دאده باشد، در حالی  آید که خدא به الزم می ،کند و خدא هم دستور به پیروی אز אو دאده אست وقتی که خطا می
אین אمر آن אست که در فصل وאحد و אز جهت وאحد،  ۀنتیج. خدאوند אز آن نهی کرده אست ،که خطا אز آن جهت که خطا אست

و אین محال ] .یعنی خدא، هم فرمان به אطاعت אز فعل خطا دאده و هم אز آن نهی کرده אست[ ؛آید אجتماع אمر و نهی الزم می
باید معصوم אز  ،אز אو دאده אست] قید و شرط و بی[ شود که کسی رא که خدא دستور به אطاعت قطعی ثابت می ،אین بر بنا. אست

אما فخر رאزی در אدאمۀ אستدالل خود  .»حتماً باید معصوم باشد ،خطا باشد و در نتیجه אولی אألمری که در آیه مطرح شده אست
شناختیم و به  توאنند بعضی אز אفرאد אمت אسالم باشند؛ زیرא אگر چنین بود، باید آنان رא می گیرد که אین معصومان نمی نتیجه می

شود که مجموع אمت אسالم، یعنی אجماع אمت، معصوم אز  شدند، در حالی که چنین نیست و אز אین جا معلوم می ما معرفی می
  .خطا אست

אند، در حالی  شناسیم و به ما معرفی نشده گونه אین معصومان رא نمیאستدالل فخر رאزی در אین قسمت بسیار عجیب אست؛ زیرא چ
های دیگر رא هم در אدאمه مباحث  هایی אز آن رא ذکر کردیم و بعضی نمونه که אنبوهی אز روאیات در منابع אهل سنت، که نمونه

عصمت אهل بیت و אمامان شیعه  אیم، به روشنی حاکی אز ها رא هم در אین جزوه نیاورده ذکر خوאهیم کرد و بخش אعظم آن
دאند، ولی אین همه روאیات  چگونه אست که فخر رאزی، دستور به אطاعت مطلق אز אولی אألمر رא حاکی אز عصمت آنان می. אست

دهد و در  می) אلسالم علیه(و به ویژه حضرت علی ) אلسالم علیهم(پیامبر رא که همین دستور رא در אطاعت אز אهل بیت و אئمه 
  .کند گیرد و אستدالل خود رא در אین جا فرאموش می م منابع אهل سنت هم آمده אست، دلیل بر عصمت و معرفی آنان نمیتما

در تمام طول تاریخ אسالم در چهارده   بارۀ عصمت مجموع אمت אسالم هم نادرست אست؛ زیرא אوالً عالوه بر אین، אستنباط وی در
א، غیر אز آنچه نص صریح کتاب و سنت אست؛ مانند عقیدۀ کلی به توحید و نبوت، قرن گذشته هیچ مورد عقیدتی یا عملی ر

توאن یافت که عمالً אمت אسالم بر آن אتفاق نظر دאشته  معاد یا نماز، روزه و حج که אرتباطی به אجماع خود אمت ندאرد، نمی
حقیقت دستور آیه به אطاعت אز אجماع אمت،  باشند و אجماع تمام אمت بر موضوعی وאحد، محال و یا قریب به محال אست و در

ثانیاً در همین אستنباط فخر رאزی تناقضی وجود دאرد و آن אین אست که خدאوند برאی هدאیت و . عمالً تعلیق به محال אست
باشند، حال אگر تمام אمت אسالم بر سر موضوعی אتفاق نظر دאشته . رفع אختالف אمت دستور به אطاعت אز אولی אألمر دאده אست

گونه موאرد آیا خدא به   همچنین در אین. که دیگر אختالفی وجود ندאرد که خدא به אفرאد دستور به אطاعت אز אجماع אمت رא بدهد
بعضی אز مردم فرمان دאده אست که אز همۀ مردم אطاعت کنید؟ مگر אین بعضی אز مردم، خود جزو مردم نیستند؟ אین دستور 

بعضی אز مردم بر سر موضوعی אتفاق نظر و بعضی دیگر با آنان אختالف نظر دאشته باشند، در אین אما אگر . آمیز אست تناقض
همچنین هیچ دلیل محکمی بر . صورت אجماع و אتفاقی وجود ندאرد که خدא به یک دسته فرمان אطاعت אز אجماع אمت رא بدهد

نظریۀ عصمت אجماع אمت אیرאدאت زیاد دیگری وאرد به . ها، وجود ندאرد عصمت جمعی אمت، بدون وجود معصوم در میان آن
در علم אصول، علمای شیعه אین نظریه رא به تفصیل مورد نقد و بررسی قرאر . کنیم ها صرف نظر می אست که אز ذکر آن

  .אند دאده
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ر یادشده قرینه و دلیل نقلی دیگری אست ب آیۀهم در  אولی אألمرعصمت . گردد حجت نهایی بر مردم تمام نمی
  .آنچه אز دلیل عقلی نتیجه گرفتیم

  .چه کسانی هستند אولی אألمرحال ببینیم אز نظر شیعه و אهل سنت، مصادیق 

  אولی אألمرمصادیق 

حتماً باید معصوم باشند تا  אولی אألمرنتیجه گرفتیم، شیعه معتقد אست که  אولی אألمر ۀبر אساس آنچه אز آی
کم به  جا که فرد جاهل، دست אما אز آن. بدون قید و شرط אطاعت کرد هیچ دغدغه و نگرאنی אز آنان  بتوאن بی

معلوم  אین بر بناصورت سهوی، ممکن אست خطا کند و אطاعت مطلق אز فرد جاهل و خطاکار جایز نیست، 
کمال و   بشری אین ویژگی باشند و چون هیچ یک אز علومباید אز علم کامل نیز برخوردאر  אولی אألمرشود که  می
در نتیجه אز دستور . نه بشری، باشند אولی אألمر باید عالم به علوم אلهی،شود که  اناپذیری رא ندאرد، نتیجه میخط

شود که آنان باید دאرאی علم و عصمت אلهی و به تعبیر دیگر אفضل אز  אثبات می אولی אألمربه אطاعت مطلق אز 
 ها ویژگیبرאی دאشتن אین  ها אنسانت و لیاقت אفرאد אمت باشند و چون فقط خدאوند אست که אز صالحی ۀهم

در  )وآله علیه אهللا صلی(رא نصب و به مردم معرفی نماید و رسول אکرم  ها آنآگاه אست، پس خود خدאوند باید 
رא به صرאحت نام برده و برאی جانشینی خود معرفی  ها آنسخنان خود، که در منابع شیعه و سنی متوאتر אست، 

و در مباحث بعد ( ،های دیگر فرموده אست نچه پیامبر در معرفی مصادیق אهل بیت و یا به گونهو אز آ אست کرده
אی هستند که شیعه به  گانه فقط همان אمامان دوאزده אولی אألمرشود که منظور אز  مشخص می ،)خوאهد آمد

  .شود شامل نمیرא  ها آنאحدی غیر אز  و אختصاص دאرد به آنان אولی אألمر ۀمعتقد אست و آی ها آن

خدאوند معتقد نیستند، کسان دیگری رא مصدאق  به אمامت אمامان معصوم و برگزیدۀ אما אهل سنت که
. אند دאنند و אلبته خود در אین אمر אختالف نظر دאرند و مصادیق گوناگونی رא برאی آن مطرح کرده می אألمر אولی

  :אزند א عبارت אولی אألمربرאی  ها آنترین تفاسیر  معروف

عادل و  که آن، حاکمان و فرمانروאیان به شرط ، حتی אگر ظالم و فاسد باشندحاکمان و زمامدאرאن جامعه
رفتار آنان بر طبق کتاب و سنت باشد، دאنشمندאن אسالمی که عادل باشند و آگاهی کامل به کتاب و سنت 

فقط همین چهار نفرند و هیچ  رאولی אألمدر אین تفسیر، مصدאق (نخستین  ۀدאشته باشند، خلفای چهارگان
  .، صحابه و یارאن پیامبر، فرماندهان سپاه אسالم)مصدאق دیگری در آینده نخوאهد دאشت

دאنند و یکی אز  می אولی אألمرهر دسته אز مفسرאن و دאنشمندאن אهل سنت یکی אز אین گروه رא مصدאق 
زیرא  و نامعلوم بودن مصادیق آن אست؛نظر همین אختالف  אولی אألمر بارۀ درאهل سنت  ۀאشکاالت مهم عقید

دستور دאده  ،אختالف و گمرאهی نشود ،سرگردאنی ،אسالمی بعد אز پیامبر دچار تفرقه ۀجامع که آنخدאوند برאی 
مفهومی کلی و نامعلوم باشد و در سنت  אولی אألمرאما אگر قرאر باشد که . אطاعت کنید אولی אألمرאست که אز 

دقیقاً معلوم نشده باشد، نه تنها אختالفات فکری و علمی אمت אسالم برطرف نخوאهد شد، پیامبر مصادیق آن 
بالتکلیفی و سرگردאنی אمت خوאهد شد  אولی אألمر موجب بروز אختالفات جدید و منشأبلکه خود همین مفهوم 
  .و אین نقض غرض אست

در سنت پیامبر کامالً مشخص  אألمر אولیها و مصادیق  الزم אست که معنا و אوصاف و ویژگی אین، بر بنا
ی مورد نظر אهل سنت رא به عنوאن ها گروهیک אز آن   به رאستی خدא و رسول کدאم. و عاری אز هر אبهامی باشد

به طور ...) حاکمان عادل و ظالم، علما، صحابه و ( ها آن ۀند אز همא אند؟ آیا مردم موظف تعیین کرده אولی אألمر
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زیرא  ؛آید ؟ אگر אز همه אطاعت کنند، אشکاالت متعددی پیش میها آنאز بعضی אز مطلق אطاعت کنند یا 
مانند صحابه و (با هم  ها گروهאگر بین خود אین  عالوه بر آن. کم بعضی אز אین نظرאت با هم تضاد دאرند دست

تالفات میان خود صحابه مانند אخ( ها و یا در درون خود אین گروه) کمانزمامدאرאن بعد אز پیامبر، یا عالمان و حا
های تاریخی آن بسیار فرאوאن אست ـ تکلیف مردم در אطاعت  אختالف و درگیری پیش آمد ـ که نمونه) یا علما

جز  ها אین ۀزمان אز هم باید אطاعت کنند؟ אطاعت هم אولی אألمرאز آنان چیست و אز کدאم گروه یا אفرאد به عنوאن 
رא  אولی אألمرخدא אطاعت אز  که آندאشت و حال  אی نخوאهد سالم ثمرهאتفرقه و تشتت و درگیری میان אمت 

یا  ها گروهאین  ۀאما אگر مردم مکلف باشند که نه אز هم. برאی رفع همین مشکالت بر مردم وאجب کرده אست
؟ אوالً אطاعت کنند، کدאم گروه یا فرد رא باید معیار אطاعت قرאر دهند ها آنאفرאد درون آنان بلکه אز بعضی אز 

ثانیاً . ناسازگار אست אولی אألمر در آیهאنتخاب بعضی و کنار گذאشتن بعضی دیگر با אطالق و عمومیت مفهوم 
دאرند؟ ثالثاً به طور  אولی אألمرאگر مردم بتوאنند با אدאرک خود هموאره حق رא تشخیص دهند، دیگر چه نیازی به 

، چه کسی باید אختالف خود ها آنو مصادیق  ها گروهین کلی در صورت بروز אختالف میان همه یا بعضی אز א
  ها دאوری و رفع אختالف نماید؟ אولی אألمردیگری الزم אست که میان אین  אولی אألمرآنان رא برطرف نماید؟ آیا 

. عالوه بر אین אشکاالت کلی، به هر یک אز آن نظرאت خاص אهل سنت هم אیرאدهای مختلفی وאرد אست
، אعم אز عمدی و مصون אز گناه و خطا شده های یاد אست که هیچ یک אز گروهאین אیرאدها אین  ترین یکی אز مهم
قید و شرط אز فرد گناهکار یا خطاکار، به حکم دالیل  طور که قبالً אشاره شد، אطاعت بی  نیستند و همان سهوی،

قید و شرط אز  که مردم بیبه عالوه چگونه ممکن אست خدא دستور دאده باشد  ٢٠٦.عقلی و نقلی، جایز نیست
  حاکمان، حتی אگر ظالم و جنایتکار باشند، אطاعت کنند؟ ۀهم

باشند، در  ، با صرف نظر אز عدل و ظلم آنانאسالمی אولی אألمر حاکمان جامعۀعالوه بر אین، אگر منظور אز 
تکلیف مردم موאقعی که دو حاکم مسلمان در دو سرزمین مختلف با یکدیگر به جنگ و مخالفت برخیزند، 

و معاویه، هر دو אز صحابه و هر دو هم حاکم  )אلسالم علیه(حضرت علی . یک אز آنان אست  אطاعت אز کدאم
بودند و به قصد کشتن و نابودی حکومت یکدیگر در مقابل هم ) یکی در کوفه و دیگری در دمشق(ن انامسلم
یگری אست، در حالی که خدא فرمان دאده אز אطاعت אز هر کدאم مستلزم مخالفت و جنگ با د. آرאیی کردند صف

  .رא به قتل برسانید ها آنبا آنان مخالفت کنید و بجنگید و  که אینאطاعت محض کنید نه  אولی אألمر

، چه باید گفت؟ אگر معنای کردند همچنین در مورد אصحابی که با حاکمان زمان خود مخالفت می
مخالفت با حکم  אولی אألمره אین معنا تصریح کرده باشد، مخالفت با ، حاکمان جامعه باشند و پیامبر بאألمر אولی

אصحاب بزرگ پیامبر، مانند عایشه، طلحه و  پس چرא .شود رسول و گناهی بزرگ محسوب می صریح خدא و
زمان خود به جنگ برخاستند و مرتکب אین گناه عظیم شدند؟ همچنین در قتل عثمان نیز  אولی אألمربا  زبیر،

אند،  گونه אصحاب خطا کرده و با אین کار خود אز مسیر حق منحرف شده  אگر אین. صحابه دخالت دאشتند بعضی אز
 ،کنند عدאلت صحابه نزد אهل سنت و روאیاتی که אز پیامبر مبنی بر אطاعت אز صحابه نقل می ۀאین אمر با نظری

به دستور אطاعت אز حاکمان؟ אما אگر  چگونه سازگار אست؟ مردم باید به دستور אطاعت אز صحابه عمل کنند یا
دلیل مخالفت  אند که به אین بار حاکمان. شویم میبدאنیم با אشکاالت دیگری موאجه  אولی אألمرאصحاب پیامبر رא 

مخالفت  ،ذر یعنی אبو ،در אین صورت، چرא عثمان با صحابی بزرگ پیامبر. אند با אصحاب به رאه گناه و خطا رفته

                                                 
ها حضرت به صرאحت  نאولی אألمر، روאیات متعددی אز پیامبر آمده אست که در آ  אز سیوطی، ذیل آیۀ تفسیر אلدر אلمنثوردر  .٢٠٦

 .دهد که در مورد گناه و نافرمانی خالق، אز هیچ کس نباید אطاعت کرد دستور می
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ی زمان حکومت ها ر دو جزو אصحابند؟ همچنین در جنگکند و در عین حال ه بعید میکند و אو رא ت می
دیگر رא به قتل رساندند؟ אز گرفتند و یک روی هم قرאر در אصحاب رو، بسیاری אز )אلسالم علیه(حضرت علی 

אنیم باز هم با بد אولی אألمرباید אطاعت کرد؟ حال אگر علمای אمت رא  אولی אألمربه عنوאن  ها آنیک אز کدאم 
در تاریخ אسالم و فقه و کالم و حتی توאریخ معتبر אهل سنت، کم نیست . شویم گونه אشکاالت موאجه می  همین

شدید با بعضی دیگر  ۀموאردی که بسیاری אز علمای אسالم خطاهایی بزرگ مرتکب شدند و یا بعضی به مقابل
کنیم که  אمروزه نیز مشاهده می. אند همدیگر رא دאدهبرخاستند و حتی یکدیگر رא تکفیر کرده و یا حکم قتل 

به دلیل تفاسیر شخصی  و אلوهاب تیمیه و محمد بن عبد  אبن، علمای وهابی به پیروی אز بزرگان مکتب خود
 ،אندیشند می ها آنخود אز کتاب و سنت، فتوאی کفر و شرک و قتل مردم و عالمان و مفسرאن دیگری رא که غیر 

  .آورند به אجرא درمی کنند و صادر می

باید אطاعت  אولی אألمریک אز عالمان دینی به عنوאن  شود که אز کدאم هم אین سؤאل مطرح می אین جادر 
אز طرح אشکاالت دیگر نظرאت אهل . دیگر אست אولی אألمردر حکم مخالفت با  אولی אألمرکرد؟ אطاعت אز یک 

  .کنیم صرف نظر می אولی אألمرسنت در تفسیر 

گوییم تفاسیر گوناگون و متضاد אهل  دیگر אست که می متعددات و אشکاالت به دلیل همین تناقض حال
آورد، در حالی که حکمت אطاعت  אمت به بار نمی ۀאی جز حیرت و سرگردאنی و تفرق نتیجه אولی אألمرسنت אز 

و معرفی  אولی אألمرن معنای אما مکتب تشیع به دلیل تفسیر روش. ، دوری אز אین نتایج سوء אستאولی אألمرאز 
صریح مصادیق آن و אعتقاد به علم و عصمت אلهی آنان، هرگز با چنین تضادها و معضالتی موאجه نیست و در 

אولی زیرא روאیات شیعه،  یابند؛ سرگردאنی و אختالف نجات میزمان حضور معصوم و با אطاعت وی، مردم אز هر 
  ٢٠٧.دאند کند و حتی علما و فقها رא هم مصدאق آن نمی معصوم معرفی می گانۀ אألمر رא منحصرאً אمامان دوאزده

                                                 
ذیل برهان و نور אلثقلین، بارۀ مصادیق אولی אألمر، برאی نمونه رجوع کنید به تفاسیر روאیی  برאی אطالع אز روאیات شیعه در. ٢٠٧

אند و در بعضی دیگر אسم بعضی אز  حصرאً همان אهل بیت پیامبر معرفی شدهآیۀ مزبور؛ در بعضی אز אین روאیات אولی אألمر من
אولی ) אلسالم  علیه(در حدیثی، אمام صادق . אمامان و در روאیاتی نیز אسامی تمام دوאزده אمام به عنوאن אولی אألمر ذکر شده אست

آیا אین عاقالن و عالمان، معنای خاص (؛ »مٌאخاصٌ אو عا«: پرسد سپس رאوی می. کند אألمر رא صاحبان عقل و علم معرفی می
معنای אولی אألمر فقط אختصاص به ما אهل (، »خاصٌ لنا«: حضرت فرمودند) شود؟ دאرد یا عام אست و شامل دیگرאن هم می

  .۲۹۸، ص ۲۳، ج بحار אألنوאر؛ ۱۳۶، ص ۲۷، ج وسائل אلشیعه؛ )شود بیت دאرد و شامل دیگرאن نمی

و ) אلسالم علیه(بارۀ علی   دهد אین آیه در ضی אز منابع אهل سنت روאیاتی آمده אست که نشان میجالب אست که حتی در بع
אین مطلب با بقیۀ روאیات پیامبر در آن منابع کامالً سازگار و هماهنگ אست؛ زیرא . אمامان دیگر אز אهل بیت نازل شده אست

هایی אز آن ذکر شد و در مباحث بعد هم خوאهد آمد، אهل بیت رא  در روאیات خود، که نمونه) وآله  علیه  אهللا صلی(حضرت رسول 
طبیعی אست که אولی אألمری هم که אطاعتشان . کند معصوم و عالم אلهی و محور نجات و هدאیت و رفع אختالف معرفی می

و مایۀ نجات אز  جا، אهل بیت محور و معیار حق و عالم و معصوم  وאجب אست، همین אفرאد باشند؛ زیرא معنا ندאرد که یک
. گمرאهی معرفی شوند، ولی خدא در جایی دیگر مردم رא به אطاعت אز אفرאد دیگری، غیر אز آنان به نام אولی אألمر، دعوت کند

אما در عقاید و روאیات אهل سنت אین تناقض وجود . کند که אولی אألمر همان אهل بیت باشند אین، عقل و نقل حکم می  بر بنا
شوند، ولی אز طرف دیگر مصادیق مختلف دیگری رא به عنوאن אولی  طرف אهل بیت محور حق معرفی میدאرد که אز یک 

کنند و متأسفانه با وجود אحادیثی در کتب آنان مبنی بر معرفی אهل بیت به  אألمری که אطاعتشان وאجب אست، معرفی می
در موאردی بسیار אندک و صرفاً به عنوאن یک אحتمال و  عنوאن אولی אألمر، معموالً حاضر نیستند که در کتب تفسیری خود، جز

  .کم به عنوאن یکی אز مصادیق אولی אألمر معرفی کنند نظر در کنار سایر نظرאت خود، אهل بیت رא دست
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  آیۀ والیت و معرفی پیشوאی مسلمانان .۵
گوید و فرد خاصی رא هم مصدאق آن  אز جمله آیاتی که خدאوند در آن אز سرپرستی مسلمانان سخن می

  :والیت אست آیۀمعروف به  آیۀ ،کند معرفی می

هُمْ کاةَ وَیؤْتُونَ אلزَُّمونَ אلصَّالةَ وَאلَّذِینَ آمَنُوא אلَّذِینَ یقِیوَرَسُولُهُ وَکمُ אللَّهُ إِنَّما وَلِی﴿
  ٢٠٨﴾عُونَکرא

אند و نماز رא به پا  که אیمان آورده ها آنست و پیامبر אو و א ولیّ و سرپرست شما فقط خدא
  .ندده دאرند و در حال رکوع زکات می می

  شأن نزول آیه

حضرت  بارۀ دردهد که אین آیه  ل سنت روאیات متعددی آمده אست که نشان میدر بسیاری אز کتب אه
نازل شده אست؛ در بعضی אز אین کتب به אین نکته אشاره شده אست که وی در حال رکوع  )אلسالم علیه(علی 

حتی بعضی אز علمای بزرگ אهل سنت شأن نزول آیه  ٢٠٩.نماز بود که אنگشتر خود رא به فرد سائل بخشید
  ٢١٠.אند رא אجماعی و مورد אتفاق همۀ عالمان و مفسرאن مسلمان دאنسته) אلسالم علیه(بارۀ علی  در

                                                                                                                                            
، ناصر مکارم نمونه تفسیر: ک.کند، ر برאی אطالع אز روאیاتی که در منابع אهل سنت، אولی אألمر رא همان אهل بیت معرفی می

 .۵۸، باب ۳، ج غایة אلمرאم؛ هاشم بحرאنی، »گوאهی אحادیث«شیرאزی، ذیل آیۀ אولی אألمر، مبحث 

 .۵۵/ مائده. ٢٠٨
کثیر، تفسیر   تفسیر طبری، تفسیر فخر رאزی، تفسیر قرطبی، تفسیر آلوسی، تفسیر אبن :אند אز بخشی אز אین کتب عبارت. ٢٠٩

، )شوکانی( ، تفسیر فتح אلقدیر)نیشابوری( אسباب אلنزول، )سیوطی( אلمنثورتفسیر אلدر ، )אبو حیان بن حیان( אلبحر אلمحیط
در میان کتبی אز شیعه که אحادیث ). متقی هندی( کنز אلعمالو ) حجر عسقالنی אبن ( ، אلکافی אلشاف)سیوطی( لباب אلنزول

  :مرאجعه کرد توאن به کتب زیر אند، می بارۀ شأن نزول אین آیه گرد آورده و منابع אهل سنت رא در

بارۀ علی   به بعد אسامی אغلب منابع אهل سنت، که شأن نزول آیه رא در ۳۹۹، ص ۲، ج )شوشتری( کتاب אحقاق אلحقدر 
، غایة אلمرאمهمچنین عالمه بحرאنی در کتاب . دאنند، همرאه با نقل عبارت אز خود אین منابع، ذکر شده אست می) אلسالم علیه(

  .دیث رא به طور کامل אز کتب مختلف אهل سنت در אین مورد آورده אستح ۲۴، عبارאت ۱۸، باب ۲ج 

خوאجه نصیر אلدین طوسی  تجرید אالعتقادقوشجی، که אز دאنشمندאن بسیار متعصب אشعری אست، در شرح خود بر . ٢١٠
؛ אین آیه »صالتهطالب حین אعطی אلسائل خاتمه وهو رאکع فی  ها نزلت باتفاق אلمفسرین فی حق علی بن אبی آن«: گوید می

، ۳۶۸طالب نازل شد که هنگام رکوع نماز אنگشتر خود رא به نیازمند دאد؛ ص  به אتفاق نظر همۀ مفسرאن در حق علی بن אبی 
غالب אالخباریین «: گوید می» والیت«، ذیل آیۀ تفسیر روح אلمعانیאفست چاپ سنگی؛ آلوسی، مفسر بزرگ אهل سنت، در 

سپس . نازل شده אست) אلسالم  علیه(بارۀ علی   گویند که אین آیه در ها می ؛ بیشتر אخباری»علیّ علی أن هذه אآلیة نزلت فی
وאآلیة عند معظم אلمحدثین «: گوید سورۀ مائده می ۶۶همچنین، وی ذیل آیۀ . کند آلوسی روאیاتی در אین موضوع نقل می

قاضی عضد אلدین אیجی،که . دאنند می) אلسالم علیه(ۀ علی بار رא در» آیۀ والیت«؛ אکثر محدثان نزول אین آیه »نزلت فی علیّ
؛ دאنشمندאن بزرگ تفسیر قرآن אتفاق نظر »אجمع אئمه אلتفسیر אنّ אلمرאد علیّ«: نویسد ترین متکلمان אشعری אست، می אز بزرگ

، نشر عالم ۴۰۵ص ) وآله علیه  אهللا صلی(فی אفضل אلناس بعد رسول אهللا  موאقف، אست؛) אلسالم  علیه(دאرند که منظور، علی 
نزلت باتفاق אلمفسرین فی «: گوید سعد אلدین تفتازאنی نیز، که یکی אز متکلمان بزرگ אشعری אست، چنین می. אلکتب، بیروت
بارۀ علی بن   ؛ به אتفاق مفسرאن אین آیه در»حین אعطی אلسائل خاتمه وهو رאکع فی صالته) عنه  אهللا رضی(طالب  علی بن אبی 

، אالمام بعد ۵ج  شرح مقاصد، هنگامی نازل شد که אو در رکوع نماز خود، אنگشتر خویش رא بخشید؛) عنه  אهللا رضی( طالب אبی 
 .۲۷۰رسول אهللا، ص 
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  داللت آیه

رא به کند که در حال رکوع، زکات مال خود  مسلمانان رא کسی معرفی می و سرپرست همۀ  مزبور، ولیّ آیۀ
نازل شده  )אلسالم علیه(علی  بارۀ ردبر منابع روאیی شیعه و אهل سنت، אین آیه  مستمند دאده אست و چون بنا

 سنت، هرچند که אینאما אهل . ن معرفی کرده אستوی رא به عنوאن سرپرست تمام مسلماناپس قرآن،  ،אست
אین  بارۀ درشیعه  ۀآنان در ردّ عقید. گیری مزبور رא قبول ندאرند پذیرند، ولی داللت و نتیجه شأن نزول رא می

  ٢١١.کنیم אشاره می ها אند که به نقل و پاسخ بعضی אز آن کرده آیه، אشکاالت متعددی رא مطرح

ترجمه کرد و ضرورتی ندאرد که آن رא به » دوست«توאن به  رא در אین آیه می» ولی« ۀکلم :אشکال אول
  .بگیریم» به تصرف אولی«رپرست و سمعنای 

 ؛رود، شروع شده אست ه کار می، که برאی نشان دאدن אنحصار ب»אنّما«آیه با لفظ  که אینبا توجه به : پاسخ
و معنا ندאرد که ن باید دوست یکدیگر باشند ؛ زیرא تمام مؤمناترجمه کرد» دوست«رא به » ولی« ۀتوאن کلم نمی

  .کنند ن رא فقط کسانی معرفی کند که در رکوع نماز אنفاق میقرآن، دوست مؤمنا

که فقط  )אلسالم علیه(ست و אین با علی که جمع אست به کار رفته א» אلذین« ۀدر آیه، کلم: אشکال دوم
  .کند تطبیق نمی ،یک فرد אست

مباهله گفته شد، قرآن در موאردی متعدد، אلفاظ جمع به کار برده  آیۀطور که در بحث אز   אوالً، همان :پاسخ
به خود  بلکه ،ثانیاً אین אشکال فقط به شیعه وאرد نیست. یک نفر بوده אست بارۀ درکه شأن نزول آن  در حالی

  .وאرد אست ،دאنند می )אلسالم علیه(علی  بارۀ درتمام منابع אهل سنت هم که شأن نزول آیه رא 

شد، به طوری  هنگام نماز فقط به خدא توجه دאشت و אز غیر אو غافل می )אلسالم علیه(علی  :אشکال سوم
حال چگونه ممکن אست که . شد که نقل شده אست که در حال نماز، حتی متوجه درآوردن تیر אز پای خود نمی

  .אو در نماز، متوجه آمدن و درخوאست سائل شده باشد

شد، ولی توجه به فرد نیازمند و אجابت  خدא غافل می درست אست که حضرت هنگام نماز אز غیر :پاسخ
 به بیان دیگر عمل حضرت، ، نه توجه به یک אمر دنیوی؛درخوאست אو، عین توجه به خدא و نوعی عبادت אست

عبادتی در ضمن عبادت دیگر אست و آنچه با روح عبادت و توجه به خدא منافات دאرد، تعلقات و אشتغاالتی 
אی  شد که برאی کشتن پیامبر توطئه مثالً אگر وی در حال نماز متوجه می. ستא خالف رضای خدא אست که بر

ز رא به هم نزند، אز אین توطئه جلوگیری אی و یا با هر عملی که حالت نما توאنست با אشاره در کار אست و אو می
دאد، و אگر אنجام دאد و جان پیامبر رא حفظ  نباید אین کار رא אنجام می ،در حال نماز אست که אینکند، آیا به صرف 

 )אلسالم علیه(کرد، آیا אین عمل با نماز و عبادت وی منافات دאشت یا عین عبادت بود؟ عبادت حضرت علی 
روند و دیگر به אطرאفشان،  فیانه یا مرتاضانه نبود که در حاالت روحی و ذهنی خود فرو میهای صو شبیه خلسه

حضرت در حال نماز، چیزی رא אین، نباید گفت که  بر بنا. حتی אگر مورد رضای خدא هم باشد، توجهی ندאرند
ی در نماز، فقط به آن و، بلکه تعبیر درست אین אست که شنید و אز تمام אطرאف خود غافل بود دید و نمی نمی

  .توجه دאشت و אز غیر آن غافل بود چه مورد رضای خدא بود

                                                 
 .، ناصر مکارم شیرאزی، ذیل آیۀ والیتتفسیر نمونه :ک.ها ر برאی אطالع אز تمام אین אشکاالت و پاسخ آن. ٢١١
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  گانه در قرآن نیامدن نام אئمۀ دوאزده: پاسخ به یک אشکال
، پاسخ شود در پایان بحث אمامت אز نظر قرآن ضروری אست که به سؤאل و אشکالی که زیاد مطرح می

قدر مهم אست که هدאیت کل אمت  ان معصوم بعد אز پیامبر آنאگر موضوع אمامت אمام دهیم و آن אین אست که
به صرאحت در قرآن نیامده אست تا به هرگونه אبهام و  ها آنسپرده شده אست، پس چرא نام  ها آنאسالم به 

  .אختالفی در אین مورد خاتمه دאده شود

  :پاسخ אین אست

، چه در زمان )אلسالم علیهم(الیت אئمه لفان و دشمنان ودهد که مخا تاریخ به روشنی گوאهی می :אوالً
אینان با . پیامبر و چه بعد אز وی אز هیچ کوششی برאی مقابله با جانشینی آنان به جای پیامبر فرو گذאر نکردند

جسارت رא به حدّی  )وآله علیه אهللا صلی(شدند، در حیات پیامبر אکرم  جزو אصحاب شمرده می  ظاهرאً که آن
ه قلم و کاغذی ه پیامبر در אوج بیماری و در وאپسین روزهای حیات خویش دستور دאد کرساندند که هنگامی ک
بعد אز אو אمت אسالم تا قیامت אز אختالف و گمرאهی مصون بماند، אین  که وصیتی بنویسد برאی אو بیاورند تا

دند که پیامبر هذیان به زبان آور )وآله علیه אهللا صلی(آمیز رא نسبت به ساحت مقدس رسول אهللا  تعبیر توهین
قدر جنجال و هیاهو به پا کردند که אز نوشته شدن وصیت حضرت جلوگیری  و در محضر وی آن ٢١٢گوید می

مسلمانان رא به אطاعت مطلق  ۀکند و هم خدאوند تمام سخنان وی رא وحی אلهی معرفی می که آنبا  ٢١٣کردند،
 سالمت و بیماری، خشم و شادی(ر هر حالتی کند که د دهد و خود حضرتش سوگند یاد می אز وی فرمان می

فشرد و بر  אگر پیامبر بیش אز حدّ بر موضع خود پای می ٢١٤.آید جز سخن حق אز دهان אو بیرون نمی...)  و
                                                 

، کتاب صحیح بخاری: אند؛ אز جمله آمیز برخی אز صحابه رא نقل کرده אین تعبیر توهینچندین کتاب אز منابع مهم אهل سنت . ٢١٢
، کتاب אلوصیة، باب ترک صحیح مسلمباب مرض אلنبی؛  אلمغازی ، باب هل یستشفع אلی אهل אلذمة و کتابאلجهاد و אلسیر

، )جلدی ۶אز مجموعۀ ( ۳، ج سنن نسائی؛ عبد אهللا بن אلعباس مسند ةهاشم، بدאی  مسند אحمد بن حنبل، مسند بنی ؛אلوصیة
אز ( ۶عبد אلرزאق، جزء  مصنف؛ ۱۲۰۹۵، شمارۀ ۱۳۷، ص ۱۰، جزء ۳، باب معجم کبیر طبرאنی؛ ۵۸۵۷و  ۵۸۵۴شمارۀ 

غزوۀ  אبوאب بیهقی، کتاب دالئل אلنبوة؛ ۱۹۳۷۱، شمارۀ ۳۶۱، ص ۱۰و جزء  ۹۹۹۲، شمارۀ ۵۷، ص )مجموعۀ یازده جزئی
 .ل אهللا، باب مرض رسوتبوک

אین حدیث، که به حدیث قرطاس معروف אست، در بسیاری אز کتب معروف و معتبر אهل سنت با אسانید مختلف و متعدد . ٢١٣
درد به «و در بعضی دیگر تعبیر زشت و ناپسند ) لَیَهْجُر(» گوید پیامبر هذیان می«ها تعبیر کفرآمیز  در بعضی אز آن. آمده אست

غیر אز منابعی که در پاورقی قبل . گوید، آمده אست دאند چه می ؛ یعنی אز شدت درد نمی)لَبه אلوجعغَ(» .پیامبر فشار آورده אست
  :אند אز ذکر شد، برخی دیگر אز אین کتب عبارت

، باب אلمغازی ، باب کتابة אلعلم؛ کتابאلعلم کتاب: کم در هفت جا אین حدیث رא آورده אست؛ אز جمله ، دستصحیح بخاری. ۱
، باب کرאهیة אلخالف؛ کتاب אلمرضی، باب قول אلمریض قوموא عنّی؛ کتاب אالعتصام بالکتاب و אلسنةکتاب  مرض אلنبی؛

  .، باب אخرאج אلیهودאلجزیه

، باب ترک אلوصیة، در אین باب سه کتاب אلوصیة: کند؛ אز جمله کم در پنج جا حدیث قرطاس رא ذکر می ، دستصحیح مسلم. ۲
  .حدیث در אین مورد آمده אست

  .۱۰۸۰۰و  ۱۰۷۹۹، شمارۀ ۲۴۹، ص ۹، جزء ۳باب  ،، طبرאنیمعجم אلکبیر .۳

، متن هفده حدیث رא אز منابع مختلف אهل سنت در موضوع ۷۳، باب ۶، ج کتاب غایة אلمرאمهمچنین، سید هاشم بحرאنی در 
 .حدیث قرطاس گردآوری و نقل کرده אست

، در جلسۀ نهم، مبحث »شود حالی אز پیامبر سخنی جز حق صادر نمی هرگز و در هیچ«روאیات مربوط به אین موضوع که  .٢١٤
 .אز منابع خود אهل سنت آمده אست» אهمیت و جایگاه قول و فعل شخصی پیامبر«
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ت دאدند که در مقابل نص صریح قرآن و سخن حضرت ئکرد، کسانی که به خود جر نوشتن وصیت אصرאر می
هیچ אبائی אز אین ندאشتند که وقتی موقعیت و  ،אنکار کنند بیماری ۀه بهانبایستند و وحیانی بودن کالم وی رא ب

ت و جسارت خود رא تا جایی پیش ببرند که אصل ئدیدند، جر منافع خود رא در خطر جدی و نابودی کامل می
تالف خوאهم وصیتی بنویسم که هرگز دچار گمرאهی و אخ من می که پیامبر فرمود. وحی و نبوت אو رא אنکار کنند

چیزی جز موضوع  ،وאضح אست که آنچه بعد אز پیامبر به هدאیت و ضاللت کل אمت אسالم مربوط אست. نشوید
تعبیرאتی شبیه به  )وآله علیه אهللا صلی(جانشینی و رهبری بعد אز وی نیست؛ در تمام موאردی که پیامبر אکرم 

هموאره به نحوی زعامت بعد אز خود و سپردن  ،אند حفظ אمت אز گمرאهی و אختالف به کار برده بارۀ درآن رא 
نِ نوشتن وصیت پیامبر رو مخالفا אز אین. مطرح کرده אست هدאیت و سرنوشت אمت رא به دست אهل بیت خود

نگذאرند پیامبر در پایان عمر برאی آخرین بار با به جا گذאشتن سندی مکتوب بر جانشینی بعد אز  که آنبرאی 
آمیز مانع نوشتن  ی رא بر همگان تمام نماید، با جار و جنجال و آن تعابیر توهینخود تصریح کند و حجت نهای

  ٢١٥.وصیت پیامبر شدند

کرد، همان گروهی که با تمام قوא مانع  حال אگر قرآن به صرאحت אسامی جانشینان پیامبر رא مطرح می
طرفدאرאن خود אز هیچ  ۀبا بقینوشتن وصیت پیامبر شدند و هیچ אعتقاد وאقعی به وحی و نبوت ندאشتند، همرאه 

                                                 
خوאست در وصیت خود به אمر جانشینی و خالفت بعد אز  می אند که پیامبر بعضی אز علمای بزرگ אهل سنت تصریح کرده. ٢١٥

  :یا אسامی جانشینان، تصریح کند؛ אز جملهخود، حتی با ذکر אسم 

خوאست برאی אز  אند که پیامبر می بعضی אز علما گفته«: نویسد ، کتاب אلوصیة، باب ترک אلوصیة، میصحیح مسلمشرح نووی در 
  .»ها فرد معینی رא به خالفت نصب کند بین رفتن نزאع و فتنه

پیامبر «: گوید باب کتابة אلعلم، אز قول سفیان بن عُیَیْنَه می ،تاب אلعلم، کصحیح بخاریشرح  ،فتح אلباریحجر عسقالنی در   אبن
  .»خوאست به אسامی جانشینان بعد אز خود تصریح کند تا میان مردم هیچ אختالفی به وجود نیاید می

باب کتابة  لم،کتاب אلع، ۱۷۱، ص ۲کند؛ ج  ، نیز همین تعبیر رא אز سفیان نقل میصحیح بخاریشرح  ،عمدة אلقاریعینی در 
אند که پیامبر  کند که بعضی אز علما אحتمال دאده אلعلم؛ همچنین وی در چند سطر قبل אز عبارت باال אز خطّابی نقل می

  .هایی مانند جنگ جمل و صفین پیش نیاید خوאست به אمامت بعد אز خود تصریح کند تا فتنه می

خوאهم چیزی بنویسم که در آن به نام אمامان  می: پیامبر فرمود«: دگوی می صحیح بخاریشرح  ،אرشاد אلساریقسطالنی هم در 
  .۲۰۷، ص ۱؛ ج ».بعد אز خودم تصریح نمایم

خوאست אسم جانشین بعد  پیامبر می«: گوید می شرح صحیح بخاری، אلکوکب אلدرאریکرمانی، معروف به شمس אالئمه، در کتاب 
  ، ۲؛ ج »نزאع نکنند و אین אختالف آنان رא به گمرאهی نکشاندאز خویش رא بنویسد تا مردم در אین אمر אختالف و 

  .۱۷۲ص 

خوאست نام  پیامبر در آن بیماری که به فوت אو منجر شد، می«: نویسد می ۲۴۱ص ، یوم אالسالمאحمد אمین مصری در کتاب 
پیامبر : "گفت) خلیفۀ دوم(عمر «: نویسد می אلبالغه نهج شرح אلحدید در   همچنین אبن אبی. »אمام بعد אز خویش رא معین کند

  .۱۲۰، ص ۱۲؛ ج »."رא بنویسد، ولی من مانع شدم) علی(خوאست به صرאحت نام אو  هنگام بیماری خود می

  : گفت ریخت و می عباس אست که هنگام نقل אین حدیث به شدت אشک می یکی אز رאویان حدیث قرطاس، אبن 
אین عبارت . »شدند) وآله علیه  אهللا  صلی(ع و هیاهو مانع نوشتن وصیت پیامبر ها در همین جا رخ دאد که با نزא تمام مصیبت«
אلعادۀ محتوאی وصیت پیامبر   دیگری אست بر אهمیت فوق  عباس که در بسیاری אز منابع אهل سنت آمده אست، خود قرینۀ   אبن

  .بار نوشته نشدن آن برאی אمت אسالم  و نتایج مصیبت

یث قرطاس، عالوه بر مطالعات شخصی، אز تحقیقات אستاد دאنشمند آقای دکتر سید محمد حسین در ذکر منابع مربوط به حد
  .قزوینی نیز سود بردم
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کردند و به אین ترتیب قرآن در معرض  کوششی برאی تحریف قرآن و زدودن نام آنان אز قرآن فروگذאر نمی
 ٢١٦אست،درست אست که خدאوند حفظ قرآن و عدم تحریف آن رא تضمین کرده . گرفت خطر تحریف قرאر می

در آن چیزی وجود ندאشته باشد که موجب تحریف  ی حفظ قرآن אز تحریف همین אست کهها رאهولی یکی אز 
آن به دست کسانی شود که به ظاهر معتقد به אسالم و نبوت بودند، ولی چون אز قدرت و אکثریت אجتماعی 

، )شدند جلوگیری אز نوشتن وصیت پیامبر موفق نمی که אگر غیر אز אین بود در توطئۀ( برخوردאر بودند
آسمانی پیشین، قرآن رא تحریف کنند و به אین ترتیب אصل و کیان אسالم و  یها توאنستند، همانند کتاب می

دشمنان قرآن و نبوت، که  که אینخدאوند برאی  رو אینאز . سازندمبر و کتاب آسمانی وی رא متزلزل نبوت پیا
ن رא نابود ورزیدند، نتوאنند אصل نبوت و قرآ منافقانه و ریاکارאنه در لباس دوست و مسلمان، دشمنی و کفر می

نامه אصرאر کند و نیز אسامی جانشینان אو رא  دهد که بیش אز حدّ بر نوشتن وصیت کنند، به پیامبرش אجازه نمی
حقیقت אین אست که تاریخ نبوت پیامبر و دورאن بعد אز وی نشان دאد که حتی אگر در . دهد در قرآن قرאر نمی

طور که پیامبر در طول حیات خود صدها   زیرא همان کرد؛ میشد، عمالً تفاوتی ن ذکر میقرآن هم אسامی אمامان 
یی که قصد ها آنو هزאرאن بار به موضوع رهبری و جانشینی خود حتی با ذکر نام تصریح کرده بود، ولی 

ترتیب ها و تدאبیر و توجیهات رא برאی مخالفت خود به کار گرفتند، به همین  پذیرش آن رא ندאشتند، אنوאع حیله
کرد، کسانی که به هر حال قصد تسلیم شدن به سخن خدא و  نام جانشینان پیامبر رא هم ذکر می قرآن אگر

گونه که   کردند و مثالً همان אعتبار نشان دאدن آن آیات فرאهم می رسول אو رא ندאشتند، بهانه و توجیهی برאی بی
אرزش نشان دאدند، در آن بخشی אز  یشد، ب گویی سخن پیامبر رא، حتی אگر نوشته می بیماری و هذیان ۀبه بهان

کردند و آن رא אز אعتبار  مختلف تشکیک میهای  شد، به گونه سخنان وی هم که به عنوאن قرآن عرضه می
و  گونه که باید  אندאختند و چون در آن زمان אسالم و قرآن در آغاز دورۀ تکوین خود قرאر دאشت و هنوز آن می

نشست و قرآن و نبوت در همان آغاز  بود، تالش و ترفندهای آنان به ثمر می شاید قوت الزم رא به خود نگرفته
به هر تقدیر، تاریخ نشان دאد که آنان که אهل تسلیم بودند، به تصریحات . شد אز אعتبار אلهی خود ساقط می

، موظف بودند زیرא به دستور خود قرآن ؛کرد که در قرآن باشد یا نباشد پیامبر تسلیم شدند و برאیشان فرقی نمی
، چه אز پیامبر و چه אز قرآن ،که אز پیامبر هم مانند خدא אطاعت کنند، אما آنان که عناد دאشتند، سخن حق رא

کرد و بعضی رא  زیرא مگر غیر אز אین אست که אین خود پیامبر بود که بین سخنان خود تفکیک می پذیرفتند؛ نمی
وگرنه خود مردم که نزول وحی و  کرد به مردم معرفی میعنوאن قرآن به عنوאن سنت و بعضی دیگر رא به 

پس אگر کسی تسلیم . یک نیست ک אز سخنان قرآن אست و کدאمی دیدند که بفهمند کدאم آن رא نمی ۀفرشت
  .پذیرد و אگر نباشد هیچ یک رא نخوאهد پذیرفت آن رא می ۀهم ،سخن پیامبر باشد

گفت که مثالً نام  אگر قرآن می چندאنی در بر ندאشت؛ زیرא ۀثمرخالف تصور عامه، ذکر نام אمامان  بر :ثانیاً
אست، در آن جامعه کسان دیگری هم אین אسامی رא دאشتند و אدعا ... حسین و  ،حسن ،جانشینان پیامبر، علی

گذאشتند و  ، همین אسامی رא بر روی فرزندאن خود میمخالفانאند و یا  اتکردند که خودشان مصدאق אین آی می
حتی אگر قرآن אین . کردند همین אدعا رא برאی فرزندאنشان و یا خود אین فرزندאن برאی خود مطرح می سپس

زیرא אوالً در آن صورت  کرد؛ ، باز هم تفاوتی نمیکرد تر بیان می تر و مفصل تر و دقیق אسامی رא به شکل کامل
 هرأن قرآن به دور אست و ثانیاً אین אسامی אین אمر אز ش شد و بسیاری אز آیات قرآن به بیوگرאفی אفرאد بدل می

  .دאشت شد، باز هم אمکان تقلید אز آن وجود می قدر هم که به تفصیل بیان می

                                                 
  .۹/ حجر. ٢١٦
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دאد و هم قابل تقلید و در نتیجه  אما قرآن به جای ذکر אسامی، که هم قرآن رא در خطر تحریف قرאر می
تر و سودمندتر بود و در عین  تر و אساسی ر برد که مهمبود، روشی در معرفی جانشینان پیامبر به کا فایده می بی

گونه که در    همان. حال آثار سوء یادشده رא هم ندאشت و آن معرفی صفات و کماالت جانشینان پیامبر אست
אفرאد אمت  ۀگوید که علم و عصمت אلهی دאرند و אز هم مباحث قبل گفته شد، قرآن אز برگزیدگانی سخن می

هم در سخنان خود فقط به ذکر אسامی آنان אکتفا نکرده و دאئماً  )وآله علیه אهللا صلی(אکرم  برترند و پیامبر
مهمی رא متذکر  ۀدر وאقع قرآن کریم با چنین روشی نکت. کرده אست رא معرفی ها آنکماالت و صفات عالی 

אست אین אست که خوאهد بگوید که صرف نام و عنوאن אهمیت چندאنی ندאرد، بلکه آنچه مهم  می ؛شود می
جانشینان پیامبر باید صفاتی همانند خود وی مانند علم אلهی و کامل به قرآن و سایر אمور دאشته باشند و אز 
گناه و خطا مصون باشند و אز نظر مقام قرب و سایر صفات پسندیده تفاوتی چشمگیر با سایر אفرאد دאشته باشند 

توאند  در אین صورت دیگر کسی نمی. انشینی پیامبر رא دאردج  لیاقت ،رא دאشت ها ویژگیو هر کس که אین 
 אسم قابل تقلید و אدعا. رسوא خوאهد شد ،رא بکند و אگر کرد فوق אلعادهאدعای دאشتن אین کماالت متعالی و 

אما אگر به فرض هم کسی چنین אدعایی کرد، אقوאل و . توאن تقلید یا אدعا کرد رא نمی אست، ولی کماالت عالی
جالب אست که بعد אز پیامبر کسانی کوشیدند که . ل אو نشان خوאهد دאد که علم و عصمت کامل دאرد یا خیرאفعا

کند، با جعل אحادیث به خودشان یا به  همان کماالتی رא که قرآن و پیامبر در مورد آن برگزیدگان معرفی می
אی אز علم  که نشان دאدند کمترین بهرهزد  دیگرאن نسبت دهند، ولی در عمل کردאرها و گفتارهایی אز آنان سر

. ندאشت و ندאرد ها آنو عصمت و کماالت אلهی دیگر ندאرند و אین אدعاهای باطل حاصلی جز رسوאیی برאی 
אین אحادیث و אدعاهای دروغین دلیل خوبی אست بر آنچه در مورد אمکان تقلید אسامی گفتیم؛ زیرא در جایی که 

אنجامد و در عین حال باز  رد و אدعای دروغین آن هم به روشنی به رسوאیی میאمکان تقلید کماالت وجود ندא
تقلید אز نام و عنوאن صرف به رאحتی  دهند، به طریق אولی ین אدعایی میچن ئتجر هم بعضی به خود

 אمامان صرف نظر و بهشده אست که قرآن کریم אز ذکر אسامی אین، به دلیل جهات یاد بر بنا. پذیر אست אمکان
  .کند باشد، ذکر می ها آنتر و مؤثرتر آنان رא که همان صفات و کماالت عالی  جای آن، ویژگی אساسی

  چکیده

دهد و אین  رא می אولی אألمرقید و شرط אز  به مسلمانان دستور אطاعت مطلق و بی אولی אألمر آیۀخدאوند در  
م عقل و قرآن و سنت، אطاعت زیرא به حک אست؛ به معنای عصمت کامل آنان אز هرگونه گناه و خطا

  .، جایز نیستکند قید و شرط אز کسی که گناه و خطا می بی

. دאنند رא معصوم ولی مصدאق آن رא مجموع אمت אسالم می אولی אألمربعضی אز مفسرאن بزرگ אهل سنت،  
، دلیلی با وجود روאیات صریح در معرفی אهل بیت به عنوאن معصوم אوالً زیرא ؛سخن نادرست אستولی אین 

אی در دست نیست که مجموع  کننده هیچ دلیل قانع ثانیاً. برאی قائل شدن به عصمت جمعی وجود ندאرد
عمالً אجماع تمام אفرאد אمت  ثالثاً .ستא معصوم אز خطا ها آنبدون وجود پیشوאی معصوم در میان  ،אمت

ماند که موظف به  مخالفی باقی نمیبا אجماع אمت، دیگر  رאبعاً. ممکن و یا قریب به محال אست אسالم غیر
ی در میان אمت אسالم وجود دאشته باشند، پس אصالً אجماعی אگر هم مخالفان. باشد אولی אألمرאطاعت אز 

  .لفان موظف به אطاعت אز آن باشندوجود ندאرد که آن مخا

صحابه، اکمان، معصوم مانند خلفا و ح אختالف نظر دאرند و אفرאدی غیر אولی אألمرאهل سنت در مصدאق  
ها  یک אز אین هیچ אوالًولی אین نظرאت نادرست אست؛ زیرא . دאنند علما و فرماندهان سپاه رא مصدאق آن می
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قید و شرط אطاعت کرد، در حالی که آیه دستور به  معصوم نیستند و در نتیجه نباید אز آنان به نحو بی
ها و گاه  نزאع در درون خود אین אفرאد، אختالفات و ثانیاً. دهد قید و شرط אز אولی אألمر رא می אطاعت بی

. کند که אز کدאم دسته باید אطاعت کند ی مختلفی رخ دאده אست که אمت אسالم رא سرگردאن میها جنگ
  .אولی אألمر אست آیۀخالف  دیگر אست و אین بر ۀאطاعت אز هر دسته، مستلزم نافرمانی אز دست

بعضی אز روאیات אهل سنت . אند گانه معرفی شده مامان معصوم دوאزده، فقط אאولی אألمردر روאیات شیعه،  
 .کند که אندک אست، همین رא تأیید می آنبا ، هم

کند که در حال نماز، زکات  والیت، فقط کسانی رא ولیّ و سرپرست مردم معرفی می آیۀخدאوند در  
) אلسالم علیه(ضرت علی ح بارۀ درروאیات شیعه و אهل سنت، شأن نزول אین آیه رא . אند دאده) صدقه(
  .دאنند می

نه فقط مسلمانان باید دوست یکدیگر باشند،  ۀزیرא هم ؛به معنای دوست نیست »ولیّ«در אین آیه وאژۀ  
  .کند کسی که آیه معرفی می

مانند موאرد بسیاری در قرآن، אلفاظ  ؛ زیرאندאرد )אلسالم علیه(جمع بودن لفظ آیه منافاتی با رهبری علی  
جمع به  هرچند آیه به صورتیعنی . آن بیش אز یک نفر نیست ولی مصدאق و شأن نزول ،ه جمع אستآی

  .فقط یک نفر به آن عمل کرده אست ولی در خارج ،کار رفته אست

توجه به  چون دستگیری אز مستمند هم، عین ؛توجه به مستمند در حال نماز منافاتی با توجه به خدא ندאرد 
  .אست قرب به خدא مایۀخدא و نوعی عبادت و 

אگر אسامی آنان در قرآن  אوالً نام دوאزده אمام معصوم به صرאحت در قرآن نیامده אین אست که که אینعلت  
گویی به پیامبر بدهند، هیچ אبایی אز אین  آمد، مخالفان والیت אئمه که حتی حاضر شدند نسبت هذیان می

אز אکثریت و نفوذ  که آنهم تحریف کنند و به دلیل  ندאشتند که برאی אز بین بردن نام آنان قرآن رא
طور که در جلوگیری אز نوشتن وصیت پیامبر   شدند، همان אجتماعی برخوردאر بودند، در אین کار موفق می

نامان آنان رא مصدאق آیات معرفی  توאنستند همان אسامی رא تقلید و هم دیگرאن هم میثانیاً . موفق شدند
  . کنند

شت، אوصاف و کماالت متعالی آنان، مانند علم چندאنی ندא ۀنام بردن אمامان، که تأثیر و ثمر قرآن به جای 
عالوه بر אین، . کند رא مطرح کرده אست که قابل تقلید نیست و مدعی دروغین رא رسوא می و عصمت،

فی אمامان کسانی که صدها سخن پیامبر رא در معر. אطاعت אز پیامبر هم مانند אطاعت אز خدא وאجب אست
کردند و کسانی که تابع سخن پیامبر  نادیده گرفتند، به سخن قرآن هم توجهی نمی) حتی با ذکر אسامی(

  .ها در قرآن ندאشتند یدن אسامی آنبودند، نیازی به د





 

 

  
  
  

  همسیزد ۀجلس

  
  

  
 )۳(دالیل نقلی אمامت 

אمامت در אحادیث پیامبر אسالم 
  )وآله  علیه אهللا  صلی(

  )بخش אول(
  
  

  ۱۴۸  .............................................................................  درس אهدאف

  ۱۴۸  .........................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ۱۴۸  .......................................................................................  مقدمه

  ۱۴۸)وآله هیعل אهللا یصلّ( אسالم امبریپ یبرא نیجانش نییتع تیאهم

  ١٥٠  ..........  )وآله هیعل  אهللا  یصلّ( אسالم امبریپ ثیאحاد در אمامت

  ۱۵۱  ...................................................  )אلدאر ومی( אإلنذאر ومی ثیحد

  ۱۵۲  ...........................................................................  منزلت ثیحد

  ۱۵۳  ................................................................  منزلت ثیحد داللت

  ۱۵۳  .................  منزلت ثیحد داللت به سنت אهل אشکاالت
  ۱۵۵  ..............................................................................  ریغد ثیحد

  ۱۵۶  ..........................................................  ریغد ثیحد صدور
  ۱۵۶  .........................................................  ریغد ثیحد داللت

  ۱۵۷  ....................ریغد ثیحد داللت به سنت אهل אشکاالت
  ۱۶۱  ......................................................................................  دهیچک

  



Kalam (2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛)وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر אهمیت تعیین جانشین  

  ؛)وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم  ۀدالیل ضرورت تعیین جانشین به وسیل 

در معرفی جانشینی حضرت ) غدیر و ، منزلتאإلنذאریوم () وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر چند روאیت معروف אز  
  .אین אحادیث بارۀ درو پاسخ به אشکاالت אهل سنت  )אلسالم علیه(علی 

  مروری بر مباحث پیشین

گذشته با دالیل قرآنی אمامت آشنا شدیم و دאنستیم که قرآن برگزیدگانی رא که علم و  ۀدر دو جلس
ت אلهی دאرند و برترین אفرאد אمت אسالم، بعد אز پیامبر، هستند، بدون ذکر نام معرفی کرده אست و بدیهی عصم

در אین . باشند ها آن ۀאمور جامع ۀدر هدאیت مردم و אدאر) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אست که אینان باید جانشین 
در אین . کنیم بررسی می )وآله علیه אهللا صلّی(م پیامبر אکرمبحث אمامت رא در روאیات ) بعد ۀو جلس(جلسه 

دهیم که محال אست حضرت  مبحث אبتدא با אهمیت تعیین جانشین برאی وی آشنا خوאهیم شد و نشان می
سپس بر . کرده باشد باره سکوت  در אینموضوع جانشینی خود رא مطرح نکرده و  )وآله علیه אهللا صلّی( رسول

رא در معرفی جانشینان خود ذکر  )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم ز روאیات אساس منابع אهل سنت بعضی א
 ۀوאسط به عنوאن جانشین بی )אلسالم علیه(کنیم و در אین جلسه، نخست אحادیثی رא در معرفی حضرت علی  می

  .مطرح خوאهیم کرد") غدیر"و " منزلت"، "אإلنذאریوم "های אحادیث  با نام(آن حضرت 

  مقدمه

  )وآله علیه אهللا صلّی(تعیین جانشین برאی پیامبر אسالم  אهمیت

جانشینی و رهبری بعد אز خود  بارۀ دردر طول دورאن نبوت خویش  )وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر آیا 
سخنی گفته و تکلیف אمت אسالم رא روشن ساخته אست یا در אین مورد سکوت کرده אست؟ دالیل عقلی و 

) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر حتی אگر . אست وی در אین موضوع سکوت کرده باشد محالد که کن نقلی אثبات می
بایست سکوت نکرده و אمت  خوאست که אین אمر رא به مشورت و אنتخاب خودِ مردم وאگذאر کند، باز هم می می

س אز من به אنتخاب خود خود رא بالتکلیف رها نکرده باشد و همین مطلب رא بیان کرده باشد که אمر جانشینی پ
  .شما אست

در موضوع جانشینی  )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر توאن אقامه کرد که چرא محال אست  کم سه دلیل می دست
  :خود سکوت کرده و چیزی نگفته باشد

عد پیشگویی کرد که אمت אسالم ب) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر  کهگفتیم ة فترאق אألُمّאدر بحث אز حدیث  .۱
אهل نجات و بهشت אست و بقیه در گمرאهی و آتش  ها آنشود که فقط یکی אز  ها فرقه تقسیم می אز אو به ده

  .جهنم خوאهند بود

אل אین אست که آیا ممکن אست در موضوعی با אین אهمیت که به سعادت אخروی و بهشتی و ؤحال س
م چیزی جز אین نیست، هم مسلمانان بعثت ه ۀجهنمی شدن تمام مسلمانان مربوط אست، و אساساً فلسف
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) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر یافته کدאم אست و هم خود  ۀ حق و نجاتسکوت کرده و نپرسیده باشند که آن فرق
حق رאهنمایی نکرده باشد؟  ۀدر אین مورد نگفته و مردم رא به سوی آن فرق یبدون پرسش مردم هیچ چیز

ل بسیار کوچک فقهی رא ئحتی مسا )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر ست که وאضح אست که خیر، زیرא چطور ممکن א
و  یهای شخص بیان کرده و مشکالت و پرسش) ل جزیی طهارت و نجاستئمانند برخی شکیّات نماز و مسا(

سازترین موضوع زندگی میلیاردها مسلمان تا  ترین و سرنوشت جزیی אفرאد رא پاسخ دאده باشد، אما در مهم
گوید  ی    حق رא معرفی نکرده باشد؟ هم عقل به ما م ۀ، سکوت کرده و فرقها آنعنی هدאیت و ضاللت قیامت، ی

پیامبر حدیث إفترאق אألُمَّة، مردم אز  ۀکنیم که در אدאم که چنین چیزی ممکن نیست و هم مشاهده می
. دهد هم پاسخ می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر خوאهند که آن فرقه رא معرفی کند و  می) وآله علیه אهللا صلّی(

  .چه بوده אست، در مباحث آینده روشن خوאهد شد) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر پاسخ  که אین

دهد که وی هرگاه مجبور به ترک  به روشنی نشان می )وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر تاریخ زندگی  .۲
شد، کسی رא به عنوאن جانشین موقت برאی  ی چند روز میحتی برא...)  به دلیل جنگ، مسافرت و(موقت جامعه 
حال . نباشد درگم بالتکلیف و سردאد تا جامعه حتی برאی آن چند روز یا چند هفته بدون رهبر و  خود قرאر می

אسالمی رא تا قیامت ترک  ۀکه در وאقع با فوت خویش جامع )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر چطور ممکن אست 
جامعه و عدم نصب  ۀکس رא برאی جانشینی خود نصب نکند؟ چگونه אست که ترک چند روزهیچ  ،کند می

آن تا قیامت منجر به هیچ  ۀولی ترک چند هزאر سال ،אنجامد جانشین موقت، به مشکالت مختلف אجتماعی می
  کند؟ آن سکوت می بارۀ در) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر شود و  אی نمی مشکل و אختالف و تفرقه

شورאیی،  ۀبکر در بیماری خویش بدون هیچ مشورتی با دیگرאن و بدون تشکیل جلس جالب אست که אبو
אی رא  و عمر نیز برאی خالفت بعد אز خود جلسه ٢١٧کند عمر رא با تصمیم یک نفره خود به خالفت نصب می

م نادرست אست ۀ دوقبل باشد، پس عمل خلیف ۀکه אگر قرאر אست تعیین خلیفه به نصب خلیف(دهد  تشکیل می
رא جلوگیری  ها آنخود آنان و پیروאنشان אین אقدאم ). ل ناصوאب אستاید به مشورت باشد، روش خلیفه אوو אگر ب
کنند و حتی در ماجرאی سقیفه که هنوز جسد پیامبر  אسالمی معرفی می ۀسرپرست ماندن جامع אز بی

 )وآله علیه אهللا صلّی(برאی تعیین خلیفه به جای پیامبر  אی با عجله روی زمین אست و عده )وآله علیه אهللا صلّی(

                                                 
موضوع خالفت رא به شورא و אنتخاب مردم وאگذאر ) وآله علیه  אهللا صلی(دهد که پیامبر  بکر نشان می אوّالً خود همین אقدאم אبو. ٢١٧

بکر  אبو ،رא زیر پا گذאشته אست) وآله علیه  אهللا صلّی(ن کرده بود، پس אولین کسی که دستور پیامبر نکرده אست زیرא אگر چنی
ثانیاً عجب آن אست که وقتی پیامبر . کند بعدی رא نصب می ۀبوده אست که بدون شورא و فقط به تشخیص فردی خود، خلیف

بیماری، به  ۀع جانشینی خود رא تصریح نماید به بهانخوאهد در وصیت آخر عمر خویش، موضو می) وآله علیه  אهللا صلّی(
بکر در آخرین روزهای عمر  شود، ولی هنگامی که אبو شود و אز نوشتن وی جلوگیری می یمتهم م) אلعیاذ باهللا(گویی  هذیان

ر گویی به پیامب کند، هیچ یک אز آن کسانی که تهمت هذیان عمر رא به جای خود نصب می ،خود و در אوج بیماری
همین . چون و چرא پذیرفتند و אجرא کردند وصیت אو رא بی و گویی متهم نکردند بکر رא به هذیان زدند، אبو) وآله علیه  אهللا صلّی(

وی نیز هنگامی که در אثر زخم خنجر، سخت بیمار و در حال אحتضار بود و  زیرא ؛دوم هم صادق אست ۀخلیف ۀبار مطلب در
جا  گیری معرفی کرد، در אین نظر خود رא برאی تصمیم نفره رא تشکیل دאد و אفرאد مورد شش ۀبعد، آن جلس ۀبرאی تعیین خلیف

که  تر آن گویی متهم نکرد و مانع אجرאی تصمیم אو نشد و عجیب هم کسی אز آن جماعت אعترאض نکرد و وی رא به هذیان
ه گون، چ»قرآن برאی ما کافی אست«بان آورد که دوم که برאی ممانعت אز نوشتن وصیت پیامبر، אین جمله رא به ز ۀخود خلیف

گیرد، אین  بعد تصمیم می ۀکند و چه هنگامی که خودش برאی تعیین خلیف بکر وی رא به خالفت نصب می هنگامی که אبو
بکر و  آورد که قرآن برאی هدאیت אمت کافی אست و نیازی به وصیت אبو کند و دلیل نمی سخن و نظر خویش رא فرאموش می

  .من نیست خود



۱۵۰  

Kalam (2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

 )وآله علیه אهللا صلّی(آیند، توجیه אهل سنت אین אست که علت عجله آنان قبل אز دفن پیامبر  در سقیفه گرد می
های بزرگی  بدون رهبر بماند و صدمات و زیان אسالمی برאی یک روز ۀאین بود که نگرאن بودند که مبادא جامع

  .متحمل شودرא 

אسالمی باشند که به هر طریق  ۀقدر نگرאن و دلسوز جامع بعد אز پیامبر، آن حال آیا ممکن אست که خلفای
جانشینی برאی خود نصب یا برאی آن مجلسی تشکیل دهند و אمت رא אز سرگردאنی ) درست یا نادرست(ممکن 

و نگرאنی رא ندאشته و یا אحساس مسئولیت و אین دغدغه ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر ولی خود  ،نجات دهند
تر باشد و ندאند که رها کردن جامعه بدون رهبر چه آثار و عوאقبی به دنبال  قدرت تشخیص אو אز خلفایش پایین

و بلکه هر فرد عاقلی ضرورت تعیین جانشین ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر در جایی که خلفای  אین، بر بنادאرد؟ 
در אین אمر سکوت کرده و تکلیف אمت ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر ه طریق אولی محال אست که دאند، ب رא می

  .خود رא مشخص نکرده باشد

پیامبر אکرم آیا  که אینبهترین دلیل بر  رو אینبهترین دلیل بر אمکان یک چیز وقوع آن אست و אز  .۳
אست یا نه، אین אست که به تاریخ نبوت و روאیات در موضوع جانشینی خود سخنی گفته  )وآله علیه אهللا صلّی(

کنیم که  به روشنی مشاهده می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر با مرאجعه به سخنان . شده אز وی مرאجعه کنیم نقل
سخن نگفته و ) مستقیم مستقیم و غیر(אین موضوع  ۀوی شاید در هیچ موردی در دورאن نبوت خود به אندאز

های متعددی אز אحادیث نبوی رא در موضوع אمامت  در مباحث بعد، نمونه. تمام نکرده باشد حجّت رא بر همگان
  .ذکر خوאهیم کرد

  )وآله علیه אهللا  صلّی(אمامت در אحادیث پیامبر אسالم 
با روشنی و قطعیت تمام حاکی אز אین אست که وی אز  )وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر تاریخ نبوت 
سرאسر  ۀلین روز אعالم علنی و عمومی رسالت خود که هنوز جامعאز همان אو خویش و حتی همان آغاز نبوت

کفر و شرک آن زمان نبوت אو رא هم نپذیرفته אست، موضوع جانشینی خود رא مطرح و مصدאق آن رא معرفی 
بعد אز אو دو خوאهد به همگان بفهماند که نبوت وی و אمامت  گویی پیامبر אکرم با אین کار خود می. کند می

رא با هم بپذیرد و یا هیچ یک رא  ها لهی אست که یا کسی باید هر دوی آنبخش جدא نشدنی אز یک مأموریت א
ولی אمامت بعد אز وی رא قبول ندאرد،  ،به بیان دیگر אگر کسی אدعا کند که به نبوت אو معتقد אست ؛نپذیرد

  ٢١٨.درست مانند אین אست که رسالت אو رא هم منکر شده אست

دعوت به אمامت در تمام دورאن نبوت رسول אکرم تا وאپسین روزهای عمر אو אدאمه دאشت، به طوری که با 
توאن گفت که تقریباً کمتر روزی  می ،توجه به کثرت אحادیثی که در منابع شیعه و سنی در אین مورد وجود دאرد

وی برאی אتمام حجت بر . ع سخن نگفته باشدبه نحوی در אین موضو) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بوده אست که 
אی رא که در زبان عرب برאی معرفی  همگان و بستن رאه هرگونه عذر و بهانه بر مخالفان، هر تعبیر و وאژه

م، وصی، خلیفه، אما: مانند؛ אبعاد دینی و אجتماعی آن، وجود دאشته אست به کار گرفته אست ۀجانشین، در هم
ترین אلفاظ برאی אعالم فضایل بسیار وאالی علمی و אخالقی و  و نیز אز صریح ...وزیر،  ولیّ، قائد، مولی، وאرث،

                                                 
نازل شد و شأن نزول آن به روشنی حاکی אز ) وآله علیه  אهللا صلّی(، که در אوאخر عمر پیامبر )۶۷/ مائده(אبالغ  ۀآی. ٢١٨

  .ناپذیری نبوت و אمامت אست تفکیک
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فالن لفظ ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر کماالت אلهی و فوق بشری آنان سود جسته אست تا کسی نگوید که אگر 
  .شدیم و عبارت رא به کار برده بود، به אمر אمامت معتقد می

توאن تقسیم  رא در معرفی جانشینان خود به دو دسته می )وآله علیه אهللا صلّی(مبر طور کلی سخنان پیا به
  :کرد

در  .אو אختصاص دאرد ۀوאسط به عنوאن جانشین بی) אلسالم علیه(به معرفی حضرت علی  ها آنبعضی אز  .۱
אو نقل  بارۀ درאین دسته روאیات، گاه مستقیماً موضوع אمامت وی مطرح شده אست و گاه فضایل و کماالتی 

  .رא ندאرد مقام אلهیدهد که جز אو کسی صالحیت تصدی אین  شده אست که به صرאحت نشان می

به  ها آنپردאزد و همانند مورد قبل، یا אز  بعضی دیگر אز אحادیث نبوی به معرفی گروهی خاص می .۲
. شود אلهی آنان به مردم معرفی می شود و یا کماالت نام برده می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر عنوאن جانشینان 

آنان تصریح  ۀیا هم אز آنان به کار رفته و گاه نیز به אسامی بعضی" אهل بیت"در אین گروه אز روאیات گاه تعبیر 
  .شده אست

 ،אختصاص دאرد )אلسالم علیه(ل אین אحادیث که به אمامت حضرت علی ۀ אودر אین جلسه به معرفی دست
بسنده  غدیرو  منزلت ،یوم אإلنذאروאیات بسیار، به دلیل رعایت אختصار، به ذکر سه روאیت پردאزیم و אز بین ر می
  .کنیم می

  )یوم אلدאر( אإلنذאرحدیث یوم 

 ٢١٩،﴾نَیرَتَكَ אلْأَقْرَبِیأَنْذِرْ عَشِوَ﴿ بعد אز مدتی دعوت مخفیانه، موظف شد که به دستور آیۀ پیامبر אکرم
، که غالباً אز بزرگان جامعه بودند و پس ها آنبعد אز دعوت אز چهل نفر אز . ندنبوت خود رא به نزدیکانش אبالغ ک

یک אز شما مرא در אین  کدאم(» ... فَأَیُّکُمْ یُوَאزِرُنی عَلَی هَذَא אلْأَمْرِ، عَلَی أَنْ یَکُوْنَ أَخِی و«: אز אطعام آنان پرسید
  ).باشد؟...  کند تا برאدر من و אمر نبوت یاری می

بر گردن هم دست  )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر . ٢٢٠برخاست و אعالم آمادگی کرد )אلسالم علیه(لی אمام ع
אین فرد، برאدر و جانشین و ( ؛»إِنَّ هَذَא أَخِی وَ وَصِیِّی وَخَلِیْفَتِی فِیْکُم فَاسْمَعُوא لَهُ وَأَطِیعوא«: אو گزאرد و فرمود

אنکار و אعترאض  ۀحاضرאن به نشان). وید و אز وی אطاعت کنیدسخن אو رא بشن. ستא من در میان شما ۀخلیف
دهد که אز پسرت אطاعت کنی و به  طالب گفتند که محمد به تو دستور می برخاستند و با خنده و تمسخر به אبو

  ٢٢١.سخن אو گوش دهی

                                                 
  .و خویشان نزدیكت رא هشدאر دِه: ۲۱۴/ شعرאء. ٢١٩

سه بار אین پرسش رא تکرאر کرد و هر سه بار جز حضرت علی  )وآله  علیه  אهللا صلّی(در بعضی אز متون آمده אست که پیامبر . ٢٢٠
  . کس دیگری برنخاست) אلسالم علیه(

معروف אست در بسیاری אز منابع مهم تاریخی و ) یوم אلدאر یا(אین حدیث و אحادیث مشابه آن، که به حدیث یوم אإلنذאر . ٢٢١
 ،تفسیر طبری: شعرאء آمده אست، אز جمله ۀسور ۲۱۴ ۀآی هایی در عبارאت و در توضیح تفسیری و روאیی אهل سنت، با تفاوت

 تفسیر همیان ،)باب אلتأویلل( تفسیر אلخازن ،)عادل אز אبن(تفسیر אللباب  ،)معالم אلتنزیل(تفسیر אلبغوی  ،کثیر  تفسیر אبن
یه بאهللا تعالی بن ، ذکر אمر)رאثی  אبن( تاریخ کامل، אلحدید אبن אبی شرح نهج אلبالغه ،مسند אحمد بن حنبل ،)אز אباضی( אلزאد

، مرאجعه »یوم אإلنذאر«برאی آگاهی بیشتر אز متون و אسناد مختلف حدیث . تاریخ طبری ،باظهار دعوته) وآله علیه  אهللا صلّی(
 .به بعد ۶۰، ص ۴، ج אحقاق אلحق ،و شوشتری ۲۷۶، ص ۳، ج غایة אلمرאم ،بحرאنی :کنید به
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  حدیث منزلت

ارت معروف رא به علی در موאرد متعددی در دورאن نبوت خود אین عب )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم 
  :فرمود) אلسالم علیه(

  .بَعْدِی یإِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِ ؛أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هٰارُوْنَ مِنْ مُوْسَیٰ

با אین فرق که بعد אز  ؛אست وسیجایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به م
  ٢٢٢.من پیامبری نخوאهد آمد

                                                 
کثرت אین روאیت و متون آن و . ر عبارאت در معتبرترین متون אهل سنت وאرد شده אستهایی אندک د אین حدیث با تفاوت. ٢٢٢

بعضی אز אین . گذאرد تصریح علمای بزرگ آنان به صحت حدیث، کمترین تردیدی در قطعیت صدور و صحت آن باقی نمی
  .بوکت ۀزی، غزوطالب و کتاب אلمغا  ، کتاب אلمناقب، مناقب علی بن אبیصحیح بخاری: ند אزא متون عبارت

  ).در אین باب چهار حدیث در אین موضوع آمده אست(طالب   ، کتاب فضایل אلصحابة، باب فضایل علی بن אبیصحیح مسلم

آورد و  ترمذی در אین باب، سه حـدیث در אیـن موضـوع مـی    (طالب   ، کتاب אلمناقب، باب مناقب علی بن אبیسنن ترمذی
  ).دאند ها رא حسن و صحیح می آن

  )دو حدیث(طالب   ، مقدمه، باب فضل علی بن אبیماجه  بنسنن א

مسند  ،مسند אبی سعید אلخدری ،אهللا بن אلعباس بدאیة مسند عبد ،وقاص  אسحاق سعد بن אبی  مسند אبی: مسند אحمد بن حنبل
مورد در  کم چهارده حدیث در אین جو کردم، دست و تا جایی که من جست(حدیث אسماء بنت عمیس  ،אهللا جابر بن عبد

  ).مسانید باال آمده אست

  :کنم همچنین حدیث منزلت در متون روאیی زیر هم آمده אست که برאی رعایت אختصار به ذکر نام کتب بسنده می
  )بیش אز بیست حدیث( کنز אلعمال متقی هندی

ها  آورد و آن ف میهای مختل وی سه حدیث در باب(حاکم نیشابوری  مستدرک صحیحین، )دوאزده حدیث( سنن کبرאی نسایی
  ).خوאند رא با معیارهای بخاری و مسلم صحیح می

  .سی بار אین حدیث رא آورده אست) אم تا جایی که شمارش کرده(کم  دست) معجم אوسط و معجم صغیر ،معجم کبیردر (طبرאنی 

 ؛طالب  بوک، شأن علی بن אبیت ۀ، غزوهشام  אبن ۀسیر :در کتب سیره و تاریخ אهل سنت نیز אین حدیث ذکر شده אست، אز جمله
در אین (طالب   ، باب علی אبن אبی منظور  אز אبن» مختصر تاریخ دمشق«؛ אبن אثیر، حوאدث سال نهم، ذکر غزوه تبوک کامل

کتاب  ،تاریخ אلخلفاءسیوطی، ؛ ۱۲، ص ۴جزء  ،سیرة אلنبویةکثیر،   אبن؛ )کم در سی جا، אین حدیث آمده אست کتاب، دست
 ،ذهبی، تاریخ אسالم؛ )حدود پانزده حدیث( ،تاریخ بغدאد ،بغدאدی؛ فصل فی אالحادیث אلوאردة فی فضله  طالب،  علی بن אبی

  .)شش حدیث(

אلفصل فی אلملل و אالهوאء و אلنحل אز ، אلجوزی  אلمنتظم אز אبن ،אلمطهر  אلبدء و אلتاریخ אز אبن، کثیر  אبن אلبدאیة و אلنهایة همچنین
سه (حبان   ، صحیح אبن)نُه حدیث(، مسند אبی یعلی אلموصلی )دو حدیث(دالیل אلنبوة بیهقی ، אثیر  غابة אز אبنאسد אل ،حزم  אبن

دو (، مشکل אآلثار אز طحاوی )سه حدیث(، مسند אلطیالسی )چهار حدیث(نعیم אصبهانی   ، معرفة אلصحابة אز אبن)حدیث
  .)عاصم  אز אبن אبی(و אلمثانی  د، مصنف عبد אلرزאق، אآلحا)شش حدیث(شیبة   ، مسند אلحمیدی، مصنف אبن אبی)حدیث

 ،بحرאنی، غایة אلمرאم: توאن مرאجعه کرد به אند، می ن شیعی אز کتب אهل سنت گردآوری کردهالفؤهمچنین در میان منابعی که م
، یازده حدیث رא ۸۳اب ، ب۶، صد حدیث אز منابع مختلف אهل سنت رא در حدیث منزلت و نیز در جلد ۲۰باب  ،۲وی در جلد 
  .آورده אست

؛ ۶۰ص  ،۲۳و ج  ۳۸۷ص  ،۲۲و ج  ۱۵۰ص  ،۲۱و ج  ۱۲۸ص  ،۲۰و  ۱۶به بعد و ج  ۵۴، ص ۴ج  ، شوشتری،אحقاق אلحق
  .۱۱، میر حامد حسین، ج عبقات אالنوאر

حدیث در متون אهل سنت אعرאف نیز بخشی אز אسناد אین  ۀسور ۱۴۲ ۀ، ذیل آی۶، ناصر مکارم شیرאزی، ج تفسیر نمونهدر کتاب 
 .ذکر شده אست
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  داللت حدیث منزلت

رא به  بت به حضرت موسیدر حدیث منزلت، شأن و مقام حضرت هارون نس) وآله علیه אهللا لّیص(پیامبر 
  :کند ی زیر رא بیان میها قرآن کریم برאی هارون، ویژگی. دهد هم نسبت می )אلسالم علیه(حضرت علی 

  )۵۳/ ، مریم۴۸/ ، אنبیاء۳۲/ طه(نبوت  .۱

  .نت و یاوری אستجا به معنای معاو که در אین): ۲۹/ طه(وزאرت  .۲

  )۳۰/ طه(برאدری  .۳

  )۳۱ـ  ۳۲/ طه(تقویت و پشتیبانی موسی و شرאکت با وی در هدאیت مردم  .۴

  )۴۲/ אعرאف( جانشینی אو در غیاب موسی. ۵

ی دیگر هارون برאی حضرت ها ویژگیتمام  ،شود که جز مقام نبوت אز حدیث منزلت معلوم می אین بر بنا
 ،نیز یاور )אلسالم علیه(یعنی علی  ؛وجود دאرد )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم ه نسبت ب )אلسالم علیه(علی 
پیامبر تر אز همه جانشین  برאدر معنوی و شریک وی در אمر هدאیت مردم و مهم ،پشتیبان ،معاون

در  )سالمאل علیه(همچنین باید توجه کرد که منظور אز شرאکت علی  ٢٢٣.و אستאدر غیاب ) وآله علیه אهللا صلّی(
 ۀאمر هدאیت مردم، چیزی بیش אز آن אرشاد و هدאیتی אست که به عنوאن אمر به معروف و نهی אز منکر وظیف

شود که مقصود همان هدאیت و رهبری کل אمت  معلوم می" وزیر"دینی هر مسلمانی אست و با توجه به تعبیر 
شود که برאدری  جا هم ثابت می رند و אز אینمنان برאدر یکدیگؤمسلمانان و م ۀعالوه بر אین، هم. אسالم אست

پیامبر نسبت به پیامبر، غیر אز برאدری دینی معمولی אست و אز قرب و جایگاه خاص אو نزد  )אلسالم علیه(علی 
  .کند حکایت می) وآله علیه אهللا صلّی(

  אشکاالت אهل سنت به داللت حدیث منزلت

 بارۀ درאند אین حدیث رא نادرست معرفی کنند، ولی  ستهبا توجه به کثرت نقل אین حدیث، אهل سنت نتوאن
  :پردאزیم می ها آنאند که به نقل و پاسخ  گیری مکتب شیعه אز אین حدیث، אشکاالت متعددی مطرح کرده نتیجه

به علی  ،حدیث منزلت رא هنگامی که عازم جنگ تبوک بود) وآله علیه  אهللا صلّی(پیامبر  :אشکال אول
در مدینه به جای  )אلسالم علیه(حدیث مزبور فقط بیانگر جانشینی موقت علی  אین بر بنا. ودفرم )אلسالم علیه(

پیامبر در مدت אین جنگ אست و ربطی به جانشینی مطلق وی بعد אز ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 
  .ندאرد) وآله علیه אهللا صلّی(

                                                 
 :کند که نقل می) وآله علیه  אهللا صلّی(طه، אین دعا رא אز پیامبر  ۀبه بعد אز سور ۲۵، ذیل آیات אلدر אلمنثور سیوطی در تفسیر. ٢٢٣

سان گردאن، אم رא گشاده و کارم رא بر من آ سینه«: کنم که موسی درخوאست کرد و گفت خدאیا، من אز تو همان درخوאست رא می
  .»...گره אز زبانم بگشا تا سخنانم رא بفهمند، وزیری אز خاندאنم برאیم قرאر ده و 

خدאوندא، «: دعا کرد و فرمود) وآله  علیه  אهللا صلّی(هنگامی که אین آیات نازل شد پیامبر : گوید אین عبارאت می ۀسیوطی در אدאم
  .خدא هم دعای אو رא مستجاب کرد. אو تقویت و پشتیبانی کن ۀیلیعنی مرא به وس ؛»پشتم رא با برאدرم علی محکم گردאن
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مناسبت جنگ تبوک بوده אست، ولی غیر  ، درست אست که یکی אز موאضع بیان אین حدیث، بهالًאو :پاسخ
در موאرد متعدد دیگر هم که هیچ ربطی به جنگ تبوک ندאشته אست، ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אز אین مورد، 

  ٢٢٤.مطرح کرده אست )אلسالم علیه(אین عبارت رא به عنوאن یک فضیلت کلّی برאی حضرت علی 

دود و موقت برאی غیبت چند روزه אو در جنگ تبوک بود، هیچ אگر منظور پیامبر، فقط جانشینی مح :ثانیاً
) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر . نبود )אلسالم علیه(نیازی به ذکر تمام فضایل و مقامات هارون برאی علی 

، »مدینه رא אدאره و مرאقبت کند )אلسالم علیه(در غیاب من علی « که אینتوאنست با یک عبارت ساده مانند  می
هنگامی که تمام  رو אینאز . جا نبود אهل غلوّ بی )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر . انشینی رא אعالم نمایدאین ج

شود که منظور وی به  شمارد، معلوم می می )אلسالم علیه(های هارون رא به موسی برאی علی  کماالت و نسبت
ین אولین بار نبود که وی کسی رא در به عالوه א. אز یک جانشینی معمولی و موقت אست تر بیشمرאتب بسیار 

کنیم که وی در مورد هیچ یک אز جانشینان خود چنین عبارتی  אما مشاهده می. کرد غیاب موقت خود نصب می
ی هارون رא به אو نسبت ندאده و به ذکر عبارאتی معمولی در אین אمر بسنده کرده ها ویژگیرא مطرح نکرده و 

دیث منزلت حاکی אز فضیلتی فوق אلعاده אست نه یک جانشینی موقت، אین ح که אینهمچنین دلیل دیگر . אست
אین تعبیر رא برאی آنان به کار ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر کردند که کاش  אست که بعضی אز صحابه آرزو می

گوید حاضر بود که אین مقام علی  وقاص که אز رאویان حدیث منزلت אست می  سعد بن אبی. برد می
عوض کند و مقام مزبور ) که در آن زمان بسیار قیمتی و אرزشمند بود(رא با صدها شتر سرخ مو  )אلسالم علیه(

مانند جزو אهل بیت بودن در ماجرאی مباهله قرאر  )אلسالم علیه(رא در کنار بعضی دیگر אز مقامات حضرت علی 
אگر هم بود، אختصاص به علی شد و  جانشینی موقت پیامبر، فضیلتی فوق אلعاده محسوب نمی ٢٢٥.دهد می

در آن ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر جانشینان موقت  ۀوقاص אز بین هم  ندאشت تا سعد بن אبی )אلسالم علیه(
  .تأکید کند و آن رא در کنار سایر فضایل خاص وی قرאر دهد )אلسالم علیه(زمان، فقط بر علی 

حدیث، ناظر بر אمامت علی  که אیندیگری אست بر  ۀت، خود قریندر حدیث منزل »یال نَبِیَّ بَعْدِ«قید : ثالثاً
هیچ . אست ،غیر אز نبوت، و אثبات تمام فضایل یادشده برאی אو) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بعد אز  )אلسالم علیه(

بارت رא خود، אین ع برאی אعالم جانشینی موقت) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر دلیل و مناسبتی وجود ندאرد که 
  .»فرق من و تو אین אست که بعد אز من پیامبری نخوאهد آمد«مطرح کند که 

) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بعد אز فوت  )אلسالم علیه(حدیث منزلت داللت بر جانشینی علی  :אشکال دوم
  .زیرא هارون قبل אز موسی אز دنیا رفت و جانشین بعد אز אو نشد ؛کند نمی

که אگر ، ترین אفرאد אمت موسی بود ولی با فضیلت ،ه هارون قبل אز موسی فوت کرددرست אست ک :پاسخ
אگر هارون بعد  رو אینאز . گرفت غیر אز אین بود، فرد دیگری به جای אو وزیر و پشتیبان و معاون موسی قرאر می

و نسبت  )אلسالم هعلی(هارون و علی ۀ حال با توجه به مقایس. گرفت אز موسی زنده بود، جانشین وی قرאر می
ترین فرد  نیز با فضیلت )אلسالم علیه(شود که علی  معلوم می )אلسالم علیه(دאده شدن تمام فضایل وی به علی 

زنده אست، جانشین وی ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אست و چون بعد אز  )وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر אمت 
אز نظر دאرא بودن خود אین فضیلت و مقام  )אلسالم علیه(هارون و علی  ۀبه بیان دیگر مقایس ؛شود محسوب می

                                                 
ناصر  ،تفسیر نمونه ؛عفر سبحانی، فصل پانزدهم، حدیث منزلتج ،پیشوאیی אز نظر אسالم :ک.ربرאی אطالع אز אین موאرد، . ٢٢٤

  .אعرאف ۀسور ۱۴۲ ۀ، به مناسبت آی۳۴۶ـ  ۹، ص ۶جلد  مکارم شیرאزی،

 .باب مناقب علی سنن ترمذی، باب فضایل علی و صحیح مسلم :ک.رאز جمله . ٢٢٥
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 ۀطور که قبالً هم אشاره شد، אگر אین فضیلت فقط به همان چند روز همان. אین مقام ۀאست نه אز نظر مدت אدאم
هیچ کس برאی  .بود معنا می ، لغو و بی»ال نَبِیَّ بَعْدِی«بود، قید محدود ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر حیات 

 ؛אست) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر دهد که אو  אین אحتمال رא نمی) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر جانشین موقت 
چنین فکری به ذهن هیچ ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر که در مورد هیچ یک אز جانشینان موقت  گونه همان

پیامبر مقصود  אین، بر بنا. مقام نبوت رא برאی אو אستثنا کند) آلهو علیه אهللا صلّی(پیامبر کس خطور نکرده بود تا 
تمام آن فضایل و مقامات رא چه در حیات من و چه بعد  )אلسالم علیه(אین אست که علی ) وآله علیه אهللا صلّی(

زنده بود، ) آلهو علیه אهللا صلّی(پیامبر بعد אز  )אلسالم علیه(و چون علی . نیستپیامبر אز من دאرد با אین فرق که 
  .بود تر بیشضرورتاً صالحیت אو برאی رهبری جامعه אز همۀ אفرאد دیگر 

حتی در زمان خود  )אلسالم علیه(گیری شیعه אز حدیث منزلت אین אست که علی  نتیجه ۀالزم :אشکال سوم
ست دو رهبر אلهی در هم مقام والیت و אمامت رא دאشته باشد، در حالی که ممکن نی) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 

  .زمان و مکان وאحد وجود دאشته باشند

مانعی  دو رهبر אلهی در یک زمان و مکان در عرض هم ممکن نیست، ولی در طول هموجود  :پاسخ
 ۀ אین אمر وجود خود حضرت موسیبهترین نمون. نماینده و تابع دیگری باشد ،به אین معنا که یکی نایب ؛ندאرد

אی وאحد مقام نبوت دאرند، ولی در وאقع هارون نه به عنوאن رهبری مستقل و  در جامعه و هارون אست که هر دو
. دאد در عرض موسی، بلکه به عنوאن معاون و دستیار و وزیر אو و زیر نظر وی مأموریت אلهی خود رא אنجام می

وجود  ه طریق אولیאشکال دאشته باشد، ب و یک אمام) وآله علیه  אهللا صلّی(پیامبر زمان یک  אگر وجود هم
هم در عین  )אلسالم علیه(حضرت علی  אین، بر بنا. هم باید محال باشد) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر زمان دو  هم

אست ) وآله علیه אهللا صلّی(אسالم پیامبر حال که مقام والیت و אمامت אلهی دאرد، ولی در حقیقت وزیر و تابع 
  .بعد אز وی، والیتش مستقل אست که در زمان پیامبر، والیت אو تبعی و

  حدیث غدیر

در آخرین سال عمر خود و در بازگشت אز حجة אلودאع در محلی به نام  )وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر 
אی مفصل אز  جمع کرد و ضمن خطبه ،ها هزאر نفر بود غدیر خم تمام کاروאن رא که تعدאد אفرאدش بالغ بر ده

آیا من نسبت به شما אز خودتان صاحب אختیارتر نیستم؟ همه  ؛»متُ أولیٰ بِکُم مِن أَنْفُسِکُأَََََلَسْ« :مردم پرسید
مَنْ کُنتُ مَوْاله فَعَلِیٌ «: رא باال برد و فرمود) אلسالم علیه(حضرت دست علی  آن پاسخ مثبت دאدند، سپس

  ٢٢٦.موالی אو هستم، علی هم موالی אو אستهر کس که من ؛ »الهمَوْ

                                                 
رא به والیت بعد אز خود ) אلسالم علیه(که پیامبر، علی  אساس مدאرک بسیار زیاد در منابع شیعه و אهل سنت، قبل אز آن بر. ٢٢٦

نازل شد و  )۶۷/ مائده( ﴾مْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُیَا أَیُّهَا אلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّ﴿אبالغ ۀ آی .نصب نماید
אلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ ﴿אکمال  ۀبعد אز אین אنتصاب نیز آی. رא موظف به אبالغ אین والیت نمود) وآله  علیه אهللا صلّی(پیامبر 

های معنوی  نازل شد و אز کامل شدن دین و تمام شدن نعمت) ۳/ مائده( ﴾دِیناً وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ אلْإِسْالمَ
  .אلهی و عرضه کامل אسالم با אین אنتصاب خبر دאد

غدیر به ویژه در  ۀها با وאقع در אین جزوه به جهت پرهیز אز طوالنی شدن مطلب، אز ذکر شرح و تفسیر אین آیات و نزول אرتباط آن
به بعد و  ۳۲۰، ص ۳ج  ،غایة אلمرאم بحرאنی، :ک.ربرאی آگاهی אز אین منابع، אز جمله . کنیم ی میمنابع אهل سنت خوددאر

 ۀذیل دو آی ، ناصر مکارم شیرאزی،تفسیر نمونه به بعد و ۱۹۵به بعد و  ۱۷۲ـ  ۱۸۰ ، ص۲۰ج  ، شوشتری،אحقاق אلحق
 .یادشده
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  ث غدیرصدور حدی

در متون אهل سنت به حدّی אست که هیچ ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر کثرت و توאتر نقل אین عبارאت 
אکثر قریب به אتفاق علمای אهل سنت، אصل حدیث رא  رو אینאز  ؛گذאرد جایی برאی אنکار صدور آن باقی نمی

بعضی אز متون אهل سنت . دאرند نظر تالفאخگیری אز آن با علمای شیعه  ولی در داللت و نتیجه ،אند پذیرفته
تر و همرאه با توضیحات دیگر مربوط به  و عبارאت یادشده رא به صورت مفصل) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر  ۀخطب
) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر محدود و به ویژه دو عبارت باال رא אز  ۀبعضی دیگر چند جمل. אند غدیر آورده ۀحادث

حتی אسامی تمام אین متون . אند رא ذکر کرده »والهیٌ مَلِعَواله فَمَ تُنْکُ نْمَ«بعضی دیگر فقط جملۀ نقل کرده و 
  ٢٢٧.تر אز آن אست که بتوאن آن رא در אین جزوه ذکر کرد مفصل

  داللت حدیث غدیر

 ۀجانب شیعه بر אساس دالیل و شوאهد زیاد و محکم معتقد אست که حدیث غدیر بر وصایت و אمامت همه
پیامبر אکرم تمام אبعاد دیگر والیت  ،جز مقام نبوت ،داللت دאرد و אو )אلسالم علیه(دینی و دنیایی حضرت علی 

آنان אشکاالتی رא بر  رو אینאز . پذیرند رא دאرد؛ אما در مقابل אهل سنت چنین داللتی رא نمی )وآله علیه אهللا صلّی(
  ٢٢٨.پردאزیم می ها آنترین  ذکر و پاسخ مهمکنند که به  دیدگاه شیعه در אین حدیث مطرح می

                                                 
אند  ون و دאنشمندאن אهل سنت رא که حدیث غدیر رא نقل کرده، אسامی متگرאنسنگ אلغدیرعالمه אمینی در جلد אول کتاب . ٢٢٧

تن אز علمای אهل  ۳۶۰. نفر אز تابعین نقل شده אست ۸۹نفر אز صحابه و  ۱۱۰در کتب אهل سنت، אین حدیث אز . آورده אست
غدیر کتاب  ۀوאقع ۀبار ها در بعضی אز آن. אند ها صحت آن رא تأیید کرده אند و אکثر آن ث رא در کتب خود آوردهیتسنن אین حد

، אین אلوالیة فی طرق حدیث אلغدیر אز جمله مورخ و مفسر بزرگ אهل سنت، طبری در کتابی به نام. אند مستقل تألیف کرده
نفر نقل کرده  ۱۰۵آن رא אز  والیتعقده کوفی در کتاب   نقل کرده و אبن) وآله علیه  אهللا صلّی( پیامبر طریق אز ۷۵حدیث رא אز 

  حتی אبن .אند نفر אز آنان در אین موضوع کتاب مستقل تألیف کرده ۲۶جا که عالمه אمینی تحقیق کرده אست،  آنتا . אست
که در ردّ مکتب تشیع  ةحجر مکّی، که אز دאنشمندאن بسیار متعصب و ضد شیعی אهل سنت אست، در کتاب אلصوאعق אلمحرق

؛ אین »دیث ثالثون صحابیاً وאنّ کثیرאً من طرقه صحیح وحسنروی هذא אلح«: گوید بارۀ حدیث غدیر می  نگاشته אست در
  .אند و بسیاری אز طرق آن صحیح و حسن אست حدیث رא سی نفر אز صحابه روאیت کرده

همچنین در  .کتاب אهل سنت آورده אست ۸۹، متن حدیث غدیر رא אز ۱۶، باب ۱سید هاشم بحرאنی ، ج  غایة אلمرאمدر 
، متون و مدאرک אهل سنت در حدیث غدیر ۱ـ  ۱۵، ص ۲۳و ج  ۱۰۵ـ  ۱۳۰ص  ،۲۲و ج  ۱ ـ ۹۳، ص ۲۱، ج אلحق  אحقاق

غدیر و حدیث آن  ۀرא به حادث رنوאعبقات אأل بزرگ ۀده جلد کامل אز مجموع حامد حسین نیز، مرحوم میر. آمده אست
و אسناد آن در متون אهل سنت  به معرفی و بررسی حدیث غدیر فقط، ۵تا  ۱ها، جلدهای  אختصاص دאده אست که אز بین آن

  .אختصاص یافته אست

، بخش کتب WWW Valiasr-aj.comبه نشانی ) فرجه تعالی אهللا  لعج( عصر تحقیقاتی حضرت ولی ۀدر سایت אینترنتی موسس
אسناد و ی رف، به مع»אالجابة عن شبهات אلغدیر«جامع و אرزشمند  ۀیت אهللا دکتر سید محمد حسینی قزوینی در مقالآو مقاالت، 

  .متون אین حدیث در منابع אهل سنت و پاسخ به شبهات مربوط به آن پردאخته אست

، متن کامل )نشر مولود کعبه، قم(، تألیف אمیر تقدمی معصومی نور אالمیر فی تثبیت خطبة אلغدیر کتاب אرزشمند دیگری به نام
سیار زیادی אز אهل سنت رא با ذکر متن مربوط به آن آورده غدیر رא به صد فرאز تقسیم کرده و در تأیید هر فرאز، مدאرک ب ۀخطب
غدیر و אسناد و  ۀمعرفی حادث ۀبار نیز אز کتب سودمند در) نشر مولود کعبه، قم(باقر אنصاری  ، محمدאسرאر غدیر کتاب. אست

  .داللت آن אست

 ، میرنوאرعبقات אأل: ک.ررد، אز جمله تر אز داللت حدیث غدیر و پاسخ به אشکاالت אهل سنت در אین مو برאی آگاهی بیش. ٢٢٨
  .)تمام אین پنج جلد مفصل به بررسی داللت אین حدیث אختصاص دאرد( ۱۰تا  ۶جلدهای  حامد حسین،
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  אشکاالت אهل سنت به داللت حدیث غدیر

 ؛کند داللت نمی )אلسالم علیه(بر אمامت و خالفت علی  »والهیٌ مَلِعَواله فَمَ تُنْکُ نْمَ«عبارت  :אشکال אول
به تصرف  אولی سرپرست و، دوست אست و دلیلی وجود ندאرد که آن رא به معنای مولیزیرא یکی אز معانی 

خوאهد بگوید که هر کس مرא دوست  با آن عبارت فقط می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر به عبارت دیگر . بگیریم
به بیان دیگر منظور پیامبر אز آن عبارت فقط سفارش کردن אمت به دאرد، علی رא هم باید دوست بدאرد و 

  ٢٢٩.و تأکید بر آن אست) אلسالم علیه(دوست دאشتن علی 

و به طور ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر در عبارت  مولیدالیل و شوאهد بسیاری وجود دאرد که لفظ  :پاسخ
داللت دאرد و ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر به جای  )אلسالم علیه(در روز غدیر بر אمامت علی  ۀ ویکلی خطب

  :زیرא ؛صرفاً به معنای دوست نیست

والیت خود رא بر  ٢٣٠»مکُسِفُنْأِ نْم مِکُیٰ بِلَوْأ تُسْلَأَ«אبتدא با عبارت ) وآله یهعل אهللا صلّی(پیامبر  :אوالً
: فرماید می ،گیری אز אین عبارت אست نتیجه ۀکند و سپس بالفاصله بعد אز آن، که نشان مسلمانان مطرح می

  .»والهمَ هذא عَلیٌواله فَمَ تُنْکُ نْمَ«

نَ مِنْ یأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ یلنَّبِא﴿در حقیقت، همان مضمون آیۀ ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر عبارت 
در ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر نظر دאرند که معنای والیت  אست و مفسرאن شیعه و سنی אتفاق ٢٣١﴾أَنْفُسِهِمْ

) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر به قرینه عبارت  אین بر بنا. ٢٣٢אین آیه، همان אولویت به تصرف و سرپرستی אست
که  ،)אلسالم علیه(شود که معنای وאژۀ والیت هم در عبارت مربوط به علی  والیت خویش معلوم می بارۀ در

همان سرپرستی و אولویت به تصرف  ،دهد والیت אو رא در کنار والیت خود قرאر می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 
  .אست

                                                                                                                                            
، ناصر مکارم نمونه  تفسیر ؛)که پیش אز אین معرفی شد(، دکتر سید محمد حسینی قزوینی »אالجابة عن شبهات אلغدیر« ۀمقال

  .، مفاد حدیث غدیر۱۹، جعفر سبحانی، فصل پیشوאیی אز نظر אسالم ؛و אبالغذیل آیات אکمال  شیرאزی،

عجیب و درخور تأمل אست که با وجود אین همه شوאهد אنکارناپذیر در ردّ אین אدعا باز هم אهل سنت אصرאر دאرند که وאژۀ . ٢٢٩
دوم אز  ۀאول برאی אنتصاب خلیف ۀامی که خلیفאما هنگ. رא به دوست معنا کنند) وآله علیه  אهللا  صلّی(در عبارت پیامبر » والیت«

، هیچ یک אز آنان אین عبارت رא به دوستی و محبت و »ابطَّאلخَ بنَ مرَدی عُعْم بَکُتُیْلَّوَ«گوید  جوید و می می همین وאژه سود
  .کنند ند و مرאد אز آن رא فقط خالفت و جانشینی معرفی مینک یر نمیسنظایر آن تف

 .محدث و مورخ אسالمی نقل کرده אست ۶۴، אین عبارت رא אز אلغدیر جلد אولאمینی در  هعالم. ٢٣٠

  .۶/ אحزאب. ٢٣١

باال،  ۀ، کتاب تفسیر אلقرآن، ذیل آیصحیح بخاری אز جمله در. روאیات אهل سنت ذیل אین آیه بر אین معنا صرאحت دאرند. ٢٣٢
 نٌمِؤْا مُمَیُّأَفَ. ةِرَآخِאلْیا وَنْאلدُّ يفِ هِبِ اسِאلنَّ یٰلَوْأَا نَأَا وَلَّإِ نٍمِؤمُ نْا مِمَ«: نقل شده אست) وآله علیه אهللا  صلّی(אین روאیت אز پیامبر 

و  که من در دنیا منی نیست مگر אینؤهیچ م؛ »اهُلَوْا مَنَأَفَ ينِتِأْیَلْاً فَاعَیَضِوْأَاً نَیْدَ کَرْتَ نْإِوא فَانُکَ نْمَ هُتُبَصْعُ هُثْرِیَلْفَ االًََََم کَرَتَ
مالی אز خودش به جا گذאرد، خویشاوندאنش אز אو אرث ) بمیرد و(منی ؤپس هر م. آخرت אز אو نسبت به خودش אولویت دאرم

و سرپرست و (אز خود به جا گذאشت، من موالی ) بدون سرپرست(אی  قرضی و یا خانوאده) مالی ندאشت و(אما אگر  ،برند می
  .אو هستم) دאر عهده

بیهقی،  سنن کبرאی، صحیح مسلم :مانند ؛در متون دیگر אهل سنت هم آمده אست) اوت אندکی در عبارאتگاه با تف(אین حدیث 
سیوطی نیز אلدر אلمنثور  همچنین در تفسیر. آلوسی روح אلمعانی، تفسیر قرطبی تفسیرطبرאنی،  سنن دאرمی، مسند אلشامیین

 .אحزאب آمده אست ۀسور ششم ۀאی والیت در آیهمین حدیث، همرאه با אحادیث دیگر در تأیید معنای یادشده بر
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، همان سرپرستی )אلسالم علیه(رد که منظور אز والیت علی پیامبر، قرאین دیگری وجود دא ۀدر خطب :ثانیاً
אً دَمَّحَمُ نَّأََوَ ا אهللاُلَّإِ هَلَإِا لَ نْأَ نَوْدُهَشْتَ مْتُسْلَأَ«با عبارت ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر : אز جمله. אست نه محبت

אز مردم אقرאر ) توحید، نبوت و معاد(سه אصل אساسی دین אسالم  بر ٢٣٣،»قٌّحَ ارَאلنَّوَ قٌّحَ ةَجَنَّאلْ نَّأَوَ هُولُسُرَوَ هُدُبْعَ
 نْأَ کُوشِی أُنِّإِ«: فرماید گوید و می همچنین وی در آغاز خطبه אز مرگ نزدیک خویش سخن می. گیرد می
پیامبر . من به زودی دعوت حق رא لبیک خوאهم گفت و אجابت خوאهم کرد ؛٢٣٤»یبُجِأُی فَعَدْأُ
عالوه بر . کند رא مطرح می )אلسالم علیه(بعد אز אین عبارאت، جمله مربوط به والیت علی ) آلهو علیه אهللا صلّی(

 ةِایَلَوِאلْوَ یتِسالَرِبِ بُאلرَّ یَضِرَوَ ةِمَعْאلنِّ امِمَتْإِوَ ینِאلدِّ الِمَکْإِی لَعَ رُبَکْأَ אهللاُ«: فرماید وی بعد אز אین جمله، میאین 
  ٢٣٥.»دیعْبَ نْمِ یٍّلِعَلِ

قدر مهم  فقط محبت אو باشد، آیا یک محبت معمولی آن )אلسالم علیه(حال אگر منظور אز والیت علی 
 )אلسالم علیه(آن رא در کنار אصول دین قرאر دهد؟ همچنین دوستی علی ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אست که 

در عبارت قبل،  که تر אین د و مهمאز مرگ خویش دאر) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر چه مناسبتی با خبر دאدن 
های  کامل شدن دین و אتمام نعمت ۀرא در کنار رسالت خویش و نشان )אلسالم علیه(والیت علی  حضرت رسول

  . کند دهد و آن رא برאی بعد אز مرگ خویش مطرح می قرאر می ٢٣٦אلهی

ادق אست و אختصاص به بعد אز هم ص) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر ، قبل אز فوت )אلسالم علیه(دوستی علی 
 سرپرستی و جانشینیبلکه  ،در روز غدیر نه محبت صرف )אلسالم علیه(معنای والیت علی  אین، بر بنا. אو ندאرد

אز فوت خویش و ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر گانه دین و خبر  ست که با אصول سهא ست و فقط אین معناא אو
  .والیت بعد אز אو مناسبت دאرد

 علی رو אینאز  ٢٣٧.منان رא برאدر یکدیگر خوאنده אستؤها قبل אز حادثه غدیر، م قرآن، سال :لثاًثا
پیامبر مسلمانان אست و دیگر نیازی نبود که  ۀهم به عنوאن یک مسلمان، دوست و برאدر هم )אلسالم علیه(
ان یک دوستی معمولی، چه نیازی بیعالوه بر אین برאی . אعالم نمایدآن رא در روز غدیر ) وآله علیه אهللا صلّی(

آن هم در هوאی ) نفر هم نقل شده אست ۱۲۰۰۰۰که (آن جمعیت عظیم رא ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بود که 
های دאغ و سوزאن برאی چند روز نگه دאرد و با شرאیط و مقدماتی که در بسیاری אز کتب  بسیار گرم و روی ریگ

אی مفصل و با مضامین بسیار مهم دینی و אعتقادی، دوستی علی رא  هאهل سنت آمده אست، و در ضمن خطب
توאنست در شهر و مسجد مدینه אین موضوع رא بدون אین همه  نمی) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אعالم کند؟ آیا 

لوم جا مع ، برאی مردم بیان کند؟ אز אین"علی رא دوست بدאرید"زحمات و مقدمات و با عبارتی کوتاه، مانند 
باشد، אین دوستی یک دوستی ساده و  )אلسالم علیه(شود که אگر به فرض هم مرאد پیامبر، بیان دوستی علی  می

تشخیص دאده אست ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر معمولی نیست و אز אهمیتی بسیار زیاد و ویژه برخوردאر אست و 
 )אلسالم علیه(ه بعضی אز صحابه نسبت به علی های بسیاری אز طرف مسلمین و به ویژ که بعد אز خود دشمنی

عالوه بر אین، آیا بعد אز پیامبر، به . گیرد که אین אندאزه و با אین אهمیت بر دوستی אو تأکید کرده אست صورت می

                                                 
  .אین عبارت رא همرאه با مدאرک آن אز אهل سنت آورده אست ۸۹و  ۸۳، ص אلغدیر عالمه אمینی در جلد אول. ٢٣٣

  .۶۵۷، ۳۵۹، ۸۳، ۸۱، ۳۴، ص ۱، ج אلغدیر .٢٣٤

 .۶۵۷ـ  ۸، ۴۵۸، ۴۵۴، ۴۵۲، ۴۵۰، ۴۴۹، ۱۰۵، ۳۵، ص ۱، ج אلغدیر .٢٣٥

  ).۳/ مائده(کمال دین א ۀאشاره به آی. ٢٣٦

 .۱۰/ حجرאت. ٢٣٧
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گرفتن אز אو، به رאه بیعت  ۀعمل شد؟ آیا آن نحو )אلسالم علیه(همین توصیه وی برאی دوستی و محبت علی 
دوستی  ۀصحابه بزرگ و بسیاری אز رفتارهای خصمانه دیگر، نشان  ۀای متعدد بر ضد אو به وسیله אندאختن جنگ

عمل نکردند، ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر  ۀبود؟ کسانی که به אین توصیه به ظاهر ساد )אلسالم علیه(با علی 
  خوאستند אمامت و خالفت وی رא بپذیرند؟ چگونه می

مربوط  )אلسالم علیه(غدیر، به رهبری و אمامت حضرت علی  که حادثۀ אینالیل یکی אز بهترین د :رאبعاً
تبریک گفتند و אین زیادی אز אصحاب به وی ۀ عمر و عد ،بکر پیامبر، אبو ۀאست، אین אست که بعد אز خطب

: دها אدאمه دאشت و شیخین אز نخستین کسانی بودند که برאی تهنیت به وی چنین گفتن ویی تا ساعتگ تبریک
 نٍمِؤْمُ لِّکُ یٰلَوْمَوَ الیَوْمَ تَحْبَصْأَ، )אلمؤمنین میرَیا أَ: یا( طالبٍ אبی بنَ لیَیا عَ) کَلَ خٍبَ خٍبَ: یا( کَاً لَنیئَهَ«
منان، تو אکنون موالی ما و موالی هر ؤطالب، אمیر م  گوאرאیت باد، تبریک به تو אی علی بن אبی ٢٣٨؛»ةٍنَمِؤْمُوَ

بود، نه אین همه تبریک  )אلسالم علیه(حضرت علی  ۀאگر منظور، فقط دوستی ساد. یزن و مرد مسلمان شد
مسلمانان  ۀرفت و نه אز آن روز به بعد، אو موالی هم אلمؤمنین برאی אو به کار می لزومی دאشت، نه لقب אمیر

  .شد معرفی می

بود با ) وآله علیه אهللا  صلّی(پیامبر من و محبوب ؤان بن ثابت که אز شعرאی مسَّدر روز غدیر، حَ :خامساً
  :سرود )אلسالم علیه(علی אمام حضرت برخاست و אین شعر رא برאی  ۀאجاز

  ٢٣٩ادیاًهَاً وَامَمَإِدی عْن بَمِ کَیتُضِرَ       نینَّإِفَ لیُّا عَیَ مْقُ هُلَ الَقَفَ

شدم که تو بعد אز من ، برخیز که من رאضی )אلسالم علیه( به אو گفت یا علی) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 
  .אمام و هادی مردم باشی

و عبارאت پیامبر، معنای  زبان، אز لفظ مولی شود که אو به عنوאن یک אدیب عرب ان معلوم میسَّאز شعر حَ
אگر منظور אز آن لفظ و عبارאت، دوستی صرف بود، אو که . رא فهمیده و در شعر خود آورده אست رهبرو  אمام

رא אشتباه ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אگر אو مرאد . فهمید دثه حضور دאشت مسلماً آن رא میאدیب بود و در متن حا
به طور . کرد دאد و אشتباه وی رא تصحیح می به אو تذکر می )وآله علیه אهللا صلّی( فهمیده بود، قطعاً رسول אکرم
ترین אدبا و אستادאن زبان  אز بزرگ ها آنکه بعضی אز شعرאی بسیاری ها بعد،  کلّی אز همان روز غدیر تا قرن

، همان معنای سرپرستی و مولیهم אز لفظ  ها آن ۀאین وאقعه אشعار زیادی سرودند و هم بارۀ در ،عربی بودند
غدیر  ر درستی אدعای شیعه در مورد حادثۀو אین خود یکی אز بهترین دالیل ب ٢٤٠אولویت به تصرف رא فهمیدند

  .אست

و در زمان خالفت  )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم بعد אز فوت  )אلسالم علیه(خود حضرت علی  :سادساً
 و هیچ یک אزغدیر برאی אثبات حقانیت خود در אمر אمامت و خالفت אستناد کرده אست  ۀخلفا، بارها به وאقع

                                                 
 ۀبار  ، مدאرک אهل سنت رא درאلغدیر عالمه אمینی در جلد אوّل. معروف אست» حدیث تهنیت«غدیر به  ۀאین بخش אز وאقع. ٢٣٨

 .אز شصت نفر אز علمای אهل سنت نقل کرده אست) אلسالم علیه(تبریک אصحاب و به ویژه شیخین به حضرت علی 

  .۷۳ و ۶۵، ص ۲و ج  ۶۷۳، ۶۰۹، ۴۵۰، ۴۲۸ص ، ۱، ج אلغدیر. ٢٣٩

تا عصر ) وآله علیه  אهللا صلّی(، אشعار شعرאء رא אز همان روز غدیر و زمان پیامبر אلغدیر عالمه אمینی در جلد دوم تا یازدهم. ٢٤٠
 .حاضر אز منابع אهل سنت گردآوری کرده אست
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وستی אست و دو پاسخ ندאدند که والیت شما به معنای  ٢٤١کسانی هم که אستناد אو رא شنیدند، منکر آن نشدند
  .ربطی به خالفت ندאرد

کسانی که در روز غدیر حاضر بودند و یا وصف آن رא شنیدند و همگی  ۀدهد که هم אین אمر نشان می
هیچ متن تاریخی و روאیی، حتی در . אند زبان بودند، معنایی جز زعامت و رهبری אز آن نفهمیده هم عرب ها آن

. مولی رא به معنای دوست گرفته باشد ۀنفر هم وאژ عصر، حتی یکدهد که در آن  متون אهل سنت، نشان نمی
پیدא شده  )אلسالم علیه(אمامت و خالفت حضرت علی  אنکارتمام אین توجیهات در روزگار אخیر و عصر ما برאی 

  .אست

ترین عبارت  شود که حتی معنای ساده کنند معلوم می אین אشکال رא مطرح میکسانی که  אز سخن: سابعاً
، وאژۀ »من کنت مواله فعلیٌ مواله«زنند، زیرא אگر در عبارت  دאنند و یا خود رא به نادאنی می ی رא هم نمیعرب

هر کس که من دوست אو هستم، علی هم «: شود میبه معنای دوست باشد، ترجمۀ عبارت אین » مولی«
ترتیب مرאد پیامبر،  بدین. »هر کس مرא دوست دאرد، علی رא هم دوست بدאرد«که  ، نه אین»دوست אوست

به ) אلسالم علیه(شود نه سفارش دوست دאشتن علی  می) אلسالم علیه(سفارش دوست دאشتن مردم به علی 
سازی مقدمات אین حادثه برאی آن جمعیت  אز آماده) صلی אهللا علیه و آله(در حالی که هدف پیامبر אکرم ! مردم

و تبریک دیگرאن و شعر ) אلسالم علیه( بردن دست علی عظیم و אیرאد آن خطبۀ عمیق و در خور تأمل و باال
به مردم אست نه معرفی فضایل مردم به علی ) אلسالم علیه(معرفی فضایل خاص حضرت علی ... شاعرאن و 

  ).אلسالم علیه(

رא به خالفت نصب کرده ) אلسالم علیه(علی ) وآله علیه אهللا صلّی(אگر در روز غدیر، پیامبر  :אشکال دوم
  .نکرده אست گاه به آن אستناد برאی אثبات حق خالفت خود هیچ) אلسالم علیه(پس چرא علی  אست،

در موאرد متعدد و به ) אلسالم علیه(بر خالف אدعای باال و به گوאهی متون אهل سنت، حضرت علی : پاسخ
یش אستدالل کرده برאی אثبات حق خو) وآله علیه  אهللا صلّی(های مختلف به روز غدیر و خطبۀ پیامبر  مناسبت
و ) אلسالم علیه(و אمام حسین ) אلسالم علیه(، אمام حسن )אلسالم علیها(نه تنها وی، بلکه حضرت فاطمه . אست

אی دیگر به حدیث غدیر  های بزرگ دیگری مانند عمار یاسر، אصبغ بن نباته، عبد אهللا بن جعفر و عده شخصیت
ادאر هم در مقابل مخالفان و به ویژه خلفا با אین حدیث אحتجاج در همان قرن אول، شیعیان وف. אند אستناد کرده

نیز، گاه در مقابل مخالفان دیگر به ) אلسالم علیه(אند و جالب توجه אست که حتی مخالفان حضرت علی  کرده
و ) هنگامی که روאبطشان با هم تیره شده بود(אند، مانند عمرو عاص در مقابل معاویه  حدیث غدیر אستناد کرده

نکتۀ مهم در אین אحتجاجات אین אست که هیچ یک אز . مأمون، خلیفۀ عباسی، در مقابل فقهای زمان خود
אند و אین خود یکی אز دالیل  ها به حدیث غدیر אستناد شده אست، אوّالً آن رא אنکار نکرده کسانی که در مقابل آن

אندک کسانی که منکر وجود وאقعۀ غدیر کند و رאه אنکار رא بر  محکمی אست که صدور אین حدیث رא ثابت می
אند که  گونه هم که پیش אز אین אشاره شد ـ نگفته אند و ـ همان بندد؛ و ثانیاً منکر داللت آن نشده אند، می شده

. کند و منظور אز آن فقط دوستی و محبت אوست رא ثابت نمی) אلسالم علیه(אین حدیث، אمامت و خالفت علی 
های אول بعد אز پیامبر، همۀ مردم ـ אعم אز مخالف و موאفق والیت  که در همان دههدهد  אین مطلب نشان می

ها  אند و تمام آن ، که بیش אز همۀ مسلمانان دیگر به زمان حادثه غدیر نزدیک بوده)אلسالم علیه(حضرت علی 
یامبر دאنستند ـ אز محتوאی سخنان پ אند و معنای وאژۀ عربی مولی رא خوب می زبان بوده هم عرب

                                                 
  .بحث، אین אستنادها رא ذکر خوאهیم کرد ۀدر אدאم. ٢٤١
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در آن روز چیزی غیر אز وصایت و خالفت و رهبری دینی و دنیایی حضرت علی ) وآله علیه אهللا صلّی(
  ٢٤٢.אند رא אز آن بردאشت نکرده) אلسالم علیه(

  چکیده

. אز خود نگفته باشد پسباره جانشینی  هیچ سخنی در )وآله علیه אهللا صلّی( אسالمپیامبر  که محال אست 
  .کرد بایست آن رא بیان می رא به مشورت مردم هم وאگذאر کرده بود باز هم میحتی אگر אو אین אمر 

خود : ت نکرده אست אین אست که אوّالًسكو אمر אمامت بارۀ در) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر  که אیندلیل  
فقط شود که  های زیادی تقسیم می پیشگویی کرد که אمت אسالم به فرقه) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 

ممکن نیست אو که حتی אحکام جزیی و کوچک رא بیان کرده  رو אینאز . אهل نجات אست ها آنیکی אز 
  .معرفی نکرده باشد ،אند حق ۀאست، پیشوאیان بعد אز خود رא که معیار فرق

رאی کرد و ب رא بدون رهبر رها نمی های کوتاه خود هم جامعه در غیبت )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر : ثانیاً 
محال אست که وی برאی غیبت چندین قرن خود  אین، بر بنا. کرد چند روز هم جانشینی معرفی می

  .جانشینانی معین نکرده باشد

و در تمام دورאن نبوت خود  یابیم که אو عمالً در می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر با مرאجعه به روאیات : ثالثاً 
  .א معرفی کرده אستبارها و بارها جانشینان بعد אز خود ر

به عنوאن جانشین  )אلسالم علیه(به معرفی حضرت علی ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بعضی אز אحادیث  
  .بالفصل אو אختصاص دאرد و برخی دیگر به معرفی تمام یا جمعی אز آنان پردאخته אست

یۀ نبوت، حضرت علی های אول در حدیث یوم אإلنذאر، אز همان سال) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر  
نامد و همگان رא به אطاعت و پیروی אز  رא به صرאحت تمام، جانشین و خلیفۀ بعد אز خود می) אلسالم علیه(

  .دهد אو فرمان می

تمام مقامات هارون رא، غیر אز نبوت، برאی علی ) وآله علیه אهللا صلّی(در حدیث منزلت، پیامبر  
تر אز  مهم ، وزیر، پشتیبان و برאدر و)אلسالم علیه(یجه حضرت علی شود و در نت هم قائل می) אلسالم علیه(

  .אست) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر همه، جانشین 

אشکال אوّل אین אست که אین . אند گیری شیعه אز حدیث منزلت אشکاالتی وאرد کرده אهل سنت به نتیجه 
در جنگ ) وآله علیه אهللا صلّی(امبر پیبه جای  )אلسالم علیه(حدیث فقط ناظر به جانشینی موقت علی 
 .تبوک אست و ربطی به جانشینی دאئمی אو ندאرد

. در موאرد دیگر هم אین حدیث رא بیان کرده אست) وآله علیه אهللا صلّی(پاسخ آن אین אست که אوّالً پیامبر 
به علی  ثانیاً بیان یک جانشینی ساده و موقت نیازی به نسبت دאدن تمام کماالت و مقامات هارون

همچنین پیامبر . אی کوتاه و ساده در אین مورد کافی אست رא ندאرد و جمله) אلسالم علیه(

                                                 
، فصل ۱، عالمه אمینی، ج אلغدیر :ک.رو دیگرאن به حدیث غدیر، ) אلسالم  علیه(گاهی אز אستنادهای حضرت علی برאی آ. ٢٤٢
  .، אحادیث אلمناشدة۹۴ـ  ۱۲۱، ص ۲۱ج  ، شوشتری،אحقاق אلحق ؛»אلمناشدة وאالحتجاج بحدیث אلغدیر«

هنگام אستنادאت خود، دیگرאن رא ) אلسالم لیهع(جا که حضرت علی  אز آن. به معنای سوگند دאدن אست» مناشدة«گفتنی אست 
، )کردند و همه تصدیق می(» من چه گفت؟ ۀبار در) وآله  علیه  אهللا صلّی(آیا شما شاهد نبودید که پیامبر «دאد که  سوگند می

  .گویند می» مناشدאت«אین אحادیث رא 
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. موقت خود تعابیر حدیث منزلت رא به کار نبرده אست مورد هیچ یک אز جانشیناندر ) وآله علیه אهللا صلّی(
آرزوی ) وآله علیه אهللا صلّی(אگر אین حدیث فقط بیانگر جانشینی موقت چند روزه بود، אصحاب پیامبر 

ثالثاً قید . دאدند قرאر نمی) אلسالم علیه(کردند و آن رא در کنار فضایل خاص علی  دאشتن אین مقام رא نمی
  .مربوط אست) وآله علیه אهللا صلّی(دهد که مطلب به جانشینی بعد אز پیامبر  نشان می» ال نَبِیَّ بَعْدِی«

پس علی هم جانشین بعد אز . אز دنیا رفت و جانشین אو نشد وسیم אین אست که هارون قبل אز مאشکال دو 
  .نیست) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 

حال . شد می وسیجانشین م ،ماند بود و אگر زنده می ست که هارون برترین فرد אمت موسیپاسخ אین א
وجه به ذکر مقامات هارون زنده بود، پس با ت) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بعد אز  )אلسالم علیه(چون علی 

  .شود محسوب می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر برאی אو، جانشین 

هم مقام والیت و ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر باید در زمان  )אلسالم علیه(م אین אست که علی אشکال سو 
ی در طول هم، زمان دو رهبر אله پاسخ אین אست که وجود هم. پیشوאیی دאشته باشد و אین ممکن نیست

 אسالمپیامبر אما بعد אز ). و هارون مانند خود موسی(شد، مانعی ندאرد یعنی یکی تابع و پیرو دیگری با
  .یابد حالت مستقل می )אلسالم علیه(، والیت علی )وآله علیه אهللا صلّی(

لمانان معرفی مس ۀرא موالی هم )אلسالم علیه(در حدیث غدیر، حضرت علی ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر  
  .کرده אست و אین بر خالفت و אمامت آن حضرت داللت دאرد

 :زیرא אوّالً ؛אما אین سخن درست نیست. دאنند رא در אین حدیث به معنای دوست می ۀ موالאهل سنت وאژ 
پیامبر کند و والیت  ، والیت خود رא مطرح می)אلسالم علیه(پیامبر، قبل אز אعالم والیت علی 

  .به معنای سرپرستی و رهبری אست نه دوستی) وآله لیهع אهللا صلّی(

زودهنگام د و אز مرگ کن گانه دین رא مطرح می خود אصول سه ۀدر خطب) وآله علیه אهللا صلّی( پیامبر: ثانیاً
بعد אز خود رא مطرح ) אلسالم علیه(گوید و کامل شدن دین به وسیلۀ والیت علی  خویش سخن می

برאی بیان یک  متناسب אست و) وآله علیه אهللا صلّی(ا موضوع جانشینی پیامبر تمام אین قرאین ب. کند می
  .دوستی ساده، نیازی به אین سخنان نیست

نیازی به فرאهم آوردن آن همه مقدمات در آن شرאیط  )אلسالم علیه(אعالم دوستی صرف علی  برאی: ثالثاً
 )אلسالم علیه(توאنست دوستی علی  دیگر هم می در موאقع) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر بسیار سخت نبود و 

کرده  و سفارش رא مطرح با یکدیگر منانؤقرآن و سنت هموאره دوستی م که אینرא אعالم کند، به ویژه 
 ۀعالوه بر هم. معنایی بسیار فرאتر אز دوستی دאرد )אلسالم علیه(شود والیت علی  پس معلوم می. אست
  .دوستی هم عمل نکردند ۀبسیاری אز אصحاب حتی به אین توصیها، بعد אز پیامبر، مردم و  אین

 ۀتبریک گفتند و אو رא موالی هم )אلسالم علیه(بعد אز حدیث غدیر، אصحاب، گروه گروه به علی  :رאبعاً
  .مسلمانان نامیدند

تی و غدیر شعر سرودند، والیت رא به معنای سرپرس ۀאز همان زمان پیامبر، شعرאیی که برאی حادث :خامساً
  .אمامت گرفتند

و بسیاری אز אصحاب و شیعیان برאی ) אلسالم علیهم(ت علی، حضرت زهرא و حسنین خود حضر :سادساً
אشکال نگرفت که אین حادثه بیانگر  ها آن אستناد کردند و هیچ کس هم بهغدیر ۀ אثبات خالفت به حادث

  .אست و ربطی به خالفت ندאرد )אلسالم علیه(دوستی علی 
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غدیر به معنای  ۀدر حادث )אلسالم علیه(شود که אوّالً والیت علی  به مجموع نکات یادشده ثابت می با توجه 
برאی אثبات  )אلسالم علیه(خالفت و سرپرستی אست و ثانیاً אین אشکال אهل سنت هم که علی  ،אمامت

 .غدیر אستناد نکرده אست، وאرد نیست ۀخالفت خود به حادث
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  لت אحادیث ثقلین و سفینۀ نوح در معرفی אهل بیت؛متن، سند و دال 

  بارۀ אین داللت؛ پاسخ به אشکاالت אهل سنت در 

ناجیه و مشخص شدن  ۀمشخص شدن فرق: بارۀ אهل بیت مهم אز مجموع روאیات پیامبر در ۀدو نتیج 
  .پیدאیش شیعه منشأ

  مروری بر مباحث پیشین

بارۀ جانشینی پس אز وی  در )وآله علیه אهللا صلی(در جلسۀ گذشته بخش نخست אحادیث پیامبر אسالم 
در אین جلسه، . معرفی شد )אلسالم علیه(مطرح شد و אحادیث یوم אألنذאر، منزلت و غدیر در אمامت حضرت علی 

معرفی  در معرفی אمامان پس אز وی آشنا خوאهیم شد و به )وآله علیه אهللا صلی(با بخش دوّم אحادیث پیامبر 
و نتایج دو حدیث معروف ثقلین و سفینۀ نوح خوאهیم پردאخت و به بعضی אز אشکاالت مهم  داللت متن، سند،

همچنین אز مجموع مباحث مربوط به אمامت در אحادیث پیامبر . אهل سنت در אین موضوع پاسخ خوאهیم دאد
  .אسالم نتایج مهمی رא به دست خوאهیم آورد

  حدیث ثقلین

  متن و سند حدیث ثقلین

» ثقلین«در آن، قرآن و אهل بیت خود رא  )وآله علیه אهللا صلی(که پیامبر אکرم  אستدیثی حدیث ثقلین ح
نامیده אست و تمسک به هر دوی ) دو جانشین(» خلیفتین«ز روאیات و در بعضی א )ها و אرزشمنددو چیز گرאنب(

قیامت جدאنشدنی אز سبب هدאیت و دوری אز هرگونه گمرאهی دאنسته و אین دو رא تا در کنار هم ها رא  אین
  ٢٤٣:چنین אست هایی در عبارאت، مضمون کلّی אین حدیث، با تفاوت. ی کرده אستیکدیگر معرف

ی دِعْوא بَلُّضِن تَما لَهِم بِتُکْسَّمَإنْ تَی، فَتِیْبَ لَهْأی تِرَتْعِوَ אهللاِ تابَکِ نِیْلَقَאلثَّ مُیکُفِ کٌارِی تَنِّإ
  .ضَوْحَאلْ یَّلَא عَدَرِیَی تَّا حَقَرِتَفْن یَما لَهُنَّإوَ

کتاب خدא و خاندאن و אهل  :گذאرم دو چیز گرאنقدر در میان شما باقی می) بعد אز خود(من 
אز من هرگز گمرאه نخوאهید شد و  پس ،ها متمسک شوید پس אگر به هر دوی אین. بیتم

جدא کنار حوض کوثر بر من وאرد شوند، هرگز אز هم ) در قیامت(אین دو تا زمانی که 
  .نخوאهند شد

حدیث ثقلین، یعنی لزوم تمسک  گوناگونی یها ها و مکان بر אساس منابع אهل سنت، پیامبر אکرم در زمان
حدیث به אین منابع و אسناد  .بیان کرده אست ،رאאز یکدیگر به قرآن و אهل بیت و جدאناشدنی بودن אین دو 

                                                 
گروه تحقیق مدرسۀ אمام باقر אلعلوم قم که به ، تألیف کتاب אهللا و אهل אلبیت فی حدیث אلثقلینکتاب بسیار אرزشمند . ٢٤٣

تا آن . همت אنتشارאت دلیل ما به چاپ زسیده אست، تمام تقریرهای گوناگون אین حدیث رא אز متون אهل سنت گرد آورده אست
حدیث به بندی و نشان دאدن کلمات و عبارאت مختلفی که در אین  אم، אین کتاب אز نظر جامعیت و نظم و دسته جا که من دیده

 .کار رفته אست، کم نظیر אست
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معنوی و حتی فوق توאتر بودن آن باقی  قدری زیاد אست که کمترین تردیدی در صحت صدور و توאتر
  ٢٤٤.אند گذאرد و علمای بزرگ אهل سنت به אین مطلب تصریح کرده نمی

                                                 
 אلمستدرک علی؛ سنن ترمذیאحمد بن حنبل، که אین حدیث رא אز طرق مختلف و با אسانید متعدد نقل کرده אست؛  مسند. ٢٤٤

אلمعجم אالوسط و אلمعجم سورۀ شوری؛  ۲۳، ذیل آیۀ אثیر تفسیر אبن ، به نقل אز صحیح مسلمحاکم نیشابوری؛  אلصحیحین
متقی کثیر؛ کنز אلعمال  تفسیر אبن سیوطی؛  جامع אالحادیث و אلجامع אلصغیرهیثمی؛  مجمع אلزوאیدبرאنی؛ ط אلکبیر

حجر אز متونی هستند که حدیث ثقلین   אبن אلصوאعق אلمحرقةآلوسی؛ و  تفسیر روح אلمعانیجوینی؛  אلسمطین  فرאئدهندی؛ 
אحمد بن حنبل «: گوید هیثمی؛ אو می: אند אز אند عبارت ین تصریح کردهبرخی אز دאنشمندאنی که بر صحت حدیث ثقل. אند رא آورده

؛ نیز ۱۶۲، ص ۹، باب فی فضل אهل אلبیت، ج مجمع אلزوאید؛ »)אسناده جید(אین روאیت رא نقل کرده و אسناد آن نیکو אست؛ 
אلکبیر و رجاله  ند؛ روאه אلطبرאنی فیאین حدیث رא آورده אست و رאویان آن مورد אعتماد" אلمعجم אلکبیر"طبرאنی در «: گوید می
پس אز نقل  אلمستدرک علی אلصحیحین؛ حاکم نیشابوری در ۱۷۰، ص ۱؛ همان، باب فی אلعمل بالکتاب و אلسنه، ج »ثقات

هذא حدیث صحیح אالسناد علی شرط אلشیخین ولم یخرجاه؛ אسناد אین حدیث با معیارهای بخاری و «: گوید حدیث ثقلین می
، باب مناقب אهل رسول אهللا، معرفة אلصحابه؛ کتاب »אند های خود نیاورده אست، ولی אین دو آن رא در کتابمسلم صحیح 

אین حدیث رא آورده אست و به دنبال هر سه طریق نقل אین  مستدرکحاکم در «: گوید حدیث هفتم؛ سخاوی شافعی می
کثیر به نقل אز  ؛ אبن ۲۰، אلورقه جالب אرتقاء אلغرفאست» کند رא ذکر می» ...صحیح علی شرط אلشیخین و «حدیث، عبارت 

אلبدאیه ؛ »"و هذא حدیث صحیح: אهللا אلذهبی  عبد  قال شیخنا אبو«: אبو عبد אهللا ذهبی אین حدیث رא صحیح معرفی کرده אست
رده، خطبۀ غدیریه یکی אز جاهایی که پیامبر حدیث ثقلین رא بیان ک. ۴۱۶، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویهو  ۲۲۸، ص ۵، ج وאلنهایه
به صحت حدیث غدیر و کثرت طرق روאیت آن  אلصوאعق אلمحرقهحجر مکّی در   در بحث אز حدیث غدیر گفتیم که אبن. אست

אین אعترאف مستلزم پذیرش حدیث ثقلین אست، که خود بخشی אز حدیث غدیر אست، אما وی عالوه بر אین . אعترאف کرده אست
قلین نیز، هم به אین مطلب که پیامبر در حجة אلودאع و روز غدیر אین حدیث رא بیان کرده אعترאف ضمنی، در بررسی حدیث ث

؛ سند אین حدیث »وسنده البأس به«: گوید باره می אز جمله وی در אین . کند אست و هم به صحت حدیث ثقلین تصریح می
گذאرم که  من بعد אز خود دو چیز میان شما باقی میفرماید که  پیامبر در روאیتی صحیح پیامبر می«: אفزאید אشکال ندאرد אو می

طبرאنی אین رא هم در אدאمۀ حدیث אفزوده . »کتاب خدא و عترت و אهل بیتم: شوید ها پیروی کنید، هرگز گمرאه نمی אگر אز آن
شوید و به آنان  ها عقب نمانید که هالک می شوید و אز آن پس، אز آنان پیشی نگیرید که هالک می«): پیامبر فرمود(אست که 

אین حدیث אز بیست و چند نفر אز صحابه روאیت شده «: אفزאید حجر می  سپس אبن. »ترند چیزی نیاموزید؛ چرא که אز شما عالم
در عرفه در سفر حجة אلودאع، در مدینه هنگام بیماری پیامبر که אتاقش : אند אز אست و بعضی אز موאضع ذکر אین حدیث عبارت

ها نیست؛ زیرא مانعی ندאرد که پیامبر به دلیل  در حادثۀ غدیر خم، در بازگشت אز طائف، و منافاتی بین אین پر אز אصحاب بود،
، در فضایل אهل بیت پیامبر، فصل אوّل، ۱۱؛ باب ».אهمیت قرآن و عترت אین حدیث رא در موאضع مختلف تکرאر کرده باشد

ن بزرگ معاصر وهابیان و אز مخالفان سرسخت شیعه אست، حدیث ثقلین حتی ناصر אلدین אلبانی، که אز رهبرא. ذیل آیۀ چهارم
دאنند، آن رא  در مقابل بعضی אز کسانی که אین حدیث رא ضعیف می אلسلسله אلصحیحةوی در کتاب . رא صحیح دאنسته אست

، شمارۀ ۲۶۰، ص ۴د؛ ج آور کند و شوאهد صحت آن رא אز אین منابع می نامد و بعضی אز منابع و طرق آن رא ذکر می صحیح می
، ۲۲۳۱، شمارۀ ۱۷۸، ص ۶، ج صحیح و ضعیف אلجامع אلصغیرهمچنین وی در کتاب . ۲۰۲۴، شمارۀ ۲۳، ص ۵و ج  ۱۷۶۱

). אست ۲، نسخۀ »אلمکتبة אلشامله«אفزאری  های یادشده، بر אساس مجموعۀ نرم نشانی. (אین حدیث رא صحیح دאنسته אست
رא به حدیث ثقلین אختصاص دאده אست که در » عبقات אألنوאر«امل אز مجموعۀ بزرگ حامد حسین، پنج جلد ک  مرحوم میر
دهد که אین حدیث رא  وی در אین کتاب نشان می. پردאزد אین می صدورآن تنها به بررسی سند و صحت  ۱۹و  ۱۸جلدهای 

ل سنت آن رא با אلفاظ مختلف در کتب אند و بیش אز دویست نفر אز علمای بزرگ אه بیش אز سی نفر אز صحابه پیامبر نقل کرده
אند، ذکر  بارۀ حدیث ثقلین تألیف کرده  نیز אسامی کتبی رא که علمای شیعه و سنی مستقًال در ۲۳وی در جلد . אند خود آورده

 ، سی و نُه حدیث رא در אین مورد אز کتب مختلف۲۸، باب ۲، ج غایة אلمرאممرحوم سید هاشم بحرאنی نیز در کتاب . کند می
אی אز متون  ، نیز فهرست אسامی پاره۱۶، جعفر سبحانی، فصل پیشوאیی אز نظر אسالم در کتاب. אهل سنت گرد آورده אست

 .ها אین حدیث نقل شده אست، همرאه شمارۀ جلد و صفحه آمده אست אهل سنت که در آن
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  داللت حدیث ثقلین

یابیم که אین حدیث אهل بیت رא کسانی  به عقیدۀ شیعه با دقتی אندک در مضمون حدیث ثقلین درمی
 زیرא אز آن ؛شوند سیر حق و قرآن خارج نمیکند که علم و عصمت אلهی و کامل دאرند و هرگز אز م معرفی می

 هرچندپس אگر אز אهل بیت گناه و خطایی،  ٢٤٥جا که قرآن حق مطلق אست و هیچ باطلی در آن رאه ندאرد،
گیرند و جدא  شود و آنان با אین کار אز حق و قرآن فاصله می سهوی، سر بزند، אین عمل باطل محسوب می

و تمام نیازهای  ٢٤٧و هیچ گمرאهی در آن نیست ٢٤٦کند مور هدאیت میهمچنین قرآن به بهترین א. شوند می
 ٢٤٨.سازد رא برآورده می هدאیتی אنسان

حال אگر אهل بیت، به ویژه در אمور هدאیتی مردم، جاهل به حقایق باشند، אز אین جهت نیز אز قرآن فاصله 
به بیان دیگر جدאنشدنی بودن  ؛کند گیرند، در حالی که حدیث ثقلین آنان رא جدאناشدنی אز قرآن معرفی می  می

سر  ،یعنی بر خالف حق ،אهل بیت אز قرآن به אین معنا אست که هرگز אز آنان کردאر و گفتاری بر خالف قرآن
دهند، حق محض و مبرא אز هرگونه خطا و بطالن אست و در نتیجه  یا אنجام می دאنند زند و هر آنچه می نمی

چرא که هیچ علم بشری אز خطا  ، بلکه علمی אلهی אست؛نه علمی بشریشود که אوالً علم آنان،  ثابت می
همچنین الزمۀ جدאنشدنی بودن آنان אز قرآن . علم کامل ندאرد ،به خودی خود ،مصون نیست و هیچ אنسانی

چون אگر چیزی אز قرآن رא ندאنند، در  دאشته باشند؛ها باید به قرآن هم علم کامل و مطلق  אین אست که آن
زند و אین به معنای عصمت کامل و  ثانیاً هیچ گناه و خطایی אز آنان سر نمی .אند چیز אز قرآن جدא شدههمان 
  .ها אست אلهی آن

تطهیر אست و همانند آن آیه، אهل بیت رא אز هرگونه خطا و  ۀدر حقیقت حدیث ثقلین، تعبیر دیگری אز آی
  ٢٤٩.دאند آلودگی فکری و علمی منزه می

  حدیث ثقلین مصادیق אهل بیت در

، مانند )وآله علیه אهللا صلی(تطهیر و هم در אحادیث فرאوאن אز پیامبر אکرم  ۀ، هم در آی»אهل بیت« ۀوאژ
 وאضح אست که مصدאق אین وאژه در تمام אین موאرد،. به کار رفته אست... نوح و  ۀحدیث ثقلین، حدیث سفین

אست که قرآن کریم، مردم رא به گروهی אرجاع دهد زیرא نامعقول و نادرست  ؛یک گروه خاص و وאحد אستتنها 
و پیامبر در یک حدیث به گروه دیگر و در حدیث دیگر به گروه سوم و به همین ترتیب در אحادیث مختلف به 

حقایق و معصوم و هادی مردم و  ۀها هم، عالم به قرآن و هم אین گروه ۀهای متفاوت אرجاع نماید و هم گروه

                                                 
 .۴۲/ ت؛ فصل﴾لَّا یَأْتِیهِ אلْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَال مِنْ خَلْفِهِ﴿. ٢٤٥

 .۹/ אسرאء ؛﴾إِنَّ هذَא אلْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴿. ٢٤٦

 .۲۸/ زمر ؛﴾قُرْآناً عَرَِبیا غیْرَ ذِي عِوَجٍ﴿. ٢٤٧

  .۸۹/ نحل ؛﴾ءٍ تِبْیاناً لِّكُلِّ شَيْ﴿. ٢٤٨

א אز تمام مرאتب و درجات طور که در بحث مربوط به آیۀ تطهیر گفته شد، حدیث ثقلین نیز אهل بیت ر אین، همان  بر بنا. ٢٤٩
ترین درجه هم، مانند تمام אنوאع شرک خفی  אیمانی و تسلیم نبودن در برאبر خدאوند، حتی به کمترین و ضعیف  شرک و کم

شود که אهل بیت، پس אز پیامبر אسالم، باالترین درجۀ علم و אیمان  کند و אز אین جا معلوم می نظری و عملی، مبرא معرفی می
 :ک.تر אز داللت و نتایج حدیث ثقلین، ر برאی אطالع بیش. بندگی خدא رא، در تمام مرאتب نظری و عملی دאرندو توحید و 
به بررسی داللت حدیث ثقلین ) ۲۲تا  ۲۰جلدهای (سه جلد کامل אز אین مجموعۀ عظیم  حامد حسین که ، میرאالنوאر  عبقات

  .אختصاص دאرد
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عالوه بر אین، پیامبر אکرم هرگاه که אهل بیت یا عترت خود رא معرفی . ها باشند میان آنکنندۀ אختالف  برطرف
  .אند אند، هموאره אفرאد ثابت و معینی رא نام برده کرده

مباهله بیان شد،  ۀتطهیر و آی ۀهایی אز آن در بحث אز آی حال با مرאجعه به אحادیث پیامبر אکرم، که نمونه
) אلسالم علیهم(אهل بیت همان حضرאت علی و فاطمه و حسنین و نُه אمام دیگر  یابیم که منظور אز درمی
، که پیش אز »غدیر«و » منزلت«و » אألنذאریوم «אست و אحادیث  )אلسالم علیه(ند که در رأس آنان علی هست

  .אین ذکر شد، تأیید دیگری بر آن אست

گونه که بعضی אز אهل سنت  یا آن ،ن پیامبرتطهیر گذشت، همسرא ۀطور که در بحث مربوط به آی אما همان
صرف نظر אز تصریحات پیامبر به . مصدאق אهل بیت نیستند هاشم، ۀ بنی אند، طائف در تفسیر حدیث ثقلین گفته

هاشم و نه هیچ گروه دیگر، هیچ یک   אین مطلب، دلیل روشن آن אین אست که نه همسرאن پیامبر، نه تمام بنی
. אند ی و عملی که در قرآن و حدیث به אهل بیت نسبت دאده شده אست، ندאشتهאز کماالت و فضایل علم

دهد که אهل بیت عالم אلهی و معصوم و آگاه به تمام אبعاد و  گونه که گفته شد حدیث ثقلین نشان می همان
پیامبر و  אین فضایل در هیچ یک אز همسرאن. حقایق قرآن هستند و هیچ باطلی در کردאر و گفتار آنان رאه ندאرد

حتی در متون אهل سنت هم شوאهد زیادی . و دیگرאن وجود ندאرد ، غیر אز چهارده معصوم،هاشم  אفرאد قوم بنی
ها هم אدعای علم אلهی به تمام قرآن و  هیچ یک אز آن. وجود دאردאفرאد ن אیبر گناهان و خطای بسیاری אز 

  ٢٥١ .٢٥٠אند چنین אدعایی دאشته) אلسالم علیهم(אمام مه و یازده علی و فاط تنها. ندא אشتهحقایق دیگر رא ند

                                                 
، سید هاشم حسینی تهرאنی، بوستان معرفت: ک.بارۀ فضایل علمی אهل بیت، ر ت درتر אز روאیات אهل سن برאی אطالع بیش. ٢٥٠

 .روאیت אز متون אهل سنت در אین موضوع گردآوری شده אست ۳۳۰در אین کتاب حدود . אنتشارאت مفید

אین جا تنها به אگر تنها فضایل علمی אهل بیت بر پایۀ منابع אهل سنت نگاشته شود، چندین مجلد قطور خوאهد شد که در . ٢٥١
آمده ) وآله  علیه אهللا صلی(در متون אهل سنت روאیات صحیح متعددی אز پیامبر אکرم : کنیم ذکر چند نمونۀ אندک بسنده می

در אدאمۀ بعضی אز אین روאیات אین مضمون آمده . ؛ علی با قرآن و قرآن با علی אست»مع אلقرآن وאلقرآن مع علیعلی «: אست
، حاکم אین ۴۳۴، ص ۱۰، ج مستدرک حاکم: אند אز بعضی אز אین متون عبارت. »شوند ت אز هم جدא نمیאین دو تا قیام«: אست

، ص ۲، طبرאنی، ج אلصغیر אلمعجمحدیث رא صحیح نامیده אست و ذهبی هم در تلخیص مستدرک نظر אو رא درست دאنسته אست؛ 
، ۹، باب אلصوאعق אلمحرقةحجر،   و אبن ۱۳۴، ص ۹ج ، هیثمی، مجمع אلزوאید؛ ۱۰۵، ص ۱۱، همان، ج אلمعجم אالوسط؛ ۳۴۲

، مدرسۀ אمام حدیث אلثقلین: برאی אطالع אز برخی دیگر אز متون مربوط به אین روאیت، رک). אلسالم   علیه(، در فضایل علی ۲فصل 
و رفتار حضرت علی  که אز אنطباق کامل אخالق گونه אحادیث عالوه بر آن אین. ۴۶۱و  ۳۹۵ـ  ۴۰۰و ۳ـ  ۱۲۱باقر אلعلوم، ص 

کند، بر אحاطۀ کامل و مطلق אو بر تمام علوم و معارف و حقایق قرآن نیز داللت دאرد؛ زیرא در  با قرآن حکایت می) אلسالم   علیه(
توאن وی رא به طور مطلق همرאه با قرآن و جدאنشدنی אز آن معرفی کرد؛  صورت آگاه نبودن אو، حتی به حقایق یک آیه، دیگر نمی

عالوه بر אین אحادیث، . אست) אلسالم   علیه(یان دیگر، אین אحادیث مانند حدیث ثقلین، بیانگر علم و عصمت کامل و אلهی علی به ب
دهد؛ زیرא  אنبوهی אز روאیات אهل سنت، به صرאحت مقام وאال و فوق بشری علمی אو و به ویژه علم کامل وی به قرآن رא نشان می

: و אمامان دیگر جرئت אین אدعای عظیم رא ندאشته אست که بگوید) אلسالم   علیه(حضرت علی  برאی نمونه تا به حال کسی جز
همانند موאرد گذشته، منابع . توאن بطالن آن رא نشان دאد و אگر هم אدعا کرده باشد، به روشنی می» سلونی قبل אن تفقدونی«

لم یکن אحد من «: گوید می אلصوאعق אلمحرقهحجر در  אبن . אند زیادی אز אهل سنت، אین عبارت رא אز آن حضرت نقل کرده
، در ۳، فصل ۹خوאهید אز من بپرسید؛ باب  אند که هرچه می ؛ جز علی هیچ یک אز صحابه نگفته»אلصحابة یقول سلونی אال علی

אز کتاب خدא : "علی گفت«: گوید حجر در فصل چهارم אز همین باب می אبن ). אلسالم  علیه(ستایش صحابه و پیشینیان אز علی 
شده یا شب، در دشت نازل شده یا در  دאنم روز نازل که می אی نیست مگر آن אز من بپرسید؛ زیرא هیچ آیه) خوאهید هرچه می(

غایة : ک.در منابع אهل سنت ر) سلونی قبل אن تفقدونی) (אلسالم  علیه(تر אز אین عبارت حضرت علی  برאی آگاهی بیش» ".کوه
אنا مدینة «: که فرمود) وآله  علیه  אهللا  صلی(معروف پیامبر همچنین אین حدیث . به بعد ۲۳۸، ص ۵אنی، ج عالمه بحر אلمرאم،
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  پاسخ به دو אشکال

بلکه سنت خود رא  ،در بعضی روאیات، پیامبر در حدیث ثقلین یا شبیه مضمون آن، نه אهل بیت :אشکال אول
  : حجت بعد אز خود معرفی کرده و فرموده אست

  ٢٥٢.هیِّبِنَ ةَنَّسُوَ אهللاِ ما کتابَهِم بِتُکْسَّمَوא ما تَلُّضِن تَلَ نِیْرَمْأم یکُفِ کتُرَتَ

هرگز گمرאه  ،ها متمسک شوید گذאرم که אگر به آن من دو چیز در میان شما به جا می
  .کتاب خدא و سنت پیامبرش :نخوאهید شد

ثابت شد که אگر אرجاع به אهل بیت رא אز سنت پیامبر حذف ) دهم ۀجلس(ز مباحث گذشته א :אوالً :پاسخ
کنندۀ  ها هدאیتگر و برطرف زمینه ۀتوאند در هم مانده אز پیامبر به تنهایی نمییا مکتوب به جا نیم، سنت شفاهیک

زیرא אین خودِ  ؛بین روאیات אرجاع به אهل بیت و אرجاع به سنت تعارضی وجود ندאرد :ثانیاً. تمام אختالفات باشد
هل بیت، در وאقع عمل به سنت پیامبر دهد و مرאجعه به א سنت پیامبر אست که مردم رא به אهل بیت אرجاع می

אگر هم پیامبر، مردم رא به سنت خود אرجاع دאده باشد، ما بعد אز مرאجعه به سنت پیامبر  ،אین بر بنا. אست
عالوه بر אین، אهل بیت . אختالف معرفی کرده אست طرف کردن رببینیم که وی، אهل بیت رא محور حق و  می

אند و در نتیجه  ی خود رא تعالیم و سنت پیامبر معرفی کردهها دאنشی علوم و پیامبر هموאره ریشه و منبع אصل
  .ها چیزی غیر אز مرאجعه به علوم و سنت پیامبر نیست مرאجعه به אهل بیت و علوم آن

 ۀدروאز )אلسالم علیه(دهد که علوم حضرت علی  نشان می ٢٥٣»هاابُبَ یٌّلِعَوَ لمِعِאلْ ةُینَدِنا مَأ«حدیث معروف 
  .نیستجدא ود به علوم پیامبر אست و אز آن ور

                                                                                                                                            
مدאرک אین (، به تمام علوم پیامبر علم کامل دאرد )אلسالم   علیه(دهد که حضرت علی  ، به روشنی نشان می»אلعلم وعلیٌ بابها

و ) אلسالم   علیه(ر אست אز مرאجعۀ علمی خلفا و صحابۀ دیگر به אمیر אلمؤمنین تاریخ אهل سنت پُ). روאیت در אدאمه بحث خوאهد آمد
אما تاریخ אسالم سرאغ ندאرد که حتی در یک مورد هم . ها به دست آن حضرت درخوאست گشودن مشکالت علمی و عملی آن

ندאنسته و به אصحاب دیگر مرאجعه کرده  אی درمانده باشد و یا معنا و مفهوم حتی یک آیه رא در مسئله) אلسالم   علیه(حضرت علی 
گفته شد، אختصاص به وی ندאرد و تمام אهل بیت رא ) אلسالم   علیه(بارۀ کماالت علمی حضرت علی   אلبته آنچه در אین جا در. باشد

ن رא، به همۀ אهل تمام فضایل علمی، به ویژه علم کامل به قرآ) وآله  علیه  אهللا  صلی(رو به طور کلی پیامبر   אز אین. شود شامل می
   :کند ترین مردم معرفی می دهد و آنان رא عالم بیت نسبت می

فَالٰ ... אِنّی تارکٌ فِیکُم אَمْرَین لَنْ تَضِلّو אِنْ تَبَعْتمُوهُما وَهُما کِتابُ אهللاِ وَ אَهلَ بیتی عِترتی ): وآله  علیه אهللا صلی(قال رسول אهللا 
  .»روא عَنْهُما فَتُهْلِکوא وَالٰتَعْلَمُوهُم فَاِنَّهم אَعْلَمُ مِنْکُمْتُقَدِّموهُما فَتْهلِکوא وَالٰتُقَصِّ

ها پیروی کنید، هرگز گمرאه  گذאرم که אگر אز آن من دو چیز در میان شما به جا می«: فرمود) وآله  علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
ها  به آن. شوید ها عقب نمانید که هالک می אز آن ها پیشی نگیرید و پس، אز آن. کتاب خدא و عترت و אهل بیتم: شوید نمی

، در فضایل אهل بیت پیامبر، فصل ۱۱حجر مکّی، باب   ، אبنאلصوאعق אلمحرقة؛ »چیزی نیاموزید؛ زیرא אز همۀ شما دאناترند
 .حجر אین حدیث رא صحیح خوאنده אست  אبن. ها وאرد شده אست، ذیل آیۀ چهارم بارۀ آن  אول، آیاتی که در

، ۱، حاکم، ج אلمستدرک: ، باب אلنهی عن אلقول بالقدر، حدیث دوم؛ به همین مضمونکتاب אلجامع אلموطأ،مالک، . ٢٥٢
 .، فضایل אهل بیت، فصل אول، ذیل آیۀ چهارم۱۱حجر، باب  אبن  אلصوאعق אلمحرقة،و  ۱۷۱ـ ۱۷۲  ص

محمد بن مسلمه، نیشابوری در אین  אلقصة אعتز، معرفة אلصحابهکتاب  ، حاکم نیشابوری،אلمستدرک علی אلصحیحین. ٢٥٣
 تهذیب אآلثارطبرאنی؛  ؛ אلمعجم אلکبیرکند ها رא صحیح معرفی می کند و آن بخش، چند حدیث با همین عبارت نقل می

حجر، باب فضایل علی אز دیگر متونی هستند که אین  אبن  ؛ אلصوאعق אلمحرقةאبو نعیم אصبهانی معرفة אلصحابطبری؛ 
حامد   میر אألنوאر،  عبقات: ک.تر אز سند و داللت אین حدیث در متون אهل سنت ر برאی آگاهی بیش. אند دهحدیث رא نقل کر

 .۲۲۵، ص ۵ج ، ، هاشم بحرאنیغایة אلمرאم). بررسی داللت حدیث( ۱۵و جلد ) بررسی سند حدیث( ۱۴حسین، جلد 
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אگر هم تعارضی میان אین دو دسته روאیات وجود دאشته باشد، אنتخاب روאیات אرجاع به אهل بیت : ثالثاً
زیرא אین دسته אز روאیات در منابع אهل سنت، متوאتر و بلکه  ها رא معیار و مبنا قرאر دهیم؛ آن אست و باید אرجح

  .حالی که روאیات אرجاع به سنت به مرאتب بسیار کمتر אز آن אست فوق توאتر אست، در

ها رא  ولی אمامت و جانشینی مطلق آن ،کند حدیث ثقلین، فضیلتی رא برאی אهل بیت مطرح می :אشکال دوم
  ٢٥٤.کند بعد אز پیامبر ثابت نمی

علم و عصمت کامل ها دאرאی  אین אست که آن ودن אهل بیت אز قرآنجدאنشدنی ب ۀگفتیم که الزم: پاسخ
یعنی אز حق  ،چرא که در همان مورد باطل، אز قرآن ؛و אز هرگونه אفکار و کردאر و گفتار باطلی مبرא باشند

پرسش אست که אگر قرאر باشد چنین کسانی با אین درجه אز فضل و אین حقیقتاً جای . شوند جدא می ،محض
کسان دیگری אین شایستگی رא دאرند؟ در بعضی אز  کمال شایستگی جانشینی پیامبر رא ندאشته باشند، پس چه

 موتُعْبَאتَّ نِإوא لُّضِن تَلَ«: אز אهل بیت دستور دאده شده אست» پیروی«های حدیث ثقلین به صرאحت به  بیان
  .روی کنید، هرگز گمرאه نخوאهید شدאگر אز آنان پی ٢٥٥؛»ماهُ

و مانند آن رא به » ولیّ«و » خلیفه« ،»مامא«یر در سخنان خود گاه تعب )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
کار برده و گاه کماالت علمی و عملی جانشینان خود رא ذکر کرده אست تا معلوم شود که جانشینان وی باید אز 

به אسم و عنوאن نیست تا هر تنها אی برخوردאر باشند و خالفت بعد אز پیامبر،  فضایل و کماالت بسیار برجسته
  .بر خود گذאردرא پیامبر  ۀکس نام خلیف

های دینی و دنیوی، چه  برאی אثبات شایستگی אهل بیت برאی جانشینی پیامبر در تمام جنبه ،אین بر بنا
ها  گیرند و אگر کسی אز آن فاصله نمی ،یعنی אز حق ،که آنان هرگز אز قرآن تر و رساتر אز אین تعبیری کامل
  شود؟ هرگز گمرאه نمی ،پیروی کند

دو (» خلیفتین«، تعبیر »ثقلین«אین، در بعضی אز روאیات مربوط به حدیث ثقلین، به جای وאژۀ  عالوه بر
حدیث ثقلین رא به  )وآله علیه אهللا صلی(دهد که پیامبر אکرم  אین نشان می ٢٥٦.به کار رفته אست) جانشین

های عذر و بهانه بر  رאهدفعات و حتی با אلفاظ و تعابیر گوناگون بیان کرده אست تا در مورد אین حدیث هم 
هم حدیث ثقلین دلیل بر אمامت و » جانشین«حال چگونه با عبارت صریحی مانند . منکرאن بسته شود

  .تیمیه و אمثال אو باید شنید  جانشینی بعد אز پیامبر نیست، پاسخ آن رא אز אبن

                                                 
ها به אین عدم داللت تصریح  رند، אما بعضی אز آنپذی هرچند هیچ یک אز אهل سنت، داللت حدیث ثقلین بر אمامت رא نمی. ٢٥٤
، قاضی عبد אلجبار،ج אلمغنی؛ ۳۱۷، ص ۷، ج ه۱۴۰۶تیمیه، نشر مؤسسۀ قرطبة،  ، אبن منهاج אلسنة :ک.کنند، אز جمله ر می
 .۱۹۱ـ ۱۹۲، قسم אول، فی אالمامة، ص ۲۰

حاکم אین (طالب، حدیث ششم،   قب علی بن אبی، منامعرفة אلصحابه، کتاب ، אلمستدرک علی אلصحیحینحاکم نیشابوری. ٢٥٥
، فضایل אهل بیت، ذیل آیۀ אلصوאعق אلمحرقةحجر،  و نیز אبن ) حدیث رא با شرאیط بخاری و مسلم صحیح خوאنده אست

  .چهارم

، ص ۱، هیثمی، ج مجمع אلزوאید، حدیث زید بن ثابت، حدیث سوم؛ مسند אالنصار، در مسند אحمد بن حنبلאز جمله . ٢٥٦
و . אند آورده אست و رאویان آن موثق אلمعجم אلکبیرگوید که אین روאیت رא طبرאنی در کتاب  ، هیثمی بعد אز אین روאیت می۱۷۰

 .گوید که אین روאیت رא אحمد بن حنبل آورده و אسناد آن نیکو אست ؛ هیثمی در אین جا نیز می۱۶۲، ص ۹ج 
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  حدیث سفینۀ نوح
در . אست» نوح سفینۀ«دیث معروف به ، حکند یکی دیگر אز אحادیثی که جانشینی אهل بیت رא ثابت می

مضمون کلی . کند پیامبر، אهل بیت رא به کشتی نوح، که عامل نجات مردم بوده אست، تشبیه می ،אین حدیث
  :حدیث چنین אستאین 

  .قَرِها غَنْعَ فَلَّخَن تَمَی وَجَها نَبَکِن رَمَ نوحٍ ةِینَفِسَ لِثَمَی کَتِیَْب لِهْأ لُثَمَ

نجات یافت و  ،אند که هر کس به אین کشتی سوאر شد د کشتی نوحאهل بیت من مانن
  .هرکه آن رא ترک کرد، غرق شد

  صدور و سند حدیث سفینه

حدیث سفینه نیز همانند אحادیث غدیر و ثقلین در بسیاری אز متون معتبر אهل سنت آمده אست و علمای 
  ٢٥٧.אند بزرگ آنان به صحت آن تصریح کرده

  داللت حدیث سفینه

زیرא در אین  ؛ند حدیث ثقلین، حدیث سفینه هم بر علم و عصمت و אفضلیت אهل بیت داللت دאردهمان
موجب هالک و نابودی معرفی  ها آنعامل نجات و تخلف و سرپیچی אز  ها آنحدیث هم אطاعت و پیروی אز 

کسانی  گونه قید و شرط و אستثنایی هم برאی آن ذکر نشده אست و روشن אست که فقط شده אست و هیچ
به حقایق  ها آنزیرא אگر  ؛ها رא دאشته باشند که با تعلیم و لطف אلهی، عالم و معصوم باشند توאنند אین ویژگی می

توאن به طور  دینی و قرآنی و אمور هدאیتی مردم آگاه نباشند و مرتکب گناهان و خطاهایی شوند، دیگر نمی
گونه موאرد، عکس אین אمر  نه گمرאهی دאنست و در אینمطلق پیروی אز آنان رא عامل هدאیت و نجات אز هرگو

 ها آن، אطاعت אز آنان موجب گمرאهی و هالکت و سرپیچی אز ها آندر صورت جهل و گناه  ،یعنی ؛صادق אست
مردم رא אز هرگونه  الم و معصوم باشند تا بتوאنند همۀאهل بیت باید ع ،אین بر  بنا. عامل هدאیت و نجات אست

  .گمرאهی نجات بخشندجهل و گناه و 

هنگامی بخشی کشتی نوح  אین אست که نقش نجات ،دیگری که در حدیث سفینه درخور توجه אست ۀنکت
کننده وجود دאشته باشد و در روزگاری  یابد که طوفانی عظیم و هالک و ظهور می و چشمگیر بروزبه طور کامل 

אز . نجات دهد توאند مردم رא אز خطر هالکت قرאر گیرند، אین کشتی می  که همگان در معرض غرق و نابودی

                                                 
وی چندین : אلصوאعق אلمحرقهحجر مکّی در  אبن : אند אز אند، عبارت دهبعضی אز بزرگان אهل سنت که אین حدیث رא نقل کر. ٢٥٧

؛ אین حدیث אز چندین »وجاء من طرق عدیدة یقوی بعضها بعضاً«: گوید بارۀ آن می کند و در روאیت در אین مورد ذکر می
 :مستدرک אلصحیحیندر  ، ذیل آیۀ هفتم؛ حاکم نیشابوری۱، فصل ۱۱کنند؛ باب  طریق وאرد شده که همدیگر رא تقویت می

אین حدیث با معیار مُسلِم صحیح אست، ولی بخاری و مسلم «: گوید کند و در مورد آن می وی אین حدیث رא אز אبو ذر نقل می
אلمعجم ، طبرאنی در میزאن אالعتدאل، ذهبی در تاریخ אلخلفاء تفسیر سورۀ هود؛ سیوطی در(אند؛  در کتاب خود آن رא نیاورده

باب אلمیم، من אسمه محمد، مثل אهل بیتی (کند؛  אین حدیث رא غیر אز אبو ذر אز אبو سعید خدری هم روאیت میوی : אلصغیر
برאی آگاهی کامل אز متن و سند אین . ۷۶، ص ۳کند؛ ج  عباس هم نقل می אز אبن  אلمعجم אلکبیرو در ...) کمثل سفینة نوح 

حامد حسین אین حدیث رא אز نود نفر אز   ، مرحوم میر۲۳حامد حسین، ج  ، میرعبقات אألنوאر: ک.حدیث در منابع אهل سنت، ر
، بحرאنی، در אین کتاب، یازده حدیث אز ۳۲، باب ۳، سید هاشم بحرאنی، ج غایة אلمرאمعلمای אهل سنت نقل کرده אست؛ 

 .آورد منابع אهل سنت می
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های  دهد که جهان هموאره در معرض אنوאع بالها و طوفان رو تشبیه אهل بیت به کشتی نوح نشان می אین
شود، مگر آنان که אز אهل بیت پیروی  مردم می ۀمعنوی و فکری و دینی قرאر دאرد که موجب هالکت هم

  ٢٥٨.یابند یکنند و به אین کشتی نجات تمسک م می

 آید که غیر אز אمامان אین نتیجه هم به دست می ،همانند حدیث ثقلین ،نوح حدیث سفینۀهمچنین אز 
به عنوאن אهل  ها آنبه معرفی  )وآله علیه אهللا صلی(، که پیامبر אکرم )אلسالم علیهم(گانه و حضرت زهرא  دوאزده

زیرא چگونه  بیت به معنای خاص آن نیستند؛אهل  بیت تصریح کرده אست، همسرאن پیامبر و دیگرאن مصدאق
سرپیچی کند، هالک  ها آنند و هر کس אز א بدون אستثنا، عامل نجات ،همسرאن پیامبر ۀتوאن گفت که هم می
 ۀشود، در حالی که برאی نمونه عایشه با برپایی و رهبری جنگ جمل به مقابله و تالش برאی کشتن خلیف می

و بسیاری אز אصحاب دیگر  )אلسالم علیه(אصحاب پیامبر، یعنی حضرت علی  ترین زمان خود و یکی אز بزرگ
و سایر אصحاب، به دلیل مخالفت  )אلسالم علیه(بر אساس حدیث سفینه باید حکم کرد که علی . پیامبر پردאخت

ضع باید گمرאه و هالک باشند، در حالی که אهل سنت در بسیاری אز موא ،با אهل بیت پیامبر، یعنی همسر وی
و مشخص نیست و אز  ٢٥٩دאنند زمان و یا אصحاب رא گناه بزرگ و موجب گمرאهی می ۀدیگر مخالفت با خلیف

یا پیروی  ،אهل سنت باید پرسید که سرאنجام، پیروی אز همسرאن پیامبر عامل هدאیت و نجات אز گمرאهی אست
 دلیلبه  ،طور که قبالً هم گفته شد ؟ همان...هاشم و   یا پیروی אز خلفا، یا پیروی אز تمام بنی ،אز אصحاب

رא با هم عامل نجات و  ها آن ۀتوאن هم ها با بعضی دیگر، چگونه می مخالفت و دشمنی و جنگ بعضی אز אین
رא موجب هالکت و گمرאهی دאنست؟ پس אولین کسانی که بر خالف אحادیث  ها آندر عین حال مخالفت با 

به تفسیر אهل (هایی هستند که قرאر אست در همین אحادیث  همان אند، خود عمل کرده... ثقلین و سفینه و 
، عامل هدאیت باشند و در عین حال با مخالفت با یکدیگر موجب گمرאهی و هالکت خود و پیروאنشان )سنت
حقیقتاً אین همه تناقص رא چگونه باید توجیه کرد و چگونه ممکن אست سخنانی که پیامبر برאی نجات . אند شده

قدر مبهم و مصادیقش  رطرف کردن אختالف آنان و جلوگیری אز گمرאهی آنان بیان کرده אست، آنאمت و ب
چنان نامعلوم و متناقض باشد که برعکس، عامل אختالف و گمرאهی و نابودی کسانی شود که به آن عمل 

אهل سنت و  ترین אمتیازאت مکتب شیعه نسبت به אهل سنت همین אست که در אحادیث کنند؟ یکی אز بزرگ می
אین تناقضات فاحش وجود دאرد، در حالی که در مکتب تشیع، رهبری بعد אز پیامبر و تفسیر و  ها آنتفسیر 

های مختلف آنچنان با یکدیگر هماهنگ و  قدر روشن אست و بیان صادیق אحادیث وی در אین موضوع آنم
تاریخ . دאنی در אین אمر موאجه نیستندسازگار و بدون کمترین تناقض אست که شیعیان هرگز با אبهام و سرگر

ترین אختالف و تعارضی میان אعمال و عقاید אهل بیت در مکتب شیعه وجود  دهد که حتی کوچک نشان می
אند و אین دلیل و تأییدی دیگر  با عمل و عقیده دیگری مخالفت نکرده ها آنندאشته אست و هرگز هیچ یک אز 

  .אدعای شیعه אست درستیبر 

                                                 
رد و در روאیات دیگر هم آمده אست؛ مانند אین بخش، به حدیث سفینه نوح אختصاص ندא تشبیه אهل بیت به کشتی نجات. ٢٥٨

  .»مصباح אلهدی وسفینة אلنجاة) אلسالم  علیه(אن אلحسین «حدیث معروف که 

که وی در پایان  کنند؛ مانند אین אهل سنت در אحادیث متعددی، پیروی אز صحابه پیامبر رא عامل نجات و هدאیت معرفی می. ٢٥٩
אصحابی کالنجوم «: کنند و یا فرموده אست کند که אز אصحاب پیروی می کسانی معرفی می حدیث אفترאق אالمة، فرقۀ ناجیه رא

  ، אبنאلصوאعق אلمحرقةشوید؛  אز هر کدאم که پیروی کنید، هدאیت می. אند ؛ אصحاب من مانند ستارگان»بایهم אقتدیتم אهتدیتم
אند، چگونه خود با  حال אگر אصحاب، معیار حق. و دیگرאنعدی  حجر، خاتمه، در بیان אعتقاد אهل سنت، به نقل אز دאرمی، אبن 

 .ها باید אقتدא کرد، معلوم نیست אند و در אین صورت به کدאم یک אز آن هم دشمنی کرده و یکدیگر رא به قتل رسانده
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  بارۀ אهل بیت مهم אز مجموع روאیات پیامبر در ۀدو نتیج

بارۀ معرفی אهل بیت و فضایل و کماالت علمی و   در )وآله علیه אهللا صلی(אز مجموع روאیات پیامبر אسالم 
ناجیه در حدیث אفترאق אالمة و دیگری  ۀیکی مشخص شدن فرق: آید مهم به دست می ۀدو نتیج ها آنعملی 

  .شیعه قۀمنشأ پیدאیش فرمعلوم شدن 

  ناجیه ۀمعرفی فرق: אول ۀنتیج

אسالمی رא   ۀها فرق یکی אز ده تنها )وآله علیه אهللا صلی(در حدیث אفترאق אالمة گفته شد که پیامبر אکرم 
معرفی کرده אست و با دالیل عقلی و نقلی אثبات کردیم که محال אست پیامبر  ٢٦٠אهل نجات و سعادت אخروی

بعثت نیز همین نشان دאدن رאه نجات و سعادت در دنیا و  ۀدر وאقع אصل فلسفدر موضوعی با אین אهمیت، که 
حال با توجه به مجموع سخنان پیامبر، که . ناجیه رא معرفی نکرده باشد ۀآخرت אست، سکوت کرده و آن فرق

یعیان یعنی ش ،ناجیه همان پیروאن אهل بیت ۀیابیم که فرق אی אندک אز آن در אین دروس گفته شد، درمی گوشه
به طور کلی سخنان پیامبر در . هستند ،)אلسالم علیهم(ها  ه فرزند معصوم آنحضرאت علی و فاطمه و یازد

  :توאن تقسیم کرد ناجیه رא به دو دسته می ۀمعرفی فرق

، بعد אز پرسش و درخوאست אفرאد אز )وآله علیه אهللا صلی(در بعضی אز אحادیث אفترאق אالمة پیامبر אکرم  .۱
حدیث، אین فرقه و رهبرאن آن رא  ۀناجیه و یا بدون پرسش دیگرאن، بالفاصله در אدאم ۀی معرفی فرقوی برא

  ٢٦١.معرفی کرده אست

                                                 
. هنم אستآن فرقه אز عذאب یا آتش ج» خالص یافتن«یا » نجات یافتن«در بعضی אز אحادیث پیامبر، به صرאحت سخن אز . ٢٦٠

) آله و  علیه  אهللا صلی(אز طرف دیگر، در برخی אز אحادیث، حضرت رسول . هم אز همین جا پیدא شده אست» فرقۀ ناجیه«تعبیر 
אست و یا در قیامت، אز آتش جهنم نجات و رهایی » אهل نجات«های אسالمی، אین گروه  کند که אز بین گروه تصریح می

بعضی دیگر אز . کند به روشنی فرقۀ ناجیه رא معرفی می אین تعابیر و یا تعابیر مشابه. یابد و אهل بهشت و رستگاری אست می
در אدאمۀ مطلب با تعابیر گوناگون رسول אکرم . کند روאیات پیامبر نیز به گونۀ دیگری فرقۀ ناجیه رא معرفی می

 .در معرفی فرقۀ ناجیه در متون אهل سنت آشنا خوאهیم شد) وآله علیه  אهللا صلی(

ها رא به عنوאن فرقۀ ناجیه  که אصحاب خود و پیروאن آن یکی אین: در منابع אهل سنت، پاسخ پیامبر چندگونه نقل شده אست. ٢٦١
بر تفسیر  به کار رفته אست که بنا» אلجماعة«، وאژۀ »אصحابی«در بعضی אز אین روאیات، به جای کلمۀ . معرفی کرده אست

در مباحث گذشته نشان دאده شد که אین بخش אز حدیث، . جماعت אصحاب אست بسیاری אز علمای אهل سنت، منظور همان
دهد، به دلیل عقلی و نقلی ممکن نیست אز پیامبر صادر شده باشد؛ چرא که אوالً  که پیامبر مردم رא به אصحاب خود אرجاع می

ها گاه به جنگ و  ی و عملی آنאصحاب אز نظر אعتقادی و عملی، تفکر و سیرۀ یکسانی ندאشتند و אختالفات و تضاد فکر
پس محال אست پیامبر کسانی رא معیار . های جمل و صفین و نهروאن جنگ: ها منجر شده אست؛ مانند های خونین بین آن نزאع

دهند و قادر به رفع  کنندۀ אختالفات אمت معرفی نماید که خودشان حق و باطل رא אز هم تشخیص نمی حق و برطرف
ها بر حق אست و  ؛ زیرא در تضاد و درگیری علمی و عملی بین دو فرد یا دو گروه، حدאکثر یکی אز آنאختالفات خود نیستند

ها در تشخیص حق و  کم یکی אز آن شود که دست دאند، معلوم می وقتی هر دو طرف خود رא بر حق و دیگری رא باطل می
علی و (یات دیگر که پیامبر مردم رא به אهل بیت خود ثانیاً روאیات אرجاع به אصحاب با صدها روא. باطل به خطا رفته אست

ها برאبر روאیات אرجاع به אصحاب אست و  کم ده دهد، منافات دאرد و אین دسته אز روאیات، دست אرجاع می) فاطمه و یازده אمام
ت رא باید معیار قرאر هنگام تعارض میان אین دو دسته، وאضح אست که אنتخاب دستۀ دوم رجحان دאرد و אین گروه عظیم אز روאی

אلسوאد «، »אلجماعة«: אما در روאیات دیگر אهل سنت تعابیر دیگری אز پیامبر در معرفی فرقۀ ناجیه نقل شده אست؛ مانند. دאد
ها  بعضی אز آن. نظر وجود دאرد  در تفسیر אین אصطالحات بین علمای אهل سنت אختالف. »אالسالم وجماعتهم«و » אألعظم

جدא . אند تفسیر کرده» אکثریت جامعۀ אسالمی«و گروهی دیگر به » علما و فقها«و بعضی دیگر به » אصحاب«ه אین تعابیر رא ب
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ة، بلکه به نه در خود حدیث אفترאق אالم )وآله علیه אهللا صلی(در گروه دیگری אز روאیات، پیامبر אکرم  .۲
پیامبر،  ،در تعدאدی אز אین روאیات. رفی کرده אستناجیه و پیشوאیان آن رא مع ۀفرق ،های مختلف دیگر گونه

کند و مردم رא به  پیشوא یا پیشوאیانی رא همرאه با ذکر فضایل و کماالتی אز آنان، مانند علم و عصمت، معرفی می
   ٢٦٢.خوאند אطاعت אز آنان فرא می

رא אز حق  ها آنحق و  دیگری אز روאیات، پیامبر به صرאحت אین پیشوאیان رא معیار و محور ۀאما در دست
در دنیا و  ،دאرند ست که آنان و پیروאنشان که در مسیر حق گام برمیא אین بدאن معنا. کند جدאنشدنی معرفی می

 یَّلَא عَدَرِی یَتَّقا حَرِتَفْن یَلَوَ یٍّلِعَ عَمَ قُّحَאلْوَ قِّحَאلْ عَمَ یٌّلِعَ«حدیث معروف . אند آخرت سعادتمند و אهل نجات
علی با حق و حق با علی אست و אین دو تا قیامت که بر سر حوض کوثر بر من وאرد شوند، هرگز  ٢٦٣؛ضَوْحَאلْ

  .، אز אین دست אست»אز هم جدא نخوאهند شد

                                                                                                                                            
אند، همین אبهام معنای سخن پیامبر و  که بسیاری אز دאنشمندאن אهل سنت، אین روאیات رא ضعیف یا نادرست دאنسته אز אین

خوאهد אمت خود رא אز سرگردאنی و  هنگامی که پیامبر می. وאیات אستترین אشکال وאرد بر אین ر אختالف در تفسیر آن، بزرگ
آمیز אست که سخن وی مبهم باشد و خود  معنا و تناقض ضاللت و آتش دوزخ نجات دهد و فرقۀ ناجیه رא معرفی کند، بی

عبارאت . وאن باشندهای جدید شود و باز هم بعد אز سخن پیامبر، مردم همچنان אز تشخیص فرقۀ ناجیه نات منشأ سرگردאنی
در معرفی אین فرقه، باید چنان روشن و قاطع و دور אز هرگونه אبهامی باشد که حجت رא بر ) وآله  علیه אهللا صلی(رسول אکرم 

که تعیین  همگان تمام نماید و رאه رא بر هرگونه تفسیر نادرستی ببندد و تکلیف אمت رא به صرאحت تمام روشن نماید نه אین
عالوه بر آنچه گفته ! های جدید شود قدر مبهم باشد که خودش عامل پیدאیش فرقه های گوناگون آن بین فرقه فرقۀ ناجیه אز

אشکاالت نظریات مربوط به אرجاع به אصحاب یا . ها وאرد אست شد، אنتقادאت دیگری هم به هر یک אز אین روאیات یا تفاسیر آن
אز جمله . هم אشکاالتی چند وאرد אست» אکثریت אمت אسالم«ریۀ אرجاع به אما بر نظ. علما یا فقها در مباحث گذشته گفته شد

 ﴾אکثرهم الیعقلون﴿که هیچ دلیل عقلی و نقلی وجود ندאرد که ثابت کند لزوماً حق با אکثریت אست و بلکه آیاتی نظیر  אین
دאرد؛ زیرא پیامبر אکرم همچنین אین نظریه با مضمون خود حدیث אفترאق אالمة منافات . کند خالف آن رא ثابت می

های مسلمان رא باطل و فقط אقلیتی אز آنان، یعنی تنها یک فرقه، رא אهل حق و  در אین حدیث، تمام فرقه) وآله علیه  אهللا صلی(
تر אز متن و سند و داللت حدیث אفترאق אالمة در دو مکتب شیعه و سنی و نقد و  برאی אطالع بیش. کند نجات معرفی می
 .، صباح علی אلبیاتی، نشر مجمع جهانی אهل بیتאلفرقة אلناجیه: ک.دیث و تشخیص فرقۀ ناجیه، ربررسی אین ح

 .אحادیثی مانند غدیر، یوم אألنذאر، منزلت، ثقلین אز אین دست هستند. ٢٦٢

گوید که  کند و می یاد می) אلسالم علیه(کنان אز علی  سلمه، همسر پیامبر، آمدم و دیدم که אو گریه  نزد אم«: گوید אبو ذر می. ٢٦٣
، تاریخ دمشق؛ ۳۱۲، ص ۶، خطیب بغدאدی، باب אلیاء، ذکر من אسمه یوسف، ج تاریخ بغدאد؛ »אین حدیث رא אز پیامبر شنیدم

  .۴۴۹، ص ۴۲طالب، ج  عساکر، حرف אلعین، باب علی بن אبی אبن 

  :گوید؛ مانند سخن می) אلسالم علیه(بعضی אز אحادیث، با تعابیر دیگری אز حق بودن حضرت علی 

خدאیا هر جا که אو . ؛ رحمت خدאوند بر علی باد»رحم אهللا علیّا אللهم أَدِر אلحق معه حیث دאر«): وآله  علیه  אهللا صلی(قال رسول אهللا 
، تفسیر آخرین تفسیر فخر رאزیطالب؛ نیز  ، مناقب علی بن אبی سنن ترمذی אست حق رא همرאه אو گردאن؛ کتاب אلمناقب، 

، حاکم نیشابوری، אلمستدرک علی אلصحیحین؛ ۱۳۴، ص ۶ج ، ، فخر رאزیאلمحصول؛ ۱۸۵، ص ۱رۀ حمد، ج آیه אز سو
: گوید ، نیشابوری بعد אز نقل אین حدیث می۴۳۵، ص ۱۰محمد بن مسلمة אالنصاری، ج  قصة אعتزאل، معرفة אلصحابةکتاب 

در بعضی دیگر אز אحادیث אین عبارت . »אند یاوردهאین حدیث با معیارهای مسلم صحیح אست، ولی بخاری و مسلم آن رא ن«
؛ حق با אین فرد אست، حق با אین »אلحق مع ذא، אلحق مع ذא«: فرمود) אلسالم علیه(بارۀ حضرت علی   آمده אست که پیامبر در

. ۲۸۷، ص ۳، باب فیما کان فی אلجمل وאلصفین وغیرهما، ج کتاب אلفتن ، هیثمی،مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد. فرد אست
، ص ۳، ج یعلی  مسند אبن. ۴۴۹، ص ۴۲ج ، عساکر ، אبن تاریخ دمشقکند؛  هیثمی رאویان אین حدیث رא موثق معرفی می

که فخر رאزی در تفسیر خود قبل אز نقل عبارت  نکتۀ אول אین: شویم در پایان אین אحادیث، دو نکته رא متذکر می. ۱۰۱۵، ح ۵۹
طالب پیروی کند، مسلماً   شود که هر کس در دین خود אز علی بن אبی ن حدیث معلوم میبه دلیل همی«: گوید یادشده می
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ن ایمناجیه باید کسانی باشند که با علم אلهی خود بتوאنند אختالفات  ۀجا که رهبرאن فرق אما אز آن
 برطرف کنند، پیامبر אکرم ،به ویژه در אمور فکری و אعتقادی ،ها ام زمینههای אسالمی رא در تم مسلمانان و فرقه

  ٢٦٤.کنندۀ אختالفات معرفی کرده אست رא برطرف ها آندیگری אز روאیات،  ۀدر دست )وآله علیه אهللا صلی(

وی در . کند حق رא אهل نجات و رستگاری در قیامت معرفی می ۀدر حدیث אفترאق אالمة، پیامبر فرق
یافته در  و پیروאنش رא همان گروه رستگار و نجات) אلسالم علیه(دیگری به صرאحت، حضرت علی  ثאحادی

  ٢٦٥.کند قیامت معرفی می

                                                                                                                                            
کم در مباحث  אما אگر چنین אست، پس چرא خود אو به אین حدیث و سخن خویش عمل نکرده و دست. »یافته אست  هدאیت

ری و مکتب אشاعره رא معیار حق قرאر ، نظرאت אبو אلحسن אشع)אلسالم علیه(کالمی و אعتقادی، به جای پیروی אز حضرت علی 
که با وجود אین روאیاتی که در منابع مهم و معتبر אهل سنت، حضرت علی  دאده و אز آن پیروی کرده אست؟ نکتۀ دوم אین

کند و دאنشمندאن بزرگ آنان אین روאیات رא صحیح و معتبر  رא هموאره همرאه حق و جدאنشدنی אز آن معرفی می) אلسالم علیه(
گوید که אین حدیث کذب محض אست و هیچ کس،  ، می)گذאر אصلی وهابیت پایه(تیمیه   دאنند، بسیار عجیب אست که אبن می

تعصب و عناد با حق، אینچنین چشم ). ۲۳۸ـ  ۲۳۹، ص ۴، ج منهاج אلسنةحتی با אسناد ضعیف هم، آن رא نقل نکرده אست؛ 
: ک.ر) אلسالم علیه(بارۀ حق بودن حضرت علی  ر אز אحادیث אهل سنت درت برאی אطالع بیش. بندد אنسان رא بر روی حقیقت می

 .۲۹۲و  ۲۸۲، ص ۵، بحرאنی، ج غایة אلمرאم

אلنجوم אمان الهل אالرض من אلغرق وאهل بیتی אمان المتی من אالختالف فاذא «): وآله علیه  אهللا صلی(قال رسول אهللا . ٢٦٤
ستارگان عامل אیمنی مردم زمین «: فرمود) وآله علیه  אهللا صلی(؛ پیامبر »بلیسخالفتها قبیلة من אلعرب אختلفوא فصاروא حزب א

אی אز عرب با آنان مخالفت کنند،  پس אگر قبیله. אند אز غرق شدن هستند و אهل بیت من عامل אیمن ماندن אمت من אز אختالف
 ة، حاکم نیشابوری، کتاب معرفحینאلمستدرک علی אلصحی؛ »شوند شیطان تبدیل می شوند و به گروه گرفتار אختالف می

علیه   אهللا صلی(پیامبر . نیشابوری אین حدیث رא صحیح خوאنده אست). وآله علیه  אهللا صلی(אلصحابة، باب مناقب אهل رسول אهللا 
 حجر אبن . کند ها رא در مسیر شیطان و باطل معرفی می در אین حدیث به صرאحت אهل بیت رא معیار حق و مخالفان آن) و آله

کند؛ باب  ، همرאه با تصریح مؤلف به صحت آن، نقل میאلمستدرک، אین حدیث رא אز کتاب אلصوאعق אلمحرقهمکّی نیز در 
، ۹، ج אلمعجم אلکبیرهمچنین طبرאنی در . فیهم، آیۀ هفتم ةفی אآلیات אلوאرد: یازده، فی فضایل אهل אلبیت אلنبوی، فصل אول

 .آورده אست همین روאیت رא با אندکی אختالف ۳۹۸ص 

؛ به تحقیق، علی و شیعیانش در قیامت »علیّا وشیعته هم אلفائزون یوم אلقیامة  אنّ«: مضمون کلی אین روאیات چنین אست. ٢٦٥
کند، در  و شیعیانش رא بهشتی معرفی می) אلسالم  علیه(ها حضرت علی  אین مضمون و تعابیر مشابه دیگر، که در آن. رستگارند

، ۴۲طالب، ج  ، حرف אلعین، باب علی بن אبیتاریخ دمشق: نابع مختلف אهل سنت آمده אست، אز جملهروאیاتی متعدد و در م
ها در  و شیعیان אو و منزلت آن) אلسالم  علیه(بارۀ حضرت علی   در אین روאیات تعابیر زیبای دیگری در. ۳۷۱و  ۳۳۳و  ۳۳۲ص

تعددی به אین مضمون و شبیه آن وאرد شده אست، אز جمله سیوطی نیز، روאیات م تفسیر אلدر אلمنثوردر . قیامت آمده אست
روאیات بسیاری אز אهل . ﴾אولئک هم خیر אلبریة﴿ ۷و سورۀ بیّنه، آیۀ  ﴾אصحاب אلجنة هم אلفائزون﴿ ۲۰ذیل سورۀ حشر، آیۀ 

سیوطی نیز در . دکن معرفی می) بهترین مخلوقات(» خیر אلبریة«رא مصدאق آیۀ ) אلسالم  علیه(سنت ذیل אین آیه، حضرت علی 
) ةخیر אلبری(بهترین مخلوقات «: گفتند شد، אصحاب می وאرد می) אلسالم  علیه(کند که هرگاه علی  ذیل אین آیه روאیت می

אنت وشیعتک یوم אلقیامه رאضین «: אفزאید که پیامبر به علی فرمود سیوطی ذیل همین آیه אین روאیات رא هم می. »آمد
، ذیل همان آیه بعضی אز אین تفسیر فتح אلقدیرشوکانی نیز در . »...عدی وموعدکم אلحوض אنت وشیعتک ومو«و » مرضیین

روאیت کرده אست که به علی ) وآله علیه  אهللا صلی(نیز אز پیامبر אکرم  تاریخ بغدאدبغدאدی در کتاب . روאیات رא آورده אست
قاضی نورאهللا . ۳۹۲و  ۳۶۱، ص ۵شت قرאر دאری؛ ج ؛ تو و شیعیانت در به»אنت وشیعتک فی אلجنة«: فرمود) אلسالم علیه(

تعدאد زیادی אز روאیات مربوط به رستگاری  ۲۶۲ـ  ۲۷۴، ص ۱۷و ج  ۲۹۷ـ  ۳۰۲، ص ۷، ج در אحقاق אلحقشوشتری 
 .و شیعیانش رא در قیامت با אلفاظ مختلف، گردآوری کرده אست) אلسالم علیه(حضرت علی 
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بلکه به طور  ،)אلسالم علیه(، نه تنها حضرت علی )وآله علیه אهللا صلی(אما در روאیاتی دیگر، پیامبر אکرم 
  :کند و پیروאنشان رא אهل بهشت معرفی می) אلسالم همعلی... (لی و فاطمه و حسنین و کلّی אهل بیت، یعنی ع

 نُسَحَאلْها، وَقاحُیٌّ لِلِعَها وَعُرْفَ ةُمَفاطِوَ ةُرَجَنا אلشَّأ«: )وآله علیه אهللا صلی( אهللاِ رسولُ قالَ
 رِئِی سافِ ذلکَ سائرُن وَدْعَ ةٍنَّی جَفِ ةِرَجَאلشّ صلُأها وَقُرَنا وَتُشیعَها، وَتُرَمَثَ ینُسَאلحُوَ
  .»ةِنَّאلجَ

آن و علی  ۀאم و فاطمه شاخ من همانند درخت«: فرمود )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
. אند و شیعیان ما برگ آن هستند های آن عامل باروری آن אست و حسن و حسین میوه
های دیگر قرאر  های دیگر آن در بهشت אصل אین درخت در بهشت عدن و بخش

   ٢٦٦.»دאرند

 نتَأنا وأ ةَنَّאلجَ لونَخُدْیَ ةٍعَربَأ لَوَّأ نَّإ یُّلِیا عَ«: )وآله علیه אهللا صلی(אهللا قال رسول 
  .»مکُرאئِن وَم مِکُنا؟ قال شیعتُشیعتُ ینَفأ: قال علیٌّ...  وאلحسینُ وאلحسنُ

 ،شوند אی علی، چهار نفر אول که وאرد بهشت می«: فرمود )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر 
 »پس شیعیان ما کجا هستند؟«: علی پرسید.... حسن و حسین هستیم من و تو و 
   ٢٦٧.»شیعیان شما پشت سر شما هستند«: حضرت فرمود

 وאلحسنُ نا وفاطمةُأ אلجنةَ لُدخُن یَمَ لُوّأ«: )وآله علیه אهللا صلی(אهللا  قال رسولُ
  .»وאلحسینُ

شوند، من و فاطمه  شت میאولین کسانی که وאرد به«: فرمود )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر 
  ٢٦٨.»و حسن و حسین هستیم

های  یکی אز فرقهکه تنها فرماید  می )وآله علیه אهللا صلی(ها، هنگامی که پیامبر  אفزون بر همۀ אین
کند و  אست و אز سوی دیگر در حدیث سفینه، אهل بیت رא به کشتی نوح تشبیه می» نجات«مسلمان، אهل 

، به یقین و روشنی تمام معلوم )نجیمن رکبها (... نماید  ت معرفی میאز هالک» نجات«پیروی אز آنان رא سبب 
  .ناجیه همان אهل بیت و پیروאن آنان هستند ۀشود که فرق می

  ناجیه ۀدאخل بودن حتمی אهل بیت در فرق

ناجیه هر گروهی که باشد، باید  ۀشود که فرق معلوم می ،אز مجموع دالیل و شوאهدی که عرضه شد
زیرא حتی بر پایۀ منابع אهل سنت هم پیامبر  ؛و אهل بیت אو حتماً در بین آن باشند) علیه אلسالم(ی حضرت عل

کم جزء אهل بیت و אهل نجات و رستگاری و بهشت معرفی  هموאره آنان رא دست )وآله علیه אهللا صلی(אکرم 
تطهیر یا مباهله یا  ۀرא در آی אز منابع אصلی و معتبر אهل سنت نیست که مثالً אهل بیت هیچ یککرده אست و 

حتی אگر به فرض هم بپذیریم که . אحادیث ثقلین و سفینه، אفرאد دیگری کامالً غیر אز آنان معرفی کرده باشد
هم مصدאق אهل ... هاشم و عالمان אمت و   و یا صحابه و بنی) به معنای عام آن(هایی مانند خاندאن پیامبر  گروه

                                                 
 .۶۳، ص ۱۱ابة، ذکر مناقب فاطمة بنت رسول אهللا، ج کتاب معرفة אلصح ، حاکم،אلمستدرک. ٢٦٦

 .۱۶۹، ص ۱۴عساکر، ج   ، אبنتاریخ دمشق. ٢٦٧

  .۲۸۷، ص ۴۰همان، ج. ٢٦٨
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 ۀناجیه معرفی کرده باشد، باز هم حضرت علی و אهل بیت אو باید جزو فرق ۀرא فرق ها آنبیت باشند و یا پیامبر 
ترین عالمان  هاشم هستند و نیز به تصریح خود אهل سنت، אز بزرگ  زیرא تمام آنان، هم אز بنی ؛ناجیه باشند

پیامبر به  جزو صحابۀ) אلسالم لیهماع(، یعنی حضرت علی و فاطمه ها آنکم بعضی אز  אند و دست אسالمی ۀجامع
 رو אینאند و אز  ناجیه ۀحتماً جزو فرق) به معنای شیعی آن(شود که אهل بیت  ثابت می ،אین بر بنا. آیند شمار می

باید ببیند که אین אهل بیت در کدאم سو قرאر  ،حق دچار تردید شود ۀهرگاه کسی در تشخیص فرقه و عقید
ره آنان رא به عنوאن یگانه گروهی که شیعه و אهل سنت بر حق بودن אی دאرند و هموא دאرند و چه رأی و عقیده

  .ناجیه قرאر دهد ۀمعیار تشخیص فرق ،نظر دאرند ها אتفاق رستگاری آنیافتگی و  آنان و نجات

  پیدאیش شیعه منشأمشخص شدن : دوم ۀنتیج

دאنند و אهل  می نمیهای אسال אی אصیل و معتبر در کنار دیگر فرقه بسیاری אز אهل سنت، شیعه رא فرقه
پیدאیش آن  منشأآورند، بلکه گاه  گذאر אین فرقه به شمار نمی رא پایه) אلسالم علیه(ه حضرت علی بیت و به ویژ

אما אز . کنند مسلمان و گاه زمان پیدאیش آن رא چند قرن پس אز پیامبر معرفی می رא به אفرאدی گمرאه و غیر
 شیعه، نه حتی حضرت علی ۀگذאر فرق شود که پایه نی تمام معلوم میآنچه در مباحث گذشته گفته شد، به روش

بوده אست و در وאقع حضرت رسول  )وآله علیه אهللا صلی(بلکه خود پیامبر אکرم ) אلسالم علیه(
به عنوאن رهبرאن ) אلسالم علیهم(معرفی حضرت علی و אهل بیت אز آغاز نبوت خود با  )وآله علیه אهللا صلی(

و معرفی آنان  ها آنאسالمی در تمام شئون علمی و عملی آن و فرمان به پیروی مطلق אز  ۀامعحق و אمامان ج
شیعه رא تأسیس و אصالت و حقانیت آن رא  ۀناجیه و سعادتمند در هر دو جهان، فرق ۀو شیعیانشان به عنوאن فرق

کند و אنتساب  عا رא ثابت میאعالم کرده אست و نادیده گرفتن صدها روאیت در متون معتبر אهل سنت که אین אد
خبری مطلق و یا تعصبی کور و  چیزی جز جهل و بی ،مکتب تشیع به אفرאدی غیر אز پیامبر و אهل بیت

אند که باید אز آنان  مگر شیعه אدعایی جز אین دאرد که אهل بیت، پیشوאیانی پاک و عالم. توאند باشد ستیز نمی حق
پیامبر در منابع مهم אهل سنت، که در אین جزوه تنها به אندکی אز אطاعت کرد و مگر אز صدها روאیت صحیح 

نه אمامی  ،رא) אلسالم علیه(توאن نتیجه گرفت؟ אگر حضرت علی  می אشاره شده אست، چیزی غیر אز אین ها آن
شده אز سوی خدאوند و پیامبر، بلکه تنها یکی אز אصحاب هم به شمار آوریم، آیا بر אساس  معصوم و تعیین

אمت خود رא به پیروی אز אصحاب فرمان ندאده אست و آیا  )وآله علیه אهللا صلی(یات אهل سنت، پیامبر אکرم روא
دאنست، بر خالف سنت ) אلسالم علیه(علی ) شیعه(و خود رא پیرو  אگر گروهی به אین دستور پیامبر عمل کرد

بارۀ فضایل علمی و  ی که אز پیامبر درپیامبر عمل کرده و در دین بدعت گذאشته אست؟ آیا با אین همه אحادیث
 حنیفه و אحمد بن حنبل و אبو אبو ۀپای کم، هم توאن آنان رא کسانی دست אخالقی אهل بیت آمده אست، نمی

 ها آنل کالمی و فقهی אز آنان پیروی کرد و אگر گروهی به نام شیعۀ ئدאنست و در مسا... אلحسن אشعری و 
  ام دאده אست؟چنین کرد، آیا کاری ناصوאب אنج

شده אز سوی خدא و رسول ندאنیم،  معرفی هאگر تشیع رא به فرض هم که، تنها فرقۀ ناجی ،אین بر بنا
های אسالمی به شمار آوریم و معلوم نیست که  کم باید آن رא گروهی אصیل و معتبر در کنار دیگر فرقه دست

رא هم نه صحابه، بلکه אفرאد دیگری  ها آن های کالمی و فقهی אهل سنت رא که بسیاری אز چرא אین همه فرقه
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و אهل بیت אو رא ) אلسالم علیه(אنست، ولی پیروאن حضرت علی توאن معتبر د می ،در قرون بعد پدید آوردند
  ٢٦٩توאن معتبر به شمار آورد؟ نمی

  چکیده

گذאرد و  ه جا میدر حدیث ثقلین، אهل بیت رא بعد אز خود در کنار قرآن ب )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  
  .کند رא سبب هدאیت و دوری אز گمرאهی و جدאنشدنی אز قرآن معرفی می ها آن

  .אند אین حدیث، حتی در متون אهل سنت نیز متوאتر אست و علمای آنان به صحت آن تصریح کرده 

اشند الزمۀ جدאنشدنی بودن אهل بیت אز قرآن אین אست که آنان باید دאرאی علم و عصمت کامل و אلهی ب 
های هدאیت جاهل باشند و کردאر و  زیرא אگر به قرآن و رאه ؛سر نزند ها آنو هیچ کردאر و گفتار باطلی אز 

جدא  ،صادر شود، در همان مورد אز قرآن که حق محض אست ها آنگفتاری نادرست و خالف حق אز 
  .گیرند شوند و فاصله می می

ند که پیامبر در آیات مباهله و تطهیر و بسیاری אز مرאد אز אهل بیت در حدیث ثقلین همان کسانی هست 
  .)אلسالم علیهم(ه و حسنین و אمامان دیگر حضرت علی و فاطم ،یعنی ؛رא معرفی کرده אست ها آنאحادیث 

هاشم و دیگرאن، مصدאق אهل بیت   بنی ۀفیشود که همسرאن پیامبر و یا طا אز حدیث ثقلین معلوم می 
و خ و روאیات خود אهل سنت אز آنان گناهان و خطاهای متعددی سر زده אست زیرא به گوאهی تاری ؛نیستند

 ها آنست که א אین بدאن معنا. אند های هدאیت آگاهی کامل ندאشته به تمام אبعاد قرآن و رאه هیچ یک אز آنان
  .אند و אین بر خالف متن حدیث ثقلین אست فاصله گرفته ،یعنی قرآن ،گونه موאرد אز حق محض در אین

  .به کار رفته אست» سنت پیامبر«در بعضی אحادیث אهل سنت، به جای אهل بیت در حدیث ثقلین، عبارت  

ثانیاً بین . مباحث پیشین، سنت پیامبر بدون אهل بیت، برאی هدאیت و رفع אختالف کافی نیست ۀאوالً بر پای 
د پیامبر אست که مردم رא به زیرא אین سنت خو ؛روאیات אرجاع به אهل بیت و אرجاع به سنت تعارضی نیست

  .عالوه بر אین مبنا و ریشۀ علوم אهل بیت، سنت و تعالیم پیامبر אست. دهد אهل بیت אرجاع می

אگر هم بین אین دو دسته روאیات تعارضی وجود دאشته باشد، روאیات אرجاع به אهل بیت رא که چندین برאبر  
  .به آن عمل کردباید معیار قرאر دאد و  ،روאیات אرجاع به سنت אست

  .کند אشکال دیگر אهل سنت אین אست که حدیث ثقلین אمامت אهل بیت رא ثابت نمی 

دهد که در کردאر و گفتار אهل بیت، باطل رאه  אشکال אین אست که אوالً حدیث ثقلین نشان میאین پاسخ  
الحیت جانشینی ص ،گونه אفرאد غیر אز אین ،حال چه کسانی. ندאرد و علم و عصمت אلهی و کامل دאرند

برخوردאر  ،پیامبر رא دאرد و آیا خلفای بعد אز وی אز همین مقدאر فضایلی که در حدیث ثقلین آمده אست
رא خلیفه  ها آندستور دאده אست و  ها آنهای حدیث ثقلین، پیامبر به پیروی אز  بودند؟ ثانیاً در بعضی אز بیان

  .کند אز جانشینی אهل بیت به جای پیامبر حکایت می تمام אین تعابیر به روشنی. نامیده אست) جانشین(

کند و  نوح، אهل بیت خود رא به کشتی نوح تشبیه می ۀدر حدیث سفین )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم  
  .کند نجات مردم אز هالکت معرفی می ۀرא مای ها آن

                                                 
אلشیعه فی : ک.ر) وآله  علیه  אهللا صلی(تر אز אصالت و אعتبار و حقانیت مذهب شیعه در روאیات پیامبر אکرم  برאی אطالع بیش. ٢٦٩

 .אبطحی ، سید مرتضی موحدאحادیث אلفریقین
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  .אند حدیث رא صحیح دאنسته حدیث سفینه در متون متعدد و معتبر אهل سنت آمده אست و علمای آنان אین 

زیرא در غیر  ؛حدیث سفینه هم مانند حدیث ثقلین بر علم و عصمت אلهی و کامل אهل بیت داللت دאرد 
قید و شرط عامل نجات و هدאیت و دوری אز  رא به طور مطلق و بی ها آنتوאن پیروی אز  אین صورت نمی

  .گمرאهی و هالکت دאنست

موجب هالکت و  ها آنکردאر و گفتاری باطل و جاهالنه سر بزند، پیروی אز אگر אز אهل بیت گناه و خطا و  
  .نافرمانی آنان موجب هدאیت خوאهد شد و אین بر خالف سخن پیامبر در حدیث سفینه אست

دهد که جوאمع אسالمی و بلکه تمام جوאمع بشری هموאره گرفتار طوفان حوאدث و  حدیث سفینه نشان می 
  .رא نجات بخشد ها آنتوאند  تمسک به אهل بیت میها אست و تنها  گمرאهی

زیرא  ؛مصدאق אهل بیت نیستند... دهد که همسرאن پیامبر و  حدیث سفینه هم مانند حدیث ثقلین نشان می 
 :مانند ؛زده אست گناهان بزرگی سر ،زمان و کشتن אصحاب ۀאز بعضی אز آنان به دلیل مخالفت با خلیف

در صورتی که پیامبر در حدیث  ،شود אز آنان موجب هالکت אمت میدر אین صورت אطاعت . جنگ جمل
  .سفینه، אطاعت آنان رא عامل نجات و هدאیت خوאنده אست

و ) אلسالم علیه(ۀ فضایل علمی و אخالقی علی بار در )وآله علیه אهللا صلی(אز مجموع آنچه پیامبر אکرم  
همان אهل بیت و پیروאن آنان אست و هیچ ناجیه  ۀشود که فرق معلوم می ،دیگر אهل بیت فرموده אست
  .شود گروه دیگری رא شامل نمی

ضی אز زیرא بع ؛ناجیه باشند ۀتوאنند مصدאق فرق صحابه و علمای אسالم و אکثریت جامعه אسالمی نمی 
 تر بیشאند و خود آنان و نیز عالمان مسلمان منشأ پیدאیش  אصحاب با یکدیگر دشمنی شدید دאشته

حق معرفی  ۀها فرق אین فرقه ۀאز میان همرא אند، در حالی که پیامبر، تنها یک گروه  بوده های مختلف فرقه
های مسلمان אز حق  فرقه تر بیششود که  אز حدیث אفترאق אالمة معلوم می ،عالوه بر אین. کرده אست
با خود دאرد، که نظر אکثریت رא  ا به دلیل אینتنهאسالمی،  ۀجامع تر بیشאین  بر אند و بنا منحرف شده

  .حق باشد ۀتوאند فرق نمی

بروز אختالف جدید در  منشأقدر صریح و روشن باشد که خود  پیامبر، باید آن طوستناجیه  ۀمعرفی فرق 
  .های جدید نشود تفسیر آن و אفزوده شدن فرقه

پس برאی . پیامبر هموאره אهل بیت رא אهل حق و نجات و سعادت دنیوی و אخروی معرفی کرده אست 
ل علمی و عملی و ئناجیه، هموאره باید ببینیم که موضع אهل بیت در برאبر تمام مسا ۀشخیص فرقت

  .אجتماعی چیست و به کردאر و گفتار آنان تمسک کنیم

م رא به پیروی אز حضرت در تمام طول دورאن نبوت خود مرد )وآله علیه אهللا صلی(جا که پیامبر אکرم  אز آن 
های پیامبر  شود که سخنان و سفارش אهل بیت فرمان دאده אست، ثابت میو دیگر ) אلسالم علیه(علی 

شیعه رא پدید آورده אست و سخن بعضی אز אهل سنت که پیدאیش شیعه رא ناشی אز عوאمل  ۀאست که فرق
 .نادرست אست ،کنند دیگر معرفی می
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  אهدאف درس

  :احث مهم مهدویت شاملآشنایی با مب

  ؛)فرجه تعالی אهللا  عجل(تولد و غیبت صغرאی حضرت مهدی  

  ؛)فرجه تعالی אهللا عجل(فلسفۀ کلی غیبت אمام زمان  

  های غیبت صغری؛ فلسفه و ویژگی 

  های غیبت کبری و تفاوت آن با غیبت صغری؛ ویژگی 

  ؛)فرجه الیتع אهللا عجل(معنای غیبت و ظهور אمام زمان  

  مان ظهور؛مخفی بودن ز 

  ؛)بدאئی بودن زمان ظهور(حتمی نبودن زمان ظهور  

  نقش مردم در ظهور و زمان آن؛ 

  ).فرجه تعالی אهللا عجل(های حکومت جهانی אمام زمان  אهدאف ظهور و ویژگی 

  مروری بر مباحث پیشین

ان عالم در چند جلسۀ پیش به ذکر و توضیح دالیل אمامت پردאختیم و با دالیل عقلی، ضرورت وجود אمام
ثابت کردیم و با دالیل نقلی قرآنی و حدیثی، مصادیق و ) وآله علیه אهللا صلی(ر אسالم و معصوم رא بعد אز پیامب

حال . فضایل و کماالت آنان و به ویژه دو صفت مهم علم و عصمت אلهی رא در آنان شناختیم و אثبات کردیم
  .پردאزیم אست، می در אین جلسه به مبحث مهدویت، که אز مباحث אمامت عامه

  אمامت خاصه
آنچه تاکنون در . شود همانند مباحث نبوت، مباحث אمامت هم به دو بخش عامه و خاصه تقسیم می

 گیرد، مانند همۀ אمامان رא در بر میموضوع אمامت گفته شده אست، به مباحث عمومی אمامت مربوط אست و 
  ... .و  دالیل عقلی و نقلی وجود אمام، عصمت אمام، علم אمام

جا که در حال حاضر، حضرت مهدی  پردאزیم و אز آن در אین جلسه به مبحث אمامت خاصه می
אمام زندۀ همۀ شیعیان אست و نقش و وظیفۀ خاصی بر عهدۀ وی אست که در میان ) فرجه تعالی אهللا عجل(

دאرد، یعنی تشکیل  سابقه و منحصر به فرد אست و تنها به אو אختصاص تمام پیامبرאن و אمامان پیشین بی
رو بحث אمامت خاصه  بارۀ مهدویت وجود دאرد، אز אین حکومت عدل مطلق جهانی و نیز تصورאت نادرستی در

  .در אین درس به مهدویت אختصاص یافته אست

  مهدویت

  )فرجه تعالی אهللا عجل(حضرت مهدی تولد و غیبت صغرאی 

. هجری در سامرא دیده به جهان گشود ۲۵۵ در نیمۀ شعبان سال) فرجه الیتع אهللا عجل(حضرت مهدی 
رא همان مهدی موعودی ) אلسالم علیه(مان، فرزند אمام حسن عسکری جا که پیامبر אکرم و تمام אما אز آن

کند و عدאلت کامل و مطلق رא جایگزین  معرفی کرده بودند که ریشۀ ظلم و ظالم رא אز روی صفحۀ زمین برمی



 ۱۸۳  جلسه پانزدهم)/ ۲(کالم و عقايد 
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ها پیش مرאقب بود که به محض تولد فرزندی אز אمام عسکری  وقت، אز مدت کند، حکومت فاسد و ظالم آن می
رو تولد  אز אین. سازد آنان رא نابود می אو رא به قتل برساند تا مبادא همان فرزندی باشد که حکومت ظالمانۀ

صورت  حضرت مهدی کامالً مخفیانه و حتی به אعجاز אلهی بدون عالئم ظاهری باردאری در مادر بزرگوאر وی،
گرفت و به طور علنی و عمومی אعالم نشد تا جان حضرتش، که خاتم אمامان بود و بعد אز אو אمام جدیدی 

که حجت بر شیعیان تمام شود و آنان با یقین به  אما برאی آن. آمد، אز توطئۀ نابکارאن مصون و محفوظ بماند نمی
مطمئن و אمیدوאر باشند، אمام حسن عسکری وجود אمام، دلگرم و به وعدۀ אلهی و אخبار معصومان گذشته 

  .دאد نشان می ها آنتولد حضرت رא به شیعیان خاص و مورد אعتماد خبر دאد و گاه نیز وی رא به ) אلسالم علیه(

و אز  ٢٧٠هجری، حضرت مهدی در پنج سالگی به אمامت رسید ۲۶۰با شهادت אمام عسکری در سال 
  .همان زمان دورאن غیبت صغری آغاز شد

  )فرجه تعالی אهللا عجل(سفۀ کلی غیبت אمام زمان فل

در نظام زندگی אنسان و حیات دینی אو، אصل بر حضور معصوم אست نه غیبت אو، زیرא با حضور معصوم 
یابد و غیبت وی در حقیقت  אست که، به شرط نبودن موאنع، هدف آفرینش و دین به طور کامل تحقق می

های  אما گاه به علل و حکمت. یعی نظام جهان و هدאیت مردم אستنوعی خروج אز אصل و طفره در سیر طب
אو رא در غیبت قرאر ) کوتاه یا طوالنی(دهد و برאی مدتی  خاصی خدאوند، אجازۀ حضور علنی به معصوم نمی

  .دهد می

 شود که غیبت حضرت مهدی یک فلسفۀ אصلی دאرد و چند فلسفۀ אز مجموع روאیات אسالمی فهمیده می
  .فرعی

بر אحادیث معصومان، حکمت אصلی غیبت حضرت، سرّی אز אسرאر אلهی אست که فقط پس אز پایان  بنا
یافتن دورאن غیبت و بعد אز ظهور آشکار خوאهد شد و אین حکمت به حکمت אعمال حضرت خضر 

  ٢٧١.برمال شد) אلسالم علیه(ان مصاحبت وی با حضرت موسی تشبیه شده אست که تنها در پای) אلسالم علیه(

های دیگری هم که در درجۀ بعد قرאر دאرند، در אحادیث אسالمی ذکر  אما جدא אز אین حکمت אصلی، حکمت
  :کنیم אشاره می ها آنشده אست که به برخی 

  )فرجه تعالی  אهللا  عجل(حضرت مهدی مجازאت مردم و نیز حفظ جان  .۱

امعۀ אسالمی و خود مسلمانان و دهد که همۀ آنان به دست حاکمان ج تاریخ زندگی אمامان شیعه نشان می
هیچ یک אز אئمه رא مشرکان، . אند ترین אفرאد خود، مانند همسر، به شهادت رسیده گاه حتی به دست نزدیک
אین وאقعیت تلخ تاریخی به روشنی گویای אین حقیقت אست . אند مسلمان به قتل نرسانده کافرאن و ملحدאن غیر

                                                 
و به ویژه אنتقاد بعضی אز אهل سنت به مهدویت شیعی אین ) فرجه تعالی אهللا عجل(یکی אز אشکاالت منکرאن حضرت مهدی . ٢٧٠

های بشری و دیگر فضایل و کماالت אلهی  אست که چگونه ممکن אست کودکی پنج ساله علم و دאنشی فرאتر אز همۀ دאنش
در مباحث گذشته گفته شد که خدאوند . های جهان رא بر عهده گیرد رهبری همۀ אنسانאمامان معصوم رא دאشته باشد و بتوאند 

ها و حقایق אلهی آن و نیز علمی خاص و  به حضرت مسیح در سن شیرخوאرگی مقام نبوت و کتاب آسمانی به همۀ دאنش
אر چنین فضایل و کماالتی فوق هنگامی که خدאوند به کودکی شیرخو. عطا کرد» علم אلکتاب«بسیار عظیم و متعالی به نام 

  .ها رא عطا نماید گونه کماالت و یا باالتر אز آن توאند به کودکی پنج ساله نیز אین کند، به طریق אولی می بشری عطا می

  .۹۱، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٢٧١



۱۸۴  
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تا چه حد  ها آنאند و قدر و אرزش  ین مسلمانان تا چه אندאزه مظلوم بودهکه אمامان، حتی در جامعۀ אسالمی و ب
گیری مناسب  تفاوتی و یا عدم موضع مسلمانان با عملکرد و نحوۀ برخورد خود با آنان و بی. ناشناخته بوده אست

دند که به های ظالم و فاسد و یا کسانی که אئمه رא به شهادت رساندند، نشان دא و شایسته در مقابل حکومت
دאنند و لیاقت حضور אو و אستفادۀ آسان و مستقیم אز فضایل و  وجه قدر و אرج حجت معصوم אلهی رא نمی هیچ

قدر و  در حقیقت مردم حکم کودکانی رא دאرند که یازده جوאهر بسیار گرאن. شمار وی رא ندאرند کماالت بی
در نتیجه خدאوند به . دیگری شکستند و אز بین بردندرא یکی پس אز  ها آننظیر در אختیار دאشتند، ولی همۀ  بی

دאرد تا אین آخرین  لیاقتی مردم، آخرین حجت معصوم خود رא אز دسترس و آسیب آنان دور نگه می دلیل אین بی
رא مانند موאرد قبل نشکنند و אز بین نبرند و هرگاه که قدر و אرزش ) אهللا بقیة(אلهی  جوאهر אز گنجینه و ذخیرۀ

های غیبت، אز سویی حفظ جان آخرین אمام  رو یکی אز فلسفه אز אین. ها قرאر گیرد آنرא دאنستند در אختیار جوאهر 
لیاقتی آنان معرفی  אز کشته شدن به دست منکرאن و ظالمان و אز سوی دیگر تنبیه و مجازאت مردم برאی بی

  ٢٧٢.شده אست

اقت برאی درک حضور אمام زمان های بشری و کسب آمادگی و لی نومید شدن مردم אز حکومت .۲
  )فرجه  تعالی  אهللا  عجل(

آید که تا مردم جانشان אز ظلم و ستمی که زمین אز آن پر شده   אز آنچه گفته شد אین نتیجه به دست می
های جهان در אجرאی عدאلت و אصالح مطلق همۀ אمور نومید نشوند و  אست به لب نیاید و אز تمام حکومت

قدر حضور پیشوאی אلهی رא ندאنند و آمادگی و لیاقت الزم رא برאی همرאهی و پیروی אز کم بخشی אز آنان  دست
رو در روאیات אسالمی  אز אین. برطرف نخوאهد شد )فرجه  تعالی אهللا عجل(אمام زمان אو کسب نکنند، غیبت 
به אین  و رسیدن) های بشری ها و حکومت אز نظام(های غیبت حضرت، نومیدی مردم  یکی دیگر אز فلسفه

نتیجه معرفی شده אست که جز یک پیشوאی معصوم אلهی، هیچ کس دیگر قادر نیست که عدאلت و هدאیت 
کامل و مطلق رא در همۀ אبعاد آن در تمام جهان تحقق بخشد و بدین ترتیب برאی ظهور و حضور علنی אو 

  ٢٧٣.لیاقت پیدא کنند

  אمتحان אلهی و تمییز مؤمنان خالص و وאقعی .۳

رود و به ویژه به  های گوناگون אست و هرچه زمان پیش می ها و فتنه بت، دورאنی پر אز آشوبدورאن غی
אز سوی دیگر אمام زمان رא هنگام . یابد های ضاللت فزونی می ها و زمینه شود فتنه پایان غیبت نزدیک می

ر دورאن غیبت، هر لحظه مند باشند و چون د ظهور باید یاورאنی یاری کنند که אز אیمانی خالص و وאقعی بهره
אمکان ظهور وجود دאرد، پس هموאره باید صف مؤمنان و یارאن حقیقی حضرتش אز کسانی که تنها אدعای 
אیمان و پیروی אز אمام رא دאرند، متمایز شود و در سنت تغییرناپذیر پروردگار، تمییز אین دو گروه אز هم به وسیلۀ 

حضرت مهدی های غیبت  رو یکی دیگر אز حکمت אینאز . گیرد حانات אلهی صورت میאنوאع אمت

                                                 
 .۱۷۷و  ۱۷۵، ص ۵۳و ج  ۹۸و  ۹۷و  ۹۵و  ۹۱و  ۹۰، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٢٧٢

های بشری  که مردم به یأس אز حکومت برאی آن ۲۳، ح ۱۱۲و ص  ۲۰، ح ۱۱۱و ص  ۱۷، ح ۱۱۰، ص ۵۲ ، جبحار אألنوאر. ٢٧٣
رو در روאیات אسالمی گفته شده אست که خدאوند، در  אز אین. برسند، الزم אست تمام אنوאع آن رא در طول تاریخ تجربه کنند

که در زمان حکومت حضرت مهدی  نرساند تا آ زمان غیبت مردم رא אز هر صنف و گروهی به حکومت می
، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر: کردیم رسیدیم، همانند אو عدאلت می نگویند که אگر ما هم به حکومت می) فرجه تعالی אهللا  عجل(

 .۱۱۹، ح ۲۴۴
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متمایز ساختن شیعیان حقیقی אز غیر آنان به وسیلۀ אمتحانات گوناگون אلهی معرفی ) فرجه تعالی אهللا عجل(
  .شده אست

بر אساس אحادیث معصومان، אمتحانات دورאن غیبت چنان سخت אست که در پایان کار و هنگام ظهور، 
مانند و لیاقت  ن و אیمان رאستین و אعتقاد به אمامت آن حضرت، ثابت و رאسخ باقی میتنها عدۀ אندکی بر دی

ـ و آن هم به » غربال شدن«در برخی אز אین אحادیث אز אین אمتحانات دشوאر به . یابند یاری و سربازی אو رא می
ی، که تعدאدشان هم پی ـ تعبیر شده אست تا אفرאد ناخالص جدא شوند و مؤمنان خالص و حقیق در  صورت پی

 شود، تر می دشوאری אمتحانات אلهی در زمان غیبت ـ که هرچه به ظهور نزدیک ٢٧٤.بسیار کم אست، به جا مانند
אند، گاه فقط ظرف  אست که عدۀ بسیار زیادی که مؤمن و موحد و شیعه بوده אی گردد ـ به אندאزه دشوאرتر می

  ٢٧٥.شوند یک روز אز دین، אسالم و تشیع خارج می

  های غیبت صغری فلسفۀ و ویژگی

אما برאی . به عللی که گفته شد ضروری بود که حضرت مهدی אز همان آغاز אمامت در غیبت به سر برد
مقدمه אز دאمان حضرتش کوتاه نگردد و  باره و بی  که دست کسانی که مایل به אرتباط با وی هستند یک آن

دگی تدریجی برאی غیبت کامل پیدא شود، خدאوند دورאنی رא به باره אز فیض אو محروم نگردند و آما  شیعیان یک
  .אی برאی غیبت کبری باشد نام غیبت صغری برאی אو مقرر دאشت تا مقدمه

  אرتباط با حضرت אز طریق نایبان خاص در غیبت صغری

אی رא  אز شروع دورאن غیبت صغری، حضرت مهدی برאی حفظ جان خود و دیگر مصالح، زندگی مخفیانه
אما به وسیلۀ אمام حسن عسکری و پیش . از کرد و هیچ کس אز مکان حضرت آگاه و قادر به אرتباط با אو نبودآغ

به ترتیب، چهار نفر ) فرجه تعالی אهللا عجل(אز شروع אمامت فرزندش و سپس به وسیلۀ خود حضرت ولی عصر 

                                                 
ترین  ربنفر قرאر دאرند که مق ۳۱۳در زمان ظهور، ) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(ترین یارאن אمام زمان  در رأس برترین و خالص. ٢٧٤

ها אز  مانند، بقیۀ آن ها که در خدمت شخص آن حضرت باقی می به جز معدودی אز آن. آیند مردم زمین به وی به شمار می
در مرتبۀ بعد אز אین یارאن خاص، بر . شوند سوی وی به شهرها و کشورهای مختلف زمین برאی אدאرۀ حکومت آن جا אعزאم می

نفر قرאر دאرند که یارאن و سربازאن حضرت رא در آغاز ظهور تشکیل ) دوאزده هزאر: او ی(אساس روאیات אسالمی، ده هزאر 
مجموعۀ אین چند هزאر نفر، همان . ترین و معتقدترین אفرאد به אسالم و والیت אئمه در روی زمین هستند دهند که مؤمن می

אند، به عنوאن  انات אلهی زمان غیبت غربال شدهکسانی هستند که אز بین چند میلیارد نفر جمعیت کرۀ زمین که در אنوאع אمتح
قیام خود رא با אین چند ) فرجه تعالی  אهللا عجل(אلبته زمانی که حضرت مهدی . אند مانده و برگزیده شده  ترین אفرאد باقی خالص

ها و پی  ین پیروزیکند، مردم دیگر با مشاهدۀ א کند و شهرها رא یکی پس אز دیگری با אمدאد אلهی فتح می هزאر نفر آغاز می
تر  پیوندند و جمعیت یارאن و سربازאن وی رא بیشتر و کامل بردن به حقانیت آن حضرت، به تدریج به آن چند هزאر نفر אولیه می

ترین אفرאد  رא همان چند هزאر نفر به عنوאن مؤمن) فرجه  تعالی  אهللا عجل(کنند؛ אما هستۀ مرکزی و אوّلیۀ یارאن אمام زمان  می
، در مقایسه با چند صد میلیون شیعۀ جهان، همین )ده هزאر نفر(یک دلیل کم بودن یارאن حضرت . دهند شکیل میزمین ت

کند که در پایان غیبت، تنها همین تعدאد   قدر אز مسلمانان و شیعیان غربال می دشوאری אمتحانات زمان غیبت אست که آن
 .مانند אندک باقی می

های آن و غربال شدن مدאوم مردم و خروج بسیاری אز آنان  زمان غیبت و به عنوאن یکی אز فلسفهبارۀ אمتحانات אلهی در  در. ٢٧٥
، ۷۳و ص  ۲۲۱ـ  ۲۲۲و ص  ۱، ح ۱۵۰، ص ۵۱و ج  ۲۵۰، ص ۳۶، ج بحار אألنوאر: אز دین و والیت אمامان، رجوع کنید به

و ج  ۴، ح ۳۰، و ص ۹، ح ۲۱۹ـ  ۲۲۰و ص ) ۹، ح ۲۸۱، ص ۵۲ج ( ۱۸، ح ۱۴۷و  ۲، ح ۱۱۰و ص  ۱، ح ۱۳۴و ص  ۱۸ح 
  .۲۱، باب ۱۰۱و ص  ۲۴، ح ۱۹۲و ص  ۱۰، ح ۹۵، ص ۵۲
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محرمانه به شیعیان معرفی شدند تا אی خصوصی و  אز شیعیان بسیار אمین و مورد אعتماد، برگزیده و به گونه
ها، نیازها و کارهای آنان رא به אطالع وی برسانند و سپس پاسخ و  رאبط بین مردم و حضرت باشند و پرسش

  :אند אز אین چهار نماینده و نایب خاص به ترتیب عبارت. ها אبالغ نمایند پیام حضرت رא به آن

  عثمان بن سعید عمروی؛. ۱

  ؛)فرزند نایب אوّل(محمد بن عثمان . ۲

  حسین بن روح نوبختی؛ .۳

  ).سیمری(علی بن محمد سمری  .۴

مستقیم با אمامشان אرتباط  بدین ترتیب در غیبت صغری مردم אز طریق אین چهار تن و به صورت غیر
کند  אی به آخرین نایب خود אعالم می در نامه) فرجه تعالی אهللا عجل(ان هجری אمام زم ۳۲۹در سال . دאشتند

که دیگر بعد אز وی کسی نایب خاص حضرتش نخوאهد بود و אز فوت אو به بعد دورאن غیبت کبری آغاز خوאهد 
  ٢٧٦.٢٧٧شد

  های غیبت کبری و تفاوت آن با غیبت صغری ویژگی

אما در غیبت کبری باب . در غیبت صغری، مردم אز طریق آن نایبان خاص با حضرت مهدی אرتباط دאشتند
یعنی دیگر کسی وجود ندאرد که אمام زمان به صورت علنی و . بسته شده אست نیابت خاصّه برאی همیشه

عمومی وی رא به عنوאن نمایندۀ خاص خود به مردم معرفی کرده باشد و אو نیز مکان سکونت حضرت رא بدאند 
  .و مردم אز طریق وی مسائل و مشکالتشان رא با אو مطرح کنند و پاسخ بگیرند

ان אرتباط و مالقات با حضرت مهدی در غیبت کبری وجود دאرد و به طور چند אمکعالوه بر אین، هر
مطلق منتفی نیست، אما אین אرتباط کامالً یک طرفه و یکسره به אذن و אرאدۀ وی وאبسته אست و هیچ کس 

  .توאند به حضور حضرتش شرفیاب شود توאند مدعی شود که هر لحظه אرאده کند می نمی

אو برאی همه نیست، بلکه » مرئی شدن«نیز ) فرجه تعالی אهللا عجل(ام زمان אمبدین ترتیب معنای ظهور 
دهد تا خود رא به همۀ جهانیان معرفی و قیام خویش رא آغاز  به معنای آن אست که خدאوند به وی אجازه می

  .نماید

  )فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان معنای غیبت و ظهور 

» نامرئی بودن«به معنای ) عجل אهللا تعالی فرجه(یبت אمام زمان کنند که غ عدۀ بسیاری به غلط تصور می
אمّا معنای . وی אست و אمام غایب یعنی کسی که مردم قادر به دیدن אو نیستند و پنهان אز مشاهده אست

به تصریح روאیات אسالمی، در غیبت . אو» نادیدنی بودن«حضرت אست نه » ناشناس بودن«صحیح غیبت، 
در بین مردم به صورت ناشناس رفت و آمد دאرد و مردم نیز אو رא ) فرجه تعالی אهللا لعج(کبری، אمام عصر 

                                                 
אز آن جا که حضرت مهدی אز همان آغاز تولد، جز در موאردی معدود، زندگی پنهانی دאشتند، بعضی אز دאنشمندאن אسالمی، . ٢٧٦

)  ه ۲۶۰سال (ع آن رא אز زمان אمامت وی אما بعضی دیگر شرو. دאنند می) ه ۲۵۵سال (آغاز غیبت صغری رא تولد حضرت 
  .سال بوده אست ۷۴یا  ۶۹، )فرجه تعالی  אهللا عجل(אین دورאن غیبت صغرאی אمام زمان   بر بنا. کنند محسوب می

  .۷، ح ۳۶۰ـ  ۳۶۱، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر: ک.برאی آگاهی אز متن کامل אین نامه، ر. ٢٧٧
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، چرא که وی אجازۀ אلهی برאی معرفی خود ندאرد و فقط هنگامی که خدאوند אجازه ٢٧٨شناسند بینند ولی نمی می
אند، معرفی  دאشته دאند، خودش رא به بعضی אز אفرאدی که توفیق دیدאر و شرفیابی دهد و حضرت مصلحت می می
  .نماید می

  )فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان ظهور 

یابد و خود رא  پذیرد و حضرتش אجازۀ ظهور می به אذن و אرאدۀ אلهی، دورאن غیبت کبری در زمانی پایان می
نماید و אز آن پس به کمک یارאن خویش  به صورت علنی و عمومی به همۀ مردم جهان معرفی می

بارۀ ظهور  در. سازد لم جهان رא سرنگون و عدאلت مطلق و کامل رא در سرאسر عالم محقق میهای ظا حکومت
  .پردאزیم می ها آنحضرت نکاتی مهم وجود دאرد که به ذکر برخی אز 

  مخفی بودن زمان ظهور .۱

אز . بارۀ مخفی بودن آن אست که אوّلین آن در ٢٧٩شویم بارۀ زمان ظهور دو نکتۀ مهم رא متذکر می در
هم אز ) فرجه تعالی אهللا عجل(ولی عصر شود که هیچ کس حتی خود حضرت  روאیات معصومان فهمیده می

زمان آن رא حتی و  ٢٨٠رسد زمان ظهور آگاه نیست و ظهور به شروع قیامت تشبیه شده אست که ناگهان فرא می
کسانی رא که برאی ظهور، وقت رو אحادیث אسالمی  ینאز א. دאنسته אست  نمی) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 

  .אند کنند، دروغگو معرفی کرده حتمی معین می

  )بدאئی بودن زمان ظهور(بودن زمان ظهور نحتمی  .۲

، زمان حتمی )فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان شود، خدאوند برאی ظهور  بر خالف آنچه معموالً تصور می
چند خدאوند هرحتمی قرאر دאده אست، یعنی  قدیرאت غیرو قطعی مقدر نکرده אست، بلکه زمان آن رא جز و ت

نماید، ولی ممکن אست אین زمان، به عللی گوناگون تغییر یابد و زمان دیگری به  زمانی رא برאی ظهور تقدیر می
ظهور אز אعتقادאت بسیار » بدאئی بودن«. رخ دهد» بدאء«جای آن مقدر شود و به بیان دیگر در وقت ظهور 

قابل تغییر  کنند که خدאوند، زمانی غیر بسیاری אز אفرאد گمان می. شود غالباً אز آن غفلت میمهمی אست که 
برאی ظهور قرאر دאده אست که مردم در تحقق آن هیچ نقشی ندאرند و فقط باید صبر کنند و منتظر رسیدن آن 

زمان ظهور قابل تغییر אست و  زیرא بر אساس אحادیث אسالمی، אوالً. אین عقیده کامالً نادرست אست. زمان باشند
ترین عامل تغییر زمان ظهور، خود مردم و خوאست و  ممکن אست تقدیر آن بارها و بارها تغییر کند و ثانیاً مهم

نکتۀ بسیار مهم אعتقادی که אز نظر אخالقی و تربیتی بسیار مؤثر و سازنده . אرאده و نیت و تالش آنان אست
هور و یا تغییرאت آن رא به دست مردم قرאر دאده אست و آنان با אعمال خود אست אین אست که خدאوند زمان ظ

به بیان دیگر אگر حتی بخشی אز . توאنند زمان ظهور رא تعیین کنند و آن رא به جلو و یا به تأخیر بیندאزند می
امالً ممکن معتقدאن و عاشقان ظهور آن حضرت خالصانه و با جد و جهد تمام ظهور وی رא אز خدא بخوאهند، ک

אست که خدא همین فردא به حضرتش אجازۀ ظهور دهد و אگر در אین رאه سستی و کوتاهی کنند و به 

                                                 
  .۱۰، ح ۲۲۴، ص ۵۱و ج  ۹، ح ۱۵۴و ص  ۱۶و  ۹و  ۴و  ۲ادیث ، אح۲۳، باب ۱۵۱، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٢٧٨

، ۵۲، ج بحار אألنوאر: ک.، ر)مخفی بودن زمان ظهور و بدאئی بودن آن(بارۀ روאیات مربوط به مباحث مختلف زمان ظهور  در. ٢٧٩
  .۱ـ  ۳، ص ۵۳و ج  ۲۱، باب ۱۰۱ص 

  .۴۱، ح ۳۰، ص אألثرمنتخب و  ۱ـ  ۳، ص ۵۳و ج  ۴، ص ۱۵۴، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر. ٢٨٠
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های بشری دلخوش باشند و אز آنان אمید نجات و سعادت و عدאلت دאشته باشند و آرزوی ظهور אز  حکومت
ها و بلکه صدها سال  אست ده سطح زبانشان فرאتر نرود و به عمق قلب و جانشان نفوذ نکند، ظهور אو ممکن

  ٢٨١.به تأخیر אفتد

  نقش مردم در ظهور و زمان آن .۳

  .توאنند در تحقق ظهور و زمان آن نقش دאشته باشند حال ببینیم مردم چگونه می

  دعا برאی فرج .۱

אمام تأکید و سفارش بسیار زیادی بر دعای مردم برאی ظهور و فرج ) אلسالم علیهم( در سخنان معصومان
  ٢٨٢.شده אست) فرجه تعالی אهللا عجل(ن زما

نشان אز אهمیت نقش دعا  ٢٨٣دعاهای کوتاه و بلند بسیار متعددی که برאی فرج אز معصومان رسیده אست،
  .در ظهور دאرد

حقیقتاً دعای خالصانه و אز عمق قلب و ذهن و روح برאی ظهور אمام زمان یکی אز مؤثرترین عوאمل تحقق 
تر  رאه همدل و متحدتر باشند و با تعدאد بیشتر به آن אقدאم کنند به אجابت نزدیک آن אست و هرچه مردم در אین

عمل به אین وظیفه هنگامی تأثیر مطلوب خوאهد دאشت که אز حالت فردی خارج شود و به صورت . خوאهد بود
سازی  فرهنگتوאنند در אین  ها و علمای دینی بیشترین نقش رא می یک فرهنگ عمومی در جامعه درآید و رسانه

  .دאشته باشند

  خودسازی .۲

אز سوی دیگر یکی אز . تر برخیزد تر و خالص دعا برאی فرج هنگامی مؤثرتر خوאهد بود که אز نفوسی پاک
قدم אست که حضرت  موאنعی که ظهور رא به تأخیر אندאخته אست، نبودن یارאن و یاورאنی مخلص و عاشق و ثابت

در بحث فلسفۀ غیبت نیز گفته شد . אش یاری نمایند کومت عادل جهانیمهدی رא هنگام ظهور و در تحقق ح
معنای دیگر אین مطالب آن אست که هرچه אفرאد بکوشند تا . لیاقتی مردم یکی אز عوאمل غیبت بوده אست که بی

                                                 
אما بنی . אسرאئیل، چند صد سال رنج و نارאحتی مقدر کرده بود در אحادیث אسالمی آمده אست که خدאوند برאی قوم بنی . ٢٨١
در نتیجه خدאوند، . ها به ستوه آمده بودند، چهل روز به درگاه אلهی نالیدند و گریستند אسرאئیل که אز طوالنی شدن אین رنج 

אمام صادق . ها رא بخشید و به موسی و هارون وحی کرد که آنان رא אز ظلم فرعون نجات دهند ن رنجسال אز آ ۱۷۰
) و به پیشگاه خدאوند دعا و אنابه کنید(אگر شما هم مانند آنان رفتار کنید : فرماید بعد אز ذکر אین مطالب می) אلسالم علیه(

حد خود به تأخیر خوאهد אفتاد؛  آخرینین صورت، אمر فرج تا سازد؛ در غیر א خدאوند هم فرج و گشایش ما رא محقق می
  .۳۴، ح ۱۳۱ـ  ۲، ص ۵۲، ج אألنوאر  بحار

نویسد،  می) محمد بن عثمان(אی که به یکی אز نایبان خاص خود  در نامه) فرجه تعالی אهللا  عجل(خود حضرت مهدی . ٢٨٢
. ؛ برאی تعجیل در فرج، بسیار دعا کنید»ء بتعجیل אلفرجאکثروא אلدعا«: کند شیعیان رא به دعای بسیار برאی فرج سفارش می

 .۷، ح ۹۲، ص ۵۲، ج אألنوאر  بحار

کند که آن رא در روز جمعه در  دهد و سفارش می دعای فرج بسیار زیبایی رא به شیعیان تعلیم می) אلسالم   علیه(حضرت رضا . ٢٨٣
ک بما אصلحت به אنبیاءک ورسلک وحُفَّه بمالئکتک وאَیِّدْه אللهم אصلح عبدک وخلیفت«: متن دعا אین אست. قنوت نماز بخوאنند

بروح אلقدس من عندک وאسْلُکْهُ من بین یدیه ومن خلفه رصدאً یحفظونه من کلّ سوءِ وאَبْدِلْهُ من بعد خوفه אَمناً یَعبُدُک ال 
ه وאجعلنی من אنصاره אنک علی یُشرک بک شیئاً وال تجعل الحدٍ من خلقک علی ولیک سلطانا وאئذن له فی جهاد عدوک وعدو

  .۲۵۱، ص ۸۶، ج بحار אألنوאرقدیر؛   کل شیءٍ
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مینۀ تر گردند، ز تر سازند و به زیور تقوא و אخالص و אیمان حقیقی آرאسته های نفسانی پاک خود رא אز آلودگی
صورت، هم دعایشان برאی فرج زودتر אجابت خوאهد شد و هم جمع  که در אین ، چرאظهور مهیاتر خوאهد شد

شود و هم تا حد زیادی یکی אز موאنع بزرگ غیبت برطرف  یارאن و سربازאن حضرت مهدی زودتر تشکیل می
  .گردد می

  دیگرسازی و شناخت و شناساندن چهرۀ صحیح مهدویت .۳

. خودسازی فردی برאی تعجیل در فرج، هر چند بسیار الزم و مؤثر אست، אما کافی نیست تالش در جهت
کند باید بکوشد که دیگرאن رא هم با خود همرאه سازد،  هر کس که در אین رאه تالش و אحساس مسئولیت می

یکی אز . شود می تر فرאهم چرאکه هر قدر بر تعدאد یارאن پاک و عاشق و مخلص אفزوده گردد، زمینۀ ظهور، سریع
و ناآگاهی ) فرجه تعالی אهللا عجل(و کماالت متعالی حضرت مهدی  عوאمل غیبت، جهل مردم به شخصیت وאال

אگر אین جهل و ناآگاهی . جانبۀ אنسانها אست بخش אو برאی رشد و کمال همه های حیات אز אهدאف ظهور و برنامه
مانند نسبت به حضور و ظهور אو پدیدאر  یاقی فرאوאن و بیאز ذهن آدمیان زدوده شود، در وجود آنان شوق و אشت

شود و نه  אی برאی دعا در جهت ظهور אو در دلها אیجاد می شود و تا אین عشق و אشتیاق پدید نیاید، نه אنگیزه می
بنابرאین، عالوه بر تالش برאی אیجاد طهارت و تزکیۀ אخالقی و . رغبتی برאی کسب لیاقت یاری و سربازی אو

ساز ظهور אین אست که هم خودمان شخصیت وאال و  سانی در خود و دیگرאن، یکی دیگر אز عوאمل زمینهنف
رא به دیگرאن بشناسیم، چرא که بدون معرفت، نه عشق و شوری  ها آنبخش אو رא بشناسیم و هم  אهدאف نجات
  .آید و نه تالش و کوششی پدید می

  )فرجه تعالی אهللا عجل(مان אمام زجهانی  های حکومت ویژگیאهدאف ظهور و 

به کار رفته אست ) فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان  بارۀ دریکی אز تعابیری که در אحادیث אسالمی 
אین אست که ) فرجه تعالی אهللا عجل(یکی אز جهات مظلومیت حضرت صاحب אالمر  ٢٨٤.אست» صاحب مظلوم«

אز אو، که مظهر و تجلی کامل لطف و  אفسوس و صد אفسوس که در ذهن عدۀ بسیاری، تصوری ترسناک
کنند که ظهور حضرت، مصادف با وقوع قیامت  زیرא بعضی گمان می. رحمت و مهربانی خدאست، وجود دאرد

حال در אین صورت چه کسی . کنند آمدن אو رא عامل نابودی دنیا و همۀ مردم تصور می رو אینאست و אز 
همچنین بعضی ! کند؟ אرد و برאی تعجیل در چنین ظهوری دعا میآرزوی ظهور אو و نابودی خود و دیگرאن رא د

قدر אز אنسانها به  زند و آن دیگر بر אین باورند که حضرتش هنگام ظهور هر گناهکاری رא روی زمین گردن می
به אین !! گیرد אندאزد که خون همۀ سطح زمین رא تا شکم אسبش می رساند و چنان کشتاری به رאه می قتل می
خوאهد که هرچه زودتر אسباب آمدن کسی رא فرאهم کند که همگان و אز  آیا هیچ אنسان عاقلی אز خدא میترتیب 

جمله، خود אو رא، که به هر حال گناهانی دאرد و معصوم نیست، گردن بزند و خودش نیز برאی چنین ظهوری 
  سازی کند؟ אنتظار کشد و تبلیغ و زمینه

گونه  رאی ظهور حضرت همین אست که کسانی که אز نادرستی אینساز ب ترین عوאمل زمینه یکی אز مهم
رא אز ذهن مردم بزدאیند و تصویری درست אز אهدאف ظهور برאی  ها آنאند، بکوشند تا  خرאفات و אکاذیب آگاه

ها برپا  همگان عرضه کنند، که אگر چنین کردند، چنان آتش شوق و אشتیاقی برאی آمدن حضرت مهدی در دل

                                                 
  .۱۵۴، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ؛ صاحب مظلوم شما که حقش پایمان شده אست»صاحبکم אلمظلوم אلمجحود حقه«. ٢٨٤
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بلکه چشمۀ אین عشق، خود به . دیگر نیاز چندאنی به سفارش برאی دعای فرج به دیگرאن نیستشود که  می
  .خود אز درون قلب و روحشان خوאهد جوشید و ثمرאت و برکات خود رא آشکار خوאهد کرد

رא در چند جمله خالصه کنیم باید ) فرجه تعالی אهللا عجل(ولی عصر אگر بخوאهیم אهدאف ظهور حضرت 
کن شود و عدאلت مطلق در همۀ אبعاد  ه هدف آن אست که ریشۀ ظلم و ظالم در تمام زمین ریشهبگوییم ک

فردی و אجتماعی جایگزین آن شود؛ فقر و گرسنگی و مشکالت مادی برאی همیشه אز صحنۀ عالم زدوده شود 
هایی که در  אندوه ها و غم و ها، گرفتاری و رفاه و آسایش و خوشبختی کامل، جای آن رא بگیرد؛ همۀ پریشانی

های گوناگون تمام אهل زمین رא مبتال ساخته אست، برطرف و شادی و نشاط به جای آن برقرאر شود؛  زمینه
جنگ و نزאع و خصومت و خشونت אز صفحۀ گیتی به طور کامل و مطلق پاک شود و صلح و آرאمش و برאدری 

خبری אز وجود همۀ آدمیان دور گردد  د؛ جهل و بیها در تمام نقاط جهان مستقر شو و مهربانی بین تمام אنسان
گیر شود؛ کفر و شرک و ضاللت אز  و علم و معرفت در تمام אبعاد مادی و معنوی در ذهن و قلب همگان جای

אندאز گردد؛ به بیان دیگر  همۀ نقاط زمین رخت بربندد و ندאی אیمان و توحید و هدאیت در سرאسر عالم طنین
بسته و אمیدوאرند، در زندگی دنیایی مشاهده  همان بهشتی رא که همگان در آخرت به آن دلאی אز  جلوه و نمونه

توאنند در خوאب ببینند، به چشم خود در بیدאری مشاهده کنند و  کنند و آنچه رא که حتی رؤیای آن رא هم نمی
چندین قرن شاهد و  یمقطعی کوتاه و چند ساله، بلکه برאنسل به نسل همۀ آنچه رא که توصیف شد، نه برאی 

) فرجه تعالی אهللا عجل(مند گردند و در یک جمله، حضرت مهدی  شمار آن بهره ناظر باشند و אز ثمرאت بی
אی رא که تمام پیشینیان توصیف کردند و عمری در آروزیش به سر بردند و جان دאدند و به  همان مدینۀ فاضله
حال به توضیح بیشتر هر یک אز . تر در تمام زمین محقق سازد تر و متعالی אی بسیار کامل آن نرسیدند، به گونه

  .پردאزیم אین نکات می

  نابودی کامل ظلم و ظالم و برقرאری عدאلت و אمنیت مطلق بر روی زمین .۱

אی سرאسر زمین رא فرא گرفته אست که حتی یک نقطه روی زمین نیست که به طور  ظلم و ناאمنی به گونه
ها در عصر حاضر صورت گرفته אست که پیش  برאندאزترین جنگ بیشترین و خانمان. مطلق عاری אز ستم باشد

شد که به علت پیشرفت علم و تکنولوژی باید عصری باشد که رفاه و אمنیت و سعادت رא برאی  אز آن تصور می
رخ دאده  אما هر دو جنگ جهانی با صدها میلیون کشته و معلول و مجروح، در همین عصر. بشر به אرمغان آورد

دهد که אز جنگ دوم جهانی تاکنون، جهان تنها چند روز رא بدون جنگ سپری کرده אست  آمار نشان می. אست
אفزאرهای  جنگ. کم یک نقطه אز زمین درگیر جنگ نباشد و جدא אز אین אیام کوتاه روزی نبوده אست که دست

ها بار کافی  تمام کرۀ زمین برאی ده אی در کشورهای مختلف، به حدی فرאوאن אست که برאی نابودی هسته
رא بفشارد تا  ها آنאست و کافی אست یکی אز حاکمان دیوאنۀ جهان، که تعدאدشان هم کم نیست، دکمۀ یکی אز 

جنگ سوم جهانی با آثار دهشتناک آن آغاز شود و چند میلیارد نفر אز جمعیت جهان رא در אندک زمانی نابود 
دهد که در هر ثانیه، چند  آمار ناאمنی نشان می. اهر ظلم بر روی زمین هستندها تنها یکی אز مظ جنگ. سازد

تر אز  ها در جهان روشن شمار دیگر ستم های بی نمونه. دهد قتل و سرقت و تجاوز در کشورهای مختلف رخ می
אست  های ستمگرאنه، بدیهی با وجود אین همه ستم و حکومت. آن אست که نیاز به توضیح بیشتر دאشته باشد

אیستند تا به هر قیمت אز  ، ظالمان جهان در مقابل אو می)فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان که هنگام ظهور 
 های رو نخستین אقدאم آن حضرت مبارزه با حکومت אز אین. مدאرאنه אو جلوگیری کنند گسترش אندیشۀ عدאلت
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و سپس برقرאر ساختن  ٢٨٥و ستم در جهان و به طور کلی محو هرگونه مظاهر ظلم ها آنظالم زمین و نابودی 
رو در حکومت جهانی  אز אین. زمین אست ها در تمام کرۀ حکومت عدل و گسترش عدאلت مطلق در همۀ زمینه

ها حاکم  אمنیت کامل بر همه جا و همۀ رאه. حضرت مهدی هیچ אثری אز ظلم و ستم روی زمین نخوאهد بود
  ٢٨٦.گردد شده אست، به صاحبش برمیشود و هر حقی که قبالً אز کسی ضایع  می

رود و فقط  هرچه شر و بدی و ظالم بدکار אست אز بین می. شود عدאلت محض در تمام زمین برقرאر می
شود که نه خوאب کسی אز روی ظلم آشفته  אمنیت چنان بر زمین حاکم می ٢٨٧.ماند خیر و خوبی باقی می

زنی با طَبَقی אز جوאهب بر روی سرش، پیاده هم אز هر حتی אگر  ٢٨٨.شود شود و نه خونی به ناحق ریخته می می
אی فرאگیر و گسترده אست که حتی  אین אمنیت به אندאزه. شود جای دیگر رود، هیچ کس مزאحم אو نمی جا به هر

 عدאلت در حکومت حضرت ولی عصر ٢٨٩.رسد אز سوی هیچ حیوאنی هم خطر و آزאری به אنسان نمی
ها  ا در سطح کلی אجتماع جاری אست، بلکه همانند سرما و گرما در درون خانهنه تنه) فرجه تعالی אهللا عجل(

و אین بدאن معنا אست که نه تنها אز سوی حاکم به مردم، بلکه אز جانب همسر به  ٢٩٠کند رسوخ و نفوذ می
عدאلت مطلق چنان در حکومت جهانی مهدی . گیرد همسر و پدر و مادر به فرزند هم ستمی صورت نمی

شود که حتی אهل آسمان و حیوאنات هم אز آن عدאلت رאضی و شاد  گسترده می) فرجه تعالی אهللا عجل(
  ٢٩٢.کنند و אز وضع موجود شادمانند و مردگان آرزوی زندگی مجدد در دنیا رא می ٢٩١شوند می

عدאلتی و ناאمنی در جهان سرאسر ظلم אمروز אین אست که تنها عدۀ بسیار אندکی אز  یکی אز مظاهر بی
شاهدی بر  که آنچه بسیار مجرمانی که فقط به علت . بینند رمان و خالفکارאن جهان، کیفر عادالنه میمج

های مختلف،  در طول تاریخ به علل و بهانه. אند אز چنگ عدאلت بگریزند وجود ندאشته אست توאنسته ها آنجرم 
) فرجه تعالی אهللا عجل(دی ومت عدل مطلق مهאما در حک. هموאره عدאلت قربانی چیزهای دیگر شده אست

هیچ چیز و حتی نبودن . شود گیرد و همۀ چیزهای دیگر قربانی عدאلت می אجرאی عدאلت، אصل و محور قرאر می
אی אز  در آن حکومت אگر هم در گوشه رو אینאز . شود شاهد و یا عوאمل صوری دیگر، مانع אجرאی عدאلت نمی
אت باشد و شاهدی هم بر آن وجود ندאشته باشد، آن جهان، کسی مرتکب خالفی شود که مستحق مجاز

                                                 
های ظالم دنیا رא یکی  אستوאر، حکومتبا قیام خود و با אمدאد אلهی و یارאن بسیار باאیمان و ) فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان . ٢٨٥

خورند  و در هیچ جا هیچ یک אز سپاهیان אو شکست نمی) ۳، ح ۴۷۱، ص منتخب אألثر(کند  پس אز دیگری سرنگون می
برد  ها رא به طور کامل אز بین می حضرت پس אز چند ماه نبرد با ظالمان جهان، آن). ۶، ح ۲۱۸، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر(
، ۴۹و ج  ۱۵، ص ۲۵و ج  ۲۳، ص ۱۵، ج بحار אألنوאر(کند  و زمین رא אز هرگونه فساد و ظلم و ظالم پاک می) ۷همان، ح (

شود و شرق و غرب جهان رא در بر  و بعد אز آن حکومتش مستقر می) ۱۵۴و  ۱۵۱و  ۱۵۰و  ۱۴۵، ص ۵۱و ج  ۲۳۷ص 
 ).۲۴، ح ۱۹۱، ص ۵۲و ج  ۱۲، ح ۷۱، ص ۵۱همان، ج (گیرد  می

 .۸۳، ح ۳۳۸، ص ۵۲، ج ألنوאربحار א. ٢٨٦

 .۷، باب ۲۱۱، ص عقد אلدرر، به نقل אز  ۲۸۱ـ  ۲۸۲، אسد אهللا هاشمی شهیدی، ص ظهور حضرت مهدی .٢٨٧

 .۲، ح ۷، باب ۴۷۸، ص ۷، فصل منتخب אألثر ، به نقل אز۳۱۸همان، ص  .٢٨٨

 .۱۱، ح ۳۱۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر .٢٨٩

 .۱۳۱، ح ۳۶۲همان، ص  .٢٩٠

 .۳، ح ۳، باب ۴۷۳، ص ۷، فصل منتخب אألثر: ، به نقل אز۳۱۹، شهیدی، ص دیظهور حضرت مه. ٢٩١

 ۶۴  ص، ، جالل برنجیانآیندۀ جهانو  ۱۴۶، ص منتخب אألثرو  ۴۸، ح ۳۲۸، ص ۵۲، و ج ۱۰۴، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر .٢٩٢
 .۶۱، ص ۲، ج אلحاوی للفتاوی: ، به نقل אز۵ـ 
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مانند به سخن در (آمیز و خارق אلعاده دیگر  حضرت بر אساس علم غیب خود و به کارگیری عوאمل معجزه
نیاز به شاهد אنسانی دאشته  که آن کند، بی عدאلت رא אجرא می ٢٩٣)ها آنآوردن אشیای محل جرم و شهادت 

  .دאر شود ه هیچ قیمتی نباید خدشهحور حکومت אست و بچرא که عدאلت رکن و م ٢٩٤باشد

) فرجه تعالی אهللا عجل(אمام زمان شخصیت  بارۀ درجالب آن אست که بسیاری אز آنچه در روאیات אسالمی 
 و قدیم عهد(ودیان و مسیحیان های حکومتش آمده אست حتی در کتاب مقدس یه و ظهور אو و ویژگی

آسمانی، مطرح شده אست که אکنون مجال پردאختن به آن نیست؛ אز جمله  آن منجی بارۀ درنیز ) جدید  عهد
  .رجوع کنید ۳، عبارت ۱۱باب  نبی، אشعیایقضاوت عادالنه و بدون نیاز به شاهد به کتاب مقدس،  بارۀ در

  رفاه کامل אقتصادی همۀ مردم .۲

ها نفر در هر  مرگ میلیون. اشدتر אز آن אست که نیاز به توضیح دאشته ب אبعاد وحشتناک فقر جهانی روشن
دهد، تنها  سال در سرאسر جهان אز گرسنگی و یا سوء تعذیه، که بخش אعظم آن رא هم کودکان تشکیل می

در حکومت ) فرجه تعالی אهللا عجل(یکی אز אقدאمات אمام زمان . یکی אز آثار אین فقر عمومی بین אلمللی אست
وی אز علم و قدرت و אمکانات مادی و معنوی عادی و . ومی אستخود، نابودی کامل فقر و برقرאری رفاه عم

 ٢٩٥.آورد ها، طال و نقره و جوאهرאت زمین رא بیرون می ها، گنجینه جوید و تمام گنج فوق عادی خود سود می
یکی אز אقدאمات אولیۀ אو אدא کردن  ٢٩٦.کند ها رא به طور مساوی میان تمام אفرאد روی زمین تقسیم می ثروت

ها در گوشه و کنار مانند خرمن بر  אموאل و ثروت ٢٩٧.ها אست دאرאن و پس دאدن آن به طلبکارאن آن قرض قرض
و گاه در برאبر تقاضای  ٢٩٨بخشد روی هم אنباشته شده אست و به هر کس هر قدر که تقاضا کند אز آن אموאل می

ها به وسیلۀ آن حضرت  وتتقسیم אموאل و ثر ٢٩٩.بخشد که قدرت حمل آن رא ندאرد قدر به אو می یک فرد آن
شود که هر  אی که وقتی אعالم می کند، به گونه نیاز می گیرد که همگان رא بی چنان کامل و فرאگیر صورت می

شود و تنها یک نفر אز روی حرص، خود رא نیازمند معرفی  کس نیاز مادی دאرد، برخیزد، هیچ کس بلند نمی
رود ولی אندکی بعد אز کردۀ خود  ود؛ وی با אین אموאل میش خوאهد دאده می سپس به אو هرچه می. کند می

                                                 
ها شهادت  که دیوאر بر ضد آن ترسند אز אین ین حدیث آمده אست که אفرאد میدر א. ۲۱۲، ح ۳۹۰، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر .٢٩٣

 .دهد

و در موאردی אندک پیامبر אسالم ) אلسالم  علیهم(های پیشین، تنها حضرت دאود و سلیمان  در بین معصومین زمان .٢٩٤
رو در אحادیث  אز אین. אند کرده حکم میبر אساس دאنش אلهی و بدون نیاز به شاهد قضاوت و ) ۱۰۵/ نساء) (وآله علیه  אهللا صلی(

تشبیه ) אلسالم علیهم(به قضاوت حضرت دאود و سلیمان و محمد ) فرجه  تعالی  אهللا عجل(אسالمی، قضاوت حضرت مهدی 
و ) فرجه تعالی  אهللا عجل(برאی آگاهی אز روאیات مربوط به نحوۀ قضاوت و אجرאی عدאلت به وسیلۀ אمام زمان . شده אست
و  ۱۹، ح ۲۸۶و ص  ۸۶و  ۸۳، אحادیث ۳۳۸ـ ۹و ص  ۷۴، ح ۳۳۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر: ک.آن אز جمله رهای  ویژگی

 .۷، ح ۲۰، باب غیبت نعمانی

، ح ۱۹۱و ص  ۱۰۳، ح ۳۵۱و ص  ۳۱، ح ۳۲۳، ص ۵۲و ج  ۸۰و ص  ۹، ح ۶۸و ص  ۲، ح ۱۵۰، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر .٢٩٥
 .۴۷۲، ص منتخب אألثر و ۳۴، ص ۵۳و ج  ۷۷، ح ۳۳۷و ص  ۶، ح ۲۸۰و ص  ۲۴

 .۹۲، ص ۵۱و ج  ۸۱، ص ۵۱و ج  ۲۱۲، ح ۳۹۰و ص  ۱۰۳، ح ۳۵۱، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر .٢٩٦

 .۳۴، ص ۵۳، ج بحار אألنوאر .٢٩٧

و  ۴۸۵، ص ۲، نیشابوری، ج روضة אلوאعظینو  ۳۹، ح ۱۰۵و ص  ۸۸، ص ۵۱و ج  ۱۰۳، ح ۳۵۱، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر .٢٩٨
 .۱۹۵، ص ۷، باب عقد אلدرر: ، به نقل אز۳۲۱ص  ،، شهیدیظهور حضرت مهدی

 .۱۰۴و  ۹۲و  ۸۸، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر .٢٩٩
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بیند که بیش  در چنین شرאیطی، بدیهی אست که کسی لزومی نمی ٣٠٠.گردאند ها رא برمی شود و آن پشیمان می
 ٣٠١.دאرد می های אنباشته زمین فقط به אندאزۀ نیازش بر رو هر کس אز אین ثروت אز אین. אز نیازش دریافت کند

ماند  شود که دیگر حتی یک فقیر هم روی زمین نمی ادی مردم روی زمین چنان عام و گسترده مینیازی م بی
 ٣٠٢.که مردم صدقات و אنفاقات خود رא به אو بدهند

  سترش آبادאنی و אنوאع برکات مادیگ .۳

های فردی  منحصر به دאرאیی) فرجه تعالی אهللا  عجل(برکات مادی حکومت جهانی حضرت مهدی 
گیرد که دیگر چیزی به نام کویر، بیابان و منطقۀ  عمرאن و آبادی چنان سطح زمین رא فرאمی. אشخاص نیست
قحطی و خشکسالی برאی همیشه אز زمین رخت . ماند آب و علف روی کرۀ زمین باقی نمی خشک و بی

אنی چنان بر زمین אین آباد ٣٠٣.»پوشاند جا رא سبزی و خرّمی می بارد که همه میقدر فرאوאن  بارאن آن«. بندد برمی
آباد رא لمس  دیگر سفر کند، پای אو هیچ منطقۀ غیر אگر کسی پیاده אز کشوری به کشور«شود که  حاکم می

که آباد  ماند مگر אین هیچ نقطۀ خرאبی روی زمین نمی« ٣٠٤.»رود کند و جز بر روی گیاه و سبزی رאه نمی نمی
کارند،  شود که مردم هفتصد برאبر آنچه می میقدر زیاد  برکات در محصوالت کشاورزی آن« ٣٠٥.»شود می

شوند و אنوאع و אقسام برکات مادی بسیار فرאوאن  ها و درختان بسیار بارور و پرثمر می دאم. کنند بردאشت می
  ٣٠٦.»گردد می

  هدאشت روحی و جسمی و آرאمش عمومیسالمت و ب .۴

صدها میلیون . می و روحی אستهای جس های عصر حاضر، ظهور و گسترش אنوאع بیماری یکی אز بحرאن
های گوناگون روحی و روאنی مبتال هستند و تنها برאی خوאبی آرאم  نفر در سرאسر جهان به אفسردگی و بیماری

ها برאبر شده  تنها در چند دهۀ گذشته، تعدאد بیمارאن روحی، ده. بخش وجود دאرد صدها نوع قرص خوאب و آرאم
های ناگهانی،  گسترش مرگ. אند رن אفسردگی و אمرאض روאنی نامیدهאی که قرن بیستم رא ق אست به گونه

های جدید و ناشناخته، فشارهای بسیار زیاد و گوناگون روحی و جسمی و عصبی  پیدאیش אنوאع و אقسام بیماری
های ناسالم مادی و معنوی در زندگی همگی موجب کاسته شدن عمر متوسط  روزی و شیوه در زندگی شبانه

هیچ یک אز אین عوאمل کاهندۀ ) فرجه تعالی אهللا  عجل(אما در زمان حکومت حضرت مهدی . ستبشر شده א
های سالم مادی و  ها و شادی دردسر و سرشار אز نعمت زندگی آرאم، مرفه، بی. جسم و جان و حیات وجود ندאرد

ها و  אع אضطرאبمعنوی، نبودن فشارهای گوناگون جسمی و روحی ناشی אز عوאملی مانند فقر مادی و אنو

                                                 
 .۹۲، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر :و شبیه به همین مضمون ۳۰۱، ناصر مکارم شیرאزی، ص مهدی אنقالبی بزرگ .٣٠٠

 .۳۰۴،  ناصر مکارم شیرאزی، ص مهدی אنقالبی بزرگ .٣٠١

 .۲۱۲، ح ۳۹۰و ص  ۸۳، ح ۳۳۹، ص ۷۷، ح ۳۳۷، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣٠٢

  .۱۱، ح ۳۱۶، ص ۵۲؛ ج ۱۰۴و  ۸۳و  ۸۱، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر. ٣٠٣

  .۱۱، ح ۳۱۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣٠٤

  .۲۴، ح ۱۹۱، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣٠٥

ظهور ؛ ۴۷۴، ص منتخب אألثر؛ ۱۶، ح ۱۴۶، ص ۵۱و ج  ۸۳، ح ۳۸۸ـ ۹و ص  ۷۷، ح ۳۳۷، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣٠٦
، ص عقد אلدرربه نقل אز ( ۲۸۲و  )۸۴، باب ۳۳۸، ص ۳، ج ةینابیع אلمود: به نقل אز( ۲۸۱، شهیدی، ص حضرت مهدی

  ).۷، باب ۲۱۱
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در بعضی אز روאیات حکومت אمام زمان  ٣٠٧».شود ها می אفزאیش بسیار زیاد طول عمر אنسان«موجب ... ها و  ناאمنی
در آن زمان، در אثر پیشرفت همۀ علوم و گسترش . کم صد سال معرفی شده אست ، دست)فرجه  تعالی  אهللا   عجل(

د نخوאهد دאشت، هر بیماری درمان و هر ناتوאنی نیرومند گونه بیماری العالج وجو هیچ«لطف و رحمت אلهی، 
شود  تا آن جا گسترده می) فرجه  تعالی  אهللا   عجل(بخش و אلطاف حضرت ولی عصر  عوאمل سالمت ٣٠٨.»شود می
  ٣٠٩.»یابند و بینایی خود رא باز خوאهند یافت به برکت وجود و عنایت حضرتش حتی تمام نابینایان شفا می«که 

  شگرف علوم تجربی و دینی های یشرفتپ .۵

کامپیوترهایی که . آور و روزאفزون علم و تکنولوژی بر کسی پوشیده نیست رشد و گسترش حیرت
אی در دست  هایی که قادرند אز فضا، אز روزنامه دهند، ماهوאره میلیاردها میلیارد عملیات رא در یک ثانیه אنجام می

وضوح بردאرند که خطوط روزنامه رא بتوאن خوאند، אخترאع هایی با چنان دقت و  אنسان در روی زمین، عکس
هایی که אز  אند و تلسکوپ هایی فضایی که مرزهای منظومه شمسی رא درنوردیده و אز آن فرאتر رفته سفینه

های  אی אز پیشرفت و نمونه  دאرند، تنها گوشه ها و ستارگان تصاویری محیّر אلعقول برمی دورترین کهکشان
های آشکارشدۀ بشری  ها אندکی אز دאنش لم و تکنولوژی در جهان معاصر אست، و تازه همۀ אینאنگیز ع شگفت

אما در حکومت جهانی אمام عصر . ها אست نشدۀ آن بسیار فرאتر אز אین های محرمانه و فاش אست و مسلماً بخش
دهد که تمام אین  می ها رخ قابل تصوری در تمام علوم و دאنش چنان پیشرفت غیر) فرجه تعالی אهللا عجل (

به تعبیر . אند در مقابل آن ناچیز אست علوم بشری و حتی مجموع آنچه همۀ پیامبرאن گذشته برאی אنسان آورده
بخش אست و آنچه אز אبتدא تا زمان حضرت مهدی  ۲۷ها جمعاً،  تمام دאنش«אحادیث معصومان 

بخش دیگر رא هم آشکار و به دو  ۲۵ست و אو آشکار شده אست تنها دو بخش אز آن א) فرجه تعالی אهللا  عجل(
در  زمان هر کسیدر آن « ٣١٠.»شود بخش علوم کامل می ۲۷کند و بدین ترتیب، تمام  بخش قبل ضمیمه می

אین ممکن אست  ٣١١.»توאند فرد دیگر رא در گوشه دیگر جهان ببیند و سخن بگوید אی אز جهان می هر گوشه
حتی در زمان . تر אز آن باشد صویریِ אمروز و یا حتی بسیار پیشرفتههای صوتی و ت אشاره به بعضی אز رسانه

تر אز אین وسایل عمومی در אختیار مؤمنان و شیعیان  حکومت آن حضرت، ممکن אست عوאملی بسیار پیشرفته
خدאوند به چشم و گوش شیعیان چنان «تر قرאر گیرد، زیرא در بعضی אز روאیات אسالمی آمده אست که  کامل

توאنند אز هر جای جهان، حضرتش رא در مکان خود  אی می گونه وאسطه  بخشد که بدون هیچ وسعتی می قدرت و
ممکن אست حاکی אز אین باشد که אین אرتباط حتی  ٣١٣»بدون وאسطه«تعبیر  ٣١٢.»ببینند و با وی سخن بگویند

  .گیرد مادی و تکنولوژیکی صورت میبدون وسایل و وسایط 

                                                 
، شهیدی، ص ظهور حضرت مهدی؛ ۴۷۴، ص منتخب אألثر؛ ۴۸، ح ۵۷، ص ۵۱؛ ج ۷۷، ح ۳۳۷، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣٠٧

  .۷باب  ،۲۱۱، ص عقد אلدرر: ، به نقل אز۲۸۲

  .۷۰، ص ۵۱و ج  ۶۸، ح ۳۳۵، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣٠٨

  .۷۰، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر. ٣٠٩

  .۳۳۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣١٠

  .۲۱۳، ح ۳۹۱، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣١١

  .۷۲، ح ۳۳۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣١٢

אی אست که بین  تر آن هرگونه وאسطه ا معنای عامאم. אست» پیک«آمده אست که یکی אز معانی آن » برید«در روאیت، تعبیر . ٣١٣
  . رساند دو نفر وجود دאرد و پیام یکی رא به دیگری می
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حضرت منحصر به علوم مادی و تجربی نیست، بلکه مصدאق باالتر آن پیشرفت علوم در زمان آن 
در آن زمان، حضرت مهدی چنان علوم و معارف دینی و قرآنی رא به طور . پیشرفت در علوم دینی و אلهی אست

شناس و عالم به قرآن و سنت  های خود فقیه و دین دهد که حتی همۀ زنان در خانه کامل به همگان تعلیم می
  ٣١٤.شد خوאهند

  عقلی و אخالقی و معنوی عموم مردمرشد و تکامل  .۶

کنیم که مفاسد و صفات ناپسند אخالقی تا چه אندאزه در بین همگان روאج  אمروزه به روشنی مشاهده می
ولی در پرتو . אند یافته و جوאمع بشری تا چه حد אز سجایای אخالقی و صفات پسندیده و وאالی אنسانی دور شده

کنندۀ آن  تمام אین مفاسد و عوאمل אیجاد) فرجه تعالی אهللا  عجل(و تعالیم و تربیت אلهی אمام زمان  אنوאع هدאیت
در حکومت آن حضرت گناهان و . کند شود و جای آن رא فضایل אخالقی پر می אز سطح عموم مردم زدوده می

آوری به  אشتیاق به عبادت و روی رود و جای آن رא زنا، شرאبخوאری و ربا אز بین می«آفرین مانند  عوאمل گناه
 ٣١٦.کند نیازی پر می بندد و قلب آنان رא بی حرص و آز و طمع אز وجود مردم رخت برمی ٣١٥.»گیرد دیانت می

  .گیرد می ٣١٨سجایای کامل אخالقیو جای آن رא  ٣١٧رود های مردم می کینه و دشمنی به هم، אز دل

بارۀ  ها و تعقل نکردن در عقلی אنسان اشی אز کمها و فسادها و جرאئم ن بسیاری אز گناهان و گمرאهی
حضرت در حکومتش دست لطف و رحمت خود رא بر سر « رو אز אین. آثار و عوאقب آن אستحقیقت אعمال و 
دورאن پرشکوه توאن אستفاده کرد که در  אز אین روאیت می ٣١٩.»کند دهد و عقل آنان رא کامل می مردم قرאر می

وجود نخوאهند دאشت و به لطف و عنایت ... ماندگان ذهنی و  دیوאنگان و عقب حضرت، حتی کسانی مانند آن
  .مند خوאهند شد بهره شفا خوאهند یافت و אز عقل سالم و کامل) فرجه تعالی אهللا عجل(صاحب אلزمان 

  زمین אستقرאر و حاکمیت کامل آیین توحیدی אسالم بر همۀ .۷

صالحان وعدۀ دورאنی رא دאده אست که آنان حاکم بر تمام  خدאوند در قرآن کریم به صرאحت به مؤمنان و
و دیگر אز هیچ چیز هرאسی نخوאهند دאشت و هرگونه ترسی جای خود رא به آرאمش و  ٣٢٠زمین خوאهد شد

אمنیت خوאهد دאد و دین אسالم سرאسر زمین رא فرא خوאهد گرفت و توحید و بندگی پروردگار جایگزین کفر و 
   ٣٢١.شرک خوאهد شد

بدیهی אست که אین وعده در آینده و به تصریح . در گذشته و نه אکنون چنین دورאنی وجود ندאشته אستنه 
در אین . تحقق خوאهد یافت) فرجه تعالی אهللا  عجل(روאیات אسالمی در دورאن حکومت حضرت حضرت مهدی 

تعالیم و نیز معجزאت دورאن، همۀ مردم روی زمین با مشاهدۀ عدאلت جهانی آن حضرت و فضایل و کماالت و 
                                                 

  .۱۰۶، ح ۳۵۲، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣١٤

  .۴۷۴، ص منتخب אألثر. ٣١٥

  .۹۲، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر. ٣١٦

  .۱۱، ح ۳۱۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣١٧

  .۷۱، ح ۳۳۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر. ٣١٨

  .۴۷، ص ۳۲۸؛ ص ۷۱، ح ۳۳۶، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر .٣١٩

  .۵/ ؛ قصص۵۵/ ؛ نور۱۰۵/ אنبیاء. ٣٢٠

  .۵۵/ نور. ٣٢١
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وی، به حقانیت אو به عنوאن رهبر معصوم אلهی پی خوאهند برد و با אرאده و אشتیاق به آیین אسالم روی خوאهند 
آورد؛ אسالم یگانه دین حاکم بر زمین خوאهد شد؛ هرگونه کفر و شرک و אلحاد אز میان خوאهد رفت و جای خود 

یت خدא و شهادت بر وحدאن که آنماند مگر  אی روی زمین باقی نمی نقطه ٣٢٢رא به אیمان و توحید خوאهد دאد؛
طبیعی אست که با مشاهدۀ سیره و  ٣٢٣.אز آن برخوאهد خوאست) سلمو آلهو علیه  אهللا صلی(نبوت پیامبر אسالم 

  ٣٢٤.حکومت حضرتش، همگان دوستدאر אهل بیت خوאهند بود و هیچ کس دشمن אهل بیت نخوאهد ماند

  )فرجه  تعالی  אهللا عجل(حضرت مهدی ان در حکومت مسلمان وضعیت غیر .۸

کنند در منش و روش تشکیل حکومت و אدאرۀ آن به  در אثبات نادرست بودنِ نظر کسانی که گمان می
، جز خشونت و درشتی چیز دیگری وجود ندאرد، همین بس که )فرجه تعالی אهللا  عجل(وسیلۀ حضرت مهدی 

אهل کتاب نیز در אنتخاب و حفظ دین خود آزאدند و مجبور به אسالم  در زمان وی، حتی یهودیان و مسیحیان و
با معرفی صحیح و کامل دین אسالم و نیز ) فرجه تعالی אهللا  عجل(אلبته حضرت ولی عصر . آوردن نیستند

مسلمانی حقانیت  کند که بر هر غیر چنان بر همگان حجت رא به طور کامل تمام می ٣٢٥آوردن همۀ معجزאت،
کنند که هنگام ظهور، حضرت  همچنین אحادیث אسالمی به روشنی بیان می ٣٢٦.شود אسالم אثبات میאو و دین 

گردد و در کنار  ها عروج کرده بود، بازمی که بیش אز دو هزאر سال پیش אز آن به آسمان) אلسالم علیه(مسیح 
های بازگشت  ز حکمتیکی א. دهد آن حضرت، وی رא در تأسیس و אدאرۀ آن حکومت عادالنه جهانی یاری می

بینند پیامبرشان حقانیت אمام عصر رא تأیید  در آن زمان، אتمام حجت بر مسیحیان عالم אست که وقتی میوی 
یابند که آنان هم عقالً و هم شرعاً موظف  گذאرد، درمی آورد و پشت سر آن حضرت نماز می کند و אسالم می می

אما אندکی אز یهودیان و مسیحیان هم باقی . آورد אسالم می ها آنאند و אکثر قریب به אتفاق  به پذیرفتن אسالم
. بر دین خود باقی بمانند آورند و مایلند ها، باز هم به هر دلیلی אسالم نمی مانند که با وجود אین אتمام حجت می

س تورאت و کند، بلکه بر אسا آنان رא مجبور به قبول אسالم نمی) فرجه تعالی אهللا عجل(رو אمام زمان  אز אین

                                                 
، ح ۲۸۰، ص ۵۲، ج بحار אألنوאرگرאیند؛  آورند و אفرאد ناصالح به صالح و تقوא می در حکومت مهدی، همۀ کافرאن אیمان می. ٣٢٢
۶.  

  .۵، باب ۴۰و ص  ۱۴۶، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر. ٣٢٣

  .۴۷۴، ص منتخب אألثر. ٣٢٤

همانند تمام پیامبرאن و אمامان پیشین برאی אثبات حقانیت و אلهی بودن خویش معجزאتی ) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(אمام زمان . ٣٢٥
ترین صورت تحقق ببخشد و آیین  آورد و چون قرאر אست که به عنوאن آخرین אمام، هدف אصلی همۀ آنان رא به کامل می

رو وی عالوه بر معجزאت مختص خود، معجزאت تمام پیامبرאن پیشین رא  א بر روی زمین مستقر سازد، אز אینتوحیدی אسالم ر
در אحادیث אسالمی تصریح شده אست که אو آیات و معجزאت אنبیای گذشته رא، مانند . کند برאی אتمام حجت کامل عرضه می

و  ۳۲۲، ص ۵۲، ج بحار אألنوאر: ک.باره ر  در אین. אرد، همرאه خود د...عصای حضرت موسی، אنگشتری حضرت سلیمان و 
  .۳۹۰و  ۳۵۱

رא به ویژه ) فرجه  تعالی  אهللا عجل(در אحادیث אسالمی آمده אست که یهودیان هنگامی که معجزאت حضرت ولی عصر . ٣٢٦
ر אز میرאث مقدس و برخی دیگ) אلسالم علیه(بارۀ بیرون آوردن אلوאح אصلی تورאت אز جایگاه خود، عصای حضرت موسی  در

بارۀ روאیات بیرون  در). ۴، ح ۲۰۹، ص منتخب אألثر(شوند  ها، جز تعدאد אندکی، مسلمان می بینند، همگی آن قوم یهود رא می
ترجمۀ (پور   אکبر مهدی  علی روزگار رهایی،: ک.ها به دست آن حضرت، ر آمدن میرאث مقدس پیامبرאن پیشین و معجزאت آن

  .۴۵۳ـ  ۸، ص )یوم אلخالص
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אلبته روشن אست  ٣٢٧.کند حکم می ها آننشده که در אختیار אو אست، با آنان رفتار و بین  אنجیل حقیقی و تحریف
گونه عذری در قیامت برאی אسالم نیاوردن خود  که אین گروه با وجود مشاهدۀ آن همه آیات و معجزאت، هیچ

ال אکرאه فی «شوند، چرא که  نتخاب دین אسالم مجبور نمیشوند، אما به هر حال در دنیا به א ندאرند و مجازאت می
  .»אلدین

همچنین در  ٣٢٨.آید که یهودیان و مسیحیان تا قیامت بر روی زمین حضور دאرند אز آیات قرآن برمی
אندکی قبل  ٣٢٩.کنند אی אز روאیات אسالمی گفته شده אست که آنان در حکومت مهدی، جزیه پردאخت می پاره

تمام . رۀ قضاوت حضرت مهدی در بین אهل کتاب بر אساس کتب آسمانی خودشان ذکر شدبا نیز روאیتی در
، یهودیان و )فرجه تعالی هللاא  عجل(دهد که در حکومت عادالنۀ حضرت حجت  אین آیات و אحادیث نشان می

  .کند رא به مسلمان شدن وאدאر نمی ها آنکنند و کسی  مسیحیان و دیگر אهل سنت حضور دאرند و زندگی می

شمار مادی و معنوی حکومت عادالنه  אی אز آثار و برکات عظیم و بی جا گفته شد، تنها گوشه آنچه در אین
ها و برکات چنان شگرف و خارق  بعضی אز אین نعمت. بود) فرجه تعالی אهللا  عجل(אلهی حضرت ولی عصر 

در אین  ها آنرو אز طرح  אز אینمعمولی بسیار دشوאر אست و אلعاده אست که درک و پذیرش آن برאی אذهان 
های آن حکومت، در طول تاریخ  بارۀ ویژگی مسلماً بسیاری אز אحادیث معصومان هم در. جزوه خوددאری کردم
دست ما نرسیده אست و در نتیجه تمام روאیات موجود در אین موضوع تنها بخشی אز אز بین رفته و به 

ها، بسیاری אز آن نعمات و برکات قابل  אما عالوه بر همۀ אین. تباره وאرد شده אس  אی אست که در אین مجموعه
ها پی  توאن به عظمت آن توصیف نیست و تنها با مشاهدۀ مستقیم و حضور و زندگی در متن آن حکومت می

  .برد 

دورאن سرאسر نور و و زندگی در آن ) فرجه تعالی אهللا عجل(دولت کریمۀ مهدی  با אمید و آرزوی درک
  .אیتحیات و هد

אجابت אین دعاها  ظهورش رא با) فرجه  تعالی אهللا  عجل(پس خالصانه אز محضر مقدس پروردگار مهدی 
  :کنیم تقاضا می

ةَ عینٍ אبدאً طالب אلذی ما אَشرک باهللا طَرْفَ  אللهم إنّی أسْئَلُکَ بحق روح ولیّکَ علی بن אبی
  .)فرجه الیتع אهللا عجل(عَجِّلَ فَرَجَ ولیّک אلقائم אلمهدی אَنْ تُ

  .ةیا ربَّ אلحسین بحق אلحسین אِشفِ صَدِْر אلحسین بظهور אلحج

  ).אلسالم علیهم(אهل بیته אلطاهرین وصلی אهللا علی محمد و

                                                 
  .۳۵۰، ص ۵۲؛ ج ۲۹، ص ۵۱، ج بحار אألنوאر. ٣٢٧

/ مائده( ﴾عَدאوَةَ وَאلْبَغْضاءَ إِلى یَوْمِ אلْقِیامَةِوَمِنَ אلَّذِینَ قالُوא إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوא حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُوא بِهِ فَأَغْرَیْنا بَیْنَهُمُ אلْ﴿. ٣٢٨
یدَنَّ كَثِیرאً مِّنْهُمْ مَّا یَدُ אللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوא بِما قالُوא بَلْ یَدאهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشاءُ وَلَیَزِ وَقالَتِ אلْیَهُودُ﴿؛ )۱۴

إِذْ قالَ אللَّهُ یا عِیسى إِنِّي ﴿؛ )۶۴/ مائده( ﴾ءَ إِلَى یَوْمِ אلْقِیامَةِأُنْزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْیاناً وَكُفْرאً وَأَلْقَیْنا بَیْنَهُمُ אلْعَدאوَةَ وَאلْبَغْضا
  ).۵۵ /آل عمرאن( ﴾א إِلَى یَوْمِ אلْقِیامَةِمُتَوَفِّیكَ وَرאفِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُכَ مِنَ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَجاعِلُ אلَّذِینَ אتَّبَعُوכَ فَوْقَ אلَّذِینَ كَفَرُو

؛ جزیه نوعی مالیات אسالمی אست که در حکومت אسالمی אز אهل ۳۸۲، ص ۵۲و ج  ۵۹، ح ۶۱، ص ۵۱، ج نوאربحار אأل. ٣٢٩
به کار رفته אست که بعضی آن رא به بردאشته شدن جزیه אز אهل کتاب » وضع אلجزیه«در حدیث، عبارت . شود کتاب گرفته می

  .وجود אهل کتاب در آن زمان אستبه هر حال، الزمۀ هر یک אز אین دو معنا، . אند معنا کرده
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  چکیده

مخفیانه صورت گرفت و به طور عمومی אعالم نشد، تا حکومت ) فرجه تعالی אهللا عجل(تولد אمام زمان  
  .قتل نرساند نجی موعود، وی رא بهوقت אز ترس قیام م

گاه فرزند خود رא مخفیانه ) אلسالم علیه(و دلگرمی آنان، אمام عسکری برאی אتمام حجت بر شیعیان و אمید  
  .دאد میبه شیعیان مورد אعتماد نشان 

شروع شد و تا سال ) آغاز אمامت وی( ۲۶۰یا אز سال ) تولد حضرت مهدی( ۲۵۵غیبت صغری אز سال  
  .אدאمه یافتسال ) ۶۹یا  ۷۴ه مدت ب( ۳۲۹

אمامت حضرت مهدی در پنج سالگی مانعی ندאرد، زیرא به تصریح قرآن، حضرت عیسی در شیرخوאرگی به  
  .شود یرسد و صاحب علوم אلهی م مقام نبوت می

  .خوאهد شد فلسفۀ אصلی و אوّلیۀ غیبت אمام زمان، אز אسرאر אلهی אست و رאز آن بعد אز ظهور آشکار  

 :شود אشاره می ها آنری دאرد که به بعضی אز ت های فرعی غیبت، فلسفه 
رא به قتل رساندند،  ها آنچون جامعۀ بشری و به ویژه مسلمانان قدر وجود אمامان معصوم رא ندאنستند و  .۱

  .ن אمام، אو رא در غیبت قرאر دאدخدאوند هم برאی مجازאت مردم و حفظ جان آخری

برאی قدر دאنستن  ها آنאشتیاق و آمادگی الزم در  های بشری و אیجاد نومید شدن مردم אز حکومت .۲
  .אز فیض وجود و کماالت ویرهبر معصوم אلهی و אستفاده 

אمتحانات گوناگون אلهی אز مردم در زمان غیبت و جدא شدن مؤمنان خالص و وאقعی אز دیگرאن برאی  .۳
  ).فرجه تعالی אهللا  عجل(یاری و سربازی אمام زمان 

رساند تا هیچ کس אدعا نکند که אگر ما به  یبت مردم رא אز هر گروهی به حکومت میخدאوند در زمان غ .۴
های  بخشیدیم و مردم אنوאع حکومت رسیدیم، همان حکومت عادالنۀ אمام زمان رא تحقق می حکومت می

  .د تا قدر وجود معصوم دאنسته شودبشری رא تجربه کنن

ی به אمام معصوم محروم نشوند و آمادگی برאی غیبت باره אز دسترس  شیعیان یکمؤمنان و  که آنبرאی  
אند، אز طریق چهار نایب خاص با  کبری رא پیدא کنند، خدאوند غیبت صغری رא قرאر دאد تا کسانی که مایل

  .אمام زمان אرتباط دאشته باشند

رساندن در غیبت کبری، نایب خاص برאی אمام زمان، که مکان حضرت رא بدאند و رسماً و عموماً وאسطۀ  
  .ها باشد، وجود ندאرد پاسخ به آن پیام مردم به אمام و אنتقال

طرفه אست  در غیبت کبری אمکان אرتباط مردم با حضرت مهدی محال نیست، ولی אین אرتباط کامالً یک 
  .ید خدאوند و آن حضرت بستگی دאردد و فقط به אذن و אرאده و صالح

حضرت بین . هدی در میان مردم אست نه نامرئی بودن אومعنای غیبت אمام زمان، ناشناس بودن حضرت م 
بینند، ولی جز در موאردی خاص، אجازۀ شناساندن و معرفی  کند و مردم هم אو رא می مردم رفت و آمد می

دم אست אین ظهور به معنای معرفی عمومی آن حضرت به مر بر بنا. خودش رא به عنوאن אمام زمان ندאرد
  .نه به معنای مرئی شدن وی

کس حتی پیامبر و אمام معلوم نیست و کسانی که وقت قطعی برאی ظهور   زمان قطعی ظهور برאی هیچ 
  .אند کنند، دروغگو معرفی شده می معین
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. پذیر אست و به علل گوناگونی ممکن אست جلو یا عقب بیفتد حتمی و بدאء زمان ظهور جزو تقدیرאت غیر 
ردم بستگی دאرد که אگر خالصانه و با همۀ وجود، ظهور حضرت تغییر زمان ظهور عمدتاً به همت و אرאدۀ م

وقتی  אندאزد و אگر به وظیفۀ خود عمل نکنند، ظهور تا رא אز خدא بخوאهند، خدא هم زمان ظهور رא به جلو می
  .אفتد نامعلوم به تأخیر می

وאی אلهی آرאستن دعای مدאوم، خالصانه و عمومی برאی فرج، خودسازی و خویشتن رא به زیور אخالق و تق 
بخش حکومت  و אهدאف حیات) فرجه تعالی אهللا  عجل(و تالش برאی شناخت و شناساندن حضرت مهدی 

جهانی عادالنۀ وی و אیجاد شور و عشق و אشتیاق در خود و دیگرאن به شخصیت و ظهور آن حضرت و 
  .ان ظهور אستم در جلو אندאختن زمهای مرد ترین نقش کوشش برאی سربازسازی وאقعی، אز مهم

ها یا مصادف با وقوع قیامت  بر خالف تصور بسیاری אز مردم، ظهور אمام زمان برאی کشتن همۀ אنسان 
به ظهور  ساز אشتیاق مردم زدودن אین אفکار باطل و ترسناک אز אذهان عمومی، یکی אز عوאمل زمینه. نیست

  .و مؤثر در אمر فرج אست

  :אز ندא אهدאف אصلی ظهور אمام زمان عبارت 

های ظالم و محو هرگونه ظلم و ستم אز صحنۀ کرۀ زمین و برقرאری אمنیت و  نابودی همۀ حکومت) אلف
  .نقاط زمین عدאلت مطلق در همۀ

محو کامل فقر אز روی زمین، אیجاد رفاه مطلق مادی و אقتصادی برאی همۀ مردم، تقسیم تمام )  ب
  .ر مساویزمین میان مردم به طو های آشکار و نهان کرۀ ثروت

گسترش آبادی و آبادאنی و אنوאع برکات مادی در تمام سطح کرۀ زمین، سرسبزی و خرمی همۀ نقاط )  ج
مانند محصوالت دאمی و کشاورزی، אز بین رفتن قحطی و خشکسالی به طور  زمین، فزونی و برکات بی

  .زمین کامل و برאی همیشه אز تمام کرۀ

های جسمی و روحی و معالجه شدن تمام  بین رفتن بیماریگسترش سالمت و بهدאشت عمومی، אز ) د
  .ها אیش بسیار زیاد طول عمر אنسانهای العالج، زندگی در کمال آرאمش و شادی، אفز بیماری

های بسیار شگرف در زمینۀ علوم تجربی و علوم دینی که چندین برאبر رشد همۀ علوم در  پیشرفت) ه
  .حقایق علمی به طور کامل ست و آشکار شدن همۀقابل مقایسه با آن א طول تاریخ و غیر

مانند مردم אز نظر عقلی و معنوی و אخالقی و אز بین رفتن صفات ناپسند و رذאیل  رشد و تکامل بی) و
آفرین و جایگزین شدن אخالق و دوستی و مهربانی و شوق  אخالقی، کینه و دشمنی، گناهان و عوאمل گناه

  .ها وردگار به جای آنی و אطاعت پربه عبادت و دیندאر

  .حاکم شدن آیین توحیدی אسالم در تمام زمین و محو کامل کفر و شرک و אلحاد אز جهان)   ز

مسلمانان با مشاهدۀ حکومت عدل مطلق حضرت مهدی و مشاهدۀ آیات و  אکثر قریب به אتفاق غیر 
یهودی و مسیحی باقی אی بسیار אندک  אما عده. شوند معجزאت گوناگون אز سوی آن حضرت، مسلمان می

ها وאدאر به  אین) فرجه تعالی אهللا عجل (در حکومت אمام زمان . مانند که مایل به حفظ دین خود هستند می
، که به دست ها آننشدۀ آسمانی خود  شوند و بر אساس کتاب אصلی و حقیقی و تحریف אسالم آوردن نمی

به هر حال آنان در قیامت هیچ عذری ندאرند و  אما. شود رفتار می ها آنآن حضرت آشکار خوאهد شد، با 
 .شوند می برאی تسلیم نشدن در مقابل آیین حق، مجازאت





 

 

  
  
  

  همشانزد ۀجلس

  
 אمامت خاصه

  )۲(مهدویت 
  

  ۲۰۲  ......................................................................................  درس אهدאف

  ۲۰۲  ...................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ۲۰۲  ............................................................  انیאد دگاهید אز موعود یمنج

  ۲۰۷  ....................................................  سنت אهل دگاهید אز موعود یمهد

  ۲۰۷  ........  موعود یمهد ۀبار در سنت אهل و عهیش مشترک یها دگاهید

  ۲۱۲  ............................  )فرجه یتعال  אهللا لعج( یمهد حضرت عمر طول

  ۲۱۲  .........................................................  خدא منکرאن و ملحدאن. ۱

  ۲۱۲  ...........................................................................  خدאپرستان. ۲

  ۲۱۳  ............................................................  انیحیمس و انیهودی. ۳

  ۲۱۳  ............................................................  انیوهاب و سنت אهل. ۴

  ٢١٥  ....  بتیغ زمان در אو אز مردم אستفاده ۀنحو و بیغا אمام نقش و دهیفا

  ۲۱۵  .................................................  )אلسالم همیعل( אئمه ینیتکو تیوال

  ۲۱۶  .................................................................  ضیف در وساطت. ۱

  ۲۱۸  .....................  میمستق ریغ یمعنو و یباطن تیترب و تیهدא. ۲

  ۲۱۹  .............  معصوم אمام با مردم یمعنو و یروح אرتباط אمکان. ۳

  ۲۲۰  .....................................................  شدن אمام یدعا مشمول. ۴

  ۲۲۰بتیغ زمان در אمام با میقمست و یحضور אرتباط و مشاهده אمکان. ۵

  ۲۲۲  ..........................  درماندگان و مردمان אز یریدستگ و یاری. ۶

  ۲۲۳  ................................................................................................  دهیچک

  ۲۲۵  ..............  تیمهدو موضوع در ینترنتیא تیسا و אفزאرنرم چند یمعرف

  ۲۲۶  ..................  سنت אهل منابع هیبرپا אمامت موضوع در یمنابع یمعرف

  ۲۲۷  ........................................................  ینترنتیא یهاتیسا و فزאرهاאنرم

 شده אستفاده ها آن אز دروس مجموعه نیא در که یمنابع ۀبار در ینکات
  ۲۲۸  ...................................................................................................  אست

  ٢٢٩  ................................................................................................  مهیضم



Kalam (2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛)یهودیت و مسیحیت(منجی موعود אز دیدگاه אدیان گذشته  

  مهدی موعود אز دیدگاه אهل سنت؛ 

  ؛)فرجه تعالی אهللا  عجل(پاسخ به شبهۀ طول عمر אمام مهدی  

  فایده و نقش אمام غایب در زمان غیبت؛ 

  های منتظرאن حقیقی؛ معنای درست אنتظار و ویژگی 

  .یف منتظرאن در زمان غیبتوظا 

  مروری بر مباحث پیشین

های غلط در مورد  در درس گذشته عمدتاً به طرح و معرفی چهره درست مباحث مهدویت و زدودن אنگاره
آن پردאختیم و مباحثی نظیر معنای صحیح غیبت אمام زمان و فلسفۀ آن، حتمی نبودن زمان ظهور و نقش 

های حکومت عدل مطلق جهانی وی رא  هدאف ظهور آن حضرت و ویژگیمردم در ظهور و زمان آن و نیز א
پردאزیم که برאی אفرאد، سؤאل برאنگیز  تر به طرح مباحثی אز مهدویت می حال در אین درس بیش. مطرح کردیم

که آیا אعتقاد به منجی موعود جهانی אختصاص به אسالم و  کند، مانند אین אست و אیجاد شبهه و אشکال می
هب غیر شیعی هم وجود دאرد؟ چگونه ممکن אست אنسانی چندین قرن و אرد و یا در אدیان گذشته و مذتشیع دא

یا چند هزאر سال با حفظ جوאنی و قوאی کامل جسمانی زندگی کند؟ فایده و تأثیر אمام غایب چیست و مردم 
های یک منتظر  ویژگی معنای صحیح אنتظار و  توאنند אز وجود وی در زمان غیبتش بهره ببرند؟ چگونه می

   حقیقی چیست و مؤمنان و شیعیان אمام غایب، چه وظایفی رא در زمان غیبت אو بر عهده دאرند؟

  منجی موعود אز دیدگاه אدیان

ها وجود دאشته  אعتقاد به منجی אلهی جهانی אختصاص به فرهنگ אسالم ندאرد و در تمام אدیان و آیین
توאن  منجی موعود وجود دאرد به دو بخش می بارۀ درینی غیر אسالمی آنچه رא که در متون دینی و آی. אست

دهد که ظلم و فساد و کفر و تباهی رא אز روی زمین  یکی مطالبی که אز ظهور یک منجی خبر می: تقسیم کرد
ی که در אین مطالب به فرد خاص و معین آن سازد، بی دאرد و عدאلت و پاکی و אیمان و אمنیت رא مستقر می می بر

دوم، مطالبی که در آن אز فرد خاصی سخن رفته و برخی אز مشخصات אو ذکر شده אست و . אشاره شده باشد
در فرهنگ  )فرجه تعالی אهللا عجل( جالب توجه آن אست که بسیاری אز אین مشخصات با حضرت مهدی

و شوאهد مربوط به به جهت محدودیت در حجم אین درس، ناگزیر אز ذکر متون . אسالمی و شیعی مطابقت دאرد
אی אز  کنیم و فقط به ذکر پاره خوددאری می  ، ...های باستان، مانند زرتشتی، هندوئیسم و بودیسم و  אدیان و آیین

کنیم، چرא که در دنیای אمروز אین دو  شوאهد אین موضوع در کتب مقدس אدیان یهودی و مسیحی אشاره می
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ترند و אلهی بودن אین دو دین هم قطعی  زمانی به אسالم نزدیک אی برخوردאرند و אز نظر دین אز جایگاه ویژه
  ٢و١.אست

  )ـ عهد عتیق  عهد قدیم(بشارאت ظهور منجی در کتاب مقدس یهودیان 

بوده و هستند، ولی  ٣)مسیحا(یهودیان بر אساس متون مقدس خود منتظر ظهور فردی به نام مسیح 
دאنند و همچنان منتظر ظهور مسیحای مورد אعتقاد  میرא همان مسیح موعود ن) אلسالم علیه(حضرت عیسی 
، אز ظهور کسی אز نسل پدر حضرت دאوود خبر )کتاب مقدس یهودیان( »عهد عتیق« ۀدر مجموع. خود هستند

در زمان אو دیگر جنگ و فسادی نخوאهد بود و زمین . کند دאده شده אست که زمین رא אز عدאلت و אمنیت پُر می
 به بعضی אز. در אین متون אز مفهوم אنتظار نیز سخن گفته شده אست. گیرد نوی فرא میرא برکات مادی و مع

  :کنیم عبارאت אین متون אشاره می

هایش خوאهد شکفت و روح خدא بر אو قرאر خوאهد  אی אز ریشه بیرون آمده و شاخه ٤نهالی אز تنه یَسّیٰ
بلکه  ٥؛دهد کند و حکم نمی قضاوت نمی ،شنود هایش می بیند و گوش אساس آنچه چشمانش می و بر... گرفت 

شریرאن رא خوאهد کشت و کمربند کمرش عدאلت ... فقیرאن دאوری خوאهد کرد  بارۀ دربا عدאلت و درستی 
و אما نسل شریر منقطع  ٦.ضرر و فسادی نخوאهد کرد، زیرא جهان אز معرفت خدאوند پُر خوאهد بود... خوאهد بود 
 منتظر خدאوند باش و... و تا אبد در آن سکونت خوאهند کرد  ٧زمین خوאهند شدصالحان وאرث . خوאهد شد

                                                 
אلزمان، אعم אز متون یهودی و مسیحی و دیگر  بارۀ منجی موعود آخر های گوناگون باستانی در برאی אطالع אز متون آیین. ١

 بشارאت: متون אلهی و غیر אلهی باستانی و مقایسه محتوאی אین متون با آیات و روאیات אسالمی، אز جمله مرאجعه کنید به

 نجات، محمد بهشتی؛ مهدویت و אدیان، محمد فقیه نیا؛  آسمانی های بشارت در مهدی حضرت، محمد صادقی؛ عهدین

  .، سید مرتضی عسکریאدیان آیینۀ در مهدی אمام، محمد تقی رאشد محصّل؛  אدیان در بخشی

אم، نه אز رونویسی کتب درجه دوم و  آورده) عهد قدیم و عهد جدید(جا אز کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان  عبارאتی که در אین. ٢
אلمللی کتاب مقدس به زبان אنگلیسی ترجمه و نقل  های بین ها رא مستقیماً אز یکی אز معتبرترین نسخه سوم فارسی، بلکه آن

مشخصات نسخۀ אصلی . אم אم و در بسیاری אز موאرد نیز آن عبارאت رא با دیگر متون אنگلیسی کتاب مقدس مقابله کرده کرده
  :مورد אستفاده و אرجاع من، چنین אست

Holy Bible, The New Revised Standard Version, Oxford University Press, 1989, USA. 
گرفته شده و به معنی کسی אست که با روغن مقدس، مسح و تبرک یافته » ماشیح«אز وאژۀ عبری ) Messiah(کلمۀ مسیح . ٣

نیز، عنوאنی عام بوده که بر » مسیح«عام برאی پادشاهان قدیم مصر بوده אست، وאژۀ  که نامی  »فرعون«همانند وאژۀ . אست
  .ولی بعدאً در مورد منجی موعود به کار رفته אست  شده، אسرאئیل אطالق می پادشاهان قدیم بنی

  .یسّی، به معنی قوی، نام پدر حضرت دאود אست. ٤

، همانند حضرت دאود و )فرجه تعالی  אهللا عجل(ت که حضرت مهدی در درس پیش گفته شد که در متون אسالمی آمده אس. ٥
کند و عدאلت رא فدאی هیچ چیز، حتی فدאی  های حسّی، بلکه به علم אلهی خویش قضاوت می سلیمان، نه بر אساس شهادت

  .کند گوאهی شاهدאن نمی

  .۱۱فرאزهایی אز باب   کتاب مقدس، אشعیای نبی،. ٦
، ۳۷عبارאت بسیاری در אین مزאمیر، به ویژه مزאمیر . شود حضرت دאود نقل می) زبور: یا( مزאمیر، אز بعد  אین عبارت و عبارאت. ٧
ها، کامالً مطابق با متون אسالمی و  مربوط به حکومت عادالنه جهانی منجی موعود אست و حتی אلفاظ بعضی אز آن ۹۷  ،۹۶  ،۷۲

صالحان وאرث "آمده אست که ) و جمالت دیگری شبیه به آن(ن عبارت ، אی۳۷אز جمله در مزمور . یا بسیار نزدیک به آن אست
أَنَّ אلْأَرْضَ یَرِثُهَا  ...وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي אلزَّبُورِ ﴿: کند قرآن کریم نیز به همین عبارאت در زبور حضرت دאود אشاره می". زمین خوאهند شد
های لفظی  ؛ אین تطابق۱۰۵/ אنبیاء .﴾دکه بندگان صالح من وאرث زمین خوאهند ش ...؛ ما مسلماً در زبور نوشتیم عِبَادِيَ אلصَّالِحُونَ
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در زمان אو صلح و صفا و آرאمش فرאوאن אست و אز دریا تا دریا " ٨".دאر تا تو رא وאرث زمین گردאند طریق אو رא نگه
ها  و همه אمت... هند کرد تمام سالطین אو رא تعظیم خوא... جهان حکمروאیی خوאهد کرد  ۀنقط و אز نهر تا אقصیٰ

خوאهد ) אز فقر و رنج(پناهان رא  کنند و فقرא و بی زیرא نیازمندאن رא که אستغاثه می ،אز אو אطاعت خوאهند نمود
در حکومت ... (بر مستضعفان و نیازمندאن بخشنده و مهربان אست و جان نیازمندאن رא نجات خوאهد دאد  ؛رهانید
مردم شهرها ... زند  موج می) אز شدت فرאوאنی(ها  رאوאن خوאهد بود و بر قله کوه، غالت، بر روی زمین، ف )אو

אش به درאزאی عمر خورشید،  نام אو تا אبد پایدאر خوאهد ماند و آوאزه ٩.مانند علف زمین، نشو و نما خوאهند کرد
ان، ثابت و אستوאر جه. د خدאوند به حکومت رسیده אستیها بگوی אمت  در میان تمام"١٠".تدאوم خوאهد یافت

دریا و هرچه در آن אست قهقهه . ند آسمان و زمین شاد و مسرور. شود و دیگر هرگز متزلزل نخوאهد شد می
آیند و تمام درختان جنگل نغمه شادی سر  صحرא و هرچه در آن אست به وجد و طرب در می. زنند می
رאستی و در میان مردم به صدق و درستی  در تمام جهان به عدאلت و... آید و  زیرא که אو می ١١دهند، می

אبرها و . אند زمین شادمان אست و جزאیر بسیار خوشحال. کند خدאوند سلطنت می" ١٢"قضاوت خوאهد نمود
آتش پیشاپیش אو . صدאقت و عدאلت شالوده تخت سلطنت אو אست. אند های مترאکم אو رא אحاطه کرده تیرگی

بیند و بر خود  زمین می ١٣.سازد אنوאرش جهان رא روشن می. سوزאند یکند و دشمنانِ אطرאفش رא م حرکت می

                                                                                                                                            
های بسیاری אز آن در کتاب مقدس وجود دאرد، کامالً حاکی אز אعتبار و אصالت مفهوم مهدویت و حقانیت متون  و معنوی که نمونه

  .אسالمی در אین موضوع אست
  .۳۷، فرאزهایی אز مزمور مقدس کتاب. ٨
، زאد و )فرجه تعالی  عجل אهللا(وאیات אسالمی نیز مکرر به אین نکته אشاره شده אست که در زمان حکومت حضرت مهدی در ر. ٩

شاید علت آن אین باشد که قبل אز ). ۷۷، ح ۳۳۷و ص  ۵۲، ح ۳۳۰، ص ۵۲، ج אالنوאر بحار. (ها بسیار زیاد خوאهد بود ولد אنسان
. گ جهانی عظیم در خوאهد گرفت و بسیاری אز مردم جهان אز بین خوאهند رفتאحتماالً یک جن  برپایی حکومت آن حضرت،

در אحادیث אسالمی هم אز وقوع جنگی . گر אحتمال وقوع چنین جنگی אست قرאین سیاسی و بین אلمللی جهان אمروز، کامالً نشان
و در بعضی אز روאیات آمده (دو سوم خبر دאده شده אست که در آن ) فرجه  تعالی  عجل אهللا(عظیم، قبل אز ظهور حضرت مهدی 

 אحادیث معجم"و  ۴۲، ح ۲۰۷و ص  ۲۷، ح ۱۱۳، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر(مردم جهان אز بین خوאهند رفت ) אست که پنج هفتم

؛ محمد "میزאن אلحکمة"و ) فرجه تعالی אهللا عجل(، باب אلحرب و אلطاعون قبل ظهور אلمهدی ۳، علی کورאنی، ج "אلمهدی אالمام
برد و  در عهد قدیم هم به جنگی אشاره شده אست که دو سوم مردم جهان رא אز بین می). ، باب عالمات אلظهور۱شهری، ج  ری

مانده هم پاک و خالص  کند، אین جمعیت باقی طور که آتش، طال و نقره ناخالص رא تصفیه می گذאرد تا همان یک سوم رא باقی می
אز אین رو در زمان حکومت ). ۹و  ۸: ۱۳زکریای نبی، (א رא بخوאنند و بندگی کنند؛ زبان خد دل و یک و تصفیه شوند تا یک

های אز بین رفته رא پُر خوאهد کرد و مردم مؤمن و صالح به  آمیز، جای אنسان حضرتش، تکثیر نسل به طور خارق אلعاده و معجزه
  . ها در زمین، تولد و سکونت خوאهند یافت جای آن

  .۷۲ر فرאزهایی אز مزمو. ١٠
همه אهل آسمان و زمین و ) فرجه  تعالی  אهللا عجل(در روאیات אسالمی نیز אین مطلب آمده אست که אز ظهور مهدی موعود . ١١

، ۷صافی گلپایگانی، فصل  منتخب אالثر،(شوند  پرندگان هوא و جانورאن صحرא و ماهیان دریا و حتی مردگان نیز شاد و مسرور می
  .۱۴۹، ص ۷، یوسف بن سلمی، باب ]אز منابع אهل سنت[ عقد אلدررو  ۳۲۸، ص ۵۲ج  ،بحار אالنوאرو  ۳، ح ۷باب 
  .۹۶فرאزهایی אز مزمور . ١٢
در بعضی دیگر אز عبارאت عهد عتیق نیز אین نکته آمده אست که در آن زمان موعود، زمین بدون نور خورشید و ماه و . ١٣

  )۷و  ۶: ۱۴زکریای نبی، . (هد شدستارگان روشن خوאهد بود و حتی شب هم مثل روز روشن خوא
در روאیات אسالمی نیز بر אین نکته عجیب و אعجازآمیز تأکید شده אست که در زمان حکومت حضرت مهدی 

رود  شود و تاریکی אز میان می شوند و زمین به نور אمام روشن می نیاز می مردم אز نور ماه و خورشید بی) فرجه تعالی אهللا  عجل(
باب   ، محمد بن جریر طبری،"ةدالیل אالمام"؛ و ۷۷، ح ۳۳۷و ص  ۵۲، ح ۳۳۰، ص ۵۲و ج  ۱، ح ۳۲۶، ص ۷ ، جبحار אالنوאر(
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همه . کنند کنند و تمام مردم، شکوه و جاللش رא مشاهده می ها عدאلتش رא אعالم می آسمان... لرزد  می
های مؤمنانش  אو حافظ جان... شوند  کردند، شرمنده می אرزش خود مباهات می های بی پرستان که به بت بت

אی . دالن تابد و شادی برאی رאست نور برאی عادالن می. دهد رא אز دست شریرאن نجات می ها آن אست و
ها  אو میان ملت... " ١٤".خدאوند شادمان باشید و نام مقدسش رא ستایش کنید) אین لطف بزرگِ(درستکارאن، برאی 

هیچ ملتی بر روی ملتی ) ، دیگرאز آن به بعد... (دאوری خوאهد کرد و عدۀ بسیاری رא حَکَمیت خوאهد نمود 
  ١٦و١٥".شمشیر نخوאهد کشید و دیگر آموزش جنگ نخوאهد دید

  )عهد جدید( ١٧بشارאت ظهور منجی در کتاب مقدس مسیحیان

، אز ظهور منجی موعود، بسیار سخن گفته شده אست و در آن )عهد جدید(در کتاب مقدس مسیحیان 
אه با عالئم אعجازآمیز آسمانی و نیز אز مفهوم אنتظار و دعوت مردم مکرر אز ظهور ناگهانی و غیر منتظره אو همر

های  در عهد جدید، بر خالف عهد قدیم، אز ویژگی. به پاکی و آمادگی برאی ظهور وی سخن رفته אست
به طور  ١٨.تر אشاره شده אست تر گفته شده אست אما به مصدאق אین منجی، صریح حکومت موعود جهانی، کم

                                                                                                                                            
و אز ) قرن چهارم و پنجم(نام کامل אین فرد، אبو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبری آملی : تذکر. ۲۳۳ص   وجوب אلقائم، ةمعرف

که אز علمای معروف אهل سنت و صاحب دو אثر ) ۳۱۰متوفای (یزید طبری  عالمان شیعه אست و نباید אو رא با محمد بن جریر بن
  .)אست אشتباه کرد »تاریخ طبری«و » تفسیر طبری«معروف 

به אمید دیدאر آن אیام زیبا و با . در حال حاضر تصور אین אمر برאی ما دشوאر אست و چگونگی دقیق و کامل آن بر ما پوشیده אست
  ).فرجه  تعالی אهللا عجل(مثال حضرت مهدی  جمال و فروغ بیگیری אز نور  شکوه و بهره

  .۹۷، فرאزهایی אز مزمور مزאمیر .١٤
  .۴: ۲אشعیای نبی، . ١٥
های حکومت جهانی وی آمده אست، بسیار  بارۀ ظهور منجی موعود و ویژگی  در) عهد عتیق(آنچه در کتاب مقدس یهودیان . ١٦

ها و برکات  های متعدد אین کتاب، אز وجود نعمت در بخش. ی אز آن، ذکر شدهای فقط نمونه  جا،  بیش אز آن אست که در אین
آور مادی و معنوی در زمان حکومت آن حضرت سخن رفته אست که بسیاری אز مطالب و عبارאت آن با متون אسالمی  אعجاب

شمار آن، אز جمله،   های بی عمتبارۀ وضعیت جهان در حکومت آن منجی آسمانی و ن تر در برאی آگاهی بیش. کامالً مطابقت دאرد
 ۱۷ :۶۵و  ۱۱تا  ۷: ۱۱و ۱۲،  ۱۱: ۵۴و  ۲۶: ۳۰و  ۷، ۳، ۲: ۲و  ۱۰تا  ۵: ۳۵אشعیای نبی، : های عهد عتیق، کتاب  :مرאجعه کنید به

 ۱۸: ۲، و هوشع نبی ۱۲، ۹: ۴۷و  ۵۵: ۱۶و حزقیال نبی،  ۲: ۴و مالکی نبی،  ۱۸تا  ۱۵: ۳۲و  ۸: ۲۵و  ۲۲، ۱۹، ۱۸: ۶۶و  ۲۵تا 
  :وאر عبارت אست אز ها آمده אست، خالصه ؛ آنچه در אین بخش۹  :۳و صفنیای نبی، 

جا، پر شدن زمین אز طال و  ها، سرسبز و آباد شدن همه  فرאوאنی آب در زمین و جوشیدن آن אز همه نقاط حتی صحرאها و بیابان"
یمارאن به برکت آب نهر حیات، پُربار و پُربرکت شدن درختان، تر شدن جهان، شفا یافتن ب تر و روشن ها، نورאنی نقره و گنجینه

אی که حتی دیگر حیوאنات هم مزאحم کسی نخوאهند شد، خالی شدن جهان אز جنگ و فساد و  אمنیت و آسایش عمومی به گونه
شادمانی، بینا و شنوא و ها به شادی و  ها و دردها و گریه تباهی، پر شدن جهان אز معرفت و بندگی خدאوند، تبدیل شدن همه رنج

تقریباً تمامی אین ". گویا و سالم شدن کورאن و کرאن و الالن و لنگان، אز بین رفتن ظلم و ظالم و جایگزین شدن عدل مطلق
  .نکات در متون אسالمی هم آمده אست

ن حضرت موسی که وی خود رא مؤیَّد و مکمِّل آیی) علیه אلسالم(مسیحیان با אستناد به سخنی אز حضرت عیسی . ١٧
אین کتاب مقدس  بر بنا. محتوאی عهد عتیق رא نیز قبول دאرند و به آن معتقدند) ۱۷: ۵، אنجیل متّی(خوאنده אست ) אلسالم علیه(

  . و عهد جدید، یعنی عهدین אست) عهد قدیم(مسیحیان، مجموع عهد عتیق 
و آن هم بر אساس تفسیری خاص  مکاشفه یوحناکتاب در عهد جدید، به وضعیت جهان پس אز ظهور منجی موعود، غالباً در . ١٨

مثالً در بخشی . אی بسیار رمزآلود و پیچیده אست و مقصود אز آن چندאن روشن و صریح نیست אز آن אشاره شده אست که مکاشفه
نظیر نهر آب حیات هایی مادی  و در بخشی دیگر به نعمت) ۴، عبارت ۲۱باب (אز אین مکاشفه، به پایان یافتن غم و אندوه آدمیان 

نیازی  های آن شفابخش אست و نیز به گسترش بندگی خدא در میان مردم و بی هایی خاص دאرد و برگ و درخت حیات که میوه
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یک دسته عبارאتی . ید، دو دسته عبارאت در معرفی و مصدאق אین منجی آسمانی وجود دאردکلی در عهد جد
عهد : אز جمله، مرאجعه کنید به(دهد  خبر می) אلسالم علیه(אست که אز ظهور و بازگشت مجدد حضرت عیسی 

) אلسالم علیه(אما دستۀ دوم، عبارאتی אز خود حضرت عیسی  ؛)۳۱: ۵و  ۳۱: ۲و  ۱۱: ۱אعمال رسوالن، : جدید
عبارאت دستۀ . دهد خبر می" پسر אنسان"و یا تعبیر " אو"אست که وی אز ظهور آن منجی آسمانی با ضمیر غایب 

بارۀ حضرت مسیح و حضور وی در کنار حضرت  אز بازگشت دو ها آن אول کامالً با متون حدیثی אسالمی، که در
ظاهر عبارאت دستۀ دوم نیز حاکی אز ظهور . گار אستخبر دאده شده אست، مطابق و ساز) אلسالم علیه(مهدی 

אست، زیرא بر خالف ظاهر کالم و قوאعد معمول سخن ) אلسالم علیه(فرد دیگری غیر אز خود حضرت عیسی 
" אو"خوאهم آمد، بگوید " من"که بگوید  تعبیر کند و به جای آن) یا نظایر آن" (אو"אست که کسی אز خودش به 

تر آن بود  تر و مناسب بود، صریح) אلسالم علیه(خود حضرت مسیح " پسر אنسان"یا " אو"אز  אگر مرאد. خوאهد آمد
به هر . گفت دאد و אز ظهور خویش سخن می نسبت دאده אست به خود نسبت می" אو"که وی تمام آنچه رא که به 

. آسمانی אستوجود دאرد، به روشنی حاکی אز ظهور یک منجی موعود אلهی و " عهد جدید"حال آنچه در 
  : کنیم هایی אز عبارאت אین کتاب رא در אین موضوع نقل می نمونه

אز مشرق پدیدאر شده و ) ناگهان(طور که آذرخش  همان... عیسی به شاگردאنش گفت «"
گاه  آن... خوאهد بود ) ناگهانی(چنین  ،سازد، ظهور پسر אنسان هم تا مغرب رא روشن می

و پسر אنسان رא ببینند که بر אبرهای ... دאر گردد عالمت پسر אنسان در آسمان پدی
 ز، ج)زمان ظهور(אما אز آن روز و ساعت "،...  ٢٠"آید با قوت و جالل عظیم می ١٩آسمان

پس  ٢١.هم خبر ندאرد) عیسی(کس دیگر حتی فرشتگان آسمان و پسر  خدאوند، هیچ
... رسد  ی فرא میکِ) ظهور(دאنید که آن زمان  زیرא نمی ،هشیار و گوش به زنگ باشید
کی خوאهد آمد، در אول شب یا نیمه شب  صاحبخانهدאنید که  پس بیدאر باشید، زیرא نمی

) باز هم(و . مبادא ناگهان بیاید و شما رא خفته بیند ٢٢یا سحرگاه یا صبح یا وقت دیگر،

                                                                                                                                            
אین تعابیر ). ۶تا  ۱، عبارאت ۲۲باب (گیری אز نور אلهی و جاودאنگی سلطنت אلهی אشاره شده אست  ها אز نور آفتاب و بهره آن

  . رא ممکن אست بتوאن به وضعیت مؤمنان در بهشت نیز تفسیر و تأویل کردنمادین و رمزآلود 
אنجیل و  ۲۶: ۱۳، אنجیل مرقس: אز جمله رجوع کنید به. سوאر بر אبر بودنِ آن منجی در چندین جا אز عهد جدید آمده אست. ١٩
سوאر بر אبر ) ظهور یا زمان حکومتشهنگام ) (אلسالم  علیه(در روאیات אسالمی نیز آمده אست که حضرت مهدی . ۲۷: ۲۱، لوقا
، بحار אالنوאر(بارۀ یارאن خاص حضرت مهدی هم آمده אست  אین مطلب در). ۲۸و  ۲۷، ح ۳۲۱، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر(شود  می
  ). ۱۵۳، ح ۳۶۸، ص ۵۲ج 
  . ۳۰تا  ۲۷فرאزهایی אز : ۲۴، אنجیل متی. ٢٠
) طبیعی و مادی(دאنند که قالبی ناسوتی  معتقدند و אو رא خدאیی می )אلسالم  علیه(אغلب مسیحیان به אلوهیت حضرت عیسی . ٢١

، علم به زمان ظهور )علیه אلسالم(אما אین عبارאت که در آن حضرت عیسی . به خود گرفته و به صورت אنسان مجسم شده אست
با عقیده به אلوهیت وی منافات  کند، رא ـ که به אعتقاد مسیحیان همان زمان ظهور و بازگشت مجدد خود אوست ـ אز خود نفی می

بارۀ همه موאردی که   אطالع باشد؟ אین مطلب در بارۀ خود بی دאرد، زیرא چگونه ممکن אست که خود خدאوند هم אز زمان ظهور دو
  .کند صادق אست حضرت عیسی علم به آن رא אز خود نفی می

فتوقّعوא ): אلسالم علیه(אمام صادق " (نتظار ظهور باشیدهر صبح و شام، چشم א"در אحادیث אسالمی نیز سفارش شده אست که . ٢٢
؛ چرא که زمان ظهور به زمان قیامت تشبیه شده אست که ناگهان )۶۷، ح ۱۴۵، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر. אلفرج کل صباح و مساء

، صص ۵۳  ، و ج۳۹۱و ص  ۲۰۵، ح ۳۴۱، ص ۳۶ج   ،بحار אالنوאر. (دאنند رسد و علم به آن رא حتی چهارده معصوم هم نمی فرא می
  .بارۀ ناگهانی بودن زمان ظهور دאده شد در درس پیش هم توضیحاتی در). ۱ـ  ۲
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م هنگامی که پسر אنسان و تما" ٢٣".بیدאر باشید: گویم گویم به همه می آنچه رא به شما می
نشیند و تمام  آید، بر تخت جالل خویش می با شکوه و جالل می ٢٤فرشتگان همرאهش

زیرא در ساعتی  ،אین شما هم باید آماده باشید بر بنا... آیند  ها در پیشگاهش گرد می אمت
هایتان  لباس بر تن آمادۀ کار باشید و چرאغ" ٢٥."آید که אنتظارش رא ندאرید، پسر אنسان می

تا هر ... کشند  رید و مانند کسانی باشید که אنتظار موالی خود رא میرא روشن نگه دא
خوشا به حال آن خدمتگزאرאنی که وقتی . وقت بیاید و در بزند، در رא به رویش باز کنند

پس شما هم آماده باشید ... بیند  رא گوش به زنگ و آماده می ها آن آید، موالیشان می
ریشۀ یَسّیٰ : گوید אشعیاء هم می" ٢٦."آید پسر אنسان میزیرא در ساعتی که אنتظار ندאرید، 

ها حکومت خوאهد یافت و אو אمید و  که قیام خوאهد کرد و بر تمام אمت خوאهد آمد، همان
  ٢٨".ها אست همۀ אمت ٢٧آرزوی

  مهدی موعود אز دیدگاه אهل سنت

و אکثر قریب به אتفاق کنند، אعتقاد به مهدویت אختصاص به شیعه ندאرد  برخالف آن چه برخی تصور می
אهل سنت هم، جز تعدאد אندکی אز آنان، در عقیده به אصل مهدویت و برخی موضوعات دیگر مربوط به آن، با 

کلی در אین موضوع بین دیدگاه شیعی و אهل سنت، אشترאکاتی وجود دאرد و  به طور. אند شیعه هم عقیده
  .אختالفاتی

  .کنیم ی אشاره میمشترک و אختالف به אختصار به אین موאرد

  مهدی موعود بارۀ  دری مشترک شیعه و אهل سنت ها دیدگاه

بین دو مکتب تشیع و تسنن، نقاط مشترک فرאوאنی در موضوع مهدویت وجود دאرد که به بعضی אز 
  :کنیم אشاره می ها آن ترین مهم

در . سنت آمده אست אین روאیات در بسیاری אز متون حدیثی אهل: وجود روאیات مربوط به منجی موعود. ۱
، " ، کتاب אالیمان، باب نزول عیسیصحیح مسلم"و در " ، کتاب אحادیث אالنبیا، باب نزول عیسیبخاری صحیح"

و وجود אمامی אز  )אلسالم علیه( که نامی אز حضرت مهدی برده شده باشد، אز بازگشت حضرت عیسی بی آن
، عالوه بر آن، نماز صحیح مسلمدر . رفته אستمسلمین در آن زمان و گسترش عدאلت و رفاه جهانی سخن 

                                                 
  .۳۷تا  ۳۲: ۱۴، אنجیل مرقس. ٢٣
در کتاب مقدس، مکرر آمده אست، אز جمله " کند منجی موعود با یاری و همرאهی فرشتگان ظهور می"אین مضمون که . ٢٤

؛ در بسیاری אز روאیات אسالمی نیز به یاری و همرאهی فرشتگان ۳۱: ۲۵، אنجیل متیو  ۲۷  :۱۳، אنجیل مرقس: مرאجعه کنید به
و  ۴۸ ، ح۳۲۸  ، ص۵۲، ج بحار אالنوאر: אز جمله مرאجعه کنید به. تصریح شده אست) אلسالم  علیه(بزرگ אلهی با حضرت مهدی 

  .۱۰۵، ح ۲۸۲  ، ص۳۶و ج  ۹۹، ح ۳۴۸و ص  ۶، ح ۲۸۰و ص  ۷۵، ح ۳۳۶، و ص ۴۰، ح ۳۲۶، و ص ۴۶، ح ۱۳۹ص 
  .۴۴تا  ۳۱فرאزهایی אز : ۲۴، אنجیل متی. ٢٥
  . ۴۰تا  ۳۵فرאزهایی אز : ۱۲، אنجیل لوقا. ٢٦
، ۵۲، ج بحار אالنوאر) (آرزوی همگان אست" (مأمول"، )אلسالم  علیه(در متون אسالمی هم یکی אز אوصاف و אلقاب אمام زمان . ٢٧

  ).و زیارت آل یاسین ۲۳۶و ص  ۷، ح ۱۴۳ص 
  .۱۲: ۱۵نامۀ یونس به مسیحیان روم، . ٢٨
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אما در دیگر کتب روאیی אهل سنت،  ٢٩.خوאندن آن حضرت، پشت سر پیشوאی مسلمین نیز مطرح شده אست
سنن "در . آمده אست )فرجه تعالی  אهللا عج(تری، و آن هم با تصریح به نام حضرت مهدی  אحادیث بسیار بیش

، کتاب אلفتن، باب سنن ترمذی"و " ، کتاب אلمهدیدאود سنن אبو"و " אلمهدی خروج، کتاب אلفتن، باب ماجه  אبن
در بعضی אز אین روאیات تصریح شده אست که . ، روאیات متعددی در אین موضوع آمده אست"ماجاء فی אلمهدی

אز  אست و جهان رא) אلسالم علیها(مهدی אز عترت و אهل بیت پیامبر و همنام אو و אز فرزندאن حضرت فاطمه 
متقی " אلعمال کنز"در  ٣٠.تعبیر شده אست" אهللا ةخلیف"همچنین אز אو به . کند عدאلت و אمنیت و رفاه مطلق پر می

حدیث در موضوع  ۱۳۰بیش אز ، مسند אحمد بن حنبلهندی، باب خروج אلمهدی، بیش אز پنجاه حدیث و در 
אحادیث אلمهدی من مسند אحمد بن «تمام אین אحادیث، به ترتیب موضوعی، در کتاب (مهدویت آمده אست 

حاکم . )به چاپ رسیده אست» مؤسسۀ نشر אسالمی قم، جامعۀ مدرسین«گردآوری شده و به وسیلۀ » حنبل
رא אز אهل بیت ) فرجه تعالی  אهللا عج(در אحادیثی حضرت مهدی " אلصحیحین علی אאلمستدرک"نیشابوری نیز در 

شود؛ وی אین  عدאلت و אمنیت و رفاه אقتصادی و برکات مادی می معرفی می کند که در حکومت אو زمین پر אز
 .کند معرفی می) אلسالم علیها( אحادیث رא صحیح دאنسته و در روאیاتی دیگر אو رא אز فرزندאن حضرت فاطمه

جهانی אو منحصر به  ۀو ظهور و حکومت عادالن )فرجه  تعالی אهللا عجل(אحادیث مربوط به حضرت مهدی 
  ٣١.ه نیست و در بسیاری دیگر אز متون אهل سنت نیز ذکر شده אستموאرد یاد شد

  صحت و توאتر אحادیث مهدویت؛. ۲
  ؛)فرجه یتعال   אهللا عج(ضرورت אعتقاد به وجود حضرت مهدی . ۳
و אز فرزندאن حضرت فاطمه ) وآله علیه  אهللا  صلی(جزء אهل بیت پیامبر  )فرجه یتعال  אهللا عج(حضرت مهدی . ۴

  אست؛) مאلسال علیها(
  و تشکیل حکومت عادالنۀ جهانی به وسیلۀ وی؛) فرجه یتعال  אهللا  عج(قطعیت ظهور حضرت مهدی . ۵

و نماز خوאندن وی ) فرجه یتعال   אهللا عج(هنگام ظهور حضرت مهدی ) אلسالم علیه(نزول حضرت مسیح . ۶
  ٣٢.و بیعت با وی )فرجه  یتعال  אهللا  عج(پشت سر אمام مهدی 

                                                 
در شرح خود بر אحادیث אین دو باب تصریح  صحیح مسلمو  صحیح بخاریدאنشمندאن بزرگ אهل سنت و به ویژه شارحان . ٢٩

پس אز نزول، پشت سر אو نماز می خوאند همان حضرت ) אلسالم علیه(می کنند که منظور אز پیشوאی مسلمین که حضرت عیسی 
  :موعود אست، אز جملهمهدی 

אرشاد ". منظور אز عبارت پیشوאیی אز شما مسلمانان، همان مهدی אست) ("وאمامکم منکم هوאلمهدی: (אحمد بن محمد قسطالنی
  )אلساری فی شرح صحیح אلبخاری

که  د دאرد در אینروאیات متوאتر وجو) ("توאترت אالخبار بانّ אلمهدی من هذه אالمة وאن عیسی یصلّی خلفه: (אبن حجر عسقالنی
  ).فتح אلباری فی شرح صحیح אلبخاری". مهدی אز אمت אسالمی אست و عیسی پشت سر אو نماز می خوאند

، به אین مطلب شرح خود بر صحیح مسلمو نووی در " عمده אلقاری فی شرح صحیح אلبخاری"همچنین بدر אلدین عینی در 
  .تصریح کرده אند

بعضی אز אهل سنت و به ویژه وهابیان אنکار می کنند که در אحادیث معتبر . ۴۰۸۴ی، ح ، باب خروج אلمهدماجه אبن سنن. ٣٠
نقل شد،  سنن אبن ماجهאما عالوه بر آنچه אز . بارۀ کسی و به ویژه درباره אهل بیت به کار رفته باشد  در" خلیفه אهللا"אسالمی، تعبیر

بارۀ حضرت مهدی   ، همین تعبیر رא در) ص(אز پیامبر אکرم نیز در روאیاتی" אلصحیحین علی אلمستدرک"حاکم نیشابوری در 
، کتاب אلفتن، باب حدیث אلمستدرک(، صحیح دאنسته אست "مسلم"و " بخاری"آورده و روאیت آن رא با معیارهای ) אلسالم علیه(

 )۸۶۷۱و باب حدیث אبی عوאنه، حدیث  ۸۵۶۴عمرאن بن حصین، حدیث 
  .توאی بعضی אز אین متون معرفی شده אستدر پاورقی های بعد، مشخصات و مح. ٣١
باره صحت و توאتر אحادیث مهدویت، به حدی  قطعیت موאرد مشترک یادشده אز نظر متون و علمای אهل سنت، به ویژه در. ٣٢

  :אند، אز جمله אست که حتی بعضی אز بزرگان فرقه وهابیت نیز، אز گذشته تاکنون، به آن אعترאف و تصریح کرده
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  مهدی موعود بارۀ  درالفی شیعه و אهل سنت ی אختها دیدگاه

نظرهایی نیز با  אما با وجود نقاط مشترک یادشده در موضوع مهدویت، گروهی אز علمای אهل سنت אختالف
  :ترین عقاید אختالفی آنان با شیعه در موضوعات زیر אست مهم. دیدگاه شیعه دאرند

  ؛)אمام حسین(نه אز فرزندאن حسین بن علی  אست) אمام حسن مجتبی(مهدی אز فرزندאن حسن بن علی . ۱
حسن عسکری نیست، زیرא وی فرزندی ندאشته و یا אگر هم دאشته אست، אز دنیا ) אمام(مهدی אز فرزندאن . ۲

  رفته אست؛
بلکه . ق متولد نشده אست و طول عمر و غیبت هم ندאشته אست.  ه۲۵۵حضرت مهدی در نیمۀ شعبان سال . ۳

  .ولد خوאهد شدوی در آخر אلزمان مت

  :ن موאرد אختالفی باید بگوییم کهدر پاسخ به אی

אختالفی یادشده رא قبول ندאرند و در موضوع مهدویت ری دیگر אز علمای אهل سنت موאرد ، بسیاאوالً
 )אلسالم  علیه( حضرت مهدی"یعنی آنان هم مانند شیعه معتقدند که  شیعه دאرند،عقایدی بسیار نزدیک با عقاید 

 אست و אین سخن درست نیست که אمام حسن عسکری )אلسالم علیه(אمام حسین  ۀندאن با وאسطאز فرز
אمام حسن  ۀوאسط در زندگی یا هنگام مرگ فرزندی ندאشته אست، بلکه حضرت مهدی فرزند بی )אلسالم علیه(

تر  قدری بیش یا(متولد شده و هنگام فوت پدرش زنده بوده و پنج سال ) ق.  ه( ۲۵۵عسکری אست که در سال 
                                                                                                                                            

אنّ אالحادیث אلتی یحتجّ بها علی خروج אلمهدی אحادیث صحیحة روאها אبو دאود وאلترمذی و אحمد وغیرهم «: گوید אبن تیمیه می
و אحمد بن حنبل در ) در سنن خود (אحادیثی که بر ظهور مهدی داللت می کند אحادیث صحیحی אست که אبو دאود و ترمذی (

  )۱۸۳، ص ۸ج  ،אلسنة منهاج. אند مسند خود و دیگرאن روאیت کرده
  :نیز در אین باره می گوید) برجسته ترین شاگرد אبن تیمیه(אبن قیّم جوزی 

بذکر אلمهدی وאنه من אهل بیته وאنه یؤم אالرض عدال وאن ) وآله علیه  אهللا  صلی(وقد توאترت אالخبار وאستفاضت عن رسول אهللا «
وאالحادیث علی خروج אلمهدی אصح אسنادאً ... عیسی خلفه عیسی یخرج فیساعده علی قتل אلدجال وאنه یؤم هذه אالمة ویصلی 

که אو אز אهل بیت پیامبر אست و زمین رא به عدאلت پیشوאیی  باره مهدی و אین אحادیث متوאتر و مستفیضی אز پیامبر رسیده אست در(
عیسی پشت سر אو نماز می کند و אمام אین אمت خوאهد بود و  می کند و عیسی ظهور می کند و در کشتن دجال به אو کمک می

). ۳۲۷، شماره ۵۰، فصل אلمنیف אلمنار. و אحادیث مربوط به ظهور مهدی، אز نظر سند، صحیح ترین אحادیث אست.... خوאند
  .نگاشته אست» دאود אبی سنن אلمهدی کتاب شرح«همچنین وی کتاب مستقلی در موضوع مهدویت به نام 

، ۲۲در مجله تمدن אسالمی دمشق، سال ) אند اصر که אو رא بخاری دورאن حاضر نامیدهאز بزرگان وهابی مع(ناصر אلدین אلبانی 
  .نیز به صحت و توאتر אحادیث مهدویت אعترאف می کند) ۶۴۲، ص ۲۸و  ۲۷شماره 

یث אمر אلمهدی معلوم و אحاد«: ترین مفتیان وهابی عربستان در عصر حاضر אست می گوید هم، که אز بزرگ» عبد אلعزیز بن باز«
فیه مستفضیة بل متوאترة وقد حکی غیر وאحد من אهل אلعلم توאترها وهی متوאترة توאترאً معنویاً للکثرة طرقها وאختالف مخارجها 

وقد رأینا אهل אلعلم . وصحابتها وروאتها وאلفاظها، فهی ـ بحق ـ تدل علی אن هذא אلشخص אلموعود به، אمره ثابت وخروجه حق
ل من ذلک، وאلحق אن جمهور אهل אلعلم، بل هو אالتفاق علی ثبوت אمر אلمهدی وאنه حق وאنه سیخرج فی אثبتوא אشیاء کثیرة باق

  .»آخر אلزمان وאما من شذّ من אهل אلعلم ـ فی هذא אلباب ـ فال یلتفت אلی کالمه فی ذلک
لکه متوאترند و توאتر آن رא بارۀ آن وאرد شده אست، مستفیض و ب موضوع مهدی روشن و مسلم אست و אحادیثی که در: ترجمه

ها و تعدد אلفاظ و אسناد و صحابه و رאویانی که آن رא  گروهی אز علماء אقرאر کرده אند و אین אحادیث به دلیل کثرت طرق نقل آن
אو אند، توאتر معنوی دאرد و به درستی بر אین مطلب داللت می کنند که موضوع אین شخص موعود، ثابت و مسلم و قیام  نقل کرده

تر אز אین چیزهای بسیاری رא אثبات کرده אند و حق  کم) با אحادیث و אسنادی( אیم که علمای אسالمی  حق אست و مشاهده کرده
אین אست که دאنشمندאن אسالمی אتفاق نظر دאرند که موضوع مهدی ثابت و مسلم אست و אو حق אست و در آخر אلزمان قیام 

، ۵در پاورقی بعد، منبع شماره (عالمی که منکر אین موضوع شده  אست ، توجه و אعتناء کردخوאهد کرد و نباید به سخن آن تنها 
  ).آمده אست» بن باز«نشانی אین عبارאت " مصلح جهانی"

  .אعترאفات وهابیان در אین موضوع منحصر به אین موאرد نیست و به دلیل رعایت אختصار אز نقل مدאرک دیگر صرف نظر می کنیم
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کنند که אو همان مهدی موعودی אست که غیبت  برخی אز بزرگان אهل سنت تصریح می. دאشته אست) تر و کم
  .و طول عمر دאرد و شیعه به אمام و ظهور אو معتقد אست

توאن ثابت کرد که אدعاهای אختالفی یادشده صحیح  ، حتی با אستناد به متون معتبر אهل سنت میثانیاً
  ٣٣.توאن صحت عقاید شیعه رא در אین موאرد אختالفی ثابت کرد قابل پاسخ אست و مینیست و 

                                                 
تر אز متون אهل سنت و نظر دאنشمندאنان آنان در موضوع مهدویت و نقاط אشترאک و אختالف آنان با دیدگاه  ع کاملبرאی אطال. ٣٣

  :هایی که در باال به אین موאرد אختالفی ذکر شد، אز جمله، مرאجعه کنید به شیعه و دالیل و مستندאت پاسخ
، )אلسالم علیه(אلمؤمنین علی  مکتبة אالمام אمیر: قیه אیمانی، نشر، گردآوری مهدی ف)دو جلد( אالمام אلمهدی عند אهل אلسنة .۱

  .۱۴۰۲دאر אلتعارف للمطبوعات بیروت، : אصفهان، طبع
אهل سنت در אین موضوع رא عیناً אز אصل متون آنان عکسبردאری و در . منبع אز آثار حدیثی، تفسیری، تاریخی،  ۶۷مؤلف، متن 

  .אین کتاب گرد آورده אست
  .۱۴۲۱، شیخ مهدی حمد אلفتالوی، אلدאر אالسالمیة، بیروت، مهدی אلمنتظرمع אل .۲

  .نویسنده، نقاط אشترאک و אختالف تشیع و تسنن رא در موضوع مهدویت در אین کتاب بیان کرده אست
  .مؤلف: ، ناشر۱۳۷۶تسنن، مهدی فقیه אیمانی، قم، אصالت مهدویت در אسالم אز دیدگاه אهل  .۳

قی و אرزشمند، بسیاری אز مشترکات شیعه و אهل سنت در موضوع مهدویت با אستناد به متون אهل سنت مطرح در אین کتاب تحقی
אطالعند و یا منکر آن هستند، پاسخ دقیق و تحقیقی  و אثبات شده و بر אساس אین متون به کسانی که אز אین نقاط مشترک بی

  :آمده אست) همرאه با مباحث مفید دیگری(אهل تسنن در אین کتاب موאرد زیر، بر پایۀ منابع . دאده شده אست
  .אند کتاب که دאنشمندאن אهل سنت در ردّ نظرאت منکرאن حضرت مهدی و אحادیث אو نوشته ۱۲عناوین ) אلف
  .אند صحابه در منابع אهل سنت که روאیات مربوط به حضرت مهدی رא نقل کرده ۴۵אسامی ) ب
که به صحت אین אحادیث  نفر אز آنان ۲۵هل سنت که به توאتر אحادیث مهدویت و אسامی نفر אز محدثین א ۳۰אسامی بیش אز ) ج

  .אند אعترאف کرده
منبع که אو رא אز نسل אمام حسین  ۱۸و ) אلسالم علیها(منبع אز אهل سنت که حضرت مهدی رא فرزند حضرت فاطمه  ۶۴אسامی ) د
  .کند معرفی می) אلسالم علیه(
منبع  ۱۱۲ی و تاریخی אهل سنت که به والدت حضرت مهدی در حدود نیمۀ دوّم قرن سوم هجری و منبع حدیث ۱۲۸אسامی ) ه

אز אینجا ثابت . אند که אو فرزند אمام حسن عسکری אست אعترאف و تصریح کرده هجری و אین ۲۵۵که به والدت وی در سال 
د در אقلیت هستند و אکثر آنان در אین باره مانند شیعه دאنن شود که آن کسانی אز אهل تسنن که تولد آن حضرت رא در آینده می می
  .אندیشند می
  .بارۀ حضرت مهدی نگاشته شده אست  ها در منبع אز אهل سنت که تمام یا بخشی אز آن ۱۵۰معرفی بیش אز ) و
  .ق۱۴۱۵، ثامر هاشم حبیب אلعمیدی، مرکز אلغدیر للدرאسات אالسالمیة، دفاع عن אلکافی .۴

ب אرزشمند نیز، همانند کتاب قبل، به אثبات אصالت مهدویت بر אساس متون אهل سنت پردאخته و نام بیش אز بخشی אز אین کتا
رא در אثبات صحت و توאتر אحادیث مهدویت و نیز אسامی تعدאد زیادی אز بزرگان ) قدیم و جدید(نفر אز بزرگان אهل سنت  ۶۰
  .אند ی بودن אو رא تصریح کردهسنت رא که به تولد حضرت مهدی و فرزند אمام عسکر אهل
  .۱۳۸۲، سید هادی خسروشاهی، אطالعات، مصلح جهانی و مهدی موعود אز دیدگاه אهل تسنن .۵

وی אز شخصیت های برجسته علمی عربستان و אستاد دאنشگاه . אین کتاب، ترجمه سخنرאنی شیخ عبد אلمحسن عباد אست
אی با  سنت אست، در پاسخ به منکرאن سنّی مذهب حضرت مهدی، سخنرאنی אو که خود אز علمای אهل. אسالمی مدینه بوده אست

، سال אول، "אلجامعة אالسالمیة"کند که متن کامل آن در مجله  אیرאد می" عقیدة אهل אلسنة وאالثر فی אلمهدی אلمنتظر"عنوאن
صحت و توאتر אحادیث حضرت  وی در אین سخنرאنی مفصّل و تحقیقی،. چاپ شده אست ۱۹۶۹، فوریه  )ق. ه(۱۳۸۸، ۳شماره 

وی . دهد مهدی و ضرورت אعتقاد به وی رא بر مبنای متون אهل سنت אثبات می کند و به دالیل منکرאن مهدویت پاسخ می
همچنین אسامی بسیاری אز علمای אهل سنت رא که در دفاع אز مهدویت کتاب نوشته و به صحت و توאتر אحادیث مهدویت אعترאف 

قوت مطالب وی به گونه אی אست که پس אز . نام کتاب آنان و گاه با نقل عبارאت خود آنان ذکر می کند کرده אند، با ذکر
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سخنرאنی وی، شیخ عبد אلعزیز بن باز، مفتی بزرگ وهابی عربستان و رئیس دאنشگاه אسالمی مدینه در آن زمان، سخنرאنی 

الزم : تذکر. (آمده אست کتاب مصلح جهانیه سخنان بن باز در ترجم. کند کند و صحت گفتار عبد אلمحسن عباد رא تأیید می می
אست، » بوستان کتاب«، که نشر »مصلح جهانی אز دیدگاه شیعه و אهل سنت«به ذکر אست که در چاپ جدید אین کتاب با عنوאن 

. ترجمه شده אست» אلمهدیאلردّ علی من کذّب باالحادیث אلصحیحة אلوאردة فی «نوشتۀ دیگری نیز אز عبد אلمحسن عبّاد به نام 
و بعضاً אز وهابیان   ـ ها کتاب دیگر رא אز אهل سنت همچنین محقق محترم، آقای خرمشاهی در مقدمۀ دوّم چاپ جدید، אسامی ده

متن کامل عربی سخنان عباد و بن .) ـ در אثبات و دفاع אز مهدویت آورده אست که عمدتاً در زمان حاضر تألیف و چاپ شده אست
  .آمده אست) گردآوری مهدی فقیه אیمانی(۲، ج  "אالمام مهدی عند אهل אلسنة"کتاب باز در 
  .، دکتر سید محمد حسینی قزوینی)۳،۲،۱(مهدویت . ۶

بخش ( www.valiasr-aj.com، به نشانی "مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر"متن سه گفتار אز وی אست که در سایت 
سه گفتار به ذکر دیدگاه אهل سنت و وهابیت در موضوع مهدویت و אثبات אصالت و  אین. آمده אست" ) شبکه سالم"مربوط به 

حقانیت آن به אستناد متون آنان می پردאزد و به אشکاالتی که برخی אز آنان به عقاید شیعه در موضوع مهدویت مطرح کرده אند و 
  .ل پاسخ گفته אستنیز به אشکاالت مربوط به آن موאرد אختالفی به نحو کامالً مستند و مستد

  .ق.ه ۱۴۰۰، حسین نوری طبرسی، تهرאن، مکتبة نینوی אلحدیثة، کشف אالستار عن وجه אلغائب عن אالبصار. ۷
אین کتاب نیز بر پایه متون אهل سنت و با ذکر عبارאت آنان، אصالت مهدویت و به ویژه والدت حضرت مهدی 

  .ثبات می نمایدرא אز نسل אمام حسن عسکری א) فرجه یتعال  אهللا عج(
، شیخ نجم אلدین جعفر بن محمد אلعسکری، دאر אلزهرא، بیروت، אلمهدی אلموعود אلمنتظر عند علماء אهل אلسنة و אالمامیة. ۸

۱۹۷۷.  
دهند، حضرت مهدی  مؤلف در אین کتاب אحادیثی رא אز منابع شیعه و אهل سنت ذکر می کند که به تفکیک نشان می

. אست) אلسالم علیهم... (ز فرزندאن، پیامبر، حضرت زهرא، حضرت علی، אمام حسین، אمام سجاد، אمام باقر و א) فرجه یتعال  אهللا عج(
فرزند אمام حسن ) فرجه یتعال  אهللا عج(وی همچنین אسامی بعضی אز علمایی אز אهل سنت رא که אعترאف کرده אند، حضرت مهدی 

  .گر آورده אستאست همرאه با برخی مباحث دی) אلسالم علیه(عسکری 
  .۲۰۰۴، سید صدر אلدین صدر، دאر אلوאفدین، بیروت، אلمهدی فی کتب אلصحاح وאلسنن. ۹

. אز نسل پیامبر و אمامان شیعه אست) فرجه  یتعال   אهللا عج(אین کتاب نیز، بر پایه منابع אهل سنت ثابت می کند که حضرت مهدی 
  .دهد کند و به אشکاالت گوناگون پاسخ می ت رא بحث و بررسی میهمچنین بر אساس همین منابع، موضوعات گوناگون مهدوی

، محمد אمیر אلناصری، אلمجمع אلعالمی للتقریب بین אلمذאهب אالمام אلمهدی فی אالحادیث אلمشترکة بین אلسنة و אلشیعة. ۱۰
  .۱۴۲۷אالسالمیه ، تهرאن، 

  .تفکیک در منابع شیعه و אهل سنت آورده אست אین کتاب، روאیات مربوط به موضوعات بسیار گوناگون مهدویت رא به
های אسالمی آستان قدرس رضوی،  ، عبد אلکریم عبدאللهی، بنیاد پژوهشطبقات رאویان אحادیث مهدویت אز طریق אهل سنت. ۱۱

  .۱۳۸۵مشهد، 
روאیات אین  אین کتاب بسیار تحقیقی و تخصصی، ضمن معرفی شخصیت و אعتبار رאویان אحادیث مهدویت در متون אهل سنت،

  .ها در متون אهل سنت آورده אست رאویان رא در موضوع مهدویت، همرאه با ذکر منابع آن
در אین کتاب، عبارאت تنی چند אز دאنشمندאن بزرگ אهل سنت در אثبات و . ، دאود אلهامیאمامان אهل بیت در گفتار אهل سنت. ۱۲

  .آمده אست) فرجه تعالی  אهللا عج(אعتقاد به حضرت مهدی 
  .میالد حضرت مهدی موعود در אدبیات אهل سنت، جعفر خوشنویس. ۱۳

אین کتاب نیز دیدگاه مثبت بزرگانی אز علمای אهل سنت رא در مورد حضرت مهدی و بازتاب אعتقاد به وی رא در אدبیات אهل سنت 
  .کند بیان می

  .، لطف אهللا صافی گلپایگانیمنتخب אالثر. ۱۴
در چاپ (אصالت مهدویت אز دیدگاه بسیاری אز منابع و دאنشمندאن אهل سنت پردאخته אست و نیز بخشی אز אین کتاب به אثبات 

در زمان ) فرجه تعالی  אهللا  عج(، אسامی بیش אز هشتاد نفر אز دאنشمندאن אهل سنت که به تولد حضرت مهدی )جدید سه جلدی
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  )فرجه یتعال  אهللا عج(طول عمر حضرت مهدی 

شود، אین  مهدی موعودی که شیعه به آن معتقد אست مطرح می بارۀ درאالتی که یکی אز אشکاالت و سؤ
  ؟אست که چگونه ممکن אست فردی بیش אز هزאر سال عمر کند

توאن  אل رא مطرح کنند که برאی هر یک پاسخی درخور میهای مختلفی ممکن אست אین سؤ گروه :اسخپ
  .دאد

  ملحدאن و منکرאن خدא. ۱

אند و فقط گوאهی علوم تجربی رא  אگر אین پرسش رא کسانی مطرح کنند که منکر وجود خدא و אدیان אلهی
شده אست که هیچ حدّ و مرز قطعی و معینی برאی  پذیرند، پاسخ אین אست که אمروزه אز نظر علمی ثابت می

شود که  אز دیدگاه علوم جدید، پیری و فرسودگی بدن، تنها نوعی بیماری تلقی می. عمر אنسان وجود ندאرد
توאن مانع طول عمر אنسان رא אز میان بردאشت و به وی  منشائی مادی و فیزیکی دאرد و با אز بین بردن آن می

مانند معرفی تغذیه (های مختلف  کوشند که به گونه אز אین رو، אمروزه دאنشمندאن می. دعمری طوالنی عطا کر
مناسب و موאزین بهدאشتی، تأکید بر دوری אز عوאمل زیانبار جسمی و روحی، کشف موאد و دאروهایی خاص و 

برאی عمر אنسان  بر عمر אو بیفزאیند و به حد و مرزی هم) حتی نگهدאری بدن تحت شرאیطی ویژه مانند אنجماد
حال אگر عمر طوالنی برאی بشر، ذאتاً ممکن باشد و در زمان . عتقد نیستندکه فرאتر رفتن אز آن ممکن نباشد م

، )تری کشف خوאهد شد و در آینده هم عوאمل بیش(אیم  برده یحاضر به بعضی אز عوאمل آن به طور محدود پ
تر אو وجود دאشته باشد که  ی هم برאی عمر بسیار طوالنیهیچ مانع عقلی و علمی وجود ندאرد که علل و אسباب

گونه که، مثالً، بدن אنسان چند سال بعد אز مرگ  אکنون بر ما ناشناخته אست و بعدאً آشکار خوאهد شد، همان
توאنستند بدن رא تا هزאرאن  ایی کردن، دست یافته بودند که میپوسد ولی پیشینیان، به عوאملی، مانند مومی می

  .אز پوسیدگی کامل مصون نگه دאرندسال 

  خدאپرستان. ۲

אلعاده و حتی אمکان عمر   برאی کسی که به وجود خالق قادر مطلق معتقد אست، پذیرش طول عمر فوق
حقیقتاً خالقی که عالم هستی رא با אین عظمت . جاودאن بسیار ساده אست و هیچ مانعی برאی آن وجود ندאرد

توאند عمری بسیار طوالنی به אنسان عطا کند؟ حدّ و مرز فعلی  نامتناهی دאرد، نمیتصورناشدنی آفریده و قدرتی 
ها و قوאنین مخلوق خدאست و محال אست که خالق قادر مطلق، محکوم و مغلوب  برאی عمر بشر، یکی אز سنت

אز آن  هایی که خود وضع کرده فایق آید و عمری بیش مخلوق خویش شود و نتوאند بر یکی אز قوאنین و سنت
همچنین به אین نکته دقیق هم باید توجه کرد که אصوالً אز نظر . حد معمول و طبیعی به אنسان عطا نماید

                                                                                                                                            
ها آمده אست، که در  אند همرאه با متن عبارאت آن هאمام حسن عسکری و زنده بودن وی پس אز فوت אمام عسکری אعترאف کرد
  .میان آنان אسامی بزرگانی مانند فخر رאزی، אبن אثیر، אبن خلکان وجود دאرد

  .، محمد یعقوب بشوینقد אحادیث مهدویت אز دیدگاه אهل سنت. ۱۵
نت، به بررسی رجال و אسناد و אز متون אهل س) فرجه تعالی  אهللا عج(אین کتاب، ضمن نقل אحادیث مربوط به حضرت مهدی 

  .پردאزد ها بر אساس אین متون می אعتبار و صحت و ضعف یکایک آن
به ویژه بر אساس متون אهل ) فرجه تعالی   אهللا عج(تر אز منابع و کتب مربوط به אثبات وجود אمام زمان  همچنین برאی אطالع بیش

  www.Imammahdi-s.com.سنت، به سایت אینترنی زیر مرאجعه کنید
 אثبات  ) فرجه تعالی   אهللا عج(אمام مهدی  ←فهرست موضوعی کتب←کتابخانه  : گزینه های
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کنیم  ما به غلط گمان می. عقلی، تفاوتی بین عمر یکساله و هزאر ساله و چند میلیون ساله برאی خدא وجود ندאرد
یابی یا אیجاد یکی نزد ما دشوאرتر אز  رد و دستما تفاوت دא אلعاده برאی  خارقعمر که چون عمر طبیعی و 

دیگری אست، برאی خدאی قادر مطلق هم אین دو متفاوت אست، در حالی که برאی قدرتی نامتناهی، کامالً 
خدאپرستانی که پذیرش طول عمر حضرت . یکسان אست که عمری صد ساله به אنسان بدهد یا صد هزאر ساله

אی آنان دشوאر אست، در حقیقت قدرت خدאوند رא محدود دאنسته و אو رא عاجز و بر )فرجه تعالی  אهللا عج( مهدی
  .אند ه دست بستۀ قوאنین معمولی عالم طبیعت که مخلوق خود אوست، محسوب کرد

  یهودیان و مسیحیان. ۳

אست אز کسانی نام برده شده ) هد جدیدعهد قدیم و ع(و مسیحیان ) عهد قدیم(کتاب مقدس یهودیان  در
" یارد"سال،  ۹۳۰آمده אست که حضرت آدم " عهد قدیم"در . אند مرهای بسیار طوالنی و فوق طبیعی دאشتهکه ع

مسیحیان،  ٣٤.אند سال عمر کرده ۹۵۰سال و حضرت نوح،  ۹۶۹و  ۹۶۲، )אز نوאدگان حضرت آدم" (متوشالح"و 
، سه روز پس אز )אلسالم علیه( معتقدند که حضرت مسیح" عهد جدید"، بر אساس "عهد قدیم"عالوه بر אعتقاد به 

אست و در زمانی مرگش با همین بدن طبیعی زنده شد و تا אمروز هم، یعنی بیش אز دو هزאر سال אست که زنده 
بکشد ـ ظهور خوאهد کرد و سالیان زیاد دیگری هم ها و چه بسا صدها سال دیگر طول  ـ که ممکن אست ده

 )אلسالم علیه(ن طول عمر هزאر و چند ساله حضرت مهدی אی بر بنا. بر روی زمین حکومت خوאهد کرد
  .توאند אز دیدگاه یهودیان یا مسیحیان אشکالی بر عقاید אسالمی یا شیعی تلقی شود نمی

  אهل سنت و وهابیان. ۴

رא نقضی ) فرجه تعالی  אهللا عجل(אگر کسانی אز אهل سنت یا وهابیان بخوאهند طول عمر حضرت مهدی 
توאن با آیات قرآن پاسخ  به אشکال آنان به روشنی می) کنند که گاه هم چنین می(سوب کنند بر عقاید شیعه مح

و در بعضی متون تفسیری אهل  ٣٥کند قرآن کریم مدت رسالت نوح رא نهصد و پنجاه سال معرفی می. دאد
ه אگر ک آید می همچنین אز ظاهر آیات قرآن بر ٣٦.هزאر و هفتصد سال نوشته شده אستسنت، عمر وی تا 

بعضی אز مفسرאن אهل  ٣٧شت؛دא کرد، خدאوند אو رא تا قیامت در شکم ماهی زنده نگه می حضرت یونس توبه نمی
 همچنین قرآن کریم که مصلوب شدن حضرت عیسی ٣٨.אند کردهگونه تفسیر  آیات مزبور رא همین سنت نیز

  و جایگاه  ٣٩دאند دن مادی، زنده میپذیرد، אو رא אز همان زمان تاکنون و با همین ب رא نمی )אلسالم علیه(

אین خدאیی که به نوح عمری بیش אز هزאر  بر بنا ٤٠.کند وی رא هم نه در زمین بلکه در آسمان معرفی می

                                                 
، طول אین عمر אین ۱۷تا ۱۰، عبارאت ۱۱و باب  ۲۹، عبارت ۹و باب  ۳۱تا  ۵، عبارאت ۵در عهد قدیم، کتاب پیدאیش، باب . ٣٤

  .د آمده אستאن אفرאد و אفرאد دیگری אز نسل آدم و نوح که صدها سال عمرکرده
 .۱۴/ عنکبوت. ٣٥
  .سوره عنکبوت۱۴سیوطی، ذیل آیه " אلدر אلمنثور"אز جمله رجوع کنید به تفسیر. ٣٦
  .۱۴۳-۴/ صافات. ٣٧
  .سوره صافات۱۴۴ذیل آیه  تفسیر بیضاوی، زمخشری و تفسیر کشاف. ٣٨
  .۱۵۷- ۸/ نساء. ٣٩
ری و روאیی אهل سنت هم بعضی אز אنبیا و אولیای אلهی رא عالوه بر آیات قرآن، متون تفسی) ۱۵۸/نساء (بل رفعه אهللا אلیه . ٤٠

אربعة : روאیت می کند که شرح خود بر صحیح بخاریאز جمله אبن حجر عسقالنی در . کنند دאرאی عمر چند هزאر ساله معرفی می
אند  نفر אز پیامبرאن هنوز زنده چهار: ترجمه. אثنان فی אالرض אلخضر وאلیاس و אثنان فی אلسماء אدریس وعیسی... من אالنبیاء אحیاء 
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و  ٤١دאشت سال عطا کرد و یونس رא به نحو אعجاز آمیز، چهل روز در شکم ماهی عظیم אلجثه زنده نگه
هم در شرאیطی فوق طبیعی بیش אز چند هزאر  رא سیح یا אدریستوאنست تا قیامت هم زنده نگه دאرد و م می

قادر אست  کند، به طریق אولیٰ אلیاس عمرهای چند هزאر ساله عطا میکند و به خضر و  سال در آسمان حفظ می
عالوه بر אین چگونه ممکن . دאرد رא هم هزאر و אندی سال زنده نگه) فرجه یتعال  אهللا عج(که حضرت مهدی 

  ٤٢אشکال برאی مسلمانی که به وجود خالق قادر مطلق باور دאرد مطرح شود؟ אست אین

                                                                                                                                            
، کتاب אحادیث אالنبیا، باب فتح אلباری(دو نفر در زمین یعنی خضر و אلیاس و دو نفر هم در آسمان یعنی אدریس و عیسی ... 

خضر همان کسی : "کند که אبن حجر در همین باب אز قول بعضی אز دאنشمندאن אهل سنت نقل می). حدیث אلخضر مع موسی
و אو تا قیامت هم زنده خوאهد " رאند و سپس زنده کرد אو رא برאی صد سال می" می گوید) ۲۵۹آیه   در سوره بقره(אوند אست که خد

  ".بود
אین مطلب رא مسلم هم در صحیح خود، کتاب (و نیز אبن حجر אز رאویانی نقل می کند که خضر با دجال هم مالقات می کند 

عالوه بر אین بسیاری אز مفسرאن و محدثان אهل سنت، אدریس رא אز אجدאد نوح و مقدم . )אلفضایل، باب فضایل אلخضر آورده אست
אین بر אساس  بر  بنا). سوره مریم ۵۶، ذیل آیه تفسیر آلوسیسیوطی و " אلدر אلمنثور"تفسیر : אز جمله، نگاه کنید به(دאنند  بر אو می

خضر و אلیاس تا : "همچنین قرطبی نیز در تفسیر خود آورده אست. زنده بودن אدریس، عمر אو بالغ بر چند هزאر سال خوאهد بود
ها هم خوאهند  زمانی که قرآن بر روی زمین אست، هموאره زنده خوאهند بود و هنگامی که قرآن אز روی زمین بردאشته شود، آن

  ) ۴۳، ص ۱۱، ج فسیر قرطبیت. אن אلخضر وאلیاس الیزאالن حیین فی אالرض مادאم אلقرآن علی אالرض، فاذא رفع ماتا" (مرد
تر אز عمر فعلی حضرت مهدی  همچنین در روאیات אهل سنت، دجّال هم אز کسانی אست که عمری بسیار بیش

زنده بوده و حضرت رسول ) وآله  علیه אهللا صلی(دאرد، زیرא دستِ کم אز زمان پیامبر אسالم  )فرجه یتعال  אهللا عج(
و אو تا ) ، کتاب אالیمان، باب فی ذکر אلمسیح אبن مریم و אلمسیح אلدجالصحیح مسلم( وی رא دیده אست) وآله علیه  אهللا صلی(

همان، کتاب אلفتن (، به دست وی کشته خوאهد شد )אلسالم علیه(آخر אلزمان هم زنده خوאهد ماند و پس אز نزول حضرت عیسی 
فی فتح قسطنطنیه و خروج אلدجال و نزول عیسی אبن "و باب " فی خروج אلدجال و نزول عیسی و قتله אیاه"و אشرאط אلساعه، باب 

  ").مریم
 .سوره صافات ۱۴۲ـ ۴سیوطی، ذیل آیات " אلدر אلمنثور"تفسیر . ٤١
باره אمکان نامحدود بودن عمر  باره مبحث طول عمر و به ویژه شوאهد علمی آن و نظر دאنشمندאن در تر در برאی אطالع بیش. ٤٢

  :אنسان، אز جمله مرאجعه کنید به
  ، مهدی کامرאندیر زیستی حضرت مهدی. ۱
  ، موسی خسروی)אمکان طول عمر אز نظر تاریخ و علم: بخش( אمام حجة بن אلحسن אلعسکری. ۲
  صافی گلپایگانی نوید אمن و אمان، .۳
  ، علی دوאنیموعودی که جهان در אنتظار אوست. ۴
  سید عادل علوی  ی نظرة جدیدة،و طول אلعمر ف) فرجه یتعال  אهللا  لعج(کتاب אالمام אلمهدی . ۵
  ، אحمد علم אلهدیمنتظر جهان و رאز طول عمر. ۶
  سید محمد کاظم قزوینی ،)فرجه یتعال  אهللا  عج(طول عمر אمام زمان . ۷
  ، علی אکبر مهدی پورطول عمر אمام زمان אز دیدگاه علوم و אدیان. ۸
  آزאر شیرאزی ، بیرאز طول عمر אمام زمان. ۹
  ، سید هادی صالحیر אمام زمانرאز طول عم. ۱۰
  ، لطف אهللا صافی گلپایگانیطول عمر حضرت ولی عصر. ۱۱

و دالیل علمی و عقلی و  )فرجه یتعال  אهللا عج(אز منابع و کتب مربوط به طول عمر حضرت مهدی  شتریبهمچنین برאی אطالع 
 www.Imammahdi-s.com: نقلی آن به سایت אینترنتی زیر مرאجعه کنید

  طول عمر ←) فرجه  تعالی  אهللا عجل(אمام مهدی ←فهرست موضوعی کتب  ←کتابخانه: هایگزینه 
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  فایده و نقش אمام غایب و نحوۀ אستفاده مردم אز אو در زمان غیبت
فایده و نقش אمام معصوم، تعلیم معارف حقیقی کتاب و سنت، : "אین سؤאل هموאره مطرح شده אست که

توאند  حال אمامی که حضور ندאرد و غایب אست چگونه می. אست ها آن هدאیت مردم و رفع אختالفات گوناگون
  "אی در هدאیت مردم و אنجام شئون و وظایف مربوط به אمامت دאشته باشد؟ نقش و فایده

درست אست که وظیفه و نقش אمام معصوم، هدאیت آشکار و ظاهری مردم אست، ولی אوّالً نقش  :٤٣پاسخ
شود و ثانیاً حتی همین نقش هم در زمان غیبت، به طور کامل  نمی אمام، تنها به אین هدאیت ظاهری منحصر

در روאیات אسالمی، نحوۀ אستفاده مردم אز אمام غایب . هایی אز آن در אین زمان وجود دאرد تعطیل نیست و جلوه
  .٤٤به אستفاده אز خورشیدی که پشت אبر پنهان אست، تشبیه شده אست

بینند و  طور که مردم، قرص خورشید رא پشت אبر نمی د همانده معنا نشان می אین تشبیه زیبا و پر
کنند، ولی אنسان و حیوאن و گیاه و عالم طبیعت، אز گرما و روشنایی آن  مستقیماً אز نور آن אستفاده نمی

بینند و אز هدאیت ظاهری אو به  برند، به همین نحو هم، مردم، به دلخوאه خود، אمام رא نمی غیرمستقیم بهره می
برאی توضیح אین . جویند های مختلف سود می گیرند، ولی אز אنوאع فیوضات אو به گونه عمومی بهره نمی طور

نقش تکوینی و والیت  بارۀ درאی  گیری אز אمام در زمان غیبت، ناگزیر אز ذکر مقدمه مطلب و چگونگی بهره
  .تکوینی وی در جهان هستیم

  )אلسالم علیهم(والیت تکوینی אئمه 

نحوۀ אستفاده مردم אز אمام غایب مبتنی بر אعتقاد  بارۀ درین نکته مهم توجه کرد که دیدگاه شیعه باید به א
به والیت تکوینی אو אست و تا وقتی אین אمر به درستی درک و پذیرفته نشود، آن دیدگاه نیز درک و پذیرفته 

  .نخوאهد شد

                                                 
אی به אصل אین  قبل אز پاسخ تفصیلی به אین سؤאل باید توجه کرد که אصوالً جهل ما به فایدۀ وجود אمام غایب، هیچ لطمه. ٤٣

א بدאنیم یا ندאنیم، هیچ تأثیری در عقیده به אصل و אساس که ما אبعاد و فوאید مختلف وجود אمام غایب ر کند و אین אعتقاد وאرد نمی
، ماجرאی یکی אز אولیای بزرگ אلهی، که روאیات شیعه و سنّی אو رא ۶۵ـ  ۸۳زیرא قرآن کریم، در سورۀ کهف، آیات . مهدویت ندאرد

کند و سه  رא بیان می) אلسالم علیه(کنند، و همسفر شدن وی با حضرت موسی  معرفی می) אلسالم  علیه(همان حضرت خضر 
אگر . شمرد مخفی بود، بر می) حضرت موسیٰ(نمونه אز نقش و فایدۀ وجود وی در جهان رא، که حتی بر پیامبر אولی אلعزم آن زمان 

کرد، ما به کلی אز نقش وی در جهان و شاید حتی אز אصل وجود وی هم برאی همیشه  قرآن همین سه مورد رא هم معرفی نمی
  .دیممان خبر می بی

אشکال مربوط به فایده وجود אمام غایب، گاه אز سوی آن گروه אز אهل سنت نیز که معتقد به غیبت و طول عمر حضرت مهدی 
אند  طور که پیش אز אین אشاره شد، دאنشمندאن بزرگ אهل سنت در متون معتبر خود روאیت کرده אما همان. شود نیستند، مطرح می

هنوز ) אلسالم علیهم(گر אز אولیای אلهی دورאن گذشته، یعنی عیسی و אلیاس و אدریس غیر אز حضرت خضر، سه تن دی"که 
دאند که نقش و تأثیر آنان در جهان و زندگی אنسان چگونه אست ولی אین  کس אز אهل سنت، نمی אما אز سوی دیگر هیچ". אند زنده
طور که جهل ما به  אین، همان  بر بنا. بار متون یاد شده ندאردها تأثیری در אعتقاد آنان به وجود אین אفرאد و یا אعت אطالعی آن بی

אی  ها و یا אعتقاد ما به آنان لطمه نقش و فایده אین אولیای אلهی غایب در جهان و زندگی مادی و معنوی אنسان، به אصل وجود آن
بارۀ وجود אو یا  بشر، هیچ אشکالی در אطالعی ما هم אز فایده و نقش אمام غایب در جهان و حیات تکوینی و تشریعی زند، بی نمی

 .کند عقیده ما אیجاد نمی
رجوع . نقل شده אست) אلسالم علیه(و אمام زمان ) אلسالم علیه(و אمام صادق ) وآله علیه  אهللا صلی(אین تشبیه، אز رسول אکرم . ٤٤

 .۸و  ۷و  ۶، אحادیث "علة אلغیبة و کیفیة אنتفاع אلناس به فی غیبته"، باب ۵۲، ج بحار אالنوאر: کنید به
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نی، حتی در متون אهل سنت، وجود دאرد، به אعتقاد شیعه، که برאی אثبات آن دالیل عقلی و نقلی فرאوא
شود، بلکه אو دאرאی والیت تکوینی نیز هست،  نقش و شأن אمام، تنها در هدאیت دینی ظاهری خالصه نمی

قادر אست  ها آن یعنی خدאوند به وی علم و قدرتی بسیار عظیم و فوق אلعاده عطا کرده אست که با אستفاده אز
אلعاده אنجام دهد که אز   نهان אست אشرאف علمی دאشته باشد و אعمالی خارقکه بر بسیاری אموری که אز ما پ

حتی متون معتبر אهل سنت نیز بر אمکان و وجود אین والیت تکوینی در אفرאدی  ،قدرت دیگرאن خارج אست
وאهی گ) آلهو علیه אهللا صلی(خاص، غیر אز پیامبرאن، مانند אولیای بزرگ אلهی و بعضی אز صحابه پیامبر אکرم 

  ٤٥.دهد می
  :کنیم حال با توجه به אین مقدمه به برخی אز فوאید مهم وجود אمام غایب אشاره می

  وساطت در فیض .۱

אز אین رو خدאوند در قرآن، . سنت אلهی بر אین אست که هر کاری رא در عالم אز طریق وسایط אنجام دهد
قبض روح אنسان : مانند(دهد  אت نسبت میبسیاری אز אمور رא هم به خود و هم به فرشتگان یا سایر موجود

                                                 
אی به אفرאد و به ویژه אصحاب پیامبر אکرم  אلعاده  های تکوینی خارق در بعضی אز متون אهل سنت و حتی وهابیان، قدرت. ٤٥

אز جمله، אبن . دאنند ها شرک می که وهابیان، نسبت دאدن אین אمور رא به אنسان نسبت دאده شده אست، با آن) وآله علیه  אهللا صلی(
به " ساریه"سپاهی رא به فرماندهی فردی به نام ) خلیفۀ دوّم(عمر بن خطاب : نویسد می) گذאر و رهبر אصلی تفکر وهابی پایه(تیمیه 
אلعاده دریافت که سپاهش در حال    خوאند به نحوی خارق فرستاد و هنگامی که بر روی منبر خطبه می) نهاوند(אی دور  منطقه

ساریة هم صدאی عمر رא شنید و عمل کرد  ).یا ساریة אلجبل" (ة به کوه پناه ببرساری" شکست אست و אز روی منبر فریاد زد
: و نیز. باب אالقول فی مومنی אلجن  ،۸۸، ص ۱۳ج : و نیز... . ، فصل فی אلفرق بین אالرאدة و۲۷۸، ص ۱۱، ج مجموع אلفتاوی(

  ).آورده אست ۹۳، ص ۶، ج אلبدאیه وאلنهایهیر هم، در אین ماجرא رא אبن کث. ۱۴۰و  ۱۳۶ص   ،۸و ج  ۳۳، ص ۶، ج منهاج אلسنة
ها یا صدها کیلومتر به نحو אعجازآمیز  که אو אز فاصلۀ ده אلعاده به عمر نسبت دאده شده אست، مانند אین  در אین قصه، چند אمر خارق

خود رא به گوش فرمانده سپاه و فوق طبیعی אز אین حادثه مطلع شده אست، و یا موفق شد که אز فاصلۀ صدها کیلومتری صدאی 
به گوش دیگرאن رسانده אست، تفاوتی ) مثالً به وسیلۀ فرشتگان(אین توجیه که خدא אو رא مطلع کرده و یا صدאی وی رא . برساند

کند، زیرא אوالً هرگونه قدرت و والیت تکوینی، و حتی قدرت بر אنجام אمور عادی و طبیعی، در هر فردی אز ناحیۀ  אیجاد نمی
دאست و ثانیاً אگر خدאوند چنین زمینه و אمکاناتی رא برאی خلیفۀ دوّم فرאهم کرده אست، قادر אست که برאی هر کس دیگر هم خ

אلعاده عطا کند و یا به وسیلۀ فرشتگان و یا אز هر طریق دیگر אو رא موفق به אنجام   אین אمکان رא אیجاد کند و به אو علمی خارق
אلعاده رא    های خارق عالوه بر אین هیچ لزومی هم نیست که هموאره אز خودِ אنسان قدرت. عی نمایدعادی و فوق طبی عملی غیر

طور که در جلسات گذشته هم گفته شد، خدא به خودِ  نفی کنیم و آن رא مستقیماً به خدאوند یا به فرشتگان نسبت دهیم، زیرא همان
אی بسیار دور  אنست تخت بلقیس رא در یک چشم به هم زدن אز فاصلهیکی אز یارאن حضرت سلیمان قدرتی عطا کرده بود که تو

حاضر کند و یا به حضرت عیسی قدرت شفای بیمارאن و אحیای مردگان و אِخبار אز غیب دאده بود و برخالف نص صریح آیه אست 
  .که بگوییم خدאوند خودش مستقیماً و یا یکی אز فرشتگانش آن تخت رא حاضر کرده אست

אلعاده   کنند، در آثار خود אمور خارق ن تیمیه، که وهابیان به پیروی אز אو אنتساب אعمال خارق אلعاده رא به אفرאد אنکار میهمچنین אب
مجموع "وی در کتاب ). ۲۱۳تا  ۲۱۱אلنبوאت، ص (دهد، مانند زنده کردن مردگان  بسیاری رא به אولیاء و صالحین نسبت می

ها رא نه فقط در گذشته و زمان אنبیا، بلکه در زمان حال هم  کند و آن یادی אز אین موאرد رא ذکر میهای بسیار ز  نیز نمونه" אلفتاوی
و تحقق אین کرאمات رא ناشی אز تقوא و عمل صالح و ) ۲۸۲تا  ۲۷۴، ص ۱۱، ج ...فصل فی אلفرق بین אالرאدة و(دאند  صادق می

  .دאند پیروی آنان אز خدא و رسول می
و אمامان هم به علت پاکی و تقوא و مقام بندگی ) وآله علیه אهللا صلی(الی دאرد که خدאوند به אهل بیت پیامبر אکرم אین چه אشک  بر بنا

های  ها و والیت دهد ـ قدرت ها نسبت می آنان ـ که آیات قرآن و متون אهل سنت باالترین مرאتب پاکی و عبودیت رא به آن
  .ها عطا کرده باشد علم غیب رא که در אدאمه بحث خوאهد آمد ـ به آنتکوینی خاصی ـ و אز جمله وساطت در فیض و 
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فیض وجود و بسیاری אز ...). هنگام مرگ، تدبیر אمور تکوینی عالم، شفا دאدن، روزی دאدن، هدאیت کردن و 
ها محروم  رسد که אگر آن وسایط نباشند، دیگرאن אز אین فیض کماالت نیز אز طریق وسایطی به موجودאت می

. در رأس אین وسایط فیض قرאر دאرند )אلسالم علیهم(مبر אکرم و אهل بیت אو به عقیدۀ شیعه، پیا. مانند می
אند و  علمای بزرگی אز אهل سنت نیز אین وساطت در فیض رא برאی بعضی אز אنبیا و אولیای بزرگ אلهی پذیرفته

  ٤٦.אند نستهوجود אینان رא عامل אمنیت مردم زمین و نبودنشان رא موجب هالکت و نابودی زمین و مردم آن دא

                                                 
. אربعة من אالنبیاء אحیاء אمان الهل אالرض: "کند که روאیت می) شرح صحیح بخاری" (فتح אلباری"אبن حجر عسقالنی، در . ٤٦

אند و عامل אمنیت و بقای  ند که زندهچهار پیامبر هست: یعنی". אثنان فی אالرض אلخضر وאلیاس وאثنان فی אلسماء אدریس و عیسی
باب   אحادیث אالنبیاء،(אدریس و عیسی : אند خضر و אلیاس، و دو نفر دیگر در آسمان: אند ها در زمین دو نفر אز آن. אند مردم زمین

  ).אلسالم حدیث אلخضر مع موسیٰ علیهما
אز رאویان و منابع مختلف، روאیات " אلدر אلمنثور""ر در تفسی) شناس بزرگ אهل سنت مفسّر و قرآن(همچنین جالل אلدین سیوطی 

به نام אبدאل   خدאوند در روی زمین אز بعد אز حضرت نوح، אولیایی،"ها אین אست که  کند که مجموع محتوאی آن متعددی رא نقل می
دאرد و  عذאب رא אز مردم زمین بر میها و شأن و مقام آنان، زمین و مردم رא بر پا نگه دאشته אست و  یا אوتاد، دאرد که به وאسطۀ آن

دهد  رویاند و به مردم روزی می میرאند و گیاهان رא می کند و می دهد و زنده می کند و مؤمنین رא یاری و نصرت می بارאن نازل می
شود که  یگفته م" אبدאل"به אین جهت به آنان . کند کند و زمین برکات خود رא خارج می ها دستگیری و فریادرسی می و אز آن

ماند، زیرא אگر آنان روی  ها خالی نمی زمین هرگز אز وجود آن. شوند آنان می) بَدَل(هرگاه یکی אز آنان بمیرد، אفرאدی دیگر جانشین 
آنان אز شدت پرهیزکاری و حسن نیت ). ولوال ذلک هلکت אالرض ومن علیها(شوند  زمین نباشند، زمین و همۀ مردم آن نابود می

سیوطی به صحت بعضی ). سورۀ بقره ۲۵۱، ذیل آیۀ "אلدر אلمنثور" تفسیر " (אند یرخوאهی به چنین مقام رفیعی رسیدهو پاکدلی و خ
ها رא אز آثار علمای بزرگ אهل سنت مانند אحمد بن حنبل، حکیم ترمذی، طبرאنی،  کند و برخی אز آن אز אین אحادیث تصریح می

حج نیز ذکر   سورۀ ۲۶سورۀ بقره و آیۀ  ۱۲۸ن وی بعضی אز אین روאیات رא ذیل آیۀ همچنی. کند אبن حبّان، אبن عساکر، نقل می
  .کند می

شود در کتاب  محمد بن یوسف אلصالحی אلشامی نیز که حتی در میان وهابیان نیز אز دאنشمندאن معتبر אهل سنت محسوب می
ها رא با معیارهای بُخاری و  کند و آن و دیگرאن ذکر می، برخی אز روאیات یادشده رא אز قول אحمد بن حنبل "سبل אلهدی وאلرشاد"

  ).۲۵۶، ص ۱ج (خوאند  مُسلم، صحیح می
گیرد  ترین دאنشمندאن אهل سنت אست، پس אز تأیید صحت حدیث ثقلین، אز آن نتیجه می نور אلدین سمهودی نیز، که אز برجسته

بیت روی زمین حضور دאشته باشد و سپس در אدאمه سخن که بر אساس אین حدیث الزم אست که تا قیامت حتماً یکی אز אهل 
אند  به همین دلیل، אهل بیت مایۀ אمنیت مردم زمین" (ولهذא کانوא אماناً الهل אالرض، فاذא ذهبوא ذهب אهل אالرض: ("אفزאید خود می

حاکم نیشابوری هم אز پیامبر ) ۲۴۴، ص جوאهر אلعقدین. شوند و אز אین رو אگر אز روی زمین بردאشته شوند، مردم زمین نابود می
אنا אمان الصحابی ما کنت فاذא ذهبت אتاهم ما یوعدون وאهل بیتی אمان المتی فاذא "(: کند روאیت می) وآله  علیه אهللا صلی(אکرم 

که ] بیبال و عذא[پس אگر אز میان بروم، آن . ذهب אهل بیتی אتاهم ما یوعدون؛ من تا زمانی که هستم مایۀ אمنیت אصحابم هستم
پس אگر אهل بیتم אز میان بردאشته . ها خوאهد آمد و אهل بیت من مایۀ אمنیت אمت من هستند ها وعده دאده شده بر سر آن به آن

، کتاب אلتفسیر، אلمستدرک علی אلصحیحین. ها خوאهد آمد که به אمت من وعده دאده شده אست، بر سر آن] بال و عذאبی[شوند، آن 
. حاکم نیشابوری در אنتهای אین روאیت، آن رא با معیارهای بخاری و مسلم صحیح دאنسته אست). یث هفتمتفسیر سورۀ زخرف، حد

کند  אبن حجر مکّی نیز ضمن بحث אز حدیث ثقلین، אهل بیت رא عامل אمنیت مردم زمین دאنسته و روאیاتی رא در تأیید آن ذکر می
فاذא ذهب אلنجوم ذهب אهل אلسماء وאذא ذهب «: "کند نقل می) وآله علیه  אهللا  لیص(و אز אحمد بن حنبل אین روאیت رא אز پیامبر אکرم 

روند و אگر אهل بیت من אز بین بروند، مردم زمین  אگر ستارگان אز بین بروند، אهل آسمان אز بین می" (אهل بیتی ذهب אهل אالرض
  .، فصل אوّل، آیۀ هفتم۱۱، باب אلصوאعق אلمحرقه) אز بین خوאهند رفت

توאنند کسانی مانند  אندیشند، אعتقاد به وساطت در فیض شرک محسوب شود، آیا می گونه که وهابیان می אین אگر آن  بر ابن
رא مشرک و وאجب אلقتل بدאنند؟ به אین ترتیب، אعتقاد به نفش وساطت در ... حنبل و ترمذی و سیوطی و طبرאنی و   بن  אحمد

و روאیات אهل ...) مانند آیات تطهیر و مباهله و(، که به دلیل آیات قرآن )و آله  لیهع אهللا صلی(فیض برאی אهل بیت رسول אکرم 
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  هدאیت و تربیت باطنی و معنوی غیر مستقیم .۲

. پیش אز אین گفته شد که خدאوند به بعضی אز پیامبرאن، مانند حضرت אبرאهیم، مقام אمامت عطا کرده אست
ها אز مقام رسالت אو  אین مقام، غیر אز نبوت و رسالت אست، زیرא وی هنگامی אین مقام رא دریافت کرد که سال

همچنین אین مقام، غیر אز پیشوאیی دینی و هدאیت ظاهری مردم אست، زیرא אو هنگامی هم که مقام . تگذش می
אند، אمامت،  طور که بعضی אز مفسرאن گفته אز אین رو، همان. رسالت دאشت، هادی و پیشوאی دینی مردم بود

هدאیت باطنی و روحی غیر  مقامی אست که دאرندۀ آن قادر אست، عالوه بر هدאیت ظاهری، مردم رא אز طریق
باالترین مقام אمامت رא دאرند، یعنی  )אلسالم علیهم(پیامبر אکرم و אهل بیت گرאم אو . مستقیم به کمال برساند

خدאوند با علم و قدرتی خاص که به آنان عطا کرده אست، بر אحوאل و قلوب و آمادگی אفرאد برאی هدאیت אشرאف 
و روح و باطن آنان نفوذ و تصرف کرده و کسانی رא که زمینه و אستعدאد هدאیت و آگاهی دאرند و قادرند در ذهن 

های بسیار زیادی אز אین نوع هدאیت  تاریخ شیعه אز آغاز تاکنون نمونه ٤٧.دאرند، به کمال مطلوب، هدאیت نمایند
                                                                                                                                            

شوند،  ترین אولیای אلهی در אمت אسالم محسوب می ترین و باتقوאترین مردم، دست کم یکی אز بافضیلت سنت، אگر نگوییم پاک
 . گونه مانع عقلی و نقلی ندאرد و کامالً پذیرفتنی אست هیچ
به تصریح قرآن مجید، خدאوند به . عجب کرد که چگونه ممکن אست אفرאدی אز دل و باطن آدمیان خبر دאشته باشندنباید ت. ٤٧

و אطالع אز قلوب ) ۲۷و  ۲۶، جن، ۱۰۲/ ، یوسف۴۹/ ، هود۱۷۹و  ۴۴/ آل عمرאن(کند  خوאهد علم غیب عطا می کسانی که می
توאنست אز درون  با علمی که خدא به אو عطا کرده بود می) אلسالم یهعل(حضرت عیسیٰ . مردم هم یکی אز مصادیق علم غیب אست

کند، قادر אست  همان خدאیی که علم به درون خانه گِل رא به کسانی عطا می). ۴۹/ آل عمرאن(ها خبر دهد  های مردم به آن خانه
گونه  علم غیب هیچ تفاوتی ندאرد، همان نماید و برאی אو אعطای אین دو که علم به درون خانۀ دل رא هم به برگزیدگانش عطا می

جالب و درخور تأمل אست که خود אبن تیمیه که وهابیان خود . که אعطای علم غیب و علوم معمولی به אفرאد برאی אو تفاوت ندאرد
کنند، در  دאنند و با אستناد به آرאی وی نسبت دאدن علم غیب رא به مخلوقات، نادرست و شرک محسوب می رא پیرو عقاید אو می

ها  کند و معتقد אست که چنین אفرאدی در همۀ زمان دאرאی علم غیب معرفی می) אعم אز صحابه و دیگرאن(آثارش אفرאد بسیاری رא 
، ۸، ج אلسنة  منهاج. (برد وجود دאرند و کتبی رא هم אز بعضی بزرگان אهل سنت، مانند אحمد بن حنبل، در توصیف אین אفرאد نام می

  ).۹۱، ص ۱۸فصل 
ترین شاگرد אبن تیمیه אست، علوم غیبی و غریبه بسیاری رא به خود אبن تیمیه  که برجسته" אبن قیم جوزی"تر آن אست که  جالب

) و אز دیگرאن شنیده אم(אم و آنچه رא هم خود مشاهده نکرده  אمور عجیبی رא شخصاً אز אو مشاهده کرده: "گوید نسبت می دهد و می
ها پیش אز وقوع، خبر  برאی نمونه، אبن تیمیه سال". ها نیاز به تألیف کتابی بزرگ و حجیم دאرد تمام آنتر אست و ذکر  بسیار بیش

شوند و وقوع אین جنگ و پیروزی هم אز  کنند و مسلمین در אین نبرد پیروز می غیبی دאد که قوم تاتار به ممالک אسالمی حمله می
یعنی من با אطالع אز لوح محفوظ אین خبر (عه رא در لوح محفوظ ثبت کرده אست مقدرאت حتمی אست نه אحتمالی، زیرא خدא אین وאق

: گوید אبن قیم می). אم، در حالی که شیعه، אحاطه بر لوح محفوظ رא حتی به پیامبر و אئمه هم نسبت نمی دهد غیبی رא دאده
کند و אز قول אبن تیمیه  ای غیبی אو رא بازگو میوی سپس چند نمونه دیگر אز אخباره! دאد تیمیه مانند بارאن خبرهای غیبی می אبن
توאند  گویی نماید، ولی نمی دهد پیش ها رخ می چشمان אفرאد، حوאدثی رא که برאی آن توאند با نگاه به چهره و گوید که אو می می
زندگی شخصی و אمور باطنی אو  אبن تیمیه אز"که : گوید سپس אبن قیم می. ها رא بازگو نماید، چرאکه آنان تاب شنیدنش رא ندאرند آن

ها رא برאی کسی به زبان نیاورده و אز حوאدثی در آینده خبر دאده אست که دقیقاً رخ  چیزهایی رא به وی خبر دאده אست که هرگز آن
ت که خود אند، چندین و چند برאبر آن چیزهایی אس دאده אست و آن אمور غریبه و אخبارهای غیبی که دیگر אفرאد אز אبن تیمیه دیده

אبن قیم در אدאمۀ אین مطلب ). ، فصل אلفرאسة אلثالثة۴۸۹ـ  ۹۰، صص ۲، ج مدאرج אلسالکین. (אو אز אستادش مشاهد کرده אست
یابند،  دهد که عالوه بر مؤمنانی که به علت אیمان و طهارت نفس و صدق و خلوص به אین کشف و کرאمت دست می توضیح می

کنند، אین شیاطین אخبارهای غیبی رא به آنان אلقا  چون شیاطین رא אطاعت و بندگی می אفرאد شیطان صفتی هم هستند که
  ).۴۹۳ـ ۴همان، صص . (نمایند  می

بارۀ سیر و سلوک قلبی و روحی و عرفانی אختصاص دאرد،   به طور کلی، אبن قیم در אین کتاب، که به شرح موضوعات گوناگون در
دهد و به ویژه کسانی رא که نفس خود رא  نسبت می)  אعم אز مؤمن و غیر مؤمن(به אفرאدی אی رא  های خارق אلعاده علوم و قدرت
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ا یک نگاه و بدون کنیم که گاه ب به همین علت אست که در تاریخ زندگی אئمه مشاهده می. باطنی رא در بر دאرد
ریاحی در عرض  یزید بن ساختند و یا حرّ هیچ سخنی אز کسی که دشمن אهل بیت بود، دوستدאر אهل بیت می

شود و به  که کالمی ظاهری شنیده باشد، سرאپا متحول و منقلب می چند ساعت با عنایت و لطف אمام و بی آن
نیز در مقام אمام وقت و با ) فرجه تعالی אهللا عج(حضرت مهدی . یابد باالترین مرאتب هدאیت و قرب دست می

توאند  آگاهی و אشرאف و قدرتی که خدאوند به אو عطا کرده אست، אز אحوאل و درون همگان با خبر אست و می
های אمام  ترین وظایف و شئون و نقش یکی אز مهم. کسانی رא که لیاقت دאرند به کمال الیقشان هدאیت نماید

אین هدאیت باطنی در زمان حضور אمام هم وجود . در غیبت، همین نوع هدאیت אست )فرجه  الیتع אهللا عج(زمان 
دאرد و مختص به زمان غیبت نیست، زیرא در همان زمان حضور هم، אمکان אستفاده אز هدאیت ظاهری אمام 

  .برאی همۀ مردم روی زمین وجود ندאرد

  אمکان אرتباط روحی و معنوی مردم با אمام معصوم. ۳

درست אست که در زمان غیبت، رאه אرتباط و تماس حضوری و مستقیم مردم، به نحو عمومی و אختیاری، 
توאنند  مانع אست و می با وی کامالً باز و بی ها آن אما رאه אرتباط روحی و قلبی و معنوی  با אمامشان بسته אست،

اد אو باشند و با وی אرتباط قلبی دאشته در هر لحظه که بخوאهند و حتی در تمام ساعات و لحظات زندگی به ی
هر چه אین معرفت در وجود . شدت و ضعف אین אرتباط به شدت و ضعف معرفت به אمام بستگی دאرد. باشند

تر خوאهد بود و אین معرفت و אرتباط  تر باشد، אرتباط روحی و معنوی آنان هم با אمامشان قوی אفرאد عمیق
هرچند تحصیل אین אمور، با حضور אمام معصوم، . אی دאرد سیار سازندهحاصل אز آن ثمرאت قلبی و عملی ب

دאر אست، در زمان غیبت אمام،  که گاه بسیار هم عمیق و ریشه تر آن تر خوאهد بود، ولی کسب درجات پایین کامل
ا گیری אز ثمرאت אین אرتباط و معرفت، مشروط به אرتباط حضوری مستقیم ب بهره. پذیر אست کامالً אمکان

پیشوאی אلهی معصوم نیست چه بسیار بوده و هستند کسانی که هرگز با رهبر معصوم زمانشان مالقات نکردند، 
تر بوده  تر و عمیق אند، بسیار بیش ها در حضور وی بوده ولی אیمان و אعتقاد و معرفتشان אز کسانی هم که سال

نشد و אیمان مثال زدنی ) آلهو علیه אهللا لیص(پیامبر אکرم ماجرאی אویس قرن که هرگز موفق به دیدאر . אست
 که ،کنیم تر بود و یا אولیاء و مؤمنانی که אمروزه مشاهده می وی که حتی אز אیمان بسیاری אز אصحاب هم قوی

که هیچ یک אز معصومین رא دیده باشند، אز باالترین درجات אیمان و یقین و معرفت برخوردאرند، אز  بی آن

                                                                                                                                            
ها  کند که بین آن و אفرאدی رא دאرאی علم لدنّی معرفی می) به بعد ۴۷۲همان، ص (دאند  אند، صاحب چنین علومی می تهذیب کرده

توאنند بر  صدق می کند که אهل אهل سلوک نقل می و אز برخی) به بعد ۴۷۵همان، صص (و عالم غیب، حجابی وجود ندאرد 
؛ وی بعضی אز )۴۸۵همان، ص (אحوאالت قلبی مردم آگاهی یابند و به درون قلوب آنان نفوذ کنند و در آن دخل و تصرف نمایند 

رאد، אز نیّات و אعمال شود که آنان قادر بودند با نگاه به אف کند و مدعی می خلفا و אصحاب پیامبر رא دאرאی چنین علومی معرفی می
  ).۴۸۵ـ ۶همان، ص (گذشته آنان مطلع شوند 

) غیر אز پیامبرאن(אین در جایی که، بر אساس אین عبارאت و بسیاری دیگر אز متون مهم אهل سنت، אفرאدی پاک سیرت   بر بنا
جای אنکار یا تعجب אست که אهل بیت  توאنند علوم غیبی دאشته باشند و بر قلوب و نیّات و אحوאل باطنی مردم آگاهی یابند، چه می

که به ) אلشریف فرجه تعالی אهللا  لعج(پیامبر، که قرآن، طهارت مطلق و کامل آنان رא تضمین کرده אست، و حضرت مهدی 
در متون אهل سنت، جزءِ אهل بیت و حتی مقامش אز حضرت مسیح ) وآله علیه  אهللا صلّی(تصریح روאیات رسول אکرم 

، بر )کند گذאرد و با אو بیعت می چرא که در روאیات آنان آنان هم، حضرت عیسی پشت سر وی نماز می(التر אست با) אلسالم علیه(
قلوب و אحوאالت باطنی آدمیان، אشرאف و آگاهی دאشته باشند و آن رא به אذن אلهی هدאیت و متحول نمایند و هنگامی که حتی 

گونه علوم  توאند به אولیای پاک خویش אین غیبی אلقا کنند خدאی قادر مطلق نمیهای شیطان صفت، אخبار  شیاطین قادرند به אنسان
  های خارق אلعاده رא عطا نماید؟  و قدرت
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گونه אفرאد حضور و غیبت معصوم، تفاوت چندאنی ندאرد، زیرא אین غیبت موجب  برאی אین. های אین אمرند نمونه
در توصیف و قدر و منزلت אین گروه אز مؤمنان ) אلسالم علیه(אمام سجاد . شود نمی ها آن אیمانی یا کم אیمانی بی
  :فرماید می

نتظر ظهورش که معتقد به אمامت אو و م) حضرت مهدی(مسّلماً אهل زمان غیبت אو 
 زیرא خدאی متعال چنان عقل و فهم و معرفتی به ،ها باالترند هستند، אز مردم همۀ زمان

شده ) مستقیم و حضوری(عطا کرده אست که غیبت برאیشان، به منزلۀ مشاهده  ها آن
  ٤٨.אست

تر  یمانبدیهی אست که چنین אفرאدی אز אرتباط روحی و قلبی با אمام غایبشان بسیار بیش אز אفرאد کم א
، ناظر به همین کسانی אست که در زمان غیبت )آلهو علیه אهللا صلی(ر אز رسول אکرم برند و حدیث زی بهره می

  :برند حضرتش אز نور والیت אو فیض می

مند  قسم به خدאیی که مرא به پیامبری مبعوث کرد، مردم در زمان غیبتش אز אو بهره
  ٤٩.دگیرن شوند و אز نور والیتش روشنایی می می

  مشمول دعای אمام شدن .۴

 )فرجه  تعالی אهللا عج(یکی אز عوאملی که درجۀ قرب و אرزش معنوی هر אنسانی رא نزد خدאوند و אمام زمان 
کند، همان درجۀ אرتباط خالص روحی و معنوی و قلبی אو با אمام زمانش به ویژه در دورאن غیبت  مشخص می

یکی אز وظایف یا . شود مشمول دعای حضرتش وאقع میکبری אست و هرکس به میزאن همین درجه قرب 
אمت آن אست که وی برאی مردم و به ویژه مؤمنان و صالحان و پیروאنش  بارۀ درفضل و אلطاف אمام هر عصر 

دعا نماید و بخشش گناهان و برطرف شدن بالها و مشکالت و אفزאیش אیمان و عمل صالح و عاقبت به 
نان رא אز درگاه ربوبی طلب نماید و وאضح و مسلم אست که تأثیر دعای خیری و مقامات علمی و عملی آ

یکی אز . معصوم که خدא אجابتش رא تضمین کرده אست با تأثیر دعای خود یا دیگرאن قابل مقایسه نیست
ها به ویژه در زندگی مؤمنان ناشی אز همین دعاهای حضرت  ترین علل توفیقات مادی و معنوی אنسان مهم

אین نقش و فایده عظیم אمام در غیبت و حضور وی تفاوتی . در حق آنان אست )تعالی فرجه אهللا عج(ولی عصر 
  .وقفه و در تمام אیام زمان غیبت و حضور تدאوم دאرد ندאرد و بی

  אمکان مشاهده و אرتباط حضوری و مستقیم با אمام در زمان غیبت .۵

، ولی אین به معنای آن نیست که אمکان گفته شد که در غیبت کبری، باب نیابت خاصه بسته אست
  .مشاهده و אرتباط حضوری و مستقیم אفرאد با אمام زمانشان به هیچ وجه وجود ندאرد

در زمان غیبت کبری אین אمکان وجود دאرد که با אذن אلهی و صالحدید آن حضرت، کسانی به حضور وی 
و تعدאد کسانی که در دورאن غیبت به شرف . های مختلف אز محضر وی فیض بگیرند شرفیاب شوند و به گونه

                                                 
 .۱۲۲، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر .٤٨
  .۹۳همان، ص . ٤٩
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سازی אین تشرفات به  تا آن جا که زمینه ٥٠אند אز شماره بیرون אست אین توفیق، مشرف و مفتخر شدهאفتخار 
ترین شرط אین تشرفات אست که آنان رא تا حدّی با  دست خود אفرאد אست، پاکی و تقوאی אلهی در אفرאد، مهم

אند אز  بعضی אز کسانی که توفیق مالقات با حضرتش رא دאشته. سازد نزدیک میאمام معصومشان، هم سنخ و 
אین چنین نیست که  بر بنا. אند مند شده های معرفتی و ظاهری آن حضرت هم به درجات مختلف بهره هدאیت

 گیری אز هدאیت ظاهری وی به طور  در زمان غیبت کبری، رאه אرتباط حضوری مردم با אمامشان و حتی بهره
شایان ذکر ٥١.های فوאید وجود آن حضرت در دورאن غیبت אست مطلق بسته باشد و אین یکی دیگر אز جلوه

אست که مالقات با آن حضرت منحصر به شیعیان و یا حتی مسلمانان نیست و گاه אین אفتخار نصیب غیر آنان 
  ٥٢.هم شده אست

                                                 
  :زم אستها توجه به چند نکته ال و گزאش آن) אلشریف فرجه  تعالی  אهللا  لعج(بارۀ تشرفات خدمت حضرت صاحب אالمر  در. ٥٠
طرفه אست، یعنی تنها به אرאدۀ آن حضرت بستگی دאرد و به  رאهی یک) אلشریف  فرجه تعالی אهللا  عجل(مالقات با אمام زمان . ۱

  .شود صرف خوאست و אرאدۀ مردم محقق نمی
گویند و  دروغ میکسانی که عمدאً ) אلف: شوند کسانی که אدعای رویت و مالقات با آن حضرت رא دאرند به سه دسته تقسیم می. ۲

کسانی که ) ج. ها حقیقت دאرد אند و تشرّف آن کسانی که در אدعای خود صادق) ب. و قصد فریب و سوء אستفاده אز مردم رא دאرند
אند و به אشتباه  گویند و شیّاد نیستند، אما در مشاهده خود گرفتار نوعی توهم و تخیل و یا کشف و شهود باطل شده عمدאً دروغ نمی

ها  آن مشاهدאت حقیقت ندאرند و یا مدعیان آن  אین درست אست که همۀ بر بنا. אند کنند که حضرتش رא مشاهده کرده میخیال 
صدאقت و سجایای אخالقی بسیاری אز کسانی که چنین אدعایی . توאن دروغ دאنست ها رא هم نمی گویند، ولی همۀ آن رאست نمی

. سازد ها مطمئن می ما رא به صحت بسیاری אز אین گزאرش  ری که وجود دאشته אست،آو אند و یا شوאهد و قرאین אطمینان دאشته
  .شود ها و אدعاهای صادق در אین مورد در طول تاریخ به هزאرאن مورد بالغ می گزאرش

 تشرفات حقیقی אختصاص به مشاهیر و بزرگان و علما و فقها ندאرد، بلکه ممکن אست شامل هر אنسان پاک و صالحی که. ۳
والیت و عشق و محبت אو رא در دل دאرد و یا به طور کلی هر کسی که حضرتش صالح بدאند بشود، هرچند که فردی گمنام و אز 

  .אند گونه אفرאد بوده אند אز همین אقشار معمولی و یا سطح پایین جامعه باشد؛ אغلب کسانی که چنین توفیقی دאشته
אند، אو رא در همان حال تشرّف  کسانی که توفیق مالقات آن حضرت رא دאشته مۀ ضرورتی ندאرد و چنین هم نبوده אست که ه. ۴

אند که אو همان مهدی  های دیگر دریافته گاه אفرאد هنگام دیدאر وی بر אساس معرفی خود آن حضرت و یا به صورت. بشناسند
  .אند אو شده موعود אست و یا بعد אز جدא شدن אز وی، با قرאین و شوאهدی خاص متوجه هویت אلهی

شود، در بسیاری אز  جا که دیدאر با آن حضرت، بر خالف روאل معمولِ زمانِ غیبت אست و غالباً אمری سرّگونه محسوب می אز آن. ۵
אوقات نباید برאی دیگرאن یا برאی آنانی که صالحیت و אهلیت شنیدن چنین مطالبی رא ندאرند نقل شود، אما نقل אین تشرفات برאی 

صالحیت و یا در موאردی که هدف אز אین نقل، نه خودنمایی و ریاکاری و یا سوء אستفادۀ گوناگون، بلکه هدאیت و تربیت אفرאد با 
 .אفرאد باشد مانعی ندאرد

  :توאن به کتب زیر مرאجعه کرد های אین تشرفات می برאی آگاهی אز برخی نمونه. ٥١
  .، محمد رضا باقی אصفهانیبه علما و طلّاب) אلشریف فرجه  تعالی אهللا عجّل(عنایات حضرت مهدی . ۱
  )سید جوאد معلم: تحقیق و بازنویسی(، علی אکبر نهاوندی برکات حضرت ولی عصر. ۲
  .، سید محمد طباطباییتشرّف بانوאن خدمت אمام زمان. ۳
  .، حبیب אهللا مرزوقی شمیرאنیهایی که در جستجوی قائم پیروز شدند چهره. ۴
  .، سید حسن אبطحیمالقات با אمام زمان. ۵
. وجود دאرد) אلشریف  فرجه تعالی אهللا عج(حتی در میان אهل سنت هم موאرد زیادی אز تشرّف آنان خدمت حضرت ولی عصر . ٥٢

تشرّفات אهل تسنن به محضر حضرت ولی عصر ": برאی آگاهی אز برخی אز אین موאرد، مرאجعه کنید به کتاب
 ".هَنارِس"سید عباس موسوی مطلق، نشر ، تألیف )אلشریف فرجه تعالی אهللا  عجّل(
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  یاری و دستگیری אز مردمان و درماندگان .۶

همان والیت تکوینی خدאدאدی، אز چنان علم و אِشرאفی بر אحوאل   به وسیلۀ )فرجه تعالی אهللا عج(אمام زمان 
אی אز جهان که باشد אز وضع دردمندאن و گرفتارאن و אفرאد مضطرّی که به  مردم برخوردאر אست که در هر گوشه

در موאردی که אذن و و با والیت و قدرتی که خدא به אو عطا کرده אست و  ٥٣جویند آگاه אست אو توسل می

                                                 
אلعاده אز دیدگاه عقل و نقل هیچ مانعی ندאرد و אین مطلب אز عقاید مسلم شیعه   پذیرفتن אین אِشرאف و آگاهی אلهی و خارق. ٥٣

برאی  کم در منابع معتبر אهل سنت نیز אین نوع علم و آگاهی، دست. دهد ها حدیث صحیح بر آن گوאهی می کم ده אست که دست
אز جهان، چه در   دهد که هر کس در هر گوشه پیامبر אسالم پذیرفته شده و روאیات بسیاری در אین منابع وجود دאرد که نشان می

شود و سالم אو رא  و چه بعد אز مرگ وی، بر אو سالم و صلوאت بفرستد، پیامبر مطلع می) علیه وآله  אهللا صلّی(حیات پیامبر אکرم 
  :گوید پاسخ می

قالوא یا رسول אهللا . فان صالتکم معروضة علیّ) یوم אلجمعة(فاکثروא علیّ من אلصالة فیه ﴿) : علیه وآله  אهللا صلّی(رسول אهللا  قال
) علیه وآله  אهللا صلّی(پیامبر : ترجمه. وکیف تُعرض صالتنا علیک وقد אَرمتَ فقال אن אهللا عزّ وجل حرم علی אالرض אجساد אالنبیا

یا رسول אهللا، : אصحاب پرسیدند. ﴾شود ه بر من زیاد صلوאت بفرستید، چرא که صلوאت شما بر من عرضه میدر روز جمع: فرمود
خدאوند אجساد پیامبرאن رא : אید؟ پیامبر فرمود شده  پوسیده) بعد אز مرگ(شود در حالی که شما  چطور صلوאت ما بر شما عرضه می

  .»)پوسد نمی ها بعد אز مرگ و بدن آن(بر زمین حرאم کرده אست 
، کتاب אلصالة، باب فضل یوم אلجمعة، حدیث »سنن אبی دאود«: אین حدیث در معتبرترین منابع אهل سنت آمده אست، אز جمله

، کتاب אقامة אلصلوة، باب فی فضل אلجمعة، حدیث دوّم "سنن אبن ماجه"دوّم و همین کتاب، باب فی אالستغفار، حدیث شانزدهم و 
، کتاب אلجمعة، باب אکثار »سنن نسائی«، حدیث یازدهم و )علیه وآله אهللا  صلّی(جنائز، باب ذکر وفاته و دفنه و کتاب ماجاءِ فی אل
، ۳۲ج (، مسند אلمدنیین، حدیث אوس بن אبی אوس "مسند אحمد بن حنبل"، حدیث אوّل و ) علیه وآله  אهللا صلّی(אلصالة علی אلنبی 

حاکم نیشابوری در אین جا אین حدیث رא با معیار بخاری (אلجمعة، حدیث چهارم ، کتاب "مستدرک حاکم نیشابوری"، و )۳۸۹ص 
وی در אین جا אین حدیث رא با معیارهای بخاری و مسلم، صحیح دאنسته (و کتاب אالهوאل، حدیث ششم ) صحیح شمرده אست

  ).אست
سنن ، به نقل אز ۲۲۰۲، ح ۴۹۹، ص ۱، ج کنز אلعمال: همچنین אین حدیث در منایع دیگر אهل سنت هم آمده אست، אز جمله

  .، کتاب אلصالة، باب فی فضل یوم אلجمعةدאرمی
אز אبو هریرة : ترجمه. صلّوא علیّ فانّ صالتکم تبلغنی حیث کنتم﴿) ... : علیه وآله אهللا  صلّی(قال رسول אهللا : عن אبی هریرة قال

سنن אبی . (﴾رسد ماً هر جا که باشید صلوאت شما به من میبر من صلوאت بفرستید، چرא که مسل: نقل شده אست که پیامبر فرمود
  ).کتاب אلمناسک، باب زیارة אلقبور، حدیث دوّم  ،دאود

. »)אلسالم علیه(ما من אحد یسلّم علیّ אال ردّ אهللا علیّ روحی حتی אَرُدَّ «: قال)  علیه وآله  אهللا  صلّی(אنّ رسول אهللا : عن אبی هریره
گردאند و  که خدא روح مرא به بدن من بر می فرستد مگر אین هیچ کسی بر من سالم نمی«: پیامبر فرمود: دگوی אبو هریره می: ترجمه

  ).همان، حدیث אوّل. (»دهم من جوאب سالم אو رא می
کسی که نزد قبر من صلوאت : پیامبر فرمود: ترجمه. من صلّی علیّ عند قبری سمعته﴿) : علیه وآله אهللا صلّی(قال رسول אهللا 

  .۲۱۶۵، ح ۴۹۱، ص ۱، ج کنز אلعمال. ﴾شنوم فرستد، من میب
، ۲۲۳۵، ۲۲۲۷و  ۲۲۱۸: ، אحادیث۱، ج کنز אلعمال: تر אهل سنت در אین موضوع، مرאجعه کنید به برאی אطالع אز אحادیث بیش

۲۲۳۶ ،۲۲۳۷ ،۲۲۴۲ ،۲۱۴۷ ،۲۱۹۹ ،۲۱۷۸ ،۲۱۸۱ ،۲۱۹۶ ،۲۱۹۷ ،۲۲۰۷ ،۲۲۴۴ ،۲۲۴۵.  
  .سورۀ بقره ۲۰۳، سیوطی، ذیل آیه »אلدر אلمنثور«نفسیر همچنین مرאجعه کنید به 

طور که در بخش مربوط به فایده و نقش אمام غایب در زمان غیبت، مبحث والیت تکوینی אئمه گفته شد، حتی  אما همان
حصر به پیامبر אساس متون אهل سنت هم אین نوع אشرאف و آگاهی خارق אلعاده بر אحوאل مردمی که در دور دست قرאر دאرند من بر

شود که یک نمونه آن رא אز کتب  نیست و به אعتقاد آنان شامل بعضی אز אصحاب و אولیای אلهی هم می) وآله  علیه אهللا  صلّی(אکرم 
אین نوع אشرאف و آگاهی אز مصادیق علم غیب אست و پیش . بارۀ آگاه شدن خلیفۀ دوّم אز אحوאل سپاهیان خود نقل کردیم آنان در

بر אساس متون אهل سنت ذکر ) وآله علیه אهللا صلّی(های متعددی אز وجود علم غیب در אفرאدی رא، غیر אز پیامبر אکرم  نهאز אین نمو
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אی אز جهان در کنار متوسالن و نیازمندאن حاضر  توאند در یک لحظه در هر نقطه مصلحت אلهی در کار باشد می
و یا بدون אین حضور אز همان مکان خود به یاری و دستگیری آنان بشتابد و مشکالتشان رא برطرف  ٥٤شود
عینی، که در بسیاری موאرد در زندگی شخصی خود هم ها و یا صدها هزאر نمونه تجربی  کم ده دست. نماید

אز  )فرجه تعالی אهللا لعج(אین نقش و فایدۀ وجود אمام زمان . אیم، در אثبات אین אمر وجود دאرد شاهد آن بوده
جمله موאردی אست که در غیبت و حضور وی هیچ تفاوتی ندאرد، زیرא در همان زمان حضور אمام معصوم هم، 

خوאستند و حوאیج خود رא  شدند و אز אو یاری می ندکی אز مردم جهان موفق به دیدאر وی میفقط عدۀ بسیار א
با  ها آن شد و دیدאر و عدم دیدאر حضوری نبود، حاجتشان برآورده نمی ها آن کردند و אگر به مصلحت طلب می

אمام و یاری و دستگیری وی אگر قرאر بود که توسل به  نیא بر بنا. אمام تأثیر چندאنی در رفع حوאیجشان ندאشت
אز متوسلین موکول به حضور و دیدאر وی باشد در همان زمان حضور وی هم باید אکثر مردم جهان אز برآورده 

هرکس چه در حضور אمام معصوم هر عصر و چه . که چنین نیست شدند، در حالی شدن حاجتشان محروم می
ی توسل جوید، אو بر آن شنوא و بینا אست و אگر אذن و אی אز جهان، خالصانه به و در غیبت وی، در هر گوشه

  .سازد صالح אلهی باشد، حاجتش رא برآورده می

  چکیده

ۀ گیتی אعتقاد به یک منجی موعود جهانی و אلهی که روزی ظهور خوאهد کرد و ظلم و فساد رא אز صحن 
، אختصاص به אسالم ندאرد و کند دאرد و عدאلت و אمنیت و אخالق و معنویت مطلق رא جایگزین آن می می بر

در אدیان گذشته نیز به ویژه در אدیان یهودی و مسیحی وجود دאشته אست و شوאهد بسیار زیادی אز متون 
  .مسیحیان در אثبات آن وجود دאرد مقدس یهودیان و

سیار زیادی با منجی موعود وجود دאرد، شباهت ب بارۀ دربسیاری אز مطالبی که در متون אدیان گذشته  
  .متون אسالمی دאرد

אعتقاد به مهدی موعود، אختصاص به شیعه ندאرد و אکثر قریب به אتفاق אهل سنت و علمای آنان نیز به آن  
  .معتقدند

אعتقاد کلی به אصل مهدویت و صحت و توאتر روאیات آن و אین که حضرت مهدی אز אهل بیت پیامبر و אز  
کند و  پا می ومت عادالنه مطلقی رא در سرאسر جهان برאست و حک )אلسالم  علیها(فرزندאن حضرت فاطمه 

کند و آن حضرت رא در אجرאی אهدאفش  هم نزول می )אلسالم علیه(در زمان ظهور وی، حضرت عیسی 
  .مشترک אست) فرאدی معدود אز آنانجز א(نماید، بین شیعه و تقریباً تمام علمای אهل سنت  یاری می

                                                                                                                                            
گونه مانع  هیچ) علیه وآله  אهللا صلّی(אین پذیرفتن אمکان אین نوع علم و آگاهی خاص برאی אهل بیت پیامبر אکرم  بر بنا. کردیم

  .عقلی و نقلی ندאرد
אی אز زمین در یک لحظه، אز אمور خارق אلعاده و אز مصادیق والیت تکوینی אست که قرآن به صرאحت بر  هر نقطه حضور در. ٥٤

אی که خدא به אو عطا  که با علم و قدرت خارق אلعاده) אلسالم علیه(ماجرאی یکی אز یارאن حضرت سلیمان . دهد آن گوאهی می
سورۀ نمل آیات (رزمینی به سرزمین دیگر رفت و با تخت عظیم بلقیس برگشت تر אز یک چشم بر هم زدن אز س کرده بود، در کم

که אز אهل بیت پیامبر ) אلسالم علیه(مسلماً مقام حضرت مهدی . های אین نوع والیت تکوینی אست یکی אز نمونه) به بعد ۳۸
برتر ) אلسالم  علیه(مانند حضرت عیسیٰ אست و به گوאهی روאیات אهل سنت حتی אز پیامبری אولی אلعزم ) وآله علیه  אهللا  صلی(

אی אز جهان  توאند در هر لحظه در هر گوشه אست، به طریق אولیٰ אز حضرت سلیمان و یارאن אو هم برتر אست و به אذن אلهی می
  .حضور یابد
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دאنند  مهدی رא אز فرزندאن אمام حسین یا אمام حسن عسکری نمی بعضی אز دאنشمندאن אهل سنت، حضرت 
אین نکات، אز موאرد . אلزمان متولد خوאهد شد  و معتقدند אو غیبت و طول عمر ندאرد، بلکه در همان آخر

  .و אهل سنت در موضوع مهدویت אست אختالقی بین شیعه

وאرد אختالفی رא ثابت کرد و صحت عقاید توאن نادرستی אین م بر אساس منابع و مدאرک خود אهل سنت می 
بسیاری אز خود علمای אهل سنت نیز در אثبات نادرستی אین گروه אز  .شیعه رא در אین موאرد نشان دאد

  .אند ها نوشته ی سخن گفته و کتابدאنشمندאن سنّ

اد به هدویت و אعتقאی به אصل م گونه خدشه هیچ )فرجه تعالی אهللا عج(אشکال طول عمر حضرت مهدی  
کند، زیرא אوالً אز نظر علوم تجربی אمروز، هیچ حد و مرز معینی برאی عمر אنسان وجود  نمیوجود وی وאرد 

ثانیاً با  .אین حتی منکرאن خدא نیز باید אمکان عمر بسیار طوالنی برאی אفرאد بشر رא بپذیرند بر ندאرد و بنا
وی خدאپرستان در אین موضوع وجود ندאرد زیرא אعتقاد به وجود خدאی قادر مطلق، جای هیچ אشکالی אز س

ثالثاً در متون دینی یهودیان و . به אنسانی عطا کند د عمر هزאرאن ساله و حتی نامحدودتوאن خدאوند می
تر אست، سخن رفته  مسیحیان نیز אز عمر بسیار طوالنی אفرאدی که گاه אز حضرت مهدی هم بسیار بیش

אین אگر  بر هم که به قرآن و روאیات خود معتقدند صادق אست و بناאهل سنت  بارۀ  درאین مطلب . אست
  .رح شود، به سادگی قابل پاسخ אستאین אشکال אز سوی یهودیان و مسیحیان و אهل سنت هم مط

توאنند به  شود و در زمان غیبت אو هم مردم می فایده و نقش אمام معصوم در هدאیت ظاهری خالصه نمی 
 :ت وجود وی אستفاده کنند، زیرאهای مختلف אز برکا گونه
אو وאسطه در فیض אست و אین نقش در زمان  وینی که خدא به وی عطا کرده אست،به دلیل والیت تک אوالً

متون אهل سنت نیز אمکان والیت تکوینی و وساطت در فیض رא برאی אولیای . شود غیبت تعطیل نمی
  .אند אلهی پذیرفته

تن مقام אمامت و والیت تکوینی و علم و אشرאفی که به אحوאل مردم دאرد، אمام معصوم به دلیل دאش: ثانیاً
که خود آنان بدאنند و  توאند אفرאد الیق و مستعد رא غیر مستقیم و به صورت باطنی و حتی بی آن می

  .اید و موجب رشد و کمال آنان شودمستقیما حس کنند، هدאیت نم

مستقیم مردم با אمامشان در زمان غیبت بسته אست ولی אمکان هر چند غالباً رאه אرتباط حضوری و : ثالثاً
تر و شدیدتر باشد،  אرتباط روحی و قلبی و معنوی آنان با אمام معصوم وجود دאرد و هر قدر אین אرتباط قوی

در زمان حضور پیامبرאن یا אمامان گذشته هم فقط אفرאد کمی با آنان . تر אست آثار و برکات آن هم بیش
با אعتقاد صادقانه و אرتباط قلبی و معنوی خالصانه به آنان به  ها آن אند و אغلب پیروאن تقیم دאشتهאرتباط مس

  .شدند باالترین درجات رشد وکمال نایل می

تر باشند،  تر باشند و אرتباطشان با אمام معصوم قوی تر و صالح ها در زمان غیبت پاک هر چه אنسان: رאبعاً
ترین  شوند و آثار و برکات عظیم دعای אمام در حق مردم، אز بزرگ وאقع می تر مشمول دعای خیر אو بیش
  .های وجود אو در زمان غیبت אست متنع

در همان زمان غیبت نیز אمکان مالقات و אرتباط و مشاهده حضوری با אمام غایب وجود دאرد و رאه : خامساً
توאنند אز فیوضات تکوینی و  رفات میآن به طور مطلق بر אفرאد بسته نیست و אفرאد אز طریق אین تش

های قلبی عمیق  پاکی و تقوאی אلهی، אرتباط. مند شوند  تشریعی آن حضرت به درجات مختلف بهره
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های شدید و برخی אعمال بسیار صالح و אرزشمند، אز جمله عوאملی هستند  معنوی، אضطرאرها و درماندگی
  .ند موجب تشرف خدمت אمام عصر شودتوא که می

آن حضرت در زمان غیبت و با همان والیت تکوینی خدאدאدی بر אحوאل درماندگان و نیازمندאن : ساًساد
  .پردאزد فع مشکل و حوאیج مردم میگاه با אرتباط حضوری، به ر آگاه אست و به אذن אلهی و

ت אن حقیقی آن حضردر روאیات אسالمی אرزش و مقام بسیار وאالیی برאی אنتظار אمام زمان و منتظر 
  .شمرده شده אست

  و سایت אینترنتی در موضوع مهدویتאفزאر  معرفی چند نرم

 ۀمندאن به موضوع مهدویت و به ویژه دسترسی به متن صدها کتاب و مقال ر عالقهت بیش ۀبرאی אستفاد
  :شود ایت אینترنتی مفید معرفی میאفزאر و س سودمند در אین موضوع چند نرم

  אفزאر نرم

: ، قم، تلفن)فرجه تعالی אهللا عجل( تحقیقاتی حضرت ولی عصر ۀسسؤ، م"گل نرگسشمیم "אفزאر نرم .۱
  .۰۲۵۱ـ  ۷۷۳۵۳۳۵ ـ۶

و ) אصفهان( ۲۳۴۳۶۱۰: אصفهان، אصفهان تلفن ۀعلمی ۀאی حوز ، مرکز تحقیقات رאیانه"موعود"אفزאر  نرم .۲
  .)تهرאن( ۲۲۴۶۴۰۱۵

  .۶۶۴۳۴۸۰۶: ، تهرאن، تلفن"تمعرف ۀگنجین"، شرکت "ۀ אمام مهدیکتابخان"אفزאر  نرم .۳

  .»بقیة אهللا«אفزאر  نرم. ۴

  .۰۹۱۳۹۱۲۱۰۳، شرکت بشارت، تلفن »آخرین ذخیره«אفزאر  نرم. ۵

  )عربی و فارسی(ینترنتی های א سایت

 : )فرجه تعالی אهللا عجل( تحقیقاتی حضرت ولی عصر ۀسسؤم. ۱
www. Valiasr- aj. com 

  ):فرجه تعالی אهللا عجل( بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود. ۲
www. Imammahdi-s. com 

  :مرکز آل אلبیت אلعالمی للمعلومات. ۳
www. Mahdinet. net 

  :فرهنگی موعود ۀسسؤم. ۴
www. Mouood. Org 

ه مرکز جهانی حضرت وאبسته ب )فرجه تعالی אهللا عجل(جهانی אطالع رسانی אمام אلمهدی  ۀشبک. ۵
  ):فرجه تعالی אهللا عجل(عصر  ولی

www. Imamalmahdi. com 
  :)فرجه تعالی אهللا عجل( شبکه אالمام אلقائم. ۶

www. Alqaem. net 
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  ):فرجه تعالی אهللا عجل(  אطالع رسانی حضرت مهدی شبکه .۷
www. Hazratmahdi.com 

  ):معرفی شده אست) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(بارۀ حضرت مهدی   های متعددی در در אین سایت، سایت(אلموعود . ۸
www. Almawood. net 

  ).فرجه  تعالی אهللا عجل(אهنمای پایگاههای אمام مهدی ر. ۹
www. Mahdisearch.com 

  :אنتظار موعود .۱۰
www. Entizar. ir 

های شیعی در  پایگاه"های مربوط به مهدویت، مرאجعه کنید به کتاب  همچنین برאی אطالع אز دیگر سایت
  ).אلسالم علیهم(אهل بیت "ی، موضوععموضو ۀنمای): אنتشارאت دلیل ما"(אینترنت

 هایی که به موضوع مهدویت و وجود مقدس אمام زمان در ذیل موضوع یاد شده، אسامی سایت
های مربوط به  عالوه بر אین، در بسیاری دیگر אز سایت. אختصاص دאرد آمده אست) فرجه تعالی אهللا عجل(

  .وجود دאرد )فرجه یتعال אهللا عجل(حضرت مهدی  بارۀ درهایی نیز  موضوع אهل بیت در אین کتاب، گزینه

  وضوع אمامت برپایه منابع אهل سنتمعرفی منابعی در م

ذیل معرفی ) فارسی و عربی( تر خوאنندگان، منابع بیش ۀدر پایان مبحث אمامت، برאی אطالع و مطالع
برאی جانشینی پیامبر  )אلسالم علیهم( شیعه ۀگان אین منابع به אثبات شایستگی אمامان دوאزده. گردد می
بر אساس متون و  )אلسالم علیهم(و نیز فضایل و کماالت علمی و عملی אهل بیت  )وآله علیه  אهللا صلی( אکرم

  .אز مبانی مکتب تشیع אختصاص دאردمنابع אهل سنت و پاسخ به دعاوی و شبهات آنان و دفاع 

  منابع فارسی

  .لهامی، دאود אאمامان אهل بیت در گفتار אهل سنت .۱

  .د جعفر אمامی، محم)ترجمۀ אلمرאجعات(در قرآن و سنت  )אلسالم علیه(رهبری אمام علی  .۲

  .علی دوאنی ،)ترجمۀ אلنص و אالجتهاد(אجتهاد در مقابل نص  .۳

  .אحمد صادقی אردستانی، )ةفی تألیف אالم ةترجمۀ אلفصول אلمهم( وحدت אمت אسالمی .۴

  .ن شیرאزی، سلطان אلوאعظیهای پیشاور شب .۵

  ).جلیل تجلیل: ترجمۀ دیگر(د کرمی ، محمد جوאمعالم אلمدرستین ۀترجم .۶

אساس متون אین کتاب به אثبات فضایل علمی אهل بیت بر (، سید هاشم حسینی تهرאنی بوستان معرفت .۷
  ).אهل سنت پردאخته אست

  .ید هاشم بحرאنی، س)ةعلی وאلسن: ترجمۀ( به روאیات אهل سنت )אلسالم علیه(سیمای علی  .۸

  .، محمد باقر אنصاریאسرאر غدیر .۹

  ).، ترجمۀ جمعی אز نویسندگانعالمه אمینی: لفؤم( ترجمه אلغدیر .۱۰
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، عالمه سید مرتضی )وآله  علیه   אهللا  صلی(در قرآن کریم و سنت پیامبر ) אلسالم  علیه(والیت علی  .۱۱
  .عسکری

  .אصغر رضوאنی ، علیمرجعیت دینی אهل بیت و پاسخ به شبهات .۱۲

  .، عالمه سید مرتضی عسکرینقش אئمه در אحیاء دین .۱۳

  .عالمه سید مرتضی عسکری ،"کتاب و سنت ۀبر گستر" مجموعۀ .۱۴

  منابع عربی

  ، عالمه عبد אلحسین אمینیאلغدیر .۱

  ، عالمه میر حامد حسینعبقات אالنوאر .۲

  ، قاضی نور אهللا شوشتریאحقاق אلحق .۳

  ، سید محمد علی אلحلوةאلصحاح אلست ةبروאی ةعقاید אالمامی .۴

  ، سید مرتضی حسینی فیروزآبادیةمن אلصحاح אلست ةفضائل אلخمس .۵

  ، אمیر אلتقدمی אلمعصومیאلغدیر ةنور אالمیر فی تثبیت خطب .۶

  אالمام باقر אلعلوم ة، مدرسحدیث אلثقلین .۷

  ، مرتضی موحد אبطحیفی אحادیث אلفریقین ةאلشیع .۸

  )حسین אلرאضی: تحقیق و تعلیق(وی ، عالمه شرف אلدین موسאجعاتאلمر .۹

  ح אلوردאنیصال ،ةو فقهاء אلشیع ةאلمناظرאت بین فقهاء אلسن .۱۰

شیخ : شرح و تحقیق(، ة، مقاتل بن عطی..)لمدאد فی شرح مؤتمرאبهی א( شرح مؤتمر علماء بغدאد .۱۱
  )حمّود جمیل محمد

  אلدین אلقمی אلوشنوی אم، قوةאلمباهل ةאهل אلبیت و آی .۱۲

  ، محمد رضا حکیمیلوال אلسنتان .۱۳

  ی حسینی میالنی، سید علعبقات אالنوאر ةنفحات אالزهار فی خالص .۱۴

: تحقیق( ، אبن אلمغازلی)ةسلسله فضائل אهل אلبیت عند אهل אلسن: אز مجموعۀ( مناقب אهل אلبیت .۱۵
  ةن אلمذאهب אالسالمی، אلمجمع אلعالمی للتقریب بی)محمد کاظم אلمحمودی

  ، אلمجمع אلعالمی الهل אلبیت"فی رحاب אهل אلبیت"مجموعۀ  .۱۶

  های אینترنتی אفزאرها و سایت نرم

  אفزאرها نرم

אفزאر منابع بسیار جامع و  در אین نرم: ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی، قم"ةنور אلوالی"אفزאر  نرم .۱
به ویژه با אرجاع  )אلسالم علیهم(در دفاع عقلی و نقلی אز والیت אهل بیت  )به زبان عربی و فارسی( سودمندی

های مرجعی همچون  برخی אز אین منابع، کتاب. به منابع אهل سنت و نیز در پاسخ به אشکاالت آنان وجود دאرد
  .باشد و אحقاق אلحق می) عربی و ترجمه فارسی(عبقات אالنوאر و אلغدیر 
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אهللا אلعظمی گلپایگانی  ة، مرکز معجم فقهی مرحوم آی)אلسالم لیهع( אهل بیت ۀکتابخان .۲
  :، قم)علیه אهللا رحمة(

ترین  ، جامع)شیعه و אهل سنت(جلد متون אسالمی  ۴۷۰۰دאشتن متن بیش אز  אفزאر با در بر אین نرم
ها و  وهابیردود علماء مسلمین بر "توאنند در ذیل دو گروه  محققین می. אفزאر אسالمی در אیرאن אست نرم

بیت  به منابع زیاد و אرزشمندی در دفاع אز אمامت و والیت אهل" تألیفات مستبصرین"و " مخالفین
  .دست یابند) אلسالم علیهم(

  های אینترنتی سایت

  www.valiasr-aj.com: )فرجه تعالی אهللا عجل(تحقیقاتی حضرت ولی عصر  ۀسسؤم .۱

در אین سایت تحقیقی و بسیار אرزشمند، مطالب گوناگونی رא، به ویژه אز دאنشمند معظم جناب آقای دکتر 
و پاسخ به شبهات אهل سنت و  )אلسالم علیهم( سید محمد حسینی قزوینی در دفاع אز حریم والیت אهل بیت

  .توאن یافت وهابیان می

های  پایگاه"אمامت و والیت، مرאجعه کنید به کتاب  های مربوط به همچنین برאی آگاهی אز بسیاری سایت
  )"אلسالم علیهم( אهل بیت"، موضوع نمایۀ موضوعی: )אنتشارאت دلیل ما( "شیعی در אینترنت

  ها אستفاده شده אست عه دروس אز آنمنابعی که در אین مجمو بارۀ درنکاتی 

نشانی  ها آن سنت که در אین دروس بهتقریباً بدون אستثناء به تمام منابع و متون مربوط به אهل  .۱
אم که به نقل قول دیگرאن  אم و کوشیده نقل کرده ها آن אم، شخصاً مرאجعه کرده و مطالب رא مستقیماً אز خود دאده

ها و  توאنند אز وجود و صحت و دقت نقل قول אز אین رو خوאنندگان אین دروس می. אز אین منابع אکتفا نکنم
  .، مطمئن باشندلب אرجاع دאده شدهمطا

 ۀپای تر موאرد بر بر אساس کتب چاپی و در بیش אستفاده و مرאجعۀ من به منابع אهل سنت، گاه. ۲
های متعدد  ها و نسخه جا که بسیاری אز אین منابع، چاپ אز آن. אفزאرهای معتبر کامپیوتری و אینترنتی אست نرم

ر אساس شمارۀ جلد و صفحه، بلکه بر אساس عناوین אم که حتی אلمقدور אرجاعات من نه ب دאشته אست، کوشیده
تر  کنند، بتوאنند آسان אی که مرאجعه می ها باشد تا خوאنندگان و محققین به هر چاپ و نسخه ها و باب فصل

אم، אین אرجاعات غالباً بر  خاصی אرجاع دאده ۀو صفح) یا جزء(אما در موאردی که به جلد . مطلب یاد شده رא بیابند
ترین  אفزאر، معتبرترین و جامع אین نرم. بوده אست ۱۱/۲ و یا ۲های  ، نسخه"ةאلشامل ةאلمکتب"אفزאر  منر ۀپای
یابی  برאی دست. אفزאر منابع אهل سنت در جهان אست که شامل متن کامل هزאرאن عنوאن אز אین منابع אست نرم

 www. Islamport.com        : های آن به سایت زیر مرאجعه کنید אفزאر و نسخه به אین نرم

پایه آثار و یا  אم بر آگاهی من אز محتوא و نشانی برخی אز مطالبی که به متون אهل سنت אرجاع دאده .۳
یقیناً אگر آثار مکتوب و . אهللا دکتر سید محمد حسینی قزوینی بوده אست تی אستاد و دאنشمند אرجمند، آییرאهنما

אلبته در تمام . شدم نبود، موفق به یافتن و אستفاده אز آن مطالب نمیهای مستقیم אیشان  شفاهی و نیز رאهنمایی
دאنم  بر خود وאجب می. אم אرجاع دאده אست، مرאجعه کرده ها آن אین موאرد نیز به خود متون אهل سنت که وی به

אنی و وی قدرد ۀهای אرزند قدر نسبت به خود و رאهنمایی دریغ אین אستاد عالی که در אین جا אز אلطاف بی
سپاسگزאری نمایم و אستفاده אز آثار مکتوب و شفاهی و אینترنتی אیشان رא ـ که به حق در تسلط علمی بر متون 

אست ـ به تمام دאنشجویان و  نظیر نظیر و یا کم جهان אسالم بیאهل سنت و پاسخگویی به شبهات آنان، در 
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و نیز مهدویت توصیه  )אلسالم علیهم(مه محققین علوم אسالمی و به ویژه در مباحث مربوط به والیت אئ
 تحقیقاتی حضرت ولی عصر ۀسسؤم(تحقیقاتی אیشان  ۀسسؤنشانی سایت אینترنتی م. نمایم می

  .بع אمامت آمده אستدر فهرست پایانی منا )فرجه تعالی אهللا عجل(

 ۵۴ت که אز جلد ، بیروت، بوده אسۀ אلوفاءسسؤجلدی م۱۱۰، بر پایه چاپ אالنوאر بحارאرجاعات من به  .۴
  .به بعد، سه شماره باید به آن אفزوده شود تا با چاپ אیرאن مطابقت کند

  ضمیمه

  ٥٥אنتظار و منتظرאن

قدر که نگرش درست  אما همان. های شیعه، فرهنگ אنتظار אست ترین آموزه ترین و باشکوه یکی אز برجسته
توאند بسیار مخرّب و زیانبار  یر نادرست آن میساز אست، تفس به مفهوم אنتظار، سازنده و شورآفرین و مسئولیت
های  אین الزم אست که معنای درست אنتظار و ویژگی بر بنا. باشد و عامل رکود و سستی فرد و جامعه شود

منتظر حقیقی بیان شود تا معلوم شود که چرא در روאیات אسالمی אنتظار فرج مهدی موعود چنین אرزشمند 
אی به  אبتدא אشاره. فرد منتظر در زمان غیبت و نیز آثار مثبت אنتظار کدאم אستمعرفی شده אست و وظیفۀ یک 

  .کنیم فضیلت و אرزش אنتظار و אفرאد منتظر در روאیات אسالمی می

  فضیلت و אرزش אنتظار و منتظرאن 

ن در אی ٥٦.אنتظار و אفرאد منتظر آمده אست بارۀ دردر روאیات אسالمی تعابیر بسیار وאال و אرزشمندی 
ها و  بهترین אعمال אمت پیامبر، بهترین عبادت"، )فرجه تعالی אهللا عجل(אحادیث، אنتظار فرج حضرت ولی عصر 

، אرزش و مقام )אسالم علیهم(همچنین در روאیات معصومین . معرفی شده אست" ترین אعمال نزد خدא محبوب
ها باالتر אست؛ جزء مخلصون حقیقی و  فرد منتظر אز مردم همۀ زمان: "گونه ترسیم شده אست فرد منتظر، אین

شیعیان رאستین אست؛ אگر قبل אز ظهور אز دنیا برود، شهید אست و אگر در زمان ظهور، همرאه با אمام زمان 
بجنگد، پادאش دو شهید و אگر در אین جنگ دشمنی رא بکشد، پادאش بیست شهید رא ) فرجه تعالی אهللا عجل(

                                                 
مربوط به وظایف های منتظرאن، عالوه بر منابعی که در بخش  تر אز معنا و مفهوم درست אنتظار و ویژگی برאی آگاهی بیش. ٥٥

  :אم، مرאجعه کنید به منتظرאن آورده

 ،"رאز نیایش منتظرאن"، محمد تقی موسوی אصفهانی، אین کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و با نام "ة אالنتظارنور אالبصار فی فضیل."۱
  .אت مکیال به چاپ رسیده אستر، و با ویرאیش جدیدتر به وسیلۀ אنتشاردهمرאه با אثر دیگری אز مؤلف، به وسیلۀ אنتشارאت ب

 ، علی قائمینگاهی به مسأله אنتظار. ۲

 ، محمد تقی خلجیتشیع و אنتظار. ۳
 ، لطف אهللا صافیאنتظار عامل مقاومت و حرکت. ۴

  ، حسین تاجریאنتظار، بذر אنقالب. ۵

  ، سید محمد بنی هاشمیسلوک منتظرאن. ۶

ر و فرد منتظر آمده אست، تنها بخشی אز אین فضیلت אست که אز אحادیث بارۀ فضیلت אنتظا تعابیری که در جمالت بعد، در. ٥٦
تر در אین موضوع باید به تمام אحادیث  برאی אطالع کامل. گرفته شده אست) فضیلت אنتظار فرج( ۲۲، باب ۵۲، جلد بحار אالنوאر

 .אین باب مرאجعه شود
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) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(אه خدא در خون خویش غلتیده אست؛ برאدر پیامبر אکرم دאرد؛ אو همچون کسی אست که در ر
کند؛ אو همانند یارאن پیامبر و  אست؛ אز مصادیق مؤمن به غیب אست؛ خدאوند پادאش هزאر شهید به אو عطا می

که در کنار אمام یارאن אمام قائم אست؛ مقام مجاهدین در رאه خدא رא دאرد؛ پادאش אو همانند پادאش کسی אست 
جنگیده אست؛ مشمول رحمت אلهی אست؛ مقام אو همانند یارאن و سربازאن אمام ) فرجه تعالی אهللا عجل(زمان 
و مجاهد و شهید در کنار رسول خدא אست؛ אو مصدאق همان کسانی אست که ) فرجه تعالی אهللا  عجل(عصر 
منتظرאن حقیقی بندگان وאقعی . ندوهی ندאرندفرموده אست که در قیامت، هیچ ترس و א ها بارۀ آن درقرآن 

کند و  آمرزد، به برکت وجود آنان אست که خدא بارאن نازل می خدאیند، عبادتشان قبول אست و خدא آنان رא می
  ٥٧".سازد بال و عذאب رא אز مردم دور می

رند؟ پاسخ אین و منتظرین آن چنین مقام بلندی دא אست אما به رאستی چرא אنتظار فرج אین قدر אرزشمند
های یک  که ببینیم در مفهوم אنتظار چه محتوאیی نهفته אست و ویژگی توאن دریافت، مگر آن سؤאل رא نمی

  .منتظر حقیقی کدאم אست

  معنای אنتظار

در فرهنگ شیعی، אنتظار، אنتظارِ یک אمر مبهم و مجهول نیست که ندאنیم منتظر چه چیز یا چه کس 
تظار آمدن پیشوאیی אست که معصوم و برگزیده אلهی و خورشید هدאیت و معیار אنتظار به معنای אن. هستیم

אز سوی دیگر بنا بر وعدۀ حتمی אلهی، شیعه منتظر אست که אین پیشوאی . مطلق تشخیص حق אز باطل אست
אلهی حکومتی جهان گستر بر پا کند که رکن و محور אصلی آن حق و عدאلت مطلق و پاکی و هدאیت אست و 

همچنین، در درس گذشته אشاره شد که، . هیچ جایی برאی ظلم و ظالم و فساد و گمرאهی وجود ندאرد در آن
ساز ظهور אست و هر گاه  ترین عوאمل زمینه عملکرد خود مردم و پاکی و عشق و شور و دعای آنان یکی אز مهم

چند نفر، هر لحظه یک یا  به دعای خالصانه و عاشقانه ، حتیאین شرط و دیگر شرאیط فرאهم شود، ممکن אست
به همین دلیل אست که در روאیات אسالمی تأکید شده אست که هر لحظه منتظر ظهور آن  .ظهور تحقق یابد
  :منجی אلهی باشید
  ٥٨.هر صبح و شام، چشم אنتظار فرج باشید :)אلسالم علیه(אمام صادق 

وند، کار ظهور حضرت خدא: "همچنین אین مضمون در אحادیث אسالمی زیاد تکرאر شده אست که
  ٥٩".دهد رא در یک شب سامان می) فرجه تعالی אهللا عجل( مهدی
  :אین در مفهوم אنتظار شیعی نکات زیر نهفته אست بر بنا
که هم ) وآله عَلَیه אهللا صلَّی(אعتقاد به وجود אمامی با علم و قدرت و عصمت אلهی אز אهل بیت پیامبر  .۱

  .אکنون حضور دאرد
אی که بشر  ترین مدینه فاضله ترین و متعالی رجام نیک مطلق برאی بشریت و تحقق کاملאعتقاد به ف .۲

 .حتی در رؤیاهای خود هم ندیده אست
 .سفارش بر رعایت صالح و אیمان و پاکی و تقوא قبل אز ظهور .۳

                                                 
  .نقل شده אست) אلسالم  علیه(אز אمام باقر  ۶۶ث ، حدی"فضیلت אنتظار فرج"אین چند ویژگی אخیر در همان باب . ٥٧

  ).۹، ح ۱۰۴همان، ص: و نیز( ۶۷، ح ۱۴۵، ص ۵۲، جلدبحار אالنوאر. ٥٨

، ۵۲و ج  ۸، ح ۲۱۸، و ص ۲، ح ۱۳۳و ص  ۲۴، ح ۴۲، ص ۵۱، ج بحار אالنوאرאز جمله، ". یصلح אهللا אمره فی لیلةٍ وאحدة. "٥٩
  .۷، ح ۲۸۱و ص  ۱۰۵، ح ۲۳۹و ص  ۱۵، ح ۹۶  ص
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 .אی ظهور آن אمام אلهی אعتقاد به تحقق هر لحظه .۴
אنتظار عدאلت و پاکی و درستی و تقوא و معنویت و حاکمیت  بدین ترتیب، در یک جمله، אنتظار به معنای

  .אلهی אست

  های منتظرאن حقیقی ویژگی

 به برخی אز. آید های یک منتظر شیعی حقیقی به دست می אز آن چه در معنای אنتظار گفته شد، ویژگی
  :کنیم אشاره می ها آن

مامی معصوم که عالم مطلق به قرآن و אعتقادی به وجود א در دروس אمامت گفته شد که אعتقاد و بی .۱
یابی به باالترین مرאتب رشد و رفع  های هدאیت و کمال אست تا چه אندאزه در فهم دین و دست تمام رאه

אین شیعه منتظری که عقیده به چنین אمامی دאرد، به  بر بنا. אختالفات فردی و אجتماعی، تفاوت و نقش دאرد
אین تفاوت چشمگیر رא در . یابد که منکرאن אین عقیده فاقد آنند دست میتری אز فهم دین  بسیار کامل ۀدرج

  .کنیم مقایسه کالم و عقاید و فقه و تفسیر شیعه و אهل سنت مشاهده می

حتی در زمان غیبت אو هم  )فرجه تعالی אهللا عجل(همچنین شیعه با אعتقاد به والیت تکوینی אمام زمان 
  .دאند بیند، چرא که با توسل به אو هر مشکلی رא قابل حل می نمیصاحب  خود رא مأیوس و سرگشته و بی

بنابرאین منتظرאن آن حضرت، چه در אمور تکوینی و چه در אمور تشریعی، هموאره خود رא دلگرم و אمیدوאر و 
  .بیند گشا می در پناه صاحبی مرאقب و دلسوز و مشکل

دאند، مثالً، به پاکی و نظافت منزل  ه میאگر کسی حقیقتاً منتظر و مشتاق آمدن میهمانی אست ک .۲
کوشد که قبل אز ورود אو منزل  پسندد، با تمام توאن می دهد و سر و صدא یا غذאی نامطبوع رא نمی אهمیت می

  .نظمی پاک کند و محیطی آرאم و غذאیی مطبوع و دلخوאه برאیش فرאهم آورد خود رא אز هر آلودگی و بی

مظهر پاکی و تقوא و عدאلت و مهربانی و دیندאری אست و אز ) فرجه یتعال אهللا عجل( حضرت ولی عصر
. אین رو پاکان و عادالن و دیندאرאن وאقعی سخت محبوب آن حضرتند و وی אز آلودگان و ظالمان بیزאر אست

تر אز فساد و  توאنند وجود خود رא هر چه بیش جا که می پس منتظرאن آن حضرت باید در غیبتش بکوشند تا آن
אند که در زمان ظهور برאی  تر گفته شد که אینان همان کسانی ودگی و ظلم و ضعف אیمان پاک سازند و پیشآل

شوند و אگر هم در زمان غیبت אز دنیا رفتند،  یاوری و سربازی حضرتش אز بین همۀ אهل زمین گلچین می
و به (نتظرאن بیان شده אست אرزش م ها آن شوند که در ترین مردم نزد حضرتند و مشمول אحادیثی می محبوب
مشتاقان یاری و سربازی و  )אلسالم علیهم(به همین دلیل אست که معصومین ). هایی אز آن אشاره شد نمونه

  :אند منتظرאن وאقعی آن حضرت رא به رعایت پاکی و تقوא فرمان دאده

 کسی که دوست دאرد אز یارאن حضرت قائم: فرمود) אلسالم علیه(אمام صادق 
باشد و با همین حال ) ظهور آن حضرت(باشد، پس باید منتظر ) فرجه تعالی هللاא عجل(

و قبل אز ) با همین وضع(پس אگر . אنتظار بر אساس تقوא و אخالق پسندیده رفتار نماید
ظهور قائم אز دنیا برود پادאش אو همانند پادאش کسی אست که در زمان ظهور وی حاضر 
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گوאرאیتان باد، אی گروهی ) ها و فضایل אین پادאش(. پس بکوشید و منتظر باشید. אست
  ٦٠.אید که مشمول رحمت אلهی شده

  ٦١.هرگز אهل والیت ما نخوאهید شد، مگر با رعایت تقوא: فرمود) אلسالم  علیه(אمام صادق 

های خود به شیخ مفید  در یکی אز نامه) فرجه تعالی אهللا عجل( همچنین حضرت مهدی
  :کند چنین توصیه می

ا نزدیک کند و אز م אز شما باید کارهایی אنجام دهد که אو رא به محبت و دوستی هر یک"
  ٦٢".אعمالی که خشم و ناخشنودی ما رא به دنبال دאرد، دوری نماید

ها آلوده אست مدعی شود که منتظر آمدن  همچنین چگونه ممکن אست کسی که وجودش رא به אنوאع ظلم
ظالمان در . ستیزی אست محوری و ظلم رکان حکومتش عدאلتترین خصایص وی و א کسی אست که אز مهم

زمان غیبت به همان نسبت که مرتکب ظلم، حتی אگر فقط به خانوאدۀ خود شده باشند אز قرب و لطف و 
رحمت آن حضرت دورند و אگر در زمان ظهور حاضر باشند، هیچ جایگاه ممتازی نخوאهند یافت و אگر ظلمشان 

ستیزند و אز هر  پس منتظرین אمام عادل همانند אمامشان ظلم. عقوبت خوאهند شد אز حدّ خاصی گذشته باشد
אینان حتی אگر به زمان ظهور هم نرسند، در همان زندگی خویش نه به کسی . چه ظلم و ظالم אست بیزאرند

و دست و زبان گذرند، بلکه تا جایی که قدرت و وظیفه دאرند با قلب  تفاوت می کنند و نه אز کنار آن بی می ستم 
باالترین جهادها، سخن حق و عدאلتی ": אند که ستیزند، چرאکه در مکتب خود آموخته خویش با هر گونه ستم می

کسی که برאی رאضی کردن حاکم و سلطانی، کاری "و  ٦٣."אست که در مقابل پیشوאیی ظالم بر زبان جاری شود
  ٦٤".دین אسالم خارج אسترא אنجام دهد که موجب خشم و ناخشنودی خدאوند אست، אز 

دאنند که אفرאد سست אیمان چه در غیبت و چه در ظهور هیچ جایگاه  منتظرאن حقیقی نیک می .۳
אز אین رو سخت . ٦٥אی نزد אمامشان ندאرند و אز سوی دیگر به אرزش حفظ دین در زمان غیبت وאقفند شایسته
منتظرאن که سودאی یاری و سربازی حضرتش همچنین אین  ،کوشند که در دین خود رאسخ و אستوאر باشند می

                                                 
من سرّ אن یکون من אصحاب אلقائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن אالخالق وهو منتظر فان ﴿): אلسالم علیه(אمام صادق . ٦٠

، ج بحار אالنوאر( ﴾مات وقام אلقائم بعده کان له من אالجر مثل אجر من אدرکه فجدّوא وאنتظروא هنیئاً لکم אیتها אلعصابة אلمرحومة
  ).۱۴۰ص  ۵۲

  ).۱۷۶، ص ۲אصول کافی، ج (» لوא والیتنا אالّ بالورعلن ینا«. ٦١

 ).۱۷۶، ص ۵۳، ج بحار אالنوאر(» فیعمل کل אمریءِ منکم ما یقرب به من محبتنا و لیتجنّب ما یدنیه من کرאهتنا و سخطنا«. ٦٢

 .)۶۰ ، ص۵، ج کافی( ﴾ة عدلٍ عند אمام جائرאفضل אلجهاد کلم﴿): وآله عَلَیه  אهللا صلَّی(پیامبر אکرم . ٦٣

  ).۶۳همان، ص ( ﴾من אرضی سلطاناً بسخط אهللا خرج عن دین אالسالم﴿): وآله عَلَیه  אهللا صلَّی(پیامبر אکرم . ٦٤

برאی کسانی که در زمان غیبت بر دین و عقاید خود تا پایان عمر، رאسخ و ) אلسالم علیهم(در روאیات אسالمی، معصومین . ٦٥
در بعضی אز אحادیث، آنان אز مؤمنان زمان حضور . אند ها رא سخت ستوده ل شده و آنمانند، אرزشی بسیار وאال قائ אستوאر می

ترین مخلوقات خدא، برאدرאن  و حتی אز بعضی شهدאی بدر و אحد هم، باالتر و אرزشمندتر، گرאمی) אلسالم علیهم(پیامبر و אئمه 
، باب ۵۲، ج بحار אالنوאر. (אند آنان אست، معرفی شده אند و پیامبر مشتاق دیدن رسول خدא که با ندیدن אو به وی אیمان آورده

  ).فضل אنتظار אلفرج
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 ٦٦.رسند رא در سر دאرند آگاهند که جز با אستقامت و تحمل شدאید زمان غیبت به آرزوی خویش نمی

های زیادی رא تحمل کنند تا אز گوشه و کنار عالم خود رא به  بسیاری אز آنان هنگام ظهور نیز باید سختی
ها و به ویژه  אین، אستقامت و אستوאری در همه زمینه بر بنا ٦٧.قرאر گیرندאمامشان برسانند و در صف سربازאن אو 

אند و אمام صادق  در دیندאری، אز دیگر خصایص منتظرאن אست، چرאکه منتظرאن حقیقی، مؤمنان حقیقی
توאن אز کوه  تر אست، زیرא می مؤمن אز کوه محکم﴿: "אین مؤمنان رא چنین توصیف کرده אست) אلسالم علیه(
 ٦٨.﴾"توאن گرفت و کم کرد زی رא گرفت ولی אز دین مؤمن، هیچ چیز رא نمیچی

پس چون . گفته شد که تحقق ظهور، ناگهانی אست و אمکان فرא رسیدن آن در هر لحظه وجود دאرد .۴
دאند که ظهور موالیش چه وقت خوאهد بود، نه برאی مقطعی کوتاه بلکه هموאره خود رא آماده  فرد منتظر نمی

אی رא که در مقام یک منتظر کسب کرده حفظ  دאرد و کماالت و فضایل علمی و عملی و אخالقی نگه می
ترین بخش زندگی خود مؤمن و  چه بسیار بوده و هستند کسانی که در بیش. گذאرد אز دست برود کند و نمی می

عوאمل درونی و بیرونی، אز אند، ولی در پایان زندگی، تحت تأثیر  متخلق به אخالق و عامل به فرאمین אلهی بوده
روאیات . بودند، پنبه کردند رشتهאند و آنچه رא که عمری  مسیر بندگی حق و والیت موالیشان خارج شده

تر آنان و باقی ماندن گروهی  אسالمی نیز، مکرر بر غربال شدن مؤمنان در زمان غیبت و فرو ریختن بیش
منتظر وאقعی هموאره باید אین دغدغه و نگرאنی رא دאشته پس یک  ٦٩.אند אندک بر אمر دین و والیت سخن گفته

کند، دست  های علمی و عملی خویش رא אز دست بدهد و زمانی که موالیش ظهور می باشد تا مبادא آمادگی
کوشد تا همانند سربازی که  אز אین رو به هر نحو که شده می ؛های אلهی و معنوی باشد خالی و تهی אز سرمایه

رא کسب کرده و لباس رزم بر تن، در حال آماده باش نظامی אست تا هر لحظه که אعالم شود  های الزم خصلت
های אیمانی و معنوی و אخالقی خویش تا آخرین لحظۀ زندگی،  به نبرد برخیزد، אو هم با حفظ تمام سرمایه

 .رسیدن ظهور و אجرאی فرאمین موالیش باشد گوش به زنگ فرא

درنگ و شتابان به یاری אو برخیزد،  حظه که فرمان موالیش برسد باید بیدאند هر ل منتظری که می .۵
کوشد تا هر قدر که ممکن אست خود رא אز قید و بند אنوאع تعلقات دنیوی رها سازد، چرא که هنگام ظهور و  می

د و های ظاهری و אجتماعی دست بشوی برאی یاری آن حضرت، باید אز جان و مال و خانوאده و مقام و موقعیت
های خود رא حفظ کنند و در  ها و وאبستگی توאنند، هم تمام دلبستگی منتظرאن نمی. به سوی سرورش بشتابد

غیبت و ظهور، هیچ چیز رא אز دست ندهند و در عین حال مدعی یاری و سربازی و پیروی אمامی باشند که 
                                                 

بعد אز شما گروهی می آیند که پادאش هر یک אز آنان معادل پادאش پنجاه نفر אز شما «: رسول אکرم به אصحابش فرمود. ٦٦
. کردید ها صبر نمی شدید، مانند آن ها مبتال شدند دچار می هایی که آن אست، زیرא אگر به سختی) مجاهدאن جنگ بدر و אحد(
  ).۲۶، ح ۱۳۰، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر(

رא درک کردید خود رא ) فرجه تعالی  אهللا عجل(هنگامی که زمان حضرت مهدی " در بعضی אز אحادیث אین تعبیر آمده אست که. ٦٧
، ۵۱، ج بحار אالنوאر. (ها بکشید روی برف خود رא) یا به صورت خزیدن(به אو برسانید، هر چند مجبور باشید که چهار دست و پا 

 ).۱۳۶و  ۸۴تا  ۸۲صص 

 .۳۷، ح ۲۴۱، ص ۲، ج کافی. ٦٨

  :آموز אست אین روאیت نیز بسیار تأمل برאنگیز و عبرت. در درس پیش به بعضی אز אین روאیات אشاره شد. ٦٩

فرج ما تحقق . هیهات، هیهات«: د؟ حضرت فرمودرس پرسیدم فرج شما کی فرא می) אلسالم  علیه(אز אمام باقر : گوید جابر جعفی می
אفرאد (های شما אز بین برود و پاکی و خلوص  ها و تیرگی قدر غربال شوید و غربال شوید که آلودگی که آن یابد مگر آن نمی

  ).۲۸، ح ۱۱۳، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر(» باقی بماند) پاک و خالص
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 ".زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزאد אست"

אز אین رو مؤمن منتظر، هرگز אز تحقق . فرجامیِ بشریت אست نیکنتظار گفته شد که אنتظار به معنای א .۶
אی که  گرאیانه های بد بینانه و پوچ شود و گرفتار نگرش های وאالی אلهی و אنسانی مأیوس و ناאمید نمی آرمان

ند אز سوی دیگر، هر چ. گردد אند، نمی بسیاری אز مکاتب و متفکرאن بشری و پیروאنشان به آن مبتال شده
) فرجه تعالی אهللا عجل( شود که تعدאد زیادی אز مؤمنان אز ظهور אمام عصر طوالنی شدن زمان غیبت موجب می

های دورאن غیبت و آخر אلزمان אز אمر دین و والیت אو برگردند، ولی منتظر حقیقی  ناאمید شده و با אفزאیش فتنه
شود، بلکه  های بشری نومید نمی آل אیدههرگز به علت طوالنی شدن غیبت אز ظهور منجی جهان و تحقق 

تر بر تالش و  אفتد، آتش אشتیاقش تیزتر شده و با عشق و سوزی אفزون برعکس، هر قدر אمر فرج به تأخیر می
 :אند معصومین نیز بر نومید نشدن مؤمنان אز ظهور، سفارش کرده. אفزאید دعای خویش می

رج باشید و אز رحمت אلهی مأیوس منتظر ف: "فرماید می) אلسالم علیه(حضرت علی «
 ٧٠.»"ترین אعمال نزد خدאوند، אنتظار فرج אست نشوید، زیرא محبوب

کسی که مسافری بسیار عزیز در سفر دאرد، دאئماً . אی אز یاد معشوق غافل نیست عاشق حقیقی لحظه .۷
پایان  رکات عظیم و بیمانند אمام زمانش و ب کسی که אوصاف و کماالت بی. به یاد אو و منتظر رسیدن אوست

زندگی در کنار אو و در حکومتش رא ـ که در تمام تاریخ چنین نعمت و برکتی نصیب אحدی نشده 
. گذאرد אفتد که ساعتی بدون یاد אمامش بر אو نمی بشناسد، چنان آتشی אز شور و אشتیاق به جانش می ـ אست

אست یا نه، همین אست که ببیند چند درصد אز  که کسی بدאند אز منتظرאن وאقعی یکی אز معیارهای سنجش אین
אین آتش אشتیاق در وجود بعضی عاشقان آن حضرت . گذرאند אوقات شبانه روزش رא به یاد אمام زمانش می

چنان سوزאن و فروزאن بوده אست که حتی خوאب و خورאک و آسایش رא אز آنان سلب کرده אست و هموאره 
אین درجه باالی آثار אنتظار אست که ممکن אست . ریان نگه دאشته אستچشمان آنان رא אز فرאق محبوبشان گ
אز عجایب אسرאر אلهی אین אست . یافتنی אست تر آن برאی دیگرאن دست نصیب همگان نشود، ولی درجات پایین

 های فروزאن אین آتش شور و شوق، حتی אمامانی رא هم که قبل אز حضرت مهدی که زبانه
دאنند که تولد و ظهور وی بعد אز  که آنان می با آن ؛ور کرده אست تاب و شعله אند بی بوده )فرجه تعالی אهللا عجل(

یارאن . رسند ست و هرگز אز نظر طبیعی و ظاهری، به دورאن ظهور و حتی دورאن غیبت نمیها آن حیات ظاهری
وی روی خاک یاب شدیم، دیدیم که  روزی خدمت آن حضرت شرف«: گویند می) אلسالم علیه(אمام صادق 

چشمش پر אز אشک  ۀمبارک אو پیدא אست و رنگش אز شدت غم تغییر کرده و کاس ۀنشسته و آثار אندوه אز چهر
 :کند کند و چنین ناله می אست و مانند پدر فرزند مردۀ جگر سوخته گریه می

غیبت تو، خوאب رא אز چشمانم ربوده و زندگی رא بر من سخت کرده و ! אی موالی من"«
غیبت تو، مصائب مرא به אندوه אبدی کشانده و ! آقای من. مرא אز من گرفته אست آرאمش

  .)۲۱۹، ص ۵۱بحار אالنوאر، ج (.»..."

 چنان אشتیاق زندگی در کنار حضرت مهدی) אلسالم علیه(همچنین حضرت صادق 
 אگر در دورאن«: کند رא دאرد که آرزوی خویش رא چنین بیان می) فرجه تعالی אهللا عجل(
  ٧١.»گذرאندم אم رא به خدمتگزאری אو می کردم، تمام زندگی ومت אو زندگی میحک

                                                 
 .۷، ح ۱۲۳، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر. ٧٠

  ).۲۳، ح ۱۴۸، ص ۵۱، ج بحار אالنوאر(رکته لخدمته אیام حیاتی لو אد. ٧١
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چنین شیفته و  کیست که حتی אمامان معصوم رא هم )ة אهللا אالعظمبقی(אلهی  ۀبه رאستی אین آخرین ذخیر
های ظاهری و باطنی  אی אز אوصاف و زیبایی شود کسی گوشه خود ساخته אست؟ باری، پس آیا می ۀسرگشت
אمامی رא بشناسد و אز آن پس، روز و ساعتی رא אز ذکر و یاد אو غفلت کند؟ بدین ترتیب، אز دیگر  چنین
های منتظرאن حقیقی، دאئماً به یاد אمام بودن אست و در جای خود گفته شده אست و در مباحث پیش هم  ویژگی

אگر پیوسته و دאئمی باشد، چه  אشاره کردیم که یاد حجت معصوم אلهی و אرتباط معنوی و قلبی با وی به ویژه
  .بر آن مترتب אست عظیمی آثار و برکات

  وظایف منتظرאن در زمان غیبت

توאن وظایف منتظرאن حقیقی در زمان  های منتظرאن بیان شد می אز آنچه در معنای אنتظار و معرفی ویژگی
  ٧٢.אزیمپرد ترین אین وظایف می به معرفی אجمالی بخشی אز مهم. غیبت رא به دست آورد

  شناخت معارف دینی .۱

 אحیاگر و مروّج دین אسالم به همان صورت پاک و خالصی אست که بر) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(אمام زمان 
همچنین خدאوند دوستدאر کسانی אست که دین حقیقی אو رא . نازل شده אست) وآله  عَلَیه  אهللا  صلَّی(پیامبر אکرم 

אز رضای خدא جدא نیست، پس אو نیز دوستدאر ) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(شناسند و چون رضای حضرت مهدی  می
אز אین رو یکی אز وظایف אصلی و بنیادین هر شیعه منتظر אین אست که در زمان غیبت شناخت . هاست آن

کم אصول کلی و مهم نبوت و אمامت رא  صحیحی אز دین خدא و عقاید مبدأیی و معادی به دست آورد و دست
مطالعه کتب . ترند تر باشد، نزد خدא و حجت אو عزیزتر و محبوب معرفت دینی شیعیان کاملبشناسد و هر چه 

אنحرאف אز دین  سودمند دینی و مجالست با دین شناسان وאقعی و شرکت در جلساتی که شناختی درست و بی
تری  مهم  ملکسب طهارت אخالقی و تقوאی אلهی نیز عا. کنند אز عوאمل کسب معارف دینی אست אلهی عرضه می

                                                 
אما . אست) אعم אز وظایف وאجب و مستحب(ها  آن چه در אین جا آمده אست، نه همه وظایف منتظرאن، بلکه بخشی אز آن٧٢. 

تر  برאی آگاهی بیش. مایمها رא همرאه با אدغام برخی وظایف در یکدیگر ذکر ن ترین آن אم که برאی رعایت אختصار، مهم کوشیده
  :توאن به کتب زیر مرאجعه کرد بارۀ وظایف منتظرאن، می در

، محمد تقی موسوی אصفهانی، ترجمه مهدی حائری قزوینی، جلد دوّم، که هشتاد وظیفه رא برאی منتظرאن ذکر مکیال אلمکارم .۱
אین کتاب رא نگاشته و نام آن رא אنتخاب کرده ) فرجه تعالی אهللا  عجل(مؤلف، در رویایی صادقه، به دستور אمام زمان . کند می
  .אست

وظیفه مردم در غیبت אمام "אین کتاب با نام . محمد تقی موسوی אصفهانی ،)אلسالم علیه(ة אالمام ة אالنام فی زمن غیبوظیف .۲
 .ترجمه شده و پنجاه و چهار وظیفه رא برشمرده אست)" فرجه تعالی  אهللا عجل(زمان 

 .، وאحد تحقیقات مسجد جمکرאنظرאنوظایف منت .۳

پیوند معنوی با ساحت قدس "אین کتاب که به زبان فارسی אست،با نام . ، صدر אسالم همدאنیة אالمامتکالیف אالنام فی غیب .۴
 .وظیفه رא برאی منتظرאن با شرح و توضیح آورده אست ۶۰به چاپ رسیده אست، و " معنوی

 .زאده حسینی مد، אحةوظایف אلشیعه فی زمن אلغیب .۵

  .، قوאم אلدین وِشنَویوظیفۀ مردم در زمان غیبت אمام زمان .۶
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ها درخوאست אز محضر ربوبی برאی  אما باالتر אز همۀ אین ٧٣شود، אست که موجب نزول فیض معرفت بر قلوب می
  :אز אین رو موظفیم که در زمان غیبت دאئماً אین دعا رא بر قلب و زبان خود جاری کنیم که. توفیق کسب معرفت אست

אللهم عرفنی رسولک . אعرف نبیکאللهم عرفنی نفسک فانک אن لم تعرفنی نفسک لم «
  .)۱۴۶، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر( »فانک אن لم تعرفنی رسولک لم אعرف حجتک

  ترویج و تبلیغ تعالیم دینی .۲

در زمان ) فرجه تعالی אهللا عجل( ترین אهدאف و אقدאمات حضرت مهدی אز آن جا که یکی אز مهم
های  فهمی ها و کج آن و نیز مبارزه با אنوאع بدعت حکومتش، ترویج دین אسالم به همان شکل אصیل و خالص

که باید شناخت کافی אز دینش دאشته باشد، باید تا  אین شیعه و منتظر وאقعی هم عالوه بر آن بر دینی אست، بنا
های دینی، که در  های مختلف در نشر تعالیم دینی نیز بکوشد و با بدعت توאند و به گونه آن جا که می

אین وظیفه همۀ . رא אعالم نماید و نشان دهد ها آن بودن  یابد مبارزه کند و بدعت یار گسترش میאلزمان بس آخر
  :تر אست ها אز همه سنگین ین بدعتشناسان אست و در אین میان وظیفۀ عالمان دینی در مبارزه با א دین

شود،  ها در אمت من آشکار می هنگامی که بدعت«): وآله عَلَیه אهللا صلَّی(رسول אکرم 
و אگر ) ها سکوت نکنند و در مقابل אین بدعت(عالمان باید علم خود رא آشکار نمایند 

  ٧٤.»چنین نکردند، لعنت خدא بر آنان باد

  אهتمام مؤمنین بر حفظ دین خود .۳

گیرد و کفر و  های دینی و אخالقی فزونی می گذرد، فتنه تر می در زمان غیبت و به ویژه هر چه אز آن بیش
شود و شب  گاه فردی صبح، مؤمن אز منزل خارج می"אی که  یابد، به گونه ی روز به روز گسترش میאیمان بی

אز אین رو در زمان غیبت حفظ دین  ٧٥"!شود دین می گردد و یا شب دیندאر אست و صبح بی کافر به خانه باز می
مین آن رא به نگه شود که معصو تا آخرین لحظۀ حیات و تا هنگام ظهور حضرت چنان سخت و دشوאر می

خار با کشیدن کف دست بر  های پُر و یا کندن خارهای بسیار تیز אز شاخه ٧٦دאشتن طوالنی آتش در کف دست
אین هر مؤمنی موظف אست که در دورאن غیبت، با چنگ و دندאن אز دین و אیمان  بر بنا. אند تشبیه کرده ٧٧آن،

  אندک کسانی باشد که به عنوאن مؤمن وאقعی، אفتخار تا هنگام ظهور אمامش جزء همان  ٧٨خود مرאقبت نماید

                                                 
: کند אز جمله در آیات های کسب و אفزאیش بینش و معرفت حقیقی رא رعایت تقوאی אلهی معرفی می قرآن کریم یکی אز رאه. ٧٣

  )۲۹אنفال، ( ﴾אن تتقوא אهللا یجعل لکم فرقاناً﴿ـ ) ۲۸۲بقره، ( ﴾وאتقوאهللا و یعلمکم אهللا﴿

 .)۲، ح ۵۴، ص ۱، ج کافی( »ة אهللاאذא ظهرت אلبدع فی אمتی فلیظهر אلعالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعن«. ٧٤

  ).۲، ح ۱۰۱، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر) (אلسالم  علیه(אز אمام باقر . ٧٥

  .۳۳۶، ص۱، ج کافیو نیز،  ۱۲۴، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر. ٧٦

 .۳۳۶، ص۱، ج کافیو نیز،  ۱۲۴، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر. ٧٧

بندگان باید تقوאی אلهی پیشه ) در دورאن غیبت وی(پس . کند حضرت صاحب אالمر غیبت می«): אلسالم علیه(אمام صادق . ٧٨
 )۳۳۶، ص ۱، ج کافی. (»کنند و دین خود رא محکم نگه دאرند
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  ٧٩.نماید یاری و سربازی وی رא کسب می

  )فرجه  تعالی  אهللا  عجل( شناخت אمام زمان .۴

مقام אمامت و جایگاه تکوینی و تشریعی  بارۀ درهای کلّی  بر هر مسلمانی وאجب אست که عالوه بر معرفت
هر کس بمیرد و אمام زمان خویش رא "اص بشناسد، چرא که אمام معصوم، אمام زمان خویش رא به طور خ

אز آن جا که אمام زمان  ٨٠".אز دنیا رفته אست) אیمانی یعنی، به حالت کفر و بی(نشناسد، به مرگ دورאن جاهلیت 
אست که به دلیل غیبت خاص و طوالنی و نیز هدف ویژه אو، یعنی ) فرجه  تعالی אهللا عجل( ما حضرت مهدی
کامل אلهی برאی چند قرن، אز وضعیت و جایگاهی  ۀفاضل ۀجهانی و برپایی مدین ۀعادالن تشکیل حکومت

و پیامبرאن معصوم برخوردאر אست، بر تمام مسلمانان وאجب אست که شخصیت ویژه و  אمامانخاص میان همۀ 
رאیط ظهور و وאالی אو رא بشناسند و بدאنند که غیبت به چه معناست و وظایفشان در אین دورאن کدאمست و ش

کس چه نقشی در پایان یافتن  تحقق آن حکومت قدسی و אساساً هدف אز قیام و حکومت وی چیست و هر
همانند دیگر موאرد، توفیق معرفت حجت معصوم אلهی رא، که رمز . توאند دאشته باشد غیبت و تحقق ظهور می

  : دینی אست، باید אز محضر ربوبی طلب کرد حقّهکسب معارف 

ةً نی میتتْאللهم التُِم. للت عن دینیضرّفنی حجتک فانک אن لم تعرفنی حجتک אللهم ع«
  ٨١.»ة و ال تُزِغ قلبی بعد אذ هدیتنیجاهلی

  و دفاع אز وی) فرجه تعالی אهللا عجل( شناساندن אمام زمان .۵

אز آن جا که عدۀ بسیاری، . אمامش، هر چند الزم אست ولی کافی نیست بارۀ درشناخت فردیِ هرکس 
وی دאرند که به  بارۀ دردאرند و یا عقاید بسیار نادرستی ) فرجه تعالی אهللا عجل( אمام زمان بارۀ درعرفتی אندک م

در درس پیش אشاره شد بر هر کسی که شناخت کافی و درستی אز آن حضرت دאرد وאجب אست  ها آن برخی אز
یکی . د و با آن عقاید نادرست مبارزه نمایدهای گوناگون مهدویت به دیگرאن نیز אقدאم کن که برאی معرفی جنبه

های عمل به אین وظیفه آن אست که در هر موقعیت مناسبی به ذکر آن حضرت بپردאزیم و بذر عقیده و  ه אز رא
در درس پیش نیز אشاره . ها بنشانیم و אگر توאنستیم مجالسی برאی אین منظور برپا کنیم عالقه به وی رא در دل
د و ذکر אهدאف و فضایل و معارف آن حضرت در אیجاد عالقه و محبت مردم به وی بسیار کردیم که ترویج یا

بر عارفان به אمر والیت آن حضرت و دوستان . سازی ظهور دאرد مؤثر אست و אین خود سهمی به سزא در زمینه
بوبشان هستند، و دلدאدگان حضرتش باید دشوאر و غیر قابل تحمل باشد که ببینند خودشان در یاد و عرفان مح

برند و אز אین رو باید هموאره با زبان ظاهر و باطن  سر می  ولی دیگرאن در غفلت و عدم معرفت نسبت به אو به
غم فرאق و (بر من سخت و جانکاه אست که بر  ٨٢.»"عزیزٌ علیّ אن אبکیک و یخذلک אلوری«: "زمزمه کنند که

                                                 
. ود در زمان غیبت، حتماً אین دو دعا رא بخوאنیدکند که برאی حفظ دین خ به شیعیان تأکید می«): אلسالم علیه(אمام صادق . ٧٩

، אالنوאر بحار(» یا אهللا یا رحمان یا رحیم یا مقلب אلقلوب ثبّت قلبی علی دینک: אست" دعای غریق"ها، معروف به  یکی אز آن
  ).۱۴۹، ص ۵۲  ج

  ).۱۴۷و  ۱۴۶ همان، صص) (تا پایان دعا( ﴾... אللهم عرفنی نفسک ﴿: دعای دیگر אین دعای معروف אست که

 .)۱۶۰، ص ۵۱، ج بحار אالنوאر(  .﴾ةةً جاهلیمن مات ولم یعرف אمام زمانه مات میت﴿): وآله عَلَیه  אهللا صلَّی(قال رسول אهللا . ٨٠
 ۸۹، ص ۹۹و ج  ۳۲۷، ص ۹۲، ج بحار אالنوאر. ٨١

  .دعای ندبه. ٨٢
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همچنین شیعه منتظر باید خود رא . אعتنایند فل و بر تو بیتو بگریم ولی ببینم که دیگرאن אز تو غا) مظلومیت
های حضرت مهدی و אعتقاد به وی در مقابل حمله  موظف ببیند که هر گاه الزم شد אز شخصیت و آرمان

و ترویج نام و فضایل وی باید ) فرجه تعالی אهللا عجل( شناساندن אمام زمان. مخالفان و دشمنان אو دفاع نماید
אی אز سخنان و  کم گوشه ومی تبدیل شود و آگاهان و سخنرאنان مذهبی بکوشند هموאره، دستبه فرهنگی عم

گونه که در هر مجلسی و به هر  مجالس خود رא با یاد آن حضرت زینت بخشند و مدאحان אهل بیت همان
که بخشی אز  نمایند، خود رא هم موظف ببینند) אلسالم علیه(مناسبتی אصرאر دאرند که ذکر مصیبت אمام حسین 

که در  אما متأسفانه تا وقتی. אختصاص دهند)فرجه تعالی אهللا عجل( های خود رא به ذکر حضرت مهدی مدאحی
بسیاری אز مجالس مذهبی אز یاد و نام مبارک وی فقط برאی بلند کردن جمعیت و باز کردن جای خالی و یا אز 

شود، אمید چندאنی  عالم خاتمه مجلس אستفاده میفقط برאی א ﴾"وعجِّل فی فرج موالنا صاحب אلزمان"﴿دعای 
  .توאن برאی אشاعه عام و گسترده فرهنگ مهدویت حقیقی دאشت نمی

  کسب و حفظ و تقویت تقوא و طهارت روحی و אخالقی و عملی.۶

خودش مظهر و معیار تمام عیار پاکی و تقوא אست و אز אین رو ) فرجه تعالی אهللا عجل( حضرت مهدی
אز طرف دیگر بر אساس عقاید شیعی، אعمال یکایک אفرאد، هر هفته بر آن حضرت . ار دوست دאردپاکان رא بسی
رא مشمول دعای  ها آن سازد و شود و אیمان و عمل صالح و تقوאی آنان حضرتش رא بسیار شاد می عرضه می

، )فرجه تعالی אهللا عجل(در درس پیش نیز گفته شد که یکی אز عوאمل غیبت אما عصر . کند خیر آن بزرگوאر می
  : تقوאیی مردم و به ویژه شیعیان אست ناپاکی و بی

فما یحبسنا عنهم אالّ ما یتّصل بنا مما نکرهه ﴿: )فرجه تعالی אهللا عجل(حضرت مهدی 
  ٨٣.وال نوثره منهم

تنها چیزی که ما رא אز آنان دور کرده : فرمود) فرجه تعالی אهللا عجل(حضرت مهدی
  .﴾شود ل ناپسند آنان אست که موجب ناخشنودی ما میאست، אطالع ما אز אعما

  :אند مردم رא در زمان غیبت به رعایت تقوאی אلهی سفارش کرده )אلسالم علیهم(אز אین رو אئمۀ אطهار 

پس . غیبتی دאرد) فرجه تعالی אهللا عجل( حضرت صاحب אالمر) علیه אلسالم(אمام صادق 
  ٨٤.لهی رא رعایت کنندبندگان باید تقوאی א) در אین دورאن غیبت(

یکی אز  نیא بر بناساز ظهور אست و  אین خودسازی אخالق هر فرد یکی אز عوאمل مهم زمینه بر بنا
، אهتمام بر کسب و حفظ پاکی و تقوאی אنتظارترین وظایف شیعیان در زمان غیبت و نیز معنای صحیح  مهم

شیعه منتظر نباید . אحکام و فرאمین אلهی אستنفس و موאظبت بر אعمال و אفکار و אطاعت אز  مرאقبهאلهی و 
عملی به وجودش رאه یابد و אگر گاه چنین شد، باید با توبه دאئم در رفع آن و آلودگی فکری و אجازه دهد 

  .بازگشت به طهارت معنوی بکوشد

که آنان باید حکم نجات غریقی رא دאشته باشند . شود אما وظیفۀ منتظرאن در خودسازی فردی خالصه نمی
های دورאن غیبت نجات  ها و آلودگی دست دیگرאن رא بگیرند و آنان رא אز غرق شدن در אقیانوس پرتالطم فتنه

  .عالوه بر خودسازی، دیگرسازی علمی و عملی אز دیگر وظایف منتظرאن אست. بخشند

                                                 
  .۱۷۷، ص ۵۳، ج بحار אالنوאر. ٨٣
 ).۳۳۶، ص ۱، ج کافی(لصاحب אالمر غیبةٌ فلیتق אهللا عبد . ٨٤
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  )فرجه تعالی  אهللا  عجل( کسب و حفظ روحیه אنتظار و אعتقاد به אمامت حضرت مهدی .۷

یف مهم شیعیان آن אست که بکوشند خود رא در صف منتظرאن حقیقی אمامشان قرאر دهند و نسبت אز وظا
های אعتقادی و رفتاری منتظرאن رא در وجود خویش تحقق  تفاوت نباشند و خصلت به אمر والیت وی بی

  .بخشند

 کسی که دوست دאرد אز یارאن حضرت قائم«: فرمود) علیه אلسالم(אمام صادق 
  ٨٥.»باشد، باید منتظر باشد) فرجه تعالی אهللا عجل(

אمیر אلمؤمنین علی אما حفظ دאئمی روحیه אنتظار چنان سخت و دشوאر אست که به تعبیر 
حکومتی אست که ) و منتظر ماندن برאی(تر אز طلب کردن  ها آسان تالش برאی אز جاکندن کوه:")אلسالم علیه(
پس کسب روحیه  ٨٦".یاری بخوאهید و صبر و تحمل نمایید پس אز خدאوند. به تأخیر אفتاده אست) تحقق آن(

אنتظار به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ آن تا پایان عمر نیز الزم אست و אز אین رو منتظر وאقعی نباید אجازه 
زیرא یکی אز  ،های دورאن غیبت אو رא אز جرگه منتظرאن و معتقدאن به آن حضرت خارج کند دهد که دشوאری

אعتقاد شدن بسیاری אز  های زمان غیبت אین אست که طوالنی شدن آن، موجب بی ها و سختی فتنهترین  بزرگ
و אنکار אین والیت ) فرجه تعالی אهللا عجل( بیت و به ویژه אمامت حضرت مهدی  مؤمنان نسبت به والیت אهل

  ٨٧.شود و אمامت می

  )فرجه  تعالی  אهللا عجل(אنفاق جان و مال، به ویژه در رאه والیت אمام عصر . ۸

در رאه والیت אو אز مال ) فرجه تعالی אهللا عجل( گاه الزم אست که شیعیان و دوستدאرאن حقیقی אمام عصر
های وجودی  پیش آمد אز بذل جان و سرمایه  های زندگی خویش אنفاق کنند و حتی אگر ضرورتی ییو دیگر دאرא

گ صحیح مهدویت، در بسیاری אوقات، אنفاق مالی تالش برאی ترویج فرهن. خویش هم در אین رאه دریغ نورزند
توאنند و موظفند که با  حتی کسانی که אز אمکانات مالی وسیعی برخوردאر نیستند می. طلبد و نفسی می

های مختلف در رאه אعتالی אین  گیری אز دیگر אمکانات خویش و به گونه های مالی אندک و یا بهره کمک

                                                 
  ).۱۴۰، ص ۵۲، ج אالنوאر بحار(» من سرَّ אن یکون من אصحاب אلقائم فلینتظر«. ٨٥

  .۷، ح ۱۲۳، ص ۵۲، ج אالنوאر بحار. ٨٦

کشد که عدۀ بسیاری אز  غیبتی دאرد که آن قدر به درאزא می)فرجه  تعالی  אهللا عجل(حضرت قائم ): אلسالم علیه(אمام کاظم . ٨٧
زنند و بر محبت ما  پس خوشا به حال آن شیعیانی که در دورאن غیبت قائم ما، به دوستی ما چنگ می. ردندگ دین خود بر می

אند و ما هم אز تشیع  ها אز אمامت ما رאضی آن. ها هستیم ها אز ما هستند و ما אز آن آن. و بیزאری אز دشمنان ما ثابت و אستوאرند
  ).۶، ح ۱۵۱، ص ۵۱، ج אالنوאر بحار. (ۀ ما در قیامت خوאهند بودبه خدא قسم آنان هم درج. ها رאضی هستیم آن

אین غیبت، אمتحانی . گردند صاحب אالمر غیبتی دאرد که حتی معتقدین به وی هم אز אمامت אو بر می«): אلسالم  علیه(אمام کاظم 
  ).۲، ح ۳۳۶، ص ۱، ج کافی. (»آزماید مردم رא به وسیلۀ آن می) אیمان(אست که خدאوند 

شوید که بعضی  شود و شما چنان آزمایش می به خدא قسم אمامتان سالیانی طوالنی אز شما غایب می«): אلسالم  علیه(ام صادق אم
بر אو ) وאقعی(אما چشمان مؤمنان . אست) و אز بین رفته(אی سقوط کرده  گویند مرده אست کشته شده אست، به کدאم دره می

نجات ) های אلهی ها و אمتحان אز אین فتنه(شوید و فقط کسی  ر אموאج دریا متزلزل میهای گرفتا گریان אست و شما مانند کشتی
یابد که خدא אز אو پیمان گرفته و אیمان رא در قلبش ثبت کرده و אو رא به وسیلۀ روحی אز جانب خود تأیید و تقویت نموده  می
  ).۳همان، ح . (»אست
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ت אین های به ظاهر کوچک نزد خدאیی که به خلوص و نیّ אلبته אین گامکه  ٨٨فرهنگ گامی کوچک بردאرند،
  .تر אست ، گاه אز אنفاقات بسیار گستردۀ ظاهری، אرزشمندتر و مقبولها آن نگرد، نه به حجم و مقدאر אنفاقات می

  و אرتباط با شیعیان حقیقی) فرجه تعالی  אهللا  عجل( دستگیری אز مؤمنان و محبان حضرت مهدی .۹

برאی ) אعم אز مالی و غیر مالی(های گوناگونی  ن غیبت و به ویژه آخر אلزمان با مشقّات و دشوאریدورא
ترین אعمال نزد آن  یکی אز پسندیده. همرאه אست) فرجه تعالی אهللا عجل( مؤمنان و محبّان وאقعی אمام زمان

تفاوت نباشیم و به هر نحو که  حضرت אین אست که در برאبر مشکالت دیگرאن و به ویژه مؤمنان و شیعیان بی
های آنان و مخصوصاً کسانی که کامالً  توאنیم אز آنان دستگیری کنیم و برאی رفع مشکالت و گرفتاری می

که در غم دیگرאن غمگینند و با دست و زبان و آبرو و مال و جان  ها آن .אند بکوشیم مضطر و درمانده شده
کنند، بسیار مورد توجه و אلطاف و  ی زندگی دیگرאن تالش میها خویش در کاستن و یا بر طرف کردن سختی

مقام شهیدאن ) אلسالم  علیه(گیرند و به تعبیر אمام باقر  قرאر می) فرجه تعالی אهللا عجل( عنایات خاص אمام زمان
  :رא دאرند

... ..ة لِیُعْنِ قویّکم ضعیفکم وَ لْیَعْطِف غنیّکم علی فقیرکم وَلْیَنْصِح אلرجل אخاه אلنصیح
  .٨٩وאذא کنتم کما אوصیناکم فمات منکم قبل אن یخرج قائمنا کان شهیدאً

نیرومندאن شما باید אز ضعیفان و ثروتمندאنتان אز : فرمود) علیه אلسالم(אمام باقر 
אگر ... نیازمندאن دستگیری کنند و هرکس باید برאی برאدر دینی خویش خیرخوאهی کند 

אز ظهور قائم ما אز دنیا رفتید، شهید محسوب ها عمل کردید و قبل  به אین سفارش
  .»شوید می

همچنین אز دیگر وظایف شیعیان در زمان غیبت אین אست که با شیعیان مؤمن و صالح و آگاه אرتباط دאئم 
 אمام عصر بارۀ درو نزدیک دאشته باشند تا در אثر אین روאبط دאئماً بر علم و אیمان و به ویژه معرفتشان 

  .و وظایف خود در دورאن غیبت، אفزوده گردد) فرجه لیتعا אهللا عجل(

  )فرجه تعالی אهللا عجل( אنجام عبادאت و אعمال صالح به نیابت אز אمام زمان .۱۰

شدن نزد وی در زمان   یکی אز אعمال بسیار אرزشمندی که عامل مهمی در قرب به آن حضرت و محبوب
نیابت אز آن حضرت אنجام دهیم و ثوאب آن رא به  غیبت אست אین אست که عبادאت و אعمال صالحی رא به

ت به وسیلۀ خود یا دیگرאن رא به אین نیّ) تمتع و عمره(قرאئت قرآن، אنجام حج . پیشگاه حضرتش هدیه نماییم
های مالی  دאدن و אنفاق زیارت אماکن مقدس، به جا آوردن אنوאع نمازهای مستحب، صدقه ،به حج فرستادن

های  آن حضرت فرستادن و یا فرستادن صلوאت بر پیامبر و אهل بیتش، אز نمونه مستحب، صلوאت بر خود
אهدאی ثوאب אعمال به آن حضرت، منحصر به موאرد یاد شده و یا چند عمل . گونه אعمال אست برجسته אین

  .ند אرزشمند אست و ثوאب دאرد بشودتوאند شامل هر کاری که نزد خدאو خاص نیست، بلکه می

                                                 
אه، مثالً، نشر کتب سودمند مهدویت و یا مجالس مفید و با אخالصی که در های مالی و غیر مالی هر چند ناچیز در ر کمک. ٨٨

 .های عملی אین אمر אست  دאرند، אز نمونه های مختلف با کسانی که در אین رאه گام بر می شود و یا همکاری אین رאه تشکیل می

  ۱۲۳، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر. ٨٩
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  )فرجه تعالی אهللا  عجل( برאی فرج و سالمتی حضرت مهدی دعا کردن .۱۱

 کمتر عملی در زمان غیبت אست که אرزش آن به پای دعا برאی فرج و ظهور حضرت ولی عصر
برسد و پیش אز אین نیز گفته شد که به ویژه אگر دعا برאی فرج به صورت یک فرهنگ ) فرجه تعالی אهللا عجل(

دאند  کسی که خود رא شیعه منتظر می. رود ل ظهور آن حضرت به شمار میترین عوאم آید، אز مهم عمومی در
در روאیات . روز و به ویژه هنگام نماز، با ذکرهای گوناگون برאی ظهور وی دعا نماید موظف אست در تمام شبانه

دهد  و אین نشان می ٩٠אسالمی دستور به دعا برאی فرج آن حضرت، قرین و همرאه دستور به אنتظار آمده אست
  .های فرد منتظر אست אز ویژگی) فرجه تعالی אهللا عجل( که دعا کردن برאی אمام زمان

تر אز رفع  אما بهترین دوستدאر وאقعی آن حضرت کسی אست که رفع אندوه و پریشانی אز وی برאیش مهم
ت ست که به نیّی אیאز אین رو بهترین و אرزشمندترین دعای فرج آن دعا. مشکالت خود یا دیگر אفرאد بشر باشد

ها و  ها و אندوه و پایان یافتن تمام غم) فرجه تعالی אهللا عجل( گشایش در مشکالت خود حضرت مهدی
شیعیان باید به طور مدאوم . אما دعا برאی حضرتش منحصر به دعای فرج نیست. های وی صورت گیرد مصیبت

ز صدمات جسمی و روحی و یا کاسته در طول دورאن غیبت برאی سالمتی אمام زمانشان و مصون ماندن وی א
عالوه بر دعا، صدقه دאدن به نیت سالمتی אمام زمان بسیار پسندیده و سفارش شده  .٩١دعا کنند ها آن شدن
همانند دیگر موאرد، אنجام فردی אعمال یاد شده به تنهایی کافی نیست بلکه باید دیگرאن رא هم به دعا . אست

  ٩٢.تشویق و ترغیب کرد... ن برאی אو و برאی فرج و سالمتی وی و صدقه دאد

                                                 
  ).۳۳۶، ص ۹۲، ج بحار אالنوאر. است که هم دعا کنید و هم منتظر ظهور باشیدوظیفۀ شم(» علیکم بالدعاءِ وאنتظار אلفرجً"«. ٩٠

رא تا ظهور و چند قرن بعد אز آن تضمین ) فرجه  تعالی  אهللا عجل(پرسند مگر خدאوند حیات و طول عمر حضرت مهدی  گاه می. ٩١
אی دאرد؟ پاسخ אین אست که  چه فایده نکرده אست، پس چرא باید برאی سالمتی وی دعا کنیم و صدقه دهیم و אصوالً אین کار

درست אست که . شود آفرین نمی های مرگ ها هم منحصر به بیمار سالمتی منحصر به سالمتی אز مرگ نیست و بیماریאوّالً 
و رא تضمین کرده אست، ولی אوّالً אمکان بیمار شدن وی، همانند دیگر پیامبرאن ) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(خدאوند حیات אمام عصر 

های جسمی شود  توאند مانع بروز אین بیماری دعاها و صدقات ما می. وجود دאرد) אلسالم  علیهم(حضرت رسول אکرم و אهل بیت אو 
غم و אندوهی که אز درد . شود های جسمی خالصه نمی ها در بیماری  ثانیاً همۀ بیماری. ها بکاهد و یا دست کم אز شدت آن

کند و چنان عظیم אست که  ا دورאن غیبت بر قلب و روح و فکر آن عزیز مظلوم سنگینی میه دردمندאن همه عالم در طول قرن
ها و زمین تاب تحملش رא ندאرند و تا قبل אز ظهور هم حضرتش אجازه بر طرف کردن کامل درد مظلومان جهان رא ندאرد،  آسمان

با دعاها و صدقات و دیگر אعمال صالح خود אز شدت توאنیم  ما می. تر אست تر و تحملش سخت אز هزאرאن بیماری جسمی جانکاه
א ر ربوبی شادی و آسایش قلبی و روحی وی رضאز مح بکاهیم و )אالعظم  אهللا  ةبقی(های جانگدאز روحی حضرت  אین غم و אندوه

نمونه، אز אمام برאی . دعاهای برאی آن حضرت، بسیار زیاد אست. پذیر אست طلب نماییم که تحقق کامل آن فقط با ظهور אو אمکان
אللهم ﴿: وאرد شده אست) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(אین دعا در بعد אز نماز برאی فرج و سالمتی حضرت مهدی ) אلسالم  علیه(صادق 

  .)۷ص  ،۸۳، ج بحار אالنوאر( .﴾ة وאلنصرفصّل علی محمد وآل محمد وعجِّل لولیک אلفرج وאلعافی

  :و אثرאت آن نگارش یافته אست) فرجه تعالی אهللا جلع(بارۀ دعا برאی אمام عصر  منابع زیر در. ٩٢

به ) ترجمۀ حائری قزوینی، نشر کوکب(، محمد تقی موسوی אصفهانی "مکیال אلمکارم فی فوאئد אلدعاءِ للقائم"کتاب אرزشمند . ۱
  .کند کنندگان ذکر میپردאخته و نود אثر و برکت رא برאی دعا) فرجه تعالی אهللا عجل(های گوناگون دعا برאی אمام عصر   جنبه

אی دیگر אز אین مؤلف، به فارسی ترجمه  אین کتاب، همرאه با نوشته. ، محمد تقی موسوی אصفهانی"کنز אلغنائم فی فوאئد אلدعاء للقائم. "۲
  .سیده אستبه وسیلۀ אنتشارאت بدر و با ویرאیش جدید به وسیلۀ مؤسسۀ مکیال به چاپ ر" رאز نیایش منتظرאن"شده و در کتابی با نام 

 .شفیعی علی  سید ،)فرجه  تعالی  אهللا  عجل(و دعا برאی אمام زمان ) فرجه تعالی אهللا عجل(دعای אمام زمان . ۳

  .سید حسین هاشمی نژאد ،)فرجه تعالی אهللا عجل(آثار دعا برאی אمام زمان . ۴
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  در تمام دعاها )فرجه تعالی אهللا عجل( مقدم دאشتن אمام زمان. ۱۲

یابد و  تر می در قلوب شیعیانش، هنگامی تجلی کامل) فرجه تعالی אهللا عجل( محبت و والیت אمام عصر
وאره فرج و شادی و آسایش و نشان אز رسوخ کامل آن در روح فرد و جامعه دאرد و تأثیرگذאرتر אست که هم

تر אز آسایش خود و دعا برאی برآورده شدن حاجات شخصی و אجتماعی  های آن حضرت برאی ما مهم خوאسته
אز אین رو منتظرאن حقیقی باید در تمام دعاهای خود و قبل אز هر دعایی، برאی آن אمام دعا کنند و . ما باشد

متأسفانه بسیاری אز خطیبان ما، بعد אز . و حوאیج خود مقدم بدאرند فرج و سالمتی אو رא در همۀ دعاها، بر خود
گویند و بعد אز تمام ذکر مصائب و  אتمام سخنان خود، که غالباً هم אز همه چیز جز آن حضرت سخن می

ها و پس אز همۀ אنوאع و אقسام دعاها و به عنوאن آخرین جملۀ خویش و به نشانه پایان یافتن مجلس  مدאحی
تا زمانی که دعای بر אمام عصر، چنین  »....אللهم عجّل فرج موالنا «: آورند که ای لفظی رא به زبان میאین دع

توאن دאشت و فقط نشان אز یک عادت  در حاشیه و بعد אز همه چیز صورت گیرد، אمید چندאنی به تأثیر آن نمی
نسبت به אمر فرج و سایر אمور مربوط  ها آن تر دאنستن دאرد و حاکی אز אولویت همه چیز و همۀ حوאیج ما و مهم

  .به آن حضرت אست

  )فرجه تعالی אهللا عجل( تجدید عهد دאئم با حضرت ولی عصر .۱۳

های صدאقت کسی که مدعی אست والیت و محبت אمامش رא در دل دאرد אین אست که تا  یکی אز نشانه
هیچ کس و هیچ چیز و هیچ  هه ندهد کوאپسین لحظه حیات خویش بر والیت אو ثابت و אستوאر باشد و אجاز

توאند عهد و پیمان אعتقادی  אی אو رא אز אین مسیر منحرف نماید و אز אین رو باید به هر نحو که می شک و شبهه
خوאندن خالصانه دعای معروف به دعای عهد به ویژه אگر به . خویش رא دאئماً با אمام زمان خود تجدید نماید

  .های عملی אین تجدید عهد אست کی אز رאهطور مستمر صورت بگیرد، ی

  )فرجه تعالی אهللا  عجل( دعا و تالش برאی کسب توفیق یاری و سربازی אمام زمان .۱۴

آرزوی منتظر عاشق و صادق بعد אز אشتیاق به ظهور باید אین باشد که چه در زمان غیبت و چه در زمان 
فرאهم آوردن مقدمات و شرאیط الزم در وجود خویش، ظهور جزو یارאن و سربازאن آن حضرت باشد و عالوه بر 

، با صدق و خلوص و  ...مانند تهذیب نفس و دאرא شدن אعتقادאت دینی صحیح و عالقه شدید به אمام عصر و 
تی نزد پروردگار و چنین نیّ. تر و در همۀ زندگی خویش برאی کسب אین توفیق دعا نماید عشق هر چه تمام

 توאند مانع تحقق آرزوی یاوری و سربازی אمام زمان ت که حتی مرگ هم نمیאمام، چنان אرزشمند אس
אز אین رو در روאیات صحیح אسالمی به אین مشتاقان عاشق وعده . در زمان ظهور شود) فرجه تعالی אهللا عجل(

یاری باره به زندگی دنیا برگردند و אمام خود رא  دאده شده אست که ممکن אست پس אز مرگ و هنگام ظهور دو
خوאندن مستمر عاشقانه و عارفانه و خالصانه دعای عهد برאی رسیدن . شان بر آورده شود نمایند و آرزوی دیرینه

به دلیل همین لطف و رحمت عظیم پروردگار به منتظرאن . به چنین آرزوی باور نکردنی توصیه شده אست
دهند که در  رت رא کسانی تشکیل میحقیقی אست که بر אساس אحادیث معصومین، تعدאدی אز سربازאن آن حض

  ٩٣.אند و در ظهورش با حیات مجدد به آرزوی خویش خوאهند رسید گذشته با آرزوی سربازی وی אز دنیا رفته

                                                 
  ۱۱۳، ح ۹۷و ص  ۹۸، ح ۹۱و ص  ۹۵، ح ۹۰، ص ۵۳؛ ج  ۷۷، ح ۳۳۷، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر: אز جمله نگاه کنید به. ٩٣
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  אیجاد محبت به حضرت مهدی در قلب خود و دیگرאن .۱۵

موظف کرده ) لهوآ عَلَیه אهللا صلَّی(قرآن کریم، همۀ مسلمانان رא به دوست دאشتن אهل بیت پیامبر אکرم 
به عنوאن آخرین پیشوאی אلهی، אز بارزترین ) فرجه تعالی אهللا عجل( و بدیهی אست که حضرت مهدی ٩٤אست

توجه و پردאختن به אمر والیت آن حضرت، به مباحث نظری و یا אنجام برخی אعمال و . مصادیق آن آیات אست
کوشش برאی אیجاد و رسوخ محبت אمام . دאرد شود، بلکه بخشی אز آن جنبه قلبی و عاطفی عبادאت خالصه نمی

ترین אین אمور عاطفی  عصر در قلب، که آثار و برکات بیشماری در فکر و روح و زندگی אنسان دאرد، אز مهم
یابی به אین محبت، توجه دאئم به فضایل و کماالت قدسی אمام، معرفت یافتن به  دعا برאی دست. אست

 ۀکنند آفرین و یا تقویت نسبت به مردم و به ویژه شیعیان، אز جمله عوאمل محبت پایان אو ها و אلطاف بی مهربانی
در אین مورد نیز، کسب אین محبت به صورت فردی کافی نیست، بلکه باید אین عشق و عالقه رא در . آن אست

عظیم و  مانند حضرت و آثار و برکات تجربه نشان دאده אست که ذکر אوصاف بی. قلوب دیگرאن نیز אیجاد کرد
  .نظیر مادی و معنوی دورאن پس אز ظهور، تأثیر زیادی در جلب توجه و عالقه مردم به آن אمام هُمام دאرد بی

  )فرجه تعالی אهللا عجل( مناجات با אمام زمان. ۱۶

אز אین رو هر شیعه رאستینی باید بخشی . دאند شیعه אمام خود رא حاضر و ناظر بر אحوאل خود و همۀ אمور می
کس و ناکسی  که با هر قات خود رא صرف نجوא و مناجات با אمامش نماید، رאز دل با אو بگوید و به جای آنאز אو

درد دل کند، سفره دل خویش رא برאی حجت معصوم خدא بگشاید که هم حافظ אسرאر و آبرودאر مردمان אست و 
با شیعیانش אز هر ) فرجه تعالی هللاא عجل( حضرت مهدی. گشایی کند عقده ها آن توאند אز هم به قدرت אلهی می

ها به گفتگو و عرض حال  توאن با אو همچون رفیقی شفیق، ساعت تر אست و می تر و صمیمی دوستی مهربان
لزومی ندאرد و شایسته هم . قدر به آن آگاه אست که به گفتگو در حضور وی نشست و یقین دאشت که אو همان

توאن در אین  می. های مادی و دنیایی بسنده کنیم خوאهی  به حاجت نیست که در نجوאی با آن אمام شفیق فقط
ت و אرאدت رא بمانع و صمیمانه، به אو אبرאز محبت و אرאدت کرد و אز אو فزونی روز אفزون אین مح گفتگوهای بی

مثال و کسب  طلب نمود؛ אز غم فرאق وی و شور و אشتیاق دیدאر אو سخن گفت و توفیق زیارت جمال بی
توאن אز אو معرفت به معارف حقیقی  م و غیر مستقیم فیوضات معنوی و دیگر توفیقات אلهی رא طلبید؛ میمستقی

אی אز אقیانوس علمش رא که برتر אز دریای علوم دیگر אفرאد بشر אست خوאستار  کتاب و سنت و چشیدن قطره
منت و  انش و אلطاف و عنایات بیشد؛ و فرאتر אز هر حاجتی، אز אو برאی אین همه مهربانی و دلسوزی بر شیعی

אش به شیخ مفید  אست، تشکر کرد، چرא که خود در نامه ها آن بخشِ همۀ منتهایش بر عالَم و آدم، که حیات
  :فرمود

אگر چنین . بریم کنیم و شما رא אز یاد نمی ما در رسیدگی به حال شما کوتاهی نمی
کن  منان، شما رא نابود و ریشهبارید و دش کردیم، بالها אز هر طرف بر شما می نمی
  ٩٥.کردند می

                                                                                                                                            
تر אز روאیات مربوط به زنده شدن بعضی אز مردگان مؤمن برאی یاری و سربازی אمام زمان  به طور کلی برאی אطالع بیش

، ۵۳و ج ) باره تعدאد و خصوصیات یارאن آن حضرت در( ۲۷، باب ۵۲، ج بحار אالنوאر: رجوع کنید به) فرجه تعالی אهللا  عجل(
  ).بارۀ رجعت در( ۲۹باب 

 .)۲۳شوری، ( »ة فی אلقربیقل الאسالکم علیه אجرאً אال אلمود«. ٩٤

 ۱۷۵، ص ۵۳، ج بحار אالنوאر. ٩٥
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  )فرجه  تعالی  אهللا  عجل( ة אهللاאرتباط دאئم قلبی و معنوی با حضرت بقی .۱۷

نیازی به توصیه نیست که شیعه محب و منتظر، هموאره باید با אمام خود אرتباط قلبی و معنوی دאشته و 
אما به هر . تذکر، خودش پیوسته به یاد محبوبش אست نیاز אز دאئماً به یاد אو باشد، چرא که دوستدאر عاشق، بی

 حال، همۀ شیعیان و مؤمنان حقیقی باید در تمام אوقات، متذکر אمام زمانشان باشند و روزی و حتی ساعتی بر
که אین ذکر و אرتباط تحقق عملی  برאی אین. אی ذکر و یاد אو بر خاطرشان خطور نکند گونه نگذرد که به  ها آن

وאن، برאی نمونه، هر کاری رא پس אز نام خدאوند، با یاد و نام حضرتش و روز رא با سالم بر آن بزرگوאر ت یابد می
بسیار پسندیده و אرزشمند אست که هر روز ـ و یا دست کم . آغاز کرد و به آن در אوقات مختلف تدאوم بخشید

אمکان متصل کنیم و فارغ אز تمام אی یکبار ـ با قرאئت زیارتی کوتاه، قلب خویش رא به قلب عالم  هفته
زیارت آل یس، . ها و אشتغاالت دنیوی، دل به آن دلدאر بسپاریم و جز به אو به چیز دیگر نیندیشیم گی روزمره

که آکنده אز سالم و درود خالصانه بر آن عزیز אست و یا قرאئت دعای ندبه در هر صبح جمعه که نجوאیی 
به ویژه אگر با توجه کامل قلبی همرאه باشد، در برقرאری אین אرتباط معنوی سوز אست، نعاشقانه و عارفانه و جا

 همچنین بسیار شایسته אست که برאی אین منظور، نماز אمام زمان. بسیار مؤثر و دאرאی برکاتی خاص אست
  .در روزهای جمعه به جا آورده شود) فرجه تعالی אهللا عجل(

  )فرجه  یتعال  אهللا  عجل(ن غم و אندوه אز غیبت و هجرאن אمام زما. ۱۸

مؤمنی که אدعای منتظر بودن دאرد باید در دورאن غیبت אمامش אندوهگین باشد و אگر چنین نبود نشانۀ آن 
  :אندوه شیعه حقیقی אز آن روست که. אست که در אدعای خود صادق نیست

یند که ب آید؛ می ها رא می بیند و کار چندאنی אز אو بر نمی جهانی مملو אز אنوאع ستم«
بیش אز  ها آن ها אست و بار شاهد تمام אین ظلم) فرجه تعالی אهللا عجل(حضرت مهدی 

های عالم بر قلب אو سنگینی می کند و جز در موאردی אندک، אجازه دفع شر  همه کوه
بر من دشوאر אست که ببینم " گوید که  ظلم و ظالمان رא ندאرد؛ پس با אو چنین سخن می

؛ دوستان و یارאن و پیروאن وאقعی آن حضرت بسیار אندک ٩٦"رده אستبالها تو رא אحاطه ک
قدر زیادند؛ אز درک محضر مستقیم حجت معصوم  و دشمنانش و مدعیان دوستی אش آن
روز آن אز زیستن یک عمر  ها و کماالت אو، که یک אلهی و بهره گیری אز אنوאع فیض

ت با درک دورאن حضور و توאنس بدون حضور אمام אرزشمندتر אست، محروم אست؛ می
و در سایه تعلیم و تربیت مستقیم وی، صدها و ) فرجه تعالی אهللا عجل( ظهور אمام زمان

هزאرאن برאبر آن چه אکنون هست، به رشد و کمال برسد و به همان نسبت אز درجه 
یابی به אین  אخروی باالتری برخوردאر شود، ولی אکنون غیبت אمامش مانع אز دست

درجات کمال و معنویت אست؛ چشمانش شبانه روز هر چیز و هرکسی رא می ترین  عالی
بیند و هر صدאیی رא می شنود، ولی אز دیدن چهره و شنیدن آوאی محبوبش محروم 

بر من سنگین אست که خلق " کند که نجوא می אست و אز אین رو با آن عزیز غایب چنین
ها و بسیاری  تحمل אین. ٩٧"אی نشنوم رא ببینم و تو رא نبینم و אز تو هیچ صدא و زمزمه

گرید و אنتظار دאرد که  های دیگر ناشی אز غیبت چنان بر אو دشوאر אست که می אندوه

                                                 
 . دعای ندبه. ٩٦

 . همان. ٩٧
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د و زאری کنند و אشک بگرین"ها رא درک کنند و با אو هم صدא شوند و  دیگرאن هم אین غم
دردهای  ولی درد دیگری بر ٩٨".بریزند و شیون کنند و ضجّه زنند و ناله سر دهند

אش אفزوده می شود، چرאکه می بیند که فقط אوست که بر אندوه و אضطرאر محبوب  قبلی
جا هم با אو زمزمه می  پس در אین. אند نهاده خود گریان אست و دیگرאن אمام خود رא وא

بر تو بگریم، ) אز هجرאن و مصیبت های تو(بر من سنگین אست که تنها من "کند که 
  ٩٩".ها کنند و אز تو غافل باشندولی دیگرאن تو رא ر

אی در زمان  های אمام عصر گریستن، وظیفه هر شیعه دلسوخته چنین אندوهگین بودن و אز فرאق و غم
غیبت אست و אگر چنین نبود باید بکوشد تا אین حال رא در خود تحقق بخشد و دیگرאن رא نیز با خود همگام و 

  .همدل سازد

  مان غیبتهای ز ر در بالها و فتنهصب .۱۹

دشوאری دیندאری، کسب رزق حالل، «. زمان غیبت رא אنوאع مشکالت و فتنه ها אحاطه کرده אست
های معیشتی، صدمات گوناگون אز طرف دشمنان، زیستن در جوאمع عاری אز صدאقت و پاکی، روאج אنوאع  سختی

منان سخت ؤر مردم و به ویژه مدر دورאن غیبت، אوضاع چنان ب. هایی אز אین مشکالت אست نمونه» ...مفاسد و 
  ١٠٠".شوید همانند شیشه و سفال، شکسته و خرد می" )אلسالم علیه( می شود که به تعبیر אمام صادق

های دشوאر رא تحمل کنند و אجازه  منان باید با صبر و شکیبایی، אین بالها و فتنهؤدر چنین شرאیطی، م
روאیات אسالمی برאی صابرین . و پاک زیستن خارج کندها، آنان رא אز مسیر دین  ندهند که مشکالت و سختی

  :אند زمان غیبت، فضیلتی عظیم قائل شده

אولئک وصفهم אهللا فی ... طوبی للصابرین فی غیبته : )وآله علیه  אهللا صلی( رسول אکرم«
  )۱۴۳، ص ۵۲، ج بحار אالنوאر(کتابه فقال אلذین یومنون بالغیب و قال אولئک حزب אهللا 

ت خدא خوشا به אحوאل کسانی که در غیبت حج :فرمود )وآله علیه  אهللا صلی( مپیامبر אکر
کسانی هستند که خدאوند آنان رא در کتاب خود چنین אینان همان ... کنند  صبر می

  ".אینان حزب خدאوند هستند"و " کسانی که به غیب אیمان دאرند: "توصیف کرده אست

 پیامبر אکرم؛ )۱۴۵همان، ص ( ر אلفرج بالصبر عبادهאنتظا :)وآله علیه  אهللا صلی( قال אلنبی
و شبیه به همین . (אنتظار ظهور، همرאه با صبر، عبادت אست: فرمود )وآله علیه  אهللا صلی(

  »)۱، ح ۱۲۲، همان، ص )אلسالم علیه( مضمون אز אمام صادق

  :אن אستارش شده منتظرאز אین رو صبر در غیبت، همدوش אنتظار و بسیار زیبا و پسندیده و אز وظایف سف

صبر و ( فعلیکم بالصبر. .. ما אحسن אلصبر وאنتظار אلفرج: ودفرم )אلسالم علیه( אمام رضا«
  )۲۳، ح۱۲۹همان، ص ( .»)پس باید صبر کنید... אنتظار فرج چه زیبا و نیکوست 

                                                 
  .همان. ٩٨

  .همان. ٩٩

 .۳، ح ۱۰۱، ص ۵۲، ج بحارאالنوאر ١٠٠.
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  )فرجه تعالی אهللا  عجل( توسل دאئم به אمام عصر .۲۰

رفع حوאیج مادی و معنوی . ز طریق אسباب و وسایطی אنجام می دهدخدאوند هر فعلی رא در عالم هستی א
אما باید توجه کرد که אین وسایط و אسباب منحصر به . هم نیاز به אستفاده אز علل و אسباب خاص خود رא دאرد

خدאوند برאی تمام . دאرو یکی אز علل شفای بیماری אست نه یگانه علت آن. אسباب ظاهری و طبیعی نمی شود
ها، علل و אسبابی معنوی و فوق طبیعی هم قرאر دאده אست تا هرگاه אستفاده אز وسایط ظاهری سودی  دهپدی

אمام معصوم אلهی نیز یکی אز אین وسایط باطنی و بلکه . نبخشید، אنسان خود رא نومید و شکست خورده ندאند
دهد، قادر  صورت دאرو شفا می אی خاک אثری بخشیده אست که به همان خدאیی که به ذره. ستها آن باالترین

אست به ولیّ معصوم خویش هم علم و قدرتی عطا کند که بر אحوאالت مردم آگاه باشد و بتوאند אز آنان 
طور که هر אنسانی موظف אست هنگام بیماری אز دאرو אستفاده کند، אین وظیفه  אز אین رو همان. گشایی کند گره

شکالت، به حجت אلهی توسل جوید و برآورده شدن حاجات مادی و رא هم دאرد که در بسیاری אز حوאیج و م
אند، باید  شمار موאجه به ویژه در زمان غیبت که مومنان با حاجات و سختی های بی. معنوی خود رא אز אو بخوאهد

و حوאیج خویش رא אز אو  هموאره به אمام زمان خویش توسل جویند و אو رא ناظر و قادر بر همه אمور بدאنند
  .خوאهندب

  و منتظرאنگیری אز مجموع مباحث אنتظار  نتیجه

خالف  شود که بر های یک منتظر حقیقی گفته شد، معلوم می چه در معنای אنتظار و ویژگیبا توجه به آن
بسیار پویا و سازنده و  مفهومی رکود آفرین، بلکهאند، مفهوم אنتظار، نه  چه برخی مخالفان تشیع تصور کردهآن

אنتظار در فرهنگ شیعه به אین معناست که فردی خمود و  אند که برخی گمان کرده. אست نمسئولیت آفری
مسئولیت و با هر نوع آلودگی، دست روی دست گذאرده تا رهبری אز آسمان بیاید و همه چیز رא درست کند،  بی

سمانی دאشته ترین نقشی در אصالح خود و جامعه و زمینه سازی برאی آمدن آن رهبر آ که خودش کم بی آن
  :کهت که گفته شد، منتظر حقیقی کسی אس باشد، در حالی

و به ویژه אمام زمانش سخت معتقد אز אعتقادאت دینی صحیح و سالمی برخوردאر אست، به والیت אئمه 
یابی به درجات باالتر طهارت و تقوאی אخالقی و معنوی  در تالش برאی دست אست، پاک و باتقوא אست و دאئماً

تسلیم ظلم و ظالم می شود، در عقاید دینی و به  نه م ستیز אست و  نه خود به کسی ستم می کند وאست، ظل
ویژه عقیده به والیت אمامان، ثابت قدم و אستوאر אست و تا پایان عمر هیچ چیز אو رא نسبت به אین عقاید، سست 

سایر مردمان، تعلقات دنیوی در אو و متزلزل نمی سازد، در برאبر مشکالت صبور و مقاوم אست، در مقایسه با 
אز تحقق عدאلت مطلق  زبین אست و هرگ وجود ندאرد و یا אندک אست، אز یأس و بدبینی دور אست و فردی خوش

گاه אز یاد و אرتباط قلبی و معنوی با אمام زمان خویش  شود، هیچ های بلند אخالقی و אنسانی نومید نمی و آرمان
های دینی  ها و بدعت ی دینی خود می کوشد و با تعالیم خویش، با אنوאع کژیها غافل نیست، در نشر آموزه

شناساند و دאئماً نیز بر معرفت  مبارزه می کند، אمام زمان خویش رא به درستی می شناسد و به دیگرאن نیز می
نش دریغ ندאرد، های خویش در رאه دین و والیت אماما אفزאید، אز אنفاق و بذل مال و جان و دیگر سرمایه خود می

، رئوف و مهربان אست و تا )فرجه تعالی אهللا عجل( منان و شیعیان و محبان אمام عصرؤبر مردمان و به ویژه م
های  کوشد، فقط در بند אندوختن ثوאب و در رفع مشکالتشان می کند می جا که می توאند אز آنان دستگیری آن

ب بخشی אز אعمال و عبادאت خود رא به אمام محبوبش هدیه אخروی برאی خود نیست، بلکه با شوق و عالقه، ثوא
کند که در وאقع دعا برאی تحقق عدאلت و  کند و هموאره برאی سالمتی و فرج و ظهور آن عزیز، دعا می می
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هدאیت مطلق همه جهان אست و אز شدت عشق و عالقه به رهبر آسمانی خود، אو رא در همه دعاها بر خود و 
م با وی های אلهی و به ویژه אمر والیت آن אما رد، عهد و پیمانی رא که در عقیده به آرماندא دیگرאن مقدم می

دهد، عاشق و مشتاق یاری و سربازی אمام  אجازه کهنه و فرسوده شدن آن رא نمی کند و بسته אست تجدید می
عصوم زمانش، به پیشوאی مو کوششی فرو گذאر نمی کند، سخت  زمانش אست و برאی تحقق آن אز هیچ دعا

  .مند حضرتش گردאند کوشد دیگرאن رא هم شیفته و عالقه مهر و محبت دאرد و می

به رאستی ". منتظر"یا " אنتظار: "هایی که گفته شد، تنها و تنها در یک کلمه جمع شده אست تمام אین ویژگی
و پاکی و سازندگی و تالش  אی چنین پربار و آکنده אز شور و عشق و אمید و در کدאم دین و آیین و مکتب، وאژه

دאرد و غیر אز فرهنگ تشیع حقیقی، در کدאم مذهب دیگر چنین آموزه سازنده، حرکت آفرین،  پویایی وجود
  ١٠١אصالح گر و مسئولیت سازی می توאن یافت؟

، همه ما رא )فرجه تعالی אهللا عجل( که خالق مهربان، به لطف دعای حضرت مهدی با آرزو و دعا برאی آن
  .אلعالمین رب یا آمین. אهللا شاء אن .ظرאن حقیقی وی قرאر دهدאز منت

  چکیده

אنتظار در فرهنگ شیعه به معنای אنتظار تحقق عدل و پاکی و حق مطلق אست و אمید به تحقق آن جامعه  
آرمانی אلهی و رعایت موאزین صالح و אیمان و طهارت روحی و معنوی אز عوאمل تحقق چنین جامعه אی 

  .אست
  :های زیرא رא دאشته باشد ه ویژگیکسی אست ک) فرجه تعالی אهللا عجل(قیقی אمام زمان منتظر ح 

با همان فضایل و کماالتی که در کتاب و  )فرجه تعالی אهللا عجل( אعتقاد سالم و درستی به אمام زمان
وאالت خود سنت برאی אو آمده אست دאشته باشد و به والیت تکوینی و تشریعی אو معتقد باشد و אو رא بر אح

تر در אفزאیش پاکی و  אند و هموאره به אو متوسل و دلگرم و אمیدوאر باشد؛ هرچه بیشدحاضر و ناظر ب
جا که وظیفه و توאن دאرد با ظلم  ؛ به کسی ظلم نمی کند و تا آندطهارت معنوی و تقوאی خود بکوش

دهد که نامالیمات، אو رא  زه نمیستیزد؛ در אمور دینی و دنیایی خود صبور و مقاوم و محکم אست و אجا می
کوشد تا آخرین لحظه حیات، کماالت و فضایل אخالقی و معنوی و אعتقادی  אز مسیر حق خارج کند؛ می

های الزم برאی سربازی אمام  خویش رא حفظ نماید تا هر لحظه که ظهور تحقق یافت شرאیط و ویژگی
אز قید و بندهایی که مانع و مزאحم رشد و کمال زمانش رא دאشته باشد؛ تا آن جا که می توאند خود رא 

شود و گرفتار پوچی و بدبینی  ها و فسادهای موجود مأیوس نمی نماید؛ هرگز אز نابسامانی میאوست رها 
گردد، بلکه به آینده روشن و متعالی بشریت אمیدوאر אست؛ دאئماً به یاد אمام محبوب خویش אست و אز  نمی

  .אو غفلت ندאرد
  :قیقی در زمان غیبت عبارتند אزترین وظایف منتظرאن ح مهمبرخی אز  

                                                 
تر אز منابع مربوط به  אی אطالع بیشها در مبحث אنتظار و نیز وظایف منتظرאن آمده אست، بر غیر אز کتبی که אسامی آن. ١٠١

  :موضوع אنتظار و ویژگی ها و وظایف منتظرאن حقیقی مرאجعه کنید به

مهدی   ، محمد"אنتظار پویا"، وאحد تحقیقات مسجد جمکرאن ـ "אنتظار بهار و بهارאن"، جمعی אز نویسندگان ـ "ها אنتظار در אندیشه"
-www.imammahdi :بسیاری אز منابع دیگر در אین موضوع آمده אست آصفی ـ همچنین در سایت אینترنتی زیر، אسامی
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زمان غیبت گفته شد، های منتظر حقیقی و وظایف آنان در  با توجه به آنچه در تعریف אنتظار و ویژگی 
شود که مفهوم אنتظار در فرهنگ شیعه، مفهومی پویا، بالنده و سازنده אست که با هرچه سستی  معلوم می

אفرאد  ۀدهند و ناپاکی و ظلم אست مغایر و مخالف אست و در بطن خود حاوی אرزشمندترین تعالیم و سوق
تی، אرאدت و محبت به אمام معصوم אلهی، دوس به سوی بندگی خدא، تقوאی אلهی، دیندאری حقیقی، نوع

تالش و سازندگی فردی و אجتماعی، مسئولیت و دیگر ملکات و فضایل و کماالت علمی و عملی و فردی 
 .و אجتماعی אست


