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تقدیم
به کعبۀ مؤمنان ،که مردم به سجده برایش فرمان داده شدند...
به اولواالمر راسخ در علم...
به همنام و همکنیۀ رسول خدا ،باقیماندۀ خدا در زمینش...
به همنام رسول خدا در آسمان ،احمد ،باقیماندۀ آلمحمد...
به همۀ شما ،این سطرها را در بیان حقیقت و فضیلتتان به همۀ عالمیان تقدیم
میکنم...
در حالی که این از شماست و بهسوی شما
با این امید که با لطف و کرم خود آن را بپذیرید؛ زیرا شما دستی را که بهسویتان کشیده
شده است رد نمیکنید

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشگفتار
سپاس و ستایش خدایی را که آسمان را بدون ستونهایی که دیده شوند برافراشت و
سپاس و ستایش خدایی را که خالق مخلوقاتی است که نعمتهای ظاهری و باطنی خود را
بر آنها ارزانی داشت .سپاس و ستایش خدایی را که ایمان را پاککنندهای از شرک قرار
داد .سپاس و ستایش خدایی را که اطاعت از خلفایش را نظام آیین خود ،و امامت آلمحمد
را امان از تفرقه مقرر فرمود؛ و سالم و صلوات تام و تمام و بسیار بر محمد و آلمحمد ،ائمه
و مهدیون باد!
برخی موضوعات و مسائل ،از چنان اهمیت خاصی برخوردارند که آنها را از دیگر
مسائل متمایز میکند و در ردیف مسائل ضروری قرار میدهد که ناگزیر قلمها باید مطابق
رویکرد محکم اسالمی ،به شرح و بسطشان بپردازند؛ بهخصوص مسائلی که از عمق دین
و ستونهای نگهدارندهاش به شمار میروند .یکی از این مسائل ،مسئلۀ وجوب اطاعت از
اولواالمر است که در قرآن ثابت شده ،و یکی از اصلیترین مباحث مهم اعتقادی محسوب
میشود .افراد بسیاری به مسئلۀ وجوب اطاعت از اولواالمر پرداختهاند ،اما شیوۀ مطالعۀ
آنها دربارۀ این مسئله ،مبتنی بر میراث گذشته بوده؛ بهطوری که انصاف پژوهشگر را
تحتتأثیر خود قرار میدهد و باعث میشود حتی از بدیهیات نیز منحرف شود .به همین
دلیل در تعیین مصداق و معنای اولواالمر ،میان مکتبی که علوم خود را از معدن و درب
علم ،یعنی محمد و آلمحمد طاهر برگرفتهاند و دیگران ،اختالف بزرگی را شاهد
هستیم .اهلسنت و جماعت در تعیین معنای «اولواالمر واجبالطاعه» دچار اختالفات
شدیدی شدهاند و نظرات و گفتههای بسیاری برای بیان منظور از «آیۀ اولواالمر» ذکر
کردهاند؛ این در حالی است که قرآن ،اولواالمر را پایاندهندۀ نزاعها و اختالفات معرفی
کرده است؛ حال تا وقتی که در تعیین معنای اولواالمر اختالف وجود داشته باشد ،چگونه
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میتوان به آنها مراجعه کرد؟! با وجود اینکه خداوند سبحان اطاعت از آنها را واجب ،و
وجوب مراجعه به آنها را بهصراحت بیان فرموده است.
َّ
َّ
خداوند سبحان میفرماید :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر
َّ
َّ ْ
ُ
ْ ُ ُ ُْ
ُ
ْ
م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر
ْ ا
ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( 1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و
اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و
روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است).
و میفرماید :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و
ْ ُ َّ
َّ
ُ
ُ
ُ َّ ُ
إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه ال تب ْعت ُم
َّ ا
َّ
الشیطان إال قلیال( 2و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند؛ و اگر
ا
آن را به رسول و اولیای امر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند،
ّ ا
و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید).
پس «اولواالمر» (اولیای امر) ـبهمعنای واقعی کلمهـ همان راسخان در علم هستند؛
همان کسانی هستند که سخن نهایی را میگویند؛ همان کسانی هستند که تأویل کتاب را
ْ
َّ
ْ
میدانند و خداوند سبحان دربارهشان فرموده استُ  :هو الذی أنزل علیك الکتاب م ْن ُه
ُ
ُُ
َّ
ُ ْ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ َّ
آیات ُم ْحکمات ُه َّن أ ُّم الکتاب و أخ ُر ُمتشابهات فأ َّما الذین فی قلوبه ْم زیغ فیتب ُعون ما تشابه
ْ
ْ
َّ َّ
ْ ْ ُ ُ
ُ
ْ ْ
م ْن ُه ْابتغاء الفتنة و ْابتغاء تأویله و ما ی ْعل ُم تأویل ُه إال الل ُه و َّالراسخون فی العلم یقولون آم َّنا به
َّ َّ َّ ُ ُ ْ ْ
ُ ٌّ
کل م ْن ع ْند ر ِّبنا و ما یذک ُر إال أولوا األلباب( 3اوست کسی که کتاب را بر تو فرو فرستاد.
پارهای از آن ،آیات محکم است .آنها اساس کتاباند؛ و [پارهای] دیگر متشابهاتاند .اما
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کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنهجویی و طلب تأویل آن ،از متشابه آن
پیروی میکنند ،با آنکه تأویلش را جز خداوند و ریشهداران در دانش کسی نمیداند.
میگویند« :ما به آن ایمان آوردیم ،همه از جانب پروردگار ماست» و جز خردمندان کسی
متذکر نمیشود).
ْ ْ
ُ
ُْ
ْ
ْ ْ
و نیز میفرماید :لکن َّالراسخون فی العلم م ْن ُه ْم و ال ُمؤم ُنون یؤم ُنون بما أنزل إلیك و
ُ
َّ ْ
ْ ُْ
ْ ْ
ما ُأ ْنزل م ْن ق ْبلك و ْال ُمقیمین َّ
الصالة و ال ُمؤتون َّالزکاة و ال ُمؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر أولئك
ا
ا
ْ
س ُنؤتیه ْم أ ْجرا عظیما( 1لیکن راسخان آنان در علم و مؤمنان ،به آنچه بر تو نازل شده و به
آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان دارند؛ و نمازگزاران و زکاتدهندگان و ایمانآورندگان به
خدا و روز بازپسین؛ اینان کسانیاند که بهزودی به آنان پاداشی بزرگ خواهیم داد).
عالوه بر اختالف آنها در تعیین اولواالمر ،شاهد هستیم آنها در ماهیت و چگونگی
وجوب این اطاعت ثابتشده از آنها ،از این نظر که مطلق است یا نه ،اختالف دارند.
در چنین موضوعات مهمی سزاوار است «موضوع» بهدور از پیشداوری و با تفکر و
انصاف مورد مطالعه قرار بگیرد تا پژوهشگر از نتایج انفعالی که او را از نتیجۀ واقعی دور
میکند فاصله بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت ،پژوهشی عقیم خواهد بود که نقش خود را در
کشف حقیقت از دست خواهد داد.
این پژوهش تهیه شده است تا با انصاف کامل و بهدور از پیچیدگی ،برای خوانندۀ گرامی،
منظور از «اولواالمر در قرآن» را روشن کند؛ و نیز از طریق تعریف و شناساندن آنان توسط
پیامبر در سنت شریف ،ماهیت اطاعت واجب از آنان و مسائل مرتبط با آن را روشن نماید.
خوانندۀ گرامی در این تحقیق ،بازگویی و توضیح متون را بهشکل موجز و مختصر خواهد
یافت تا به هدفی که این تحقیق برایش تهیه شده است نزدیک گردد.

 .1نساء.162 ،
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از خداوند سبحان خواستارم این تحقیق ،برای خوانندۀ گرامی که هدفش از مطالعۀ آن
رسیدن به خواستۀ خداوند سبحان است ،مفید و سودمند باشد؛ بهدور از لجاجت و عناد و
تعصب و اشکال ،که اینچنین خصوصیاتی موجب لغزش قلمها و قدمهاست؛ خداوند
سبحان ما را پناه دهد ،و استقامت و ثبات را روزیمان فرماید.
همچنین از خداوند سبحان مسئلت دارم جهل و تقصیر و قصورم را عفو فرماید.
و سپاس و ستایش از آن خداوند ،پروردگار جهانیان است،
و سالم بر تمامی انبیا و فرستادگان،
و بر برترین خلق خدا ،محمد و خاندان پاک و مطهرش ،ائمه و مهدیون باد!
عبدالعالی
15شعبان مبارک1432 /ق
***

 26 .1تیر 1390ش( .مترجم)

1

َّ
َّ
خداوند سبحان میفرماید :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر
َّ
َّ ْ
ُ
ْ ُ ُ ُْ
ُ
ْ
م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر
ْ ا
ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( 1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و
اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و
روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است).
و میفرماید :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و
ْ ُ َّ
َّ
ُ
ُ
ُ َّ ُ
إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه ال تب ْعت ُم
َّ ا
َّ
الشیطان إال قلیال( 2و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و
ا
اگر آن را به رسول و اولیای امر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را
ّ ا
دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی
میکردید).

 .1نساء.59 ،
 .2نساء.83 ،

آیه
َّ
َّ
ابتدا در این فرمایش خداوند سبحان درنگی کنیم :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و
َّ
ُ
ْ ُ ُ
ُ
ْ
أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم
َّ ْ
ْ ا
ُْ
تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( 1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا
را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری
اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید،
این بهتر و نیکفرجامتر است).
میدانیم خداوند سبحانومتعال ،از حق اطاعت بر تمام انسانها برخوردار است؛ زیرا او
همان پروردگار عظیم است که وجود و نعمتهای آشکار و نهان را بر بندگانش افاضه
میفرماید .حکمت خداوند سبحان چنین خواسته است که اطاعت مطلق را به عدۀ اندکی
ْ
ُ
ٌ ْ
باد ُمکر ُمون* ال ی ْسبقون ُه بالق ْول و ُه ْم بأ ْمره
از آفریدگان خود عطا فرماید؛ زیرا آنها :ع
ُ
ی ْعملون( 2بندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پیشی نمیگیرند ،و خود به دستور او کار
میکنند) .اینان همان خلفا و جانشینان خداوند سبحان ـشامل انبیا ،فرستادگان ،امامان،
یا پادشاهانی همچون طالوتـ هستند که خداوند در چند آیه ،به اطاعت از آنها امر
فرموده است؛ و این آیه نیز یکی از همان آیاتی است که سخن گفتهشده را بیان میفرماید؛
زیرا خداوند در این آیه ،به اطاعت از خودش و اطاعت از فرستادهاش و اولواالمر فرمان داده
است.
اختالفی دربارۀ وجوب اطاعت مطلق از رسول خدا وجود ندارد؛ همچنان که فرض
بر این است که بر حسب داللتهای این آیه ،اختالفی در ثبوت اطاعت مطلق از اولواالمر

 .1نساء.59 ،
 .2انبیاء.27 – 26 ،
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نیز وجود ندارد؛ ولی عاملی که موجب بروز اختالف در آن میشود تأویل و فرار از واقعیتی
است که در تحریف حقایق و پوشاندن لباس حق بر تن باطل با عبارتهای پر زرقوبرق و
اصطالحات عجیبوغریب ،نقش بازی میکند.
و به این ترتیب اختالف ،به تشخیص منظور از اولواالمر کشانده شد ،و مشخصکردن
آن ،تبدیل به آوردگاهی برای گفتهها و نظراتی ضدونقیض گردید؛ بهرغم وضوحی که حکم
میکند اولواالمر ـهمان طور که بهزودی خواهیم دیدـ عدۀ اندکی هستند که مقتضای فهم
درست از این آیۀ مبارک هستند.
برای آشکارشدن مقصود از آیه ،در نکاتی توقف خواهیم کرد.

نکتۀ اول :توضیح بعضی از واژگان آیه و داللتشان
 .1أط ُیعوا( اطاعت کنید) :فعل امر است و طبق آنچه در علم اصول فقه مقرر شده،
ُ ُُ
ا
العقود( 1به قراردادها
ظهور در وجوب دارد؛ مثال از این فرمایش خداوند سبحان :أوفوا ب
وفا کنید) دانسته میشود که وفای به قرارداد واجب است؛ زیرا خداوند سبحان با گفتۀ
ُ
أوفوا( وفا کنید) به آن امر کرده است .به همین ترتیب از این فرمایش أط ُیعوا
(اطاعت کنید) نیز دانسته میشود که اطاعت از خداوند سبحان و رسول خدا و
اولواالمر واجب است.
«اطاعت» در لغت ،بهمعنای «انقیاد» (فرمانبرداری و تسلیمشدن) است.
خلیل بن احمد فراهیدی گفته است:

 .1نساء.59 ،
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ا
«طوع :طاع یطوع طوعا فهو طائع؛ و طوع نقیض کراهت است .میگویی :این کار
را تو انجام خواهی داد حال یا از روی اطاعت ،یا از روی کراهت ،طائع (مطیع) یا کاره .و
از او اطاعت کرد؛ یعنی در انقیاد او درآمد؛ به این معنا که اگر امر و دستور تو را اجرا کند
از تو اطاعت کرده ،و اگر با تو موافقت کند از تو مطاوعه [موافقت] کرده است ...طاعت
1
اسمی است که مصدرش اطاعت است ،و اطاعت یعنی انقیاد». ...

آنها در تعریف اصطالحی «اطاعت» دچار اختالف شدهاند .بنده یکی از تعاریفی را که
گفته شده است ذکر میکنم؛ زیرا معنایش واضح است و نیازی نیست که در همۀ تعریفها
وارد شویم و به نقدشان بپردازیم .سید مرتضی «اطاعت» را چنین تعریف کرده است:
«عبارت است از انجامدادن کار ،یا طبق آن کار عملکردن ،در راستای خواستۀ شخصی
2
دیگر که رتبه و مقامش باالتر از انجامدهنده باشد؛ نه از روی ناچاری و اضطرار».
بنابراین طاعت با چند مالحظه محقق میشود:
اول :از ناحیۀ آمری باشد که رتبهاش باالتر از مأمور است؛
دوم :چیزی وجود دارد که به آن امر میشود؛

 .1کتاب العین ،خلیل فراهیدی ،ج  ،2ص 209؛ و نیز گفته است« :میگویی :من "طوع" در دست تو هستم؛ یعنی:
در انقیاد تو هستم ». ...کتاب العین ،ج  ،2ص.210
جوهری گفته است« :فالنی طوع در دست توست؛ یعنی در انقیاد توست ».الصحاح ،ج ،3ص.1255
و ابنفارس گفته است« :طوع :طاء و واو و العین ،با ریشۀ صحیح ،یک معنا دارد و داللت بر اصحاب و انقیاد
میکند .گفته میشود :طاعة یطوعه وقتی در انقیاد او باشد و امر و دستوراتش را اجرا کند .اطاعة بهمعنای طاع له
است  ». ...معجم مقاییس اللغة ،ابوالحسین احمد بن فارس زکریا ،ج  ،3ص .431
ا
و زبیدی گفته است« :طاع له یطوع طوعا :اطاعت کرد و او طائع است .این را ازهری از بعضی از اعراب نقل کرده
است .وی گفته است" :طاع یطاع" لغت بهتری است .ابنسیده گفته است :طاع یطاع و اطاع :نرم شد و در انقیاد
در آمد ». ...تاجالعروس ،زبیدی ،ج ،11ص .328
 .2رسائل مرتضی ،ج  ،2ص .275
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سوم :شخص مأمور ،دستور آمر را که رتبهاش باالتر از خودش است انجام دهد.
بهعبارت روشنتر سه مؤلفه وجود دارد :آمر ،مأمور ،و چیزی که به آن امر میشود .آمر
به چیزی دستور میدهد و مأمور واجب است امتثال امر کند و آن را انجام دهد؛ و به این
ترتیب «طاعت» حاصل میشود.
امتثال امر آمر ،با اختیار و خواست مأمور انجام میشود نه اینکه مأمور ،مجبور به طاعت
بوده باشد؛ که در غیر این صورت از مطیعبودن خارج میشود.
«طاعت» به دو قسم تقسیم میشود:

اول :طاعت ّ
مقید؛ مثل اطاعت بنده از موالیش ،زن از شوهرش ،و فرزند از پدرش.
اطاعت در همۀ این جنبهها اطاعت مطلق نیست؛ بلکه ّ
مقید به نافرمانینکردن از
خداوند سبحان است .موال و شوهر و پدر ،دارای حق اطاعت در اموری هستند که امر به
گناه ،یا نهی از واجب نبوده باشد؛ زیرا برای اینکه در معصیت خالق اطاعتی از آن مخلوق
نیست شاهدی وجود دارد.
احمد در مسند خود روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،عبیدالله بن عمر قواریری به
ما گفت ،ابنمهدی به ما گفت ،از سفیان ،از زبید ،از سعد بن عبیده ،از ابو عبدالرحمان
1
سلمی ،از علی ،از پیامبر ،فرمود« :در معصیت خدا ،مخلوق طاعتی ندارد».
دوم :طاعت مطلق؛ یعنی اطاعت از خداوند سبحان و رسولش و اولواالمر .چنین
طاعتی هیچ محدودیت و قیدوبندی ندارد .اطاعت از آنان و تسلیمشدن به آنان ،بهطور
مطلق واجب است؛ و این معنا ،مقتضای شریککردن و عطفی است که در این آیه و دیگر
آیات آمده است؛ که به یاری خداوند توضیح آن خواهد آمد.

 .1مسند احمد ،ج 1،ص.131
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«طاعت» جز با «امتثال» به دست نمیآید؛ زیرا امتثال ،جوهرۀ طاعتی است که در قرآن
ْ َّ
ْ
َّ
ول إال لیطاع بإذن الله و ل ْو
به آن امر شده است .حقتعالی میفرماید :و ما أ ْرسلنا م ْن ر ُس
ٍ
ُ َّ
ْ ْ ُ َّ ْ ْ ُ ُ َّ ُ
ا
َّ ْ
ُْ
ُ
ا 1
الر ُسول لوجدوا الله ت َّوابا رحیما
أن ُه ْم إذ ظل ُموا أنفس ُه ْم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم
(و ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر آنکه به اذن الهی از او اطاعت شود .و اگر آنان وقتی به
خود ستم کرده بودند بهسوی تو میآمدند و از خدا آمرزش میخواستند و رسول برای آنان
ا
طلب آمرزش میکرد ،قطعا خدا را توبهپذیر مهربان مییافتند)؛ یعنی چارهای جز امتثال و
اطاعت از امر رسول فرستادهشده از سوی خداوند سبحان نیست .امتثال ،اداکردن طاعتی
است که به آن امر شده است؛ و حتی امتثال امر خدا و کسی که خداوند منصوبش فرموده
است و سرپیچینکردن از آنها ،نمایانگر جوهرۀ دین است؛ و این نکتهای است که ما آن
را بهوضوح در چند آیه مالحظه میکنیم.
ْ ُ ُ ُ َّ
َّ ُ ُ ْ ْ ُ َّ
ْ
ات ت ْجری
خداوند سبحان میفرماید :تلك حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جن ٍ
ْ ْ
م ْن ت ْحتها ْاأل ْن ُ
هار خالدین فیها و ذلك الف ْو ُز العظی ُم( 2آنها حدود (احکام) الهی است ،و
هرکس از خدا و فرستادهاش اطاعت کند وی را به باغهایی درآورد که از زیر آن نهرها روان
است ،که در آن جاودانهاند؛ و این همان کامیابی بزرگ است).
و باید شاهد نتیجۀ خفتباری باشیم که انسان در اثر تمرد و نافرمانی از کسی که خداوند
َّ
َّ ُ
سبحان منصوبش فرموده است به آن میرسد :و م ْن ی ْعص الله و ر ُسول ُه و یتعد ُحدود ُه
ْ ُْ ا
نارا خال ادا فیها و ل ُه ع ٌ
ذاب ُمهین( 3و هرکس از خدا و رسولش نافرمانی کند و از
یدخله
حدود او تجاوز کند ،وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی
ّ
است خفتآور).

 .1نساء.64 ،
 .2نساء.13 ،
 .3نساء.14 ،
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َّ
ْ ُ
ُ ا ْ ُ
ْ
ْ
و ما کان ل ُمؤم ٍن و ال ُمؤمن ٍة إذا قضی الل ُه و ر ُسول ُه أ ْمرا أن یکون ل ُه ُم الخیرة م ْن أ ْمره ْم
َّ
ا ا
ْ َّ
و م ْن ی ْعص الله و ر ُسول ُه فقد ضل ضالال ُمبینا( 1و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون
خدا و فرستادهاش به کاری فرمان دهند ،برای آنان در کارشان اختیاری باشد؛ و هرکس
ا
خدا و فرستادهاش را نافرمانی کند ،قطعا دچار گمراهی آشکاری شده است).
و راز آن این است که خلیفه و حجت ،همان خدای در خلق است؛ پس با طاعت او،
خداوند سبحان اطاعت میشود و با نافرمانی از او ،خدای سبحان نافرمانی میشود.
ْ
َّ
َّ
ْ
حقتعالی میفرماید :م ْن یطع َّالر ُسول فقد أطاع الله و م ْن تولی فما أ ْرسلناك علیه ْم
ا
حفیظا( 2هرکس رسول را فرمان برد ،در حقیقت ،خدا را فرمان برده؛ و هرکس رویگردان
شود ،ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستادهایم)؛ به همین دلیل است که میبینیم قرآن برای
ما از عاقبت بد کسانی حکایت میکند که امر پادشاه طالوت ـبرگزیدۀ خداوند برای رهبری
ُ ُ ْ
بنیاسرائیلـ را امتثال و اطاعت نکردند و در آن سقوط کردند :فل َّما فصل طالوت بال ُج ُنود
َّ َّ
ْ
ْ
َّ
ُ
َّ
قال إن الله ُم ْبتلیک ْم بنه ٍر فم ْن شرب م ْن ُه فلیس م ِّنی و م ْن ل ْم یطع ْم ُه فإن ُه م ِّنی إال من اغترف
ْ
ُ
َّ
َّ ا
ُ ا
غ ْرفة بیده فشر ُبوا م ْن ُه إال قلیال م ْن ُه ْم فل َّما جاوز ُه ُهو و الذین آم ُنوا مع ُه قالوا ال طاقة لنا الی ْوم
ُ َّ
ُ
َّ
ُ
ا ْ
ْ ا
َّ
بجالوت و ُج ُنوده قال الذین یظ ُّنون أن ُه ْم ُمالقوا الله ک ْم م ْن فئ ٍة قلیل ٍة غلبت فئة کثیرة بإذن
َّالله و َّالل ُه مع َّ
الصابرین( 3و چون طالوت با لشکریان بیرون شد ،گفت« :خداوند شما را
بهوسیلۀ رودخانهای خواهد آزمود .پس هرکس از آن بنوشد از من نیست و هرکس از آن
ا
نخورد ،قطعا او از من است ،مگر کسی که با دستش کفی برگیرد ».پس [همگی] جز اندکی
از آنها ،از آن نوشیدند .و هنگامی که با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند ،از آن
[نهر] گذشتند ،گفتند« :امروز ما را یارای جالوت و سپاهیانش نیست ».کسانی که به دیدار
خداوند یقین داشتند ،گفتند :بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار ،به اذن خدا پیروز شدند،
 .1احزاب.36 ،
 .2نساء.80 ،
 .3بقره.249 ،
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و خدا با شکیبایان است).
پس هرکس با امر طالوت مخالفت کرد و به امر وی گردن ننهاد در جهنم سقوط کرد؛
زیرا اطاعت از شخص منصوب توسط خداوند ،همان اطاعت از خداوند سبحان است؛ و به
این ترتیب جنبۀ خطرناک نافرمانی از خلفای خداوند سبحان ـاز جمله انبیا و رسوالن و
اوصیا و دیگرانـ را متوجه میشویم.
انشاءالله خوانندۀ گرامی ،در کتابهای سید احمدالحسن ـوصی و فرستادۀ امام
مهدیـ و انتشارات انصار امام مهدی مطالب بیشتری دربارۀ ویژگیهای خلفای
الهی و اینکه آنها قائممقام خدا در زمینش هستند خواهد یافت.
 .2األمر ،از این کلمه فهمیده میشود که مقصود ،خالفت و سلطنت و حکومت
است و شواهد بسیاری از زبان عربی بر این معنا داللت میکند.
طبری روایت کرده است :ابنحمید به ما گفت ،سلمه به ما گفت« :محمد بن اسحاق
گفت ،و محمد بن مسلم بن شهاب زهری به من گفت که او [رسول خدا ]نزد فرزندان
عامر بن صعصعه رفته و آنان را به خدا دعوت ،و خود را به آنان معرفی کرد .مردی از آنها
که بیحرة بن فراس نامیده میشد گفت :به خدا قسم اگر این جوانمرد قریشی در خدمت
من بود با او بر عرب چیره میشدم .سپس به او گفت :اگر ما تو را بر امرت پیروی کنیم و
خداوند تو را بر مخالفانت غالب کند ،آیا پس از تو ،ما سهمی در این امر خواهیم داشت؟
گفت« :امر دست خداست هرجا بخواهد آن را قرار میدهد ».سپس به او گفت :آیا ما
سینههایمان را در برابر عرب ،سپر تو بگردانیم و چون غلبه کردی این امر از آن ما نباشد؟!
1
ما نیازی به امر تو نداریم .لذا امتناع ورزیدند ». ...
مالحظه میکنیم این مرد عرب ،از امر رسول خدا سیادت و حکومت بر اعراب را

 .1تاریخ الطبری ،ج ،2ص.84
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میفهمد؛ پس خواست با رسول خدا معامله کند و با او پیمانی ببندد تا او و قومش نیز در
سیادت و حکومت سهمی داشته باشند ،اما پیامبر نپذیرفت؛ زیرا او امین رسالت خداوند
سبحان بود و تنصیب فقط توسط خدای سبحان است.
ما همین موضعگیری را در داستان «هوذة بن علی حنفی» نیز میبینیم .وقتی پیامبر

نامهای به او فرستاد و او را به اسالم دعوت کرد ،هوذة در پاسخ گفت« :چیزی که بهسویش
دعوت میکنی چه نیکو و زیباست ،و من شاعر و خطیب قومم هستم و عرب از جایگاه من
میترسند .قسمتی از این امر را برای من قرار بده تا از تو پیروی کنم .پیامبر فرمود« :لو
سألنی سیابة من االرض ما فعلت» «اگر حتی قطعهای [کوچک از] زمین از من بخواهد
1
هرگز به او نخواهم داد».
میبینیم منظور آنها از «امر» سلطنت و خالفت بوده است.
همچنین اگر از روز سقیفه و پس از آن به گفتههای مسلمانان مراجعه کنیم خواهیم
دید آنها کلمۀ امر را بر خالفت پیامبر اطالق میکردهاند.
سعد بن عباده در روز سقیفه به انصار گفت« :آنها با این امر مستبدانه بر مردم حاکم
شدهاند »...و انصار پاسخ دادند« :ما تو را والی این امر قرار میدهیم »...سپس به گفتوگو
پرداختند و گفتند :اگر مهاجران قریش امتناع کنند و بگویند ... :ما عشیره و دوستان او
هستیم؛ پس چرا بعد از او با ما بر سر این امر نزاع میکنید؟ سپس ابوبکر در احتجاجش به
آنان در آن روز گفت« :این امر برای هیچکسی شناخته نمیشود مگر برای این شخص زنده
از قریش  »...و باز دربارۀ قریش گفت« :آنها پس از او به این امر سزاوارتر هستند و در این
امر ،جز ستمگر ،با آنها نزاع نمیکند ».و عمر ـنیز در روز سقیفهـ گفت« :چهکسی در
سلطنت و امارت محمد با ما نزاع میکند ،در حالی که ما اهل و عشیرۀ او هستیم ».حباب

 .1طبقات الکبری ،ج ،1ص.262
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بن منذر در پاسخش گفت« :به سخنان این شخص و اصحابش گوش ندهید؛ که شما
سهم خودتان را از این امر میبرید ...زیرا به خدا قسم شما به این امر سزاوارترید »...و در
این هنگام بشیر بن سعد در حق قریش گفت« :خداوند هرگز روزی را نیاورد که من در این
1
امر با آنها نزاع کنم».
همچنین اگر به متون اسالم مراجعه کنیم میبینیم مقصود از بهکار بردن کلمۀ امر،
حکومت و خالفت بوده است .از پیامبر روایت شده است که به بنیعامر بن صعصعه
2
فرمود« :امر به دست خداست؛ هرجا بخواهد [آن را] قرار میدهد».
مسلم روایت کرده است ،گفت :احمد بن عبدالله بن یونس به ما گفت ،عاصم بن محمد
بن زید به ما گفت ،از پدرش ،گفت :عبدالله گفت :رسول خدا فرمود« :تا وقتی که دو
3
نفر از مردم باقی باشند این امر همیشه در قریش خواهد بود».
به این ترتیب متوجه میشویم واژۀ «امر» در روایات اسالمی به همان معنایی به کار رفته
است که عربها به کار میبردهاند و منظور از «اولیاالمر» دارندگان و صاحبان امر هستند؛
و آنها خلفا و حاکمان به امر خداوند سبحان هستند.
با توجه به مطالب گفتهشده متوجه میشویم چه ارتباط محکمی میان این آیه ـکه
اولیاالمر را ذکر میکندـ و روایاتی که از پیامبر روایت شده است وجود دارد؛ در حالی که
آن حضرت میفرمود« :خداوند خلفای (جانشینان) مرا رحمت کند ».خلفا یا جانشینان
پیامبر ،همان والیان امر پس از او هستند ،و انشاءالله بیان این روایات خواهد آمد؛ منتظر
باشید.

 .1السقیفة و فدک ،ص57؛ شرح نهج البالغه ،ابن ابیالحدید ،ج ،6ص6؛ تاریخ الطبری ،ج ،2ص.456
 .2السیرة النبویة ،ابنکثیر ،ج ،2ص.158
 .3صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
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ُ
ُ
ْ
 .3تناز ْعت ْم ،خداوند سبحان میفرماید :فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء( اگر در چیزی
نزاع کردید)« :نز ْع» یعنی «جذبکردن و کشیدن بهسوی خود»« ،منازعه» یعنی شدت
اختالف و جذبکردن بهسوی خود توسط هریک از دو طرف (مجاذبه) .واژۀ «تنازع» به
شدت اختالف اشاره میکند .ضمیر در «تنازعتم» (نزاع کردید) به کسانی اشاره میکند که
ایمان آوردهاند و به اطاعت از «خداوند سبحان و رسول و اولیاالمر» فرمان داده شدهاند.
از این امری که دربارهاش «نزاع» میشود با لفظ شی ٍء تعبیر شده است؛ «شیء»
نکره و غرق در ابهام است؛ لذا شمول را میرساند؛ به این معنا که مؤمنان باید هنگام تنازع
در همۀ امور دینی و دنیوی ،به خدا و رسول و اولیاالمر مراجعه کنند.

نکتۀ دوم :این آیه ،وجوب سه اطاعت را بیان میفرماید
اول :اطاعت از خداوند سبحان؛
دوم :اطاعت از رسول خدا؛
سوم :اطاعت از اولیاالمر.
َّ

و این معنا در سخن حقتعالی آمده است :أطی ُعوا الله و أطی ُعوا ال َّر ُسول و اولیاالمر...

(خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید)...؛ و کسانی که واجب
َّ
است اطاعت کنند مؤمنان هستند یا أیها الذین آم ُنوا( ...ای کسانی که ایمان
آوردهاید ،)...و وجوب ،از صیغۀ فعل امر یعنی أطی ُعوا( اطاعت کنید) مشخص است؛ و
1
از نظر همه ثابت شده است که صیغۀ فعل امر ،بر «وجوب» داللت دارد.

 .1این نکتهای است که در علم اصول فقه به بحث و بررسیاش میپردازند؛ میتوانید به بحثهای اصولیون مراجعه

نکتۀ دوم :این آیه ،وجوب سه اطاعت را بیان میفرماید 25 .............. ................................

فعل امر أطی ُعوا( اطاعت کنید) دو بار در این آیۀ مبارکه تکرار شده است :برای
اطاعت از خدا آمده و نیز برای اطاعت از رسول ،در حالی که با حرف «واو» به اطاعت از
َّ
«اولیاالمر» عطف کرده است :أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر ...؛ پس آیه
نمیفرماید«:اطیعوا اولیاالمر منکم» بلکه میفرماید :و اولیاالمر منکم .در اینجا ما
ناگزیر باید کاربرد حرف عطف «واو» را در زبان بدانیم .آیا کاربرد آن بهمثابۀ تکرار فعل است
یا نه؟ و این ،چه نتیجهای در پی دارد؟
جوهری در صحاح گفته است:
«و "واو" از حروف عطف است که دو چیز را جمع میکند و به "ترتیب" داللتی ندارد،
ُ
ُ ْ
ُ ْ
و "الف" استفهام بر آن وارد میشود؛ مثل :أو عج ْبت ْم أن جاءک ْم ذک ٌر م ْن ر ِّبکم( 1آیا
تعجب کردید پندی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است)؛ همچنان که میگویید:
«أفعجبتم» (آیا پس تعجب کردید؟) و گاهی بهمعنای "مع" (همراهی) است؛ زیرا بین واو
و مع ،تناسب وجود دارد ،و "مع" (با) برای همراهی است؛ مثل این فرمایش پیامبر:
"بعثت و الساعة کهاتین" "من و قیامت مثل این دو [با هم] مبعوث شدیم" و با دست خود

کنید .برای روشنشدن معنا ،بعضی از گفتههای آنان تقدیم حضور میشود:
شیخ محمدرضا مظفر در کتاب خود اصول فقه ،ج  ،1ص  ،112میگوید :ظهور صیغه در وجوب:
اصولیون در ظهور صیغۀ امر در وجوب و نیز چگونگی آن به چند قول ،اختالف کردهاند .اختالف صیغۀ «إفعل»
(انجام بده) و مانند آن و صیغههای امری را که به همان معنا هستند شامل میشود .نظرات در این مسئله بسیارند.
و مهمترین آنها دو قول است:
اول :صیغۀ امر ،ظاهر در وجوب است که یا به این دلیل که برای وجوب وضع شده است ،یا بهجهت بازگرداندن
خواسته به کاملترین افراد.
دوم :صیغۀ امر ،حقیقتی است با مقداری مشترک بین وجوب و استحباب .و این قدر مشترک ،عبارت است از:
بهطور کلی «طلب» که شامل هر دو میشود ،بیآنکه در یکی از آن دو ظاهر باشد؛ و درست این است که ظاهر در
وجوب است ...تا آخر.
 .1اعراف.63 ،
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به انگشت سبابه و وسطی اشاره فرمود؛ یعنی "مع الساعة" "با قیامت" .گاهی "واو" حالیه
ُ ُ
ُّ
است؛ مثل "قمت و أصک وجهه"؛ یعنی "برخاستم در حالی که بهصورتش سیلی میزدم"
ُ ُ
1
و مثل "قمت و الناس قعود"؛ یعنی "برخاستم در حالی که مردم نشسته بودند»".

ابنحاجب گفته است:
«حرفهای عطف عبارتاند از :واو ،فاء ،ثم ،حتی ،أو ،إما ،أم ،ال ،بل ،و لکن .چهار
حرف اول برای جمع است؛ "واو" فقط برای جمع است؛ بهطوری که ترتیبی در آن نباشد؛
در حالی که «فاء» برای ترتیب است" .ثم" مثل "فاء" است با اندکی فاصلۀ زمانی؛ و "حتی"
نیز همانند آن است و معطوف آن جزئی از متبوع آن است برای اینکه ضعف یا قوتی را
2
برساند».

مقصود وی از «فقط برای جمع» این است که «واو» حکم معطوف و معطوفعلیه را
یکی میکند و به این ترتیب ،معطوف و معطوفعلیه در لفظ و حکم مشترک میشوند .این
نکتهای است که ابنعقیل همدانی در شرح خود بیان کرده ،آنجا که گفته است:
«حروف عطف دو دسته هستند؛ اول :حروفی که معطوف را با معطوفعلیه بهطور
کامل شریک میگرداند؛ یعنی هم در لفظ و هم در حکم .این حروف عبارتاند از :واو؛
مثل جاء زید و عمرو (زید و عمرو آمدند) .و ثم؛ مثل جاء زید ثم عمرو (زید آمد و سپس
عمرو) .و فاء؛ مثل جاء زید فعمرو (زید آمد پس عمرو نیز آمد) .و حتی؛ مثل قدم الحجاج
حتی المشاة (حجاج تا مشاة رفتند) .و ام؛ مثل أزید عندک ام عمرو؟ (آیا زید یا عمرو نزد
3
تو هستند؟) و أو؛ مثل جاء زید أو عمرو (زید یا عمرو آمد)». ...

از تمامی مطالبی که تقدیم شد دانسته میشود که حرف عطف «واو» رابطۀ شراکت

 .1الصحاح ،ج ،6ص.2556
 .2شرح الرضی علی الکافیة ،ج ،4ص.381
 .3شرح ابنعقیل ،ج ،2ص.225
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حکم میان معطوفعلیه و معطوف را میرساند؛ پس حکمی که برای معطوفعلیه ثابت است
برای معطوف نیز ثابت میشود ،و معطوف با معطوفعلیه در حکم لفظی شریک میشود و
معطوف ،حرکت اعرابی معطوفعلیه را به خود میگیرد؛ و از نظر معنایی نیز با او مشارکت
ا
میکند .مثال وقتی میگوییم «جاء زید و عمرو» (زید و عمرو آمدند) عمرو در حکم اعراب و
معنا با زید شریک میشود؛ به این معنا که عمرو با زید در آمدن شریک هستند .پس معطوف
و معطوفعلیه در یک نسق هستند و به همین دلیل حروف عطف« ،حروف نسق» نیز نامیده
میشوند.
زبیدی گفته است:

ا
«"نسق" :نسق الکالم نسقا :قسمتی از سخن را به قسمت دیگری عطف کرد؛
جوهری این را نقل کرده است .ابندرید گفته است :النسق :قسمتی از چیزی را در دنبالۀ
قسمتی دیگر قراردادن .لیث گوید :نسق ،همانند عطف بر اولی است .ابنسیده گفته
است :نحویها حروف عطف را حروف نسق مینامند؛ زیرا وقتی چیزی را به چیز قبلی
عطف میکنی بر مجرای آن قرار میگیرد .جوهری گوید :النسق ،محرک است :قسمتی
از کالمی است که بر اساس یک نظم باشد .گوید :نسقداشتن از شکافها :یعنی سطح
]صاف[ .گفته میشود :ثغر نسق ،و نسقها :نظم و سامان در انشعاب و حسن ترکیب آن.
گوید :نسق در تسبیح :منظم ... ،و لیث گفته است :نسق در هرچیزی آن است که بر
طریقه و سامانۀ یکسانی باشد و بهطور کلی در همهچیز است .ابندرید گوید :گفته
میشود :مردم به طریق نسق ایستادند ،و نخل را بهطور نسق کاشت و هرچیزی که
1
قسمتی از آن پیرو قسمتی دیگر باشد نسقی برای آن است».

از آنچه تقدیم شد متوجه میشویم حرف «واو» در این فرمودۀ خداوند سبحان :یا أیها
َّ
َّ
ُ
الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم( 2 ...ای کسانی که ایمان
 .1تاج العروس ،ج ،13ص.457
 .2نساء.59 ،
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آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید )...داللت دارد
بر یکسانبودن اطاعت از رسول با اطاعت از اولیاالمر؛ پس هر دو اطاعت از یک
جنساند ،برخالف اطاعت از خداوند سبحان که اطاعت از ذات اوست؛ چراکه او ،پروردگار
خالق ّ
مدبر شئون مخلوقات است و اطاعتش بر آنها واجب است .پس اطاعت از او برای
ذات اوست ،اما اطاعت از رسول خدا و اولیاالمر اطاعتی است که از جانب خداوند
سبحان به آنها عطا شده است؛ زیرا آنها خلفای او در زمین هستند.
به همین دلیل این آیۀ مبارک ،هنگام ذکر وجوب اطاعت از رسول فعل امر
أطی ُعوا( اطاعت کنید) را تکرار فرموده است؛ ولی هنگام ذکر اولیاالمر آن فعل را تکرار
نکرده و به عطف بهوسیلۀ حرف «واو» بسنده نموده است؛ زیرا از آنچه گذشت دانستیم
«واو» معطوف و معطوفعلیه را در حکم و معنا یکسان میگرداند؛ بنابراین پس از گفتن
نخستین امر به اطاعت از خدای متعال ،کلمۀ اطاعت برای رسول و اولیاالمر تکرار شده
است تا داللت کند بر اینکه اطاعت از خداوند یک چیز است ،و اطاعت از رسول و اولیاالمر
هر دو ،چیزی دیگر؛ و با یک فعل دیگر میان اطاعت از رسول و اولیاالمر فاصله نینداخته
است ،تا اشاره کند به اینکه هر دوی آنها از یک جنساند و جنس هر دو اطاعات ،با جنس
اطاعت اول ـیعنی اطاعت از خداوند عزوجلـ تفاوت دارد! در این ترکیب ،نکتهای نهفته
است؛ اینکه اصل و اساس در اطاعت ،اطاعت از خداوند سبحان است و اطاعت از رسول
و اولیاالمر فرع بر اطاعت اوست.
ا
پس اطاعت اساسا [فقط] اطاعت از خدای سبحان است؛ اما در خصوص رسول
خدا و اولیاالمر ،اگر خداوند متعال ما را به اطاعت از آن دو فرمان نمیداد ،اطاعت از
آنها بر ما واجب نمیشد؛ زیرا رسول خدا و اولیاالمر مخلوقات خداوند متعال هستند،
همان طور که ما نیز مخلوقات او هستیم؛ ولی با این تفاوت که خداوند متعال ما را مأمور به
اطاعت از رسول خدا و اولیاالمر فرموده و اطاعت از آنها بر ما واجب و الزم شده است؛
چون خداوند ما را به این کار امر فرموده است.
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از اینجا میتوانیم اشکال سخن «ابنقیم» و دیگران را بفهمیم .او گفته است علت
تکرارشدن فعل أطی ُعوا در میان «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول »و تکرارنشدن
این فعل در میان «اطاعت از رسول »و «اطاعت از اولیاالمر» بهموجب این بوده که
اطاعت از رسول بهطور مستقل واجب است بیآنکه نیازی به عرضهکردن آن به کتاب
خدا باشد ،برخالف اطاعت از اولیاالمر که اطاعت مستقلی نیست و در حدود و مرزهای
اطاعت از رسول خدا قرار دارد.
ابنقیم گفته است:
«خداوند متعال به اطاعت از خود و اطاعت از رسولش امر فرموده ،و فعل را تکرار
کرده تا اعالم کند اطاعت از رسول بهصورت مستقل واجب است بیآنکه نیازی به
عرضهکردن دستور رسول خدا به کتاب خدا باشد ،و وقتی او امر کند اطاعتش بهطور
مطلق واجب است؛ فرقی نمیکند دستور او در کتاب خدا بوده باشد یا نباشد؛ زیرا کتاب
به او داده شده و او مثل کتاب را بههمراه خود دارد؛ ولی خداوند به اطاعت از اولیاالمر
بهصورت مستقل امر نفرموده ،بلکه فعل را حذف کرده و اطاعت از آنها را در ضمن
اطاعت از رسول قرار داده است تا اعالم فرماید آنها فقط بهتبع اطاعت از رسول خدا
اطاعت میشوند؛ پس هرکدام از اولیاالمر که مطابق اطاعت رسول دستور دهد
اطاعتش واجب است و هرکدام که بر خالف آوردههای رسول دستور دهد دستورش
شنیده و اطاعت نمیشود؛ همان طور که در حدیث صحیح از رسول خدا روایت شده است
1
که فرمود :در نافرمانی از خالق ،اطاعتی برای مخلوق نیست».
پاسخ:

اول :تکرار فعل میان «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول »برای ماهیت اطاعت
واجبشده بر مؤمنان را بیان میکند؛ اطاعت از خداوند سبحان ،بهصورت مستقل و ذاتی

 .1اعالم الموقعین دار الجیل – بیروت  1973تحقیق طه عبدالرئوف سعد ،ج ،1ص.48
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است ،برخالف اطاعت از خلفای او ـاز جمله رسول خداـ که اطاعتی است که از طرف
خداوند سبحان به آنها بخشیده شده است؛ و از آنجا که اطاعت از آن دو گروه دیگر (یعنی
رسول و اولیاالمر) از یک سنخ است ،حرف عطف «واو» میان آن دو آمده و فعل تکرار
نشده است تا اشتراک آن دو را بیان کند ،و نیز بیان کند که اطاعت از اولیاالمر مثل اطاعت
از رسول خدا است .پس برای بیان تفاوت میان دو اطاعت است که فعل در این آیۀ
شریف تکرار شده است؛ و این معنا ،با تکرارنشدن فعل در آیات دیگر منافاتی ندارد؛ مثل این
ْ َّ َّ َّ
ْ
1
فرمایش خداوند سبحانُ  :ق ْل أطی ُعوا َّالله و َّ
الر ُسول فإن تول ْوا فإن الله ال یح ُّب الکافرین
ا
(بگو خدا و رسول را اطاعت کنید؛ پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست
َّ
َّ ُ ُ
ندارد) ،و أطی ُعوا الله و َّالر ُسول لعلک ْم ت ْرح ُمون( 2خدا و رسول را فرمان برید ،باشد که
مشمول رحمت قرار گیرید)؛ زیرا در اینجا با چشمپوشی از بیان سنخ دو نوع اطاعت ،منظور،
اطاعت واجبشده برای رسول است و اینکه اطاعت از او در امتداد اطاعت از خداوند
سبحان قرار دارد.
به این ترتیب باطلبودن نظر عدهای که گفتهاند تکرار فعل فقط بهجهت تأ کید است
ا
روشن میشود؛ زیرا اگر مقصود ،تأ کید بود ،قطعا تکرارنکردن فعل ،داللت و رسایی بیشتری
برای این منظور داشت و این معنا را میرساند که اطاعت از رسول ،عین اطاعت از خداوند
سبحان است .بهعالوه هر تکراری ،تأ کید را نمیرساند و چه بسا تکرار ،مدلول و منظور
ا
مثال در فرمایش حقتعالی :و إ ْذ قالت ْالمالئک ُة یا م ْری ُم إن َّالله ْ
اصطفاك
دیگری را برساند؛
ْ
و ط َّهرك و ْ
اصطفاك علی نساء العالمین( 3و هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم ،خداوند
تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برگزیده است) ،لفظ «اصطفا» (برگزیدن)
تکرار شده است ،در حالی که مقصود از آن ،تأ کید نیست؛ بلکه با دو معنای متفاوت آمده
 .1آلعمران.32 ،
 .2آلعمران.132 ،
 .3آلعمران.42 ،
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است.

1

بنابراین اطاعت از اولیاالمر عین اطاعت از رسول خدا است؛ و این بهجهت
تکرارنشدن فعل است که داللت میکند بر اینکه هر دو اطاعت ،از یک سنخ هستند؛ پس
اطاعت از رسول خدا همان اطاعت از اولیاالمر است.
دوم :عطف ،شریککردن در حکم را میرساند .پس همان طور که تکرار فعل ،مفید
شریککردن است ،عطف نیز اینچنین است .معنای «زید و عمرو آمدند» و «زید آمد و
عمرو آمد» یکی است و هر دو جمله ،آمدن عمرو بههمراه زید را میرسانند؛ و درست نیست
که گفته شود «تکرار فعل ،دلیل بر آمدنهای متفاوت در جملهای است که فعلش تکراری
است و معنایش با جملهای که در آن فقط حرف عطف «واو» آمده ،متفاوت است».
َّ
ُْ
دو آیهای که در نکتۀ اول نقل کردم به این معنا تأ کید میکند :قل أطی ُعوا الله و َّالر ُسول
َّ َّ
ْ
ْ َّ
فإن تول ْوا فإن الله ال یح ُّب الکافرین( 2بگو« :خدا و رسول را اطاعت کنید»؛ پس اگر
َّ
ا
َّ ُ
رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد) ،و أطی ُعوا الله و َّالر ُسول لعلک ْم
ُ
ت ْرح ُمون( 3خدا و رسول را فرمان برید ،باشد که مشمول رحمت قرار گیرید)؛ فعل در این
دو آیه تکرار نشده و فقط حرف عطف «واو» آورده شده است .حال آیا الزمۀ این تکرارنشدن
فعل ،این است که اطاعت از رسول خدا بهصورت مستقل واجب نیست و به آن صورتی که
ابنقیم گفته است ،واجب است دستورات او به کتاب خدا عرضه شود؟! بنده معتقدم او به
این حرف خودش پایبند نخواهد بود.
بنابراین عطف ،واجببودن را در هر دو اطاعت ـاطاعت از رسول و اطاعت از اولیاالمرـ

 .1بهمعنای اصطفا در تفسیر آیۀ فوق در [کتابهای] تفسیر مراجعه کنید.
 .2آلعمران.32،
 .3آلعمران.132 ،
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شریک میکند؛ پس هر دو اطاعت واجباند.
همچنین وجوب اطاعتی که از «عطف» استفاده میشود نیز مطلق است؛ یعنی همان
طور که اطاعت از پیامبر مطلق است اطاعت از اولیاالمر نیز باید مطلق باشد ،و صرف
تکرارنشدن فعل بهمعنای آن نیست که اطاعت از اولیاالمر مقید است؛ زیرا برای این
مقیدکردن باید دلیلی وجود داشته باشد که چنین دلیلی در دست نیست.
سوم :ابنقیم اطاعت از اولیاالمر را در ضمن حدود اطاعت از رسول خدا قرار داده
و گفته است:
«بلکه فعل را حذف کرده و اطاعت از آنها را در ضمن اطاعت از رسول قرار داده
است تا اعالم فرماید آنها فقط بهتبع اطاعت از رسول خدا اطاعت میشوند .پس هرکدام
از اولیاالمر که مطابق اطاعت رسول دستور دهد اطاعتش واجب است و هرکدام که
برخالف آوردههای رسول دستور دهد دستورش شنیده و اطاعت نمیشود؛ همان طور که
در حدیث صحیح از رسول خدا روایت شده است که فرمود :در نافرمانی از خالق ،اطاعتی
برای مخلوق نیست».
اگر مقصود وی این است که اطاعت از اولیاالمر در امتداد اطاعت از رسول خدا

قرار دارد ،آری اینچنین است؛ ولی اگر مقصودش چیز دیگری است (که همین طور نیز
هست و او فرض میکند اولیاالمر معصوم نیستند ،پس امتداد طبیعی خالفت رسول
خدا نیستند) و به همین منظور گفته است:
«پس هرکدام از اولیاالمر که مطابق اطاعت رسول دستور دهد ،اطاعتش واجب
است و هرکدام که برخالف آوردههای رسول دستور دهد دستورش شنیده و اطاعت
نمیشود». ...

]پاسخ ما این است که[ این سخن او با اطالق وجوب اطاعت از اولیاالمر که با متن
صریح آیه ثابت شده است ،منافات دارد؛ زیرا اطاعت از اولیاالمر را به اطاعت از رسول
خدا عطف فرموده است؛ پس همان طور که اطاعت از رسول مطلق است ،به
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اقتضای شریککردنی که از عطف استفاده میشود ،اطاعت از اولیاالمر نیز مطلق است.
چهارم :ابنقیم و دیگران باید به این سؤال پاسخ دهند (در حالی که به نظر میرسد
ابنقیم و دیگران هرگز پاسخی نخواهند یافت) که :شما چگونه به مردم خواهی شناساند
که والیان امور به چیزی دستور دادهاند که خالف دستور پیامبر بوده است تا به این ترتیب
از آنها اطاعت نکنی؟ کسانی که قادر به تشخیص حکم هستند ،و اینکه آیا حکم خدا و
رسول بوده ،یا حکمی خارج از حکم آن دو بوده و ارتباطی به آن دو نداشته است ،آیا
شایستهتر نیست خود والیان امر بوده باشند؟ زیرا خود اینان صاحب معرفت هستند و
میتوانند با استفاده از دانشی که دارند حکم خدا و حکم رسول خدا را کشف کنند؟
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چه بسا بسیاری گمان کنند این آیه ،توسط روایاتی که از اطاعت مخلوق در نافرمانی از
 .1میگویم :میتوان اطالق و تقیید را با مثالی توضیح داد :اگر شخصی ،همسایههایی با دینهای مختلف داشته
باشد و بخواهد همسایۀ مسلمانش را گرامی بدارد و فرزندش را مکلف به این کار کند ،بهطور معمول اینکه به فرزندش
بگوید «همسایه را گرامی بدار» کافی نیست؛ زیرا لفظ همسایه در اینجا بهطور مطلق ،شامل همۀ همسایههای
مسلمان و مسیحی و همسایههای دیگر از دینهای مختلف میشود؛ بنابراین برای محققشدن منظور او (یعنی
منحصرکردن گرامیداشت همسایۀ مسلمان) سزاوار است پدر ،سخن خود را مقید کرده ،به فرزندش بگوید «همسایۀ
مسلمان را گرامی بدار» .واژۀ «مسلمان» قیدی است که دایرۀ کسانی را که پدر میخواهد گرامی بدارد تنگ میکند
و در اینجا گرامیداشت ،شامل همسایههای غیر مسلمان نمیشود .این چیزی است که به آن «تقیید» میگوییم؛
زیرا اکرام فقط برای مسلمان قید شده است.
اما اگر از فرزندش بخواهد همسایههایش را از هر دینی که بوده باشند گرامی بدارد ،میگوید «همسایه را گرامی بدار»
و کلمۀ همسایه را بدون صفت بهخصوص به کار میبرد و از این جمله دانسته میشود که گرامیداشتن بهطور مطلق
شامل تمام همسایهها میشود و فقط مخصوص همسایۀ مسلمان نیست .این چیزی است که ما «مطلق» مینامیم؛
یعنی گرامیداشت بهصورت مطلق است و قیدی ندارد.
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خالق نهی فرمودهاند مقید شده است ،و معنایش اینطور میشود که از «اولیاالمر» تنها
در موضوعاتی اطاعت کنید که نافرمانی خداوند سبحان در آنها نباشد .آیا روایات نهیکننده
از اطاعت از مخلوقات در معصیت خدای سبحان ،این آیه را مقید میکنند؟
پاسخ:

 .1این آیه داللت میکند که اطاعت از اولیاالمر ،به هیچ قید و شرطی مقید نیست؛
زیرا این آیه ،اطاعت از اولیاالمر را مقرون به اطاعت از خدا و رسول خدا کرده است و
همان طور که اطاعت از خدای سبحان و رسول خدا مطلق است ،اطاعت از اولیاالمر
نیز اینچنین است .در آیات قرآنی چیزی وجود ندارد که این اطالق را مقید کند ،در حالی
که خداوند سبحان ،در مسئلهای کماهمیتتر از وجوب اطاعت از اولیاالمر ـکه در آیۀ
مذکور واجب شمرده شده استـ قید را بیان فرموده است؛ مثل این گفتۀ خداوند سبحان
ُْ
ْ ْ
ا ْ
دربارۀ والدین :و و َّصینا اْل نسان بوالدیه ُح ْسنا و إن جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به
ُ
ْ
ُ ُ ُ
ُ
ُ ُ
عل ٌم فال تط ْع ُهما إلی م ْرج ُعک ْم فأن ِّب ُئک ْم بما ک ْنت ْم ت ْعملون( 1و به انسان سفارش کردیم به
پدر و مادر خود نیکی کند ،و اگر آن دو کوشیدند تا چیزی را شریک من سازی که هیچ
علمی به آن نداری ،از آنان اطاعت مکن .بازگشتتان بهسوی من است ،و شما را از آنچه
انجام میدادید باخبر خواهم کرد).

بر این اساس ،ذکرنکردن قید در سخن ،دلیلی بر شمول حکم است؛ و مثال آن در متون شرعی این فرمایش
حقتعالی است :احل الله البیع( خداوند معامله را حالل فرمود) .کلمۀ «بیع» مجرد از هر قیدی در کالم است و
این اطالق ،بر شمول حکم (یعنی حاللبودن) در خصوص تمام انواع «بیع» (انواع معامالت) داللت میکند .گاهی
گفته میشود چگونه میتواند بدون ذکر قید ،اطالق را فهمید؟
میگویم :متکلم مراد خود را از طریق لفظ ابراز میکند؛ پس اگر لفظ را بدون ذکر قید بیاورد ،ظاهر نشان میدهد
ارادۀ اطالق کرده و خواستار تقیید نبوده است ،و اگر خواستار تقیید بود قیدی ذکر میکرد و چون قیدی ذکر نکرده
پس منظورش هیچ قیدی نبوده است؛ بنابراین اطالق ثابت میشود.
 .1عنکبوت.8 ،
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پس چرا خداوند سبحان در آیهای که از مهمترین مسائل دین به شمار میرود و سعادت
و زیان انسانی در آن قرار دارد ،قید را آشکار نفرموده است؟! در حالی که میبینیم رسول
خدا و اولیاالمر را جمع فرموده و برای آن دو یک اطاعت ذکر فرموده ،و اطاعت از
اولیاالمر را مقارن با اطاعت رسول خدا قرار داده است و رسول خدا به معصیت یا
خطا فرمان نمیدهد ،وگرنه اطاعت از او بهصورت مطلق واجب نمیشد .حال اگر احتمال
صدور چنین دستوری از اولیاالمری که در آیه ذکر شدهاند وجود داشت ،باید قیدی دربارۀ
اولیاالمر ذکر میشد ،و چون قیدی ذکر نشده است اطالقی که مفادش وجوب اطاعت از
اولیاالمر است بهصورت مطلق ،ثابت میشود؛ همچنان که اطاعت از رسول خدا نیز به
همین ترتیب واجب است؛ و از اینجا معلوم میشود همان طور که رسول خدا معصوم
است ،اولیاالمر نیز بیهیچ تفاوتی معصوم هستند.
بهعبارت دیگر :حرف عطف بر یکیبودن نوع اطاعت الزم در خصوص رسول خدا و
اولیاالمر داللت دارد و این مقتضای تشریک بهوسیلۀ عطف است .از ذکر اطاعت خدا
بهتنهایی و سپس اطاعتی دیگر برای رسول و اولیاالمر بهتنهایی ،میتوان چنین برداشت
کرد که اطاعت از خدا اطاعتی مستقل و اولیه است؛ زیرا او پروردگاری است که نعمتها را
بر خلق خود افاضه میفرماید ،ولی اطاعت از رسول و اولیاالمر معطوف بر آن ،بهصورت
نیابتی و طولی است و در این میان چیزی وجود ندارد که دال بر تقیید باشد؛ پس آیه ،ناظر
به محدودکردن اطاعت نیست ،بلکه ناظر به نوع اطاعت یا رتبۀ وجودی آن به اصالت یا
تبعیت است.
بنابراین از ذکرنشدن قید ،اطالق دانسته میشود ،که این نکته در جای خود بیان شد.
همان طور که اطاعت از اولیاالمر بر اطاعت از نبی عطف شده است (و اطاعت از نبی
بیشک ،مطلق است) اطاعت از اولیاالمر نیز به مقتضای تشریک بهوسیلۀ عطف ،چنین
خواهد بود .همان طور که اطالق ،از روایاتی که مراد از اولیاالمر را بیان کرده و به اطاعت
مطلق از آنها دستور فرموده و خصوصیات و صفات آنها را بیان فرموده است نیز دانسته
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میشود.
 .2قرآن دستور داده است امور به اولیاالمر برگردانده شود ،با این سخن حق سبحان:
و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی ا َّلر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم
ْ ُ َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ َّ ُ َّ
لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه ال تب ْعت ُم الشیطان إال
ا
قلیال( 1و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند؛ و اگر آن را به
ا
رسول و به اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر
ّ ا
فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید)؛ پس
بازگرداندن [امور] به اولیاالمر در آیه ،همانند بازگرداندن به رسول خدا ،بهطور مطلق
است؛ پس چگونه ادعای تقیید شده است؟!
ا
اولیاالمر در این آیه دقیقا همان کسانی هستند که در آیۀ قبلی قصد شده بودند؛ یعنی:
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء
ْ
َّ ْ
ْ ُُْ ُْ ُ
ْ
ا 2
ف ُر ُّد ُوه إلی َّالله و َّ
الر ُسول إن کنت ْم تؤمنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أحس ُن تأویال
(ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت
کنید؛ پس هرگاه در امری اختالف نظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را
به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است) .پس چرا ادعا میشود
«بازگرداندن» فقط باید به خدا و رسول خدا انجام شود؟!
 .3این گفته را که «حدیث اطاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست آیۀ کریم را
مقید میکند» نمیتوان پذیرفت؛ زیرا آیۀ کریم اخص از آن است؛ چون اطاعت مطلق را
فقط به رسول و اولیاالمر عطا میکند ،در حالی که این حدیث ،بهطور مطلق اطاعت از
مخلوق را مادام که سبب نافرمانی از خالق شود نفی میکند .پس آیۀ مذکور حدیث «اطاعتی
 .1نساء.83 ،
 .2نساء.59 ،
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برای مخلوق در معصیت خالق نیست» را مقید میکند نه اینکه این حدیث ،آیه را مقید کرده
باشد.
ا
حدیث «طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست» اساسا ناظر به کسانی نیست که
ّ ا
ا1
تخصصا و نه تخصیصا
خداوند بهطور مطلق ،اطاعتشان را واجب ساخته است؛ پس آنها
از مفاد حدیث خارج هستند؛ زیرا وجوب اطاعت مطلق ـکه برای آنها ثابت استـ مساوی
است با اینکه آنها مردم را به معصیت وارد ،یا از طاعت خارج نمیکنند؛ چراکه آنها خالق
را ـالبته با اختیار خودشانـ نافرمانی نمیکنند تا [در صورت احتمال وجود نافرمانی]
طاعتشان مقید شود.
 .4باید توجه داشت که این آیه 2به وجوب بازگرداندن امور به اولیاالمر تصریح میکند

 .1برای اینکه فرق میان تخصیص و تخصص بهشکلی ساده روشن شود مثالی میزنم .در شرع آمده است« :ربایی
میان پدر و پسر نیست ».پس ربا حرام است ،اما ربا میان فرزند و پدر از این حکم خارج شده است .و ربا عبارت است
از زیادکردن در خود جنس .سؤال :چگونه زیادکردن (یعنی ربا) بین پسر و پدر خارج از حکم رباست؟
یک بار میگوییم زیادت میان پدر و فرزندش محقق میشود؛ یعنی ربا پدید میآید و محقق میشود اما شرع این
شکل را از حکم ربا خارج کرده است .پس این سخن که «ربایی میان پسر و پدرش نیست» فقط زیادت میان آن دو
را از حکم خارج کرده است؛ به این معنا که زیادت وجود دارد ،اما حکم آن یعنی حرمت ،با این سخن «میان فرزند و
پدر ربایی نیست» نفی میگردد؛ و این تخصیص نامیده میشود؛ یعنی زیادت میان پدر و فرزندش خارج از حکم
رباست ولی از موضوع ربا خارج نیست؛ پس ربا محقق میشود اما حکم حرمت آن دربارۀ پدر و پسرش ،برداشته
میشود .این همان تخصیص است؛ یعنی خروج از حکم ،نه موضوع.
ا
بار دیگر میگو ییم اینکه «میان فرزند و پدر ربا نیست» این حالت را از موضوع ربا خارج کرده است؛ پس ربا اصال
میان پدر و پسرش وجود ندارد؛ بنابراین این دلیل ،زیادت میان پدر و پسرش را بهطور موضوعی خارج کرده است به
ا
این معنا که ربا میان آن دو محقق نمیشود؛ پس این حالت (زیادت یک جنس واحد میان پدر و پسر) اصال ربا نیست
ا
و بهطور موضوعی خارج است .به این میگویند تخصص؛ و میگویند ربا میان پسر و پدر ،تخصصا خارج است نه
ا
تخصیصا.
ْ
َّ
 .2و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من األ ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین
َّ ا
ُ َّ ُ َّ
ْیست ْنب ُطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال ف ْض ُل َّالله عل ْ
یکم و ر ْحمت ُه التب ْعت ُم الشیطان إال قلیال( و چون خبری از ایمنی یا وحشت
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تا مسلمانها حکم را از آنها بگیرند .اگر اطاعت از اولیاالمر مطلق نباشد ،آنها در تمام
شئون زندگی برای حل نزاع و خصومتها به چهکسی باید رجوع میکردند؟
اگر قائل شویم به رجوع و گرفتن حکم از غیر اولیاالمر ،این برخالف متن صریح آیۀ
مبارک است که به وجوب عرضه به اولیاالمر فرمان میدهد؛ در نتیجه این سخن ،اجتهاد
در برابر نص خواهد بود؛ بهعالوه اگر ]مردم[ به غیر اولیاالمر رجوع کنند ،چگونه خواهند
فهمید آن دیگری ،با دستور خداوند سبحان و رسول کریمش ،مخالفت کرده است یا نه؟
ا
طبیعتا به شخص دیگری نیاز خواهیم داشت که روشن کند این شخصی که به او رجوع
کردهایم در حکمی که داده است ،با دستور خداوند و رسول مخالفت نکرده باشد.
سؤالی که در اینجا پیش میآید :آیا اطاعت از این شخصی که تعیین میکند حکم
صادره از فردی که به او مراجعه شده ،با دستور خدا و رسولش مخالف بوده است یا نه،
مطلق است یا مقید؟
اگر بگوییم اطاعت او نیز مقید است ،آشفتگی و هرجومرج پیش میآید و نیاز به شخص
دیگری خواهیم داشت که به او رجوع کنیم و این شخص دیگر نیز اطاعتش مقید است و
همین طور...؛ لذا آشفتگی و هرجومرج پیش میآید و این برخالف حکم ثابت در تشریع
الهی است.
و اگر گفتیم اطاعت از او مطلق است در این صورت به شخصی غیر از رسول خدا

رسیدهایم که اطاعتش مطلق بوده است .حال اگر اینطور است ،چرا اولیاالمری که آیه
ذکر فرموده است ،مصداق همان کسانی نبوده باشد که اطاعتشان بهصورت مطلق واجب
است؟!

ا
به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و به اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که
ّ ا
آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید).
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یکسانبودن پیامبر و علی در اطاعت و دیگر امور
حاکم نیشابوری در مستدرک حدیثی را روایت کرده که با شروط شیخین به صحت آن
تصریح کرده است( :به ما خبر داد) ابواحمد محمد بن محمد شیبانی از کتاب اصل خودش،
علی بن سعید بن بشیر رازی در مصر به ما گفت ،حسن بن حماد حضرمی به ما گفت ،یحیی
بن یعلی به ما گفت ،بسام صیرفی به ما گفت ،از حسن بن عمرو فقیمی ،از معاویة بن ثعلبه،
از ابوذر ،گفت :رسول خدا فرمود« :هرکس مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده
است ،و هرکس مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است ،و هرکس علی را اطاعت کند
مرا اطاعت کرده ،و هرکس علی را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است ».سند این حدیث
1
صحیح است ،ولی آن دو آن را روایت نکردهاند.
پس اطاعت از علی همان اطاعت از پیامبر است و میدانیم اطاعت از پیامبر

مطلق است ،پس اطاعت از علی نیز مطلق است؛ و این نیازی به توضیح ندارد و به
مقتضای همانندی ،واضح و روشن است .این نکته ،منظور در دو آیۀ زیر را نیز روشن
َّ
َّ
ُ
ْ
میکند؛ یعنی :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن
َّ
َّ ْ
ْ ُ ُ ُْ
ُ
تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و
ْ ا
أ ْحس ُن تأویال( 2ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از
خودتان را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین
ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است) و آیۀ و إذا
جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه

 .1مستدرک حاکم نیشابوری ،ج ،3ص .121حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته است و ذهبی از او تأیید کرده و
در تلخیص مستدرک آن را صحیح دانسته است.
 .2نساء.59 ،
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ْ ُ َّ
َّ
َّ ا
ُ
ُ
ُ َّ ُ َّ
الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه ال تب ْعت ُم الشیطان إال قلیال( 1و
چون خبری از ایمنی ی ا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و به
ا
اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا
ّ ا
و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید)؛ و بهروشنی تمام
بیان میفرماید اطاعت از اولیاالمر ،مطلق است و منظور از اولیاالمری را که در این دو
آیۀ کریم ذکر شدهاند بیان میفرماید.
پس هر دو اطاعت ،همانند یکدیگر هستند؛ اطاعت از پیامبر همان اطاعت از
اولیاالمر است ،و حتی از همانندبودن دو اطاعت ،عصمت اولیاالمر و صادرنشدن گناه از
آنها نیز دانسته میشود ،همان طور که از پیامبر نیز صادر نمیشود.
از جمله نکاتی که در روایات پیامبر ثابت شده ،این نکته است که آن حضرت در
احادیث فراوانی ،میان خودش و علی در بسیاری موارد ،رابطۀ «همانندی» برقرار کرده
است؛ و حتی علی طبق نص آیۀ مباهله ،خود نفس پیامبر بوده است .خداوند سبحان
ْ ْ ُْ
خطاب به پیامبر کریمش میفرماید :فم ْن ح َّاجك فیه م ْن ب ْعد ما جاءك من العلم فقل
َّ
ْ
ْ
ُْ ُ ُ
ُ ُْ
ُ
ْ
تعال ْوا ند ُع أ ْبناءنا و أ ْبناءک ْم و نساءنا و نساءک ْم و أنفسنا و أنفسک ْم ث َّم ن ْبتهل فن ْجعل ل ْعنت الله
علی ْالکاذبین ( 2پس هرکس ،پس از علمی که برای تو حاصل شده است با تو ّ
محاجه
ْ
ْ
کرد ،بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان ،و زنانمان و زنانتان ،و نفسهایمان و نفسهایتان را
فراخوانیم ،سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم) .بسیاری از مفسران
در توضیحاتی که دربارۀ این آیه ابراز داشتهاند تصریح کردهاند که رسول خدا برای مباهله
با نصارای نجران ،علی بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین را با خود بیرون

 .1نساء.83 ،
 .2آلعمران.61 ،
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برد.

1

از جمله احادیثی که همانندبودن علی بن ابیطالب با پیامبر را ـجز در مواردی
که بهصراحت خارج شده و مخصوص پیامبر بوده استـ ذکر میکنند حدیثی است که
احمد روایت کرده و حاکم آن را صحیح دانسته است و پیامبر در آن میفرماید« :هرکسی
2
علی را دشنام دهد مرا دشنام داده است».
حاکم در مستدرک گفته است:
«سند این حدیث صحیح است ولی آن دو آن را روایت نکردهاند .بکیر بن عثمان
بجلی ،از ابواسحاق با چند واژه بیشتر ،آن را روایت کرده است .ابوجعفر احمد بن عبید
الحافظ در همدان به ما گفت ،احمد بن موسی بن اسحاق تمیمی به ما گفت ،جندل بن
والق به ما گفت ،بکیر بن عثمان بجلی به ما گفت :از ابااسحاق تمیمی شنیدم که
میگفت :از ابوعبدالله جدلی شنیدم که میگفت :در نوجوانی حج گزاردم و از مدینه عبور
کردم و ]دیدم[ مردم جمع شدهاند .بهدنبال آنها افتادم .به حضور امسلمه همسر
پیامبر رفتند .شنیدم امسلمه میگفت :ای شبیب بن ربعی! مردی زمخت و بیادب
پاسخ داد :لبیک ای مادر .امسلمه گفت :آیا در مجلس شما رسول خدا سب و ناسزا
میشود؟ گفت :چطور؟ امسلمه گفت :شما علی بن ابیطالب را دشنام میدهید؟ او
گفت :ما چیزهایی میگوییم تا منافع دنیوی به دست آوریم .امسلمه گفت :از رسول
خدا شنیدم که میفرمود :هرکسی علی را دشنام دهد مرا دشنام داده است و هرکس
 .1مراجعه کنید به صحیح مسلم ،ج ،7ص121-120؛ و مستدرک حاکم نیشابوری ،به سند صحیح بر شرط شیخین،
ج ،3ص ،150و ذهبی نیز در تلخیص مستدرک بنا بر شروط شیخین از او پیروی کرده است؛ تفسیر سمرقندی ،ج،1
ص245؛ تفسیر واحدی ،ج ،1ص214؛ تفسیر سمعانی ،ج ،1ص327؛ شواهد التنزیل ،ج ،1ص164؛ تفسیر نسفی،
ج ،1ص 157و دیگران.
 .2مسند احمد ،ج ،6ص323؛ حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته و ذهبی در تلخیص مستدرک با او موافقت کرده
است .همچنین هیثمی در مجمع الزوائد ،ج ،9ص ،130آن را صحیح دانسته است .او میگوید« :احمد آن را روایت
کرده و رجالش صحیح است ،غیر از ابیعبدالله جدلی که او هم ثقه است».
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مرا دشنام دهد خداوند متعال را دشنام داده و ناسزا گفته است».

1

و از جملۀ این احادیث ،این فرمایش پیامبر است« :هرکس علی را دوست بدارد مرا
2
دوست داشته ،و هرکس علی را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است».
پیامبر فرموده است« :هرکس علی را آزار دهد مرا آزرده است».

3

 .1مستدرک حاکم نیشابوری ،ج ،3ص.121
 .2حاکم آن را در مستدرک ،ج ،3ص ،130روایت کرده است با این سند( :به من خبر داد) احمد بن عثمان بن یحیی
مقری در بغداد ،ابوبکر بن ابیالعوام ریاحی به ما گفت ،ابوزید سعید بن اوس انصاری به ما گفت ،عوف بن ابیعثمان
نهدی به ما گفت :مردی به سلمان گفت :محبت تو به علی چقدر بسیار است؟ گفت :از رسول خدا شنیدم که
میفرمود« :هرکس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته ،و هرکه علی را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است».
این حدیث بنا بر شروط شیخین صحیح است ولی آنها آن را روایت نکردهاند .سیوطی در جامعالصغیر ،ج،2
ص554؛ و متقی هندی در کنزالعمال ،ج ،11ص.601
و هیثمی در مجمعالزوائد ،ج ،9ص ،132همین معنا را با اختالف بسیار اندکی چنین روایت کرده است« :هرکس
علی را دوست بدارد مرا دوست داشته ،و هرکس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است ،و هرکس علی را
مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است و هرکس مرا مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته است ».سپس گفت:
طبرانی آن را روایت کرده و سندش نیکوست.
همچنین طبرانی آن را در ج ،23ص 380روایت کرده است :یحیی بن عبدالباقی اذنی به ما گفت ،محمد بن عوف
حمصی به ما گفت ،ابوجابر محمد بن عبدالملک به ما گفت ،حکم بن محمد شیخ مکی به ما گفت ،از فطر بن
خلیفة ،از ابوطفیل ،گفت :از امسلمه شنیدم که میگفت :گواهی میدهم رسول خدا میفرمود« :هرکس علی
را دوست بدارد مرا دوست داشته ،و هرکس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است ،و هرکس علی را مبغوض
بدارد مرا مبغوض داشته ،و هرکس مرا مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته است».
همچنین ابنعبدالبر در استیعاب ،ج ،3ص  ،1101این معنا را روایت کرده است که رسول خدا فرمود« :هرکس
علی را دوست بدارد مرا دوست داشته ،و هرکه علی را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است؛ و هرکس علی را
بیازارد مرا آزرده ،و هرکس مرا بیازارد خدا را آزرده است».
 .3احمد آن را در مسند خود ،ج ،1ص 483با این سند و لفظ روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من
گفت ،یعقوب بن ابراهیم به ما گفت ،پدرم به ما گفت ،محمد بن اسحاق به ما گفت ،از ابان ،از صالح ،از فضل بن
معقل بن یسار ،از عبدالله بن نیار اسلمی ،از عمرو بن شاس اسلمی ،او که از اصحاب حدیبیه بود گفت« :با علی به
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و فرمود« :ای علی ،تو در دنیا سید (سرور) هستی ،و در آخرت سید (سرور) هستی.
دوست تو دوست من ،و دوست من دوست خداست .دشمن تو دشمن من ،و دشمن من
1
دشمن خداست .وای بر کسی که پس از من با تو دشمنی کند».

یمن رفتم و او در این سفر به من ستمی کرد تا آنجا که در درون خودم احساس بدی نسبت به او پیدا کردم .وقتی
برگشتم شکایت خودم را در مسجد بیان کردم و این سخن به گوش رسول خدا رسید .یک روز صبح داخل مسجد
شدم و رسول خدا در میان مردم و اصحابش بود .وقتی مرا دید به من خیره شد .میگوید :به من نگاه میکرد تا وقتی
که نشستم .فرمود« :ای عمرو! به خدا قسم مرا آزردی ».عرض کردم :پناه میبرم به خدا از اینکه شما را بیازارم ای
رسول خدا .فرمود« :بله ،هرکس علی را بیازارد مرا آزرده است».
این را حاکم در مستدرک ،ج ،3ص 122با این سند و با این لفظ روایت کرده است( :به ما گفت) ابوالعباس محمد
بن یعقوب ،ابوزرعه دمشقی به ما گفت ،محمد بن خالد وهبی به ما گفت ،محمد بن اسحاق به ما گفت ،و ( این را
به ما خبر داد) احمد بن جعفر بزار ،عبدالله بن احمد بن حنبل به ما گفت ،پدرم به من گفت ،یعقوب بن ابراهیم بن
سعد به ما گفت ،پدرم به من گفت ،از محمد بن اسحاق ،از ابان بن صالح ،از فضل بن معقل بن یسار ،از عبدالله بن
نیار اسلمی ،از عمرو بن شاس اسلمی که از اصحاب حدیبیه بود و گفت« :با علی به یمن رفتیم و او در سفر به
من ستمی کرد تا آنجا که در درون خودم نسبت به او احساس بدی کردم .وقتی بازگشتم شکایتم را در مسجد مطرح
کردم و این سخن من به گوش رسول خدا رسید .میگوید :یک روز صبح به مسجد رفتم و رسول خدا در میان
مردم و اصحاب بود .وقتی مرا دید به من خیره شد .میگوید :بهطور مشخص به من خیره شد تا وقتی که نشستم.
فرمود« :ای عمرو! به خدا سوگند مرا آزردی ».عرض کردم :به خدا پناه میبرم از اینکه شما را بیازارم ای رسول خدا.
فرمود« :بله ،هرکس علی را بیازارد مرا آزرده است» .این حدیث ،صحیحالسند است ولی آن دو روایتش نکردهاند».
و هیثمی آن را در مجمعالزوائد ،ج ،9ص ،129روایت کرده است .سپس میگوید :احمد و طبرانی آن را بهطور
مختصر روایت کردهاند ،و بزار خالصهتر روایت کرده است؛ و رجال احمد ثقه هستند.
 .1حاکم آن را در مستدرک ،ج ،3ص ،127با این سند و متن روایت کرده است( :به ما گفت) ابوالفضل محمد بن
ابراهیم مزکی ،احمد بن سلمه و حسین بن محمد قتبانی به ما گفتند( ،و به من گفت) ابوالحسن احمد بن خضر
شافعی ،ابراهیم بن ابیطالب و محمد بن اسحاق به ما گفتند( ،و به ما گفت) ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن امیه
قرشی در ساقه ،احمد بن یحیی بن اسحاق حلوانی به ما گفتند( ،گفتند) به ما گفت ابواالزهر ،و به او ابوعلی مزکی
گفته بود ،از ابواالزهر ،گفت :عبدالرزاق به ما گفت ،خبر داد معمر از زهری ،از عبیدالله بن عبدالله ،از ابنعباس
(رضی الله عنهما) ،گفت :پیامبر به علی نگاه کرد و فرمود« :ای علی ،تو در دنیا سید (سرور) هستی ،و در آخرت
سید (سرور) هستی .دوست تو دوست من ،و دوست من دوست خداست .دشمن تو دشمن من ،و دشمن من دشمن
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و فرموده است« :هرکس شادمان میشود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند و
به مرگ من بمیرد و به شاخۀ یاقوت تمسک جوید ،باید پس از من از علی بن ابیطالب
1
پیروی کند».
و پیامبر فرمود« :هرکسی را که به من ایمان دارد و مرا تصدیق میکند به والیت علی
بن ابیطالب وصیت میکنم .هرکس در والیت او باشد در والیت من است و هرکس در
والیت من باشد در والیت خداست ،و هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و
2
هرکس مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته است».

خداست .وای بر کسی که پس از من با تو دشمنی کند ».بنا بر شروط شیخین صحیح است .ابواالزهر به اجماع
آنها ثقه است ،و ا گر یک ثقه ،حدیثی را بهتنهایی نقل کند بنا بر اصل آنها حدیثش صحیح است.
 .1آن را ذهبی در میزان االعتدال ،ج ،1ص 325روایت کرده است .از بشر بن مهران خصاف ،از شریک .ابن
ابیالحاتم گفته است :پدرم حدیث او را ترک کرد .و گفته میشود بشیر .گفتم :محمد بن زکریا الغالبی از او روایت
کرده است ]اما غالبی[ متهم است .گفت :شریک به ما گفت ،از اعمش ،از زید بن وهب ،از حذیفه ،گفت :رسول
خدا فرمود« :هرکس شادمان میشود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و به شاخۀ
یاقوت تمسک جوید ،باید پس از من از علی بن ابیطالب پیروی کند».
و این معنا را ابنحجر در االصابة ،ج ،2ص 485روایت کرده است با این سند و متن :زیاد بن مطرف و باوردی و
ابنجریر و ابنشاهین در صحابه ذکر کردهاند و از طریق ابواسحاق از او نقل کردهاند که گفت :از رسول خدا
شنیدم که میفرمود« :هرکس مایل است همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و وارد بهشت شود
باید علی و پس از علی نسل علی را دوست بدارد».
و در لسانالمیزان از ابنحجر ،ج ،2ص 34نیز] :بشر[ بن مهران الخصاف ،از شریک ،ابن ابیحاتم گفت :پدرم
حدیث او را ترک کرد و گفته میشود بشیر ،گفتم :محمد بن زکریا الغالبی از او روایت کرده است اما غالبی متهم
است .گفت :شریک به ما گفت ،از اعمش ،از زید بن وهب ،از حذیفه ،گفت :رسول خدا فرمود« :هرکس
شادمان میشود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و به شاخۀ یاقوت تمسک جوید ،باید
پس از من از علی بن ابیطالب پیروی کند ».پایان .ابنحبان او را در ثقات ذکر کرده است.
 .2ابنعساکر در تاریخ دمشق ،ج ،42ص 239روایت کرده است :ابوالقاسم بن سمرقندی به ما خبر داد ،ابومحمد
به ما خبر داد ،و ابوالغنائم دو پسر ابوعثمان و ابوالقاسم بن البسری و ابوطاهر خوارزمی و علی بن محمد انباری،
گفتند :ابوعمر بن مهدی به ما خبر داد ،محمد بن احمد بن یعقوب بن شیبه به ما خبر داد ،جدم به ما خبر داد،
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و نیز فرموده است« :هرکس شادمان میشود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند
و به مرگ من بمیرد و در بهشت عدنی ساکن شود که پروردگارم آن را کاشته است ،باید پس
از من در والیت علی باشد ،و در والیت ّ
ولی او باشد ،و باید به ائمۀ پس از من اقتدا کند؛ زیرا
آنها عترت من هستند و از طینت من آفریده شدهاند .به آنها فهم و علم عطا شده است.
وای بر کسانی از امت من که فضیلت و برتری آنها را تکذیب کنند و پیوند من با آنان را
1
بگسلند .خداوند شفاعت مرا نصیبشان نفرماید».

عبد العزیز بن خطاب ثقۀ صدوق کوفی ساکن بصره به ما خبر داد ،علی بن هاشم به ما خبر داد ،از ابن ابیرافع ،از
ابیعبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر ،از پدرش ،از عمار بن یاسر ،گفت :رسول خدا فرمود« :هرکسی را که به
من ایمان دارد و مرا تصدیق میکند به والیت علی بن ابیطالب وصیت میکنم .هرکس در والیت او باشد در والیت
من است و هرکس در والیت من باشد در والیت خداست ،و هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و
هرکس مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته است».
ابوالقاسم بن سمرقندی به ما خبر داد ،عاصم بن حسن به ما خبر داد ،ابوعمر بن مهدی به ما خبر داد ،ابوالعباس
بن عقده به ما خبر داد ،حسن بن عتبه کندی به ما خبر داد ،بکار بن بسر به ما خبر داد ،علی بن قاسم ابوالحسن
کندی به ما خبر داد ،از محمد بن عبیدالله ،از ابوعبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر ،از پدرش ،از عمار بن یاسر،
گفت :شنیدم رسول خدا میفرمود« :هرکسی را که به من ایمان دارد و مرا تصدیق میکند به والیت علی بن
ابیطالب وصیت میکنم؛ زیرا هرکس در والیت او باشد در والیت من است و هرکس در والیت من باشد در والیت
خداست ،و هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکس مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته
است ،و هرکس با او دشمنی کند با من دشمنی کرده است و هرکس با من دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است».
 .1ابنعساکر در تاریخ دمشق ،ج ،24ص 240روایت کرده است :ابوعلی حسن بن احمد به ما خبر داد ،ابونعیم
احمد بن عبدالله به ما خبر داد ،محمد بن مظفر به ما خبر داد ،محمد بن جعفر بن عبدالرحیم به ما خبر داد ،احمد
بن محمد بن یزید بن سلیمان به ما خبر داد ،عبدالرحمان بن عمران بن ابیلیلی به ما خبر داد ،محمد بن عمران به
ما خبر داد ،یعقوب بن موسی هاشمی به ما خبر داد ،از ابن ابیرواد ،از اسماعیل بن امیه ،از عکرمه ،از ابنعباس،
گفت :رسول خدا فرمود« :هرکس شادمان میشود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من
بمیرد و در بهشت عدنی ساکن شود که پروردگارم آن را کاشته است ،باید پس از من در والیت علی باشد ،و در والیت
ولی او باشد ،و باید به ائمۀ پس از من اقتدا کند؛ زیرا آنها عترت من هستند و از طینت من آفریده شدهاند .به آنها
فهم و علم عطا شده است ،وای بر کسانی از امت من که فضیلت و برتری آنها را تکذیب کنند و پیوند من با آنان را
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این مشابهت در مطالبی که تقدیم شد ،روشنترین دلیل برای نفی این تخصیص
پنداشته شده است؛ زیرا روایات بهصراحت داللت دارند بر اینکه اطاعت از علی همان
اطاعت از نبی ،و والیت علی والیت پیامبر است!

نکتۀ چهارم :آنچه از وجوب اطاعت مطلق دانسته میشود
وجوب اطاعت مطلق از رسول خدا و اولیاالمر ،نتایجی را بهدنبال دارد .میدانیم از
اطاعت مطلق پیامبر عصمت دانسته میشود؛ زیرا خداوند سبحان اطاعت مطلق را برای
شخصی واجب نمیکند مگر اینکه آن شخص ،معصوم باشد؛ پس امرکردن به اطاعت
مطلق ،همردیف با عصمت است؛ لذا میبینیم قرآن این واقعیت را بهصراحت بیان
َّ
ُ
ْ
میفرماید :و ما ینطق عن الهوی * إن ُهو إال و ْح ٌی یوحی( 1و از روی هوا و هوس سخن
نمیگوید * گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل میشود نیست).
اطاعت مطلق که برای رسول خدا ثابت شده است به مقتضای عطفی که تشریک
در حکم را اقتضا میکند برای اولیاالمر نیز ثابت میشود؛ پس اولیاالمر نیز معصوم
هستند .بنابراین امکان ندارد آیه ،افراد غیرمعصوم دیگری را که در بیان و تشخیص مراد از
اولیاالمر گفته شده است شامل شود؛ افرادی مثل امیران لشکرها یا حا کمان یا فقها و...
دیگران ،چه عادل باشند و چه عادل نباشند.
همچنین جایگاه و صالحیتهای اعطا شده از جانب خداوند سبحان به رسول را به
مقتضای اطالق عطف بر اطاعت از رسول خدا ،خداوند به اولیاالمر نیز عطا فرموده

بگسلند .خداوند شفاعت مرا نصیبشان نفرماید».
 .1نجم 3 ،و .4
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است و این معنا را ما در روایات اهلبیت بهروشنی مشاهده میکنیم.
از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است ،گفت :وقتی خداوند عزوجل بر پیامبر خود
ْ ُ
محمد نازل فرمود :یا أیها َّالذین آم ُنوا أطی ُعوا َّالله و أطی ُعوا َّ
الر ُسول و اولیاالمر منک ْم
(ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت
کنید) عرض کردم :ای رسول خدا ،ما خدا و رسولش را شناختیم ،پس اولیاالمری که
خداوند اطاعتشان را به اطاعت شما مقرون ساخته است ،چه کسانی هستند؟ فرمود« :ای
جابر ،آنها خلفا و جانشینان من و امامان مسلمانان پس از من هستند .اولشان علی بن
ابیطالب است ،سپس حسن ،سپس حسین ،سپس علی بن حسین ،سپس محمد بن علی
که در تورات بهنام باقر شناخته میشود ،و تو ای جابر او را خواهی دید .وقتی او را مالقات
کردی سالم مرا به او برسان؛ سپس صادق جعفر بن محمد ،سپس علی بن موسی ،سپس
محمد بن علی ،سپس علی بن محمد ،سپس حسن بن علی ،سپس همنام و همکنیۀ من
حجت خداوند در زمین ،و بقیةالله در میان بندگان ،پسر حسن بن علی است ،او کسی است
که خداوند ذکر خود را به دست او در مشرقها و مغربهای زمین خواهد گشود .اوست که
از شیعیان و اولیایش غایب میشود؛ غیبتی که در آن ،کسی بر امامتش ثابت نمیماند غیر
از آنان که خداوند قلبشان را برای ایمان آزموده است ».جابر گفت :عرض کردم :ای رسول
خدا ،آیا شیعه در غیبتش از او بهره میبرند؟ فرمود« :آری ،قسم به آنکه مرا به ن ّبوت
مبعوث فرمود آنها از او بهره میبرند و در غیبتش از نور والیتش نور میگیرند؛ مانند
بهرهبردن مردم از خورشید حتی اگر در پشت ابر باشد .ای جابر ،این از ّ
سر مکنون خدا و
1
علم مخزون اوست؛ پس آن را کتمان کن مگر از اهلش».
این روایت داللت میکند بر اینکه اولواالمر ،طبقۀ بهخصوصی از مردم هستند ،نه همۀ
کسانی که متولی شده و به حکومت رسیدهاند؛ زیرا اطاعت از آنها همردیف اطاعت از خدا
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و پیامبر خدا شده است و این نکتۀ مهمی است که سزاوار است دربارهاش سؤال شود.
لذا جابر دربارۀ آنها سؤال کرد تا آنان را بشناسد ،و رسول خدا پاسخ داد آنها خلفا و
جانشینانش هستند .پیامبر در روایات واردشده از طریق شیعه و سنی بیان فرموده است
که تعداد خلفایش دوازده نفر ،و همگی از قریش هستند ،و در روایتی ]دیگر[ از بنیهاشم،
که به اذن الهی بهزودی تقدیم خواهیم کرد.
چه بسا سؤاالت بسیاری دربارۀ تشخیص منظور از اولیاالمر در این آیه ،مطرح شده
باشد ،اما در اثر جلوگیری از تدوین سنت ،تباه شده و به ما نرسیدهاند .با این حال آنچه در
اختیار ما قرار دارد برای اثبات مراد از اولیاالمر و تشخیص آنها برای برطرفکردن ابهام
و پوشیدگی برای هر فرد بیطرف و منصفی کافی است.
با وجود این همه وضوح و روشنی که پوشیدگی و ابهام را برطرف میکند میبینیم
معاندان در بارۀ واضحترین واضحها مجادله ،و همهچیز را تأویل میکنند تا این امر را از
اهلش دور کنند؛ همان اهلی که خداوند سبحان در متن صریح کتاب کریم خود ،برگزیده
و به اطاعت از آنها دستور داده است .به همین دلیل ما این جدال را از همان زمانهای
دور شاهد هستیم؛ جدالی که باعث شده است اهلبیتی که نسبت به این امت مهربان
بودهاند ،در برابر منکران و مجادلهکنندگان در همۀ مسائل ثابتشدۀ اسالمی ،به درخواست
مباهله پناه ببرند.
از علی بن ابراهیم ،از پدرش ،از ابن ابیعمیر ،از محمد بن حکیم ،از ابومسترق ،از امام
صادق روایت کرده است :عرض کردم ما با مردم تکلم میکنیم و بر آنها با این سخن
َّ
َّ
خداوند عزوجل احتجاج میکنیم :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و
ُ
اولیاالمر م ْنک ْم( ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر
از خودتان را اطاعت کنید) .آنها میگویند :این آیه دربارۀ امیران لشکرها نازل شده است.
َّ
ُُ
ُ َّ ُ
سپس ما احتجاج میکنیم به این فرمایش خداوند عزوجل :إنما ولیک ُم الله و ر ُسوله

نکتۀ چهارم :آنچه از وجوب اطاعت مطلق دانسته میشود 49 .......... ................................

(ولی شما فقط خداست و رسولش) تا آخر آیه 1و آنها هم میگویند دربارۀ مؤمنان نازل شده
ُْ
ا َّ
ُ ُ
است .و ما احتجاج میکنیم به این فرمایش خداوند عزوجل :قل ال أ ْسئلک ْم علیه أ ْجرا إال
ْالمو َّدة فی ْال ُق ْربی( 2بگو از شما هیچ پاداشی جز ّ
مودت نزدیکان را نمیخواهم) ،میگویند
دربارۀ مسلمانان نزدیک نازل شده است .میگوید :و هر چیزی را که دراینباره و شبیهش
به یادم آمد ذکر کردم .امام صادق به من فرمود« :اگر اینگونه شد آنها را به مباهله
دعوت کن 3».عرض کردم :چگونه مباهله کنم؟ فرمود« :سه روز خودسازی کن ».و به
گمانم فرمود :و روزه بگیر و غسل کن« .و تو با آن شخص به صحرا برو .انگشتان دست
راستت را در انگشتان او بینداز ،سپس با او انصاف روا بدار و ابتدا تو شروع کن و بگو :خدایا،
ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه ،ای دانای غیب و آشکار ،ای
الصالة و ْیؤ ُتون َّ
یقیمون َّ
الزکاة و ُه ْم ُ
یکم َّالل ُه و ر ُس ُول ُه و َّالذین آم ُنوا َّالذین ُ
 .1إ َّنما ول ُ
راکعون( سرپرست و دوست
شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی که همواره نماز را به پا میدارند و در حالی که در رکوع هستند زکات میدهند).
(مائده)55 ،
ْ ُ
ْ ا َّ ْ
ُْ
ا
ُْ
ْ ْ ْ
ُ ْ ا َّ
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ
 .2حقتعالی میفرماید :قل ال أسئلکم علیه أجرا إال المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا إن
َّالله غ ُف ٌور ش ٌ
کور( بگو از شما هیچ پاداشی جز م ّودت نزدیکان را نمیخواهم .و هرکس کار نیکی کند ،بر نیکیاش
ا
میافزاییم .یقینا خدا بسیار آمرزنده و عطاکنندۀ پاداش فراوان در برابر عمل اندک است)( .شوری)23 ،
 .3در لسانالعرب ،تألیف ابنمنظور ،ج ،11ص 72آمده است :البهل :لعنکردن .در حدیث ابنصبغاء ،گفت :الذی
بهله بریق :یعنی کسی که مردی با نام بریق او را لعن کرده و نفرینش کرده است .بهله الله بهال :او را لعنت کرد.
علیه بهلة الله و بهلته :یعنی لعنت خدا بر او .در حدیث ابوبکر :کسی که سرپرست چیزی از امور مردم شود و کتاب
خدا را به آنها ندهد« .بهلت» خداوند بر او ،یعنی لعنت خداوند بر او .بای آن مضموم و مفتوح میشود .باهل القوم
بعضهم بعضا و تباهلوا و ابتهلوا :یکدیگر را لعنت کردند .مباهله :یکدیگر را لعنتکردن .باهلت فالنا :یعنی با او
مباهله و یکدیگر را لعنت کردیم .معنای مباهله این است که مردم وقتی در چیزی اختالف دارند جمع شوند و بگویند:
لعنت خداوند بر کسی از ما که ستمکار است .در حدیث ابنعباس :هرکه بخواهد من حاضرم با او مباهله کنم که
حق با من است .ابتهل فی الدعا :یعنی در دعا کردن تالش کرد .مبتهال :یعنی در حال تالش در دعا .ابتهال :یعنی
تضرع و زاری .ابتهال بهمعنای تالش در دعاکردن و خالصکردن دعا برای خداوند عزوجل است .و در قرآن عزیز:
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ث َّم ن ْبتهل فن ْجعل ل ْعنة الله علی الکاذبین :یعنی هریک از ما برای لعن و نفرین شخص دروغگو از میان ما،
خالص شود و تالش کند.
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رحمان و رحیم ،اگر ابومسترق حقی را انکار و باطلی را ادعا کرده است از آسمان بر او تدبیری
دقیق و عذابی دردناک فرو بفرست .سپس نفرین را به او برگردان و بگو :و اگر فالنی حقی
را انکار و باطلی را ادعا کرده است از آسمان بر او تدبیری دقیق یا عذابی دردناک فرو
بفرست ».سپس به من فرمود« :و چندان درنگ نخواهی کرد که آن را در او خواهی دید».
1
به خدا سوگند ندیدم کسی در این خصوص درخواست مرا پاسخ مثبت دهد».

نکتۀ پنجم :تعیین مقصود از اولیاالمر
پس از آنکه برخی اشارت در خصوص مشخصکردن اولیاالمر مشخص شد ،مایلم
تمام هویت اولیاالمری را که خداوند سبحان در کتاب کریم خود ذکر فرموده است آشکار
کنم؛ ولی پیش از آن باید به نظراتی که در بارۀ تعیین منظور از اولیاالمر ،گفته شده است
بپردازیم ،و قضاوت را دربارۀ این اظهار نظرات به خوانندۀ گرامی واگذار میکنم و البته بنده
ـبا توفیق خداوند سبحانـ توضیحات اندکی را به این نظرات اضافه خواهم کرد.
همان طور که گفته شد میدانیم اولیاالمر کسانی هستند که امت در همۀ مسائلی که
برایشان پیش میآید به آنها مراجعه میکنند؛ پس الزم میشود آنها مشخص و بهوضوح
شناختهشده باشند؛ بهطوری که تشخیص آنها به تالش بسیار و خارج از توان نیاز نداشته
باشد؛ نه اینکه فقط از عهدۀ متخصص تیزهوش برآید .این سخن ،درست و حق است؛ زیرا
راه خدا روشن است و استدالل حجتهای خدا را همۀ مردم درک و استداللهایشان
دلهای اهل انصاف را نرم میکند؛ یعنی کسانی که خلوص فطرتشان را حفظ کردهاند و
َّ
َّ
ا
رنگ پروردگارشان [بر فطرتشان] باقی مانده است :ص ْبغة الله و م ْن أ ْحس ُن من الله ص ْبغة
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ُ
و ن ْح ُن ل ُه عابدون( 1رنگ خدا را ،و چهکسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ و ما فقط
پرستشکنندگان اوییم)؛ و کسی که سهم خود را تباه کند ـپناه بر خداـ سقوط خواهد کرد.
بنابراین مادام که امت در بارۀ اولیاالمری که باید در همۀ امور به آنها رجوع کنند دچار
اختالف باشند ـدر نزاعها ،اختالفات و تمامی مسائل دیگرـ آیا چنین امتی با این وضعیتی
که گرفتارش هستند مورد رشک و حسادت دیگران قرار میگیرند؟! زیرا آنها در تشخیص
شخصیت نگهدارندۀ امت از بروز اختالفات در میان افراد ،اختالفنظر دارند! در تشخیص
عالمی که از توانایی رساندن حکم و شرع و قوانین پروردگار به مردم برخوردار است! و این
چه خسران و تباهی بزرگی است!
فاطمه دختر محمد که روحم به فدای او و فرزندان گرانقدرش باد ،این نکته را
از ورای غیب به ما ابالغ فرموده است:
«سوگند به پروردگارت ،که شتر این فتنه آبستن شده ،به همین زودی خواهد
زایید؛ و سپس قدح خونین و ّ
سم تلخ و مهلک آن را خواهید دوشید ،و در آن هنگام
باطلپیشگان زیان خواهند دید ،و آیندگان پیامد سنتهای گذشتگان را خواهند
2
چشید».
و مظلوم اول پس از رسول خدا امیرالمؤمنین در یکی از خطبههایش در مدینه
فرمود:
«سپاس و ستایش خدایی را که خدایی جز او نیست .ای امتی که فریبش دادند و فریب
خورد .نیرنگ مکاران را دریافت اما بر آنچه دریافته بود پای فشرد ،از هوای نفسش پیروی
کرد و در سایۀ گمراهیاش کورکورانه قدم برداشت ،و حق برایش آشکار شد اما از آن روی
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برتافت و راه مشخص شد ،اما آن را نپیمود .سوگند به آنکه دانه را شکافت ،و جانداران را
آفرید ،اگر علم را از معدنش برمیگرفتید و از آب گوارای آن مینوشیدید و نیکی را از
جایگاهش ذخیره میکردید و راه آشکار را برمیگرفتید و از حق ،مسیرش را میپیمودید،
راههای حقیقت در برابرتان قرار میگرفت و نشانهها برایتان آشکار میشد و اسالم بر شما
پرتو میافکند ،روزیتان فراخ میشد و هیچ کدامتان دچار فقر و تهیدستی نمیشدید و هیچ
مسلمان و همپیمانی از شما ستم نمیدید؛ اما راه تاریکی را برگزیدید و دنیا با همۀ وسعتش
برایتان تیره و تار شد .درهای علم به رویتان بسته شد ،پس به دلخواه خود سخن گفتید و
در دین خود پراکنده شدید .بدون دانش در دین خدا نظر دادید و از گمراهان پیروی کردید؛
پس آنها نیز گمراهتان کردند ،و امامان را رها کردند ،پس آنها نیز رهایتان کردند؛ پس به
آنجا رسیدید که به دلخواه خود حکم میکنید .چون مطلبی پیش آید آن را از اهل ذکر
میپرسید و چون پاسختان را میدهند میگویید این خود علم است .پس چگونه اینچنین
میگویید حال آنکه آنها را رها کرده ،پشتسر انداخته ،با آنها به مخالفت پرداختهاید؟!
لختی درنگ کنید؛ دیری نمیگذرد که آنچه را کاشتهاید درو خواهید کرد و عاقبت دردناک
جرمهایی را که مرتکب شدهاید و آنچه را که حاصل کردهاید درخواهید یافت.
سوگند به آنکه دانه را شکافت و جانداران را آفرید شما میدانید من همان صاحب شما
و همان کسی هستم که به فرمانبرداری از او فرمان داده شدهاید .من دانای شما هستم.
همانم که نجات شما به دست اوست؛ و وصی پیامبرتان ،برگزیدۀ پروردگارتان ،زبان گویای
روشنیبخشتان و آگاه به مصالحتان هستم .قدری درنگ کنید! بهزودی آنچه به شما وعده
داده شده است بر شما فرود خواهد آمد ،چنانکه بر امتهای پیشین فرود آمد ،و خداوند
عزوجل از شما دربارۀ امامانتان خواهد پرسید ،با ایشان محشور خواهید شد و فردا به
همراهشان به پیشگاه خداوند عزوجل حاضر خواهید شد .به خدا سوگند اگر به شمار
اصحاب طالوت یا اصحاب بدر ـکه با شمار شما برابر استـ یارانی داشتم شما را به ضرب
شمشیر میزدم تا آنجا که بهسوی حق بازمیگشتید و بهراستی میگراییدید ،که این برای
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رفع شکاف و تفرقه مؤثرتر و با نرمش موافقتر است .خدایا به حق در میان ما حکم کن که
1
تو بهترین حکمکنندگانی!»
قسم به جانم که اینها کلماتی است که دلها را میشکافد و شخص ناشنوا را آگاه
میکند؛ مگر آن کسانی را که دلهایشان چون سنگ و حتی از سنگ سختتر شده باشد:
ْ
ْ
ُ
ْ ُُ ُ
ُّ
ا َّ
ث َّم قست قل ُوبک ْم م ْن ب ْعد ذلك فهی کالحجارة أ ْو أشد ق ْسوة و إن من الحجارة لما یتف َّج ُر
ْ َّ
ُ
َّ َّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َّ
ْ ُ ْ ْ ُ َّ
ماء و إن م ْنها لما ی ْهبط م ْن خشیة الله و ما
هار و إن م ْنها لما یشقق فیخرج منه ال
منه األ ن
َّ ْ ُ
َّ
2
الل ُه بغاف ٍل عما تعملون ( سپس دلهای شما بعد از آن سخت شد ،مانند سنگ یا
سختتر؛ زیرا پارهای از سنگهاست که از آنها نهرها میجوشد ،و پارهای از آنها
میشکافد و آب از آن بیرون میآید ،و پارهای از آنها از ترس خدا سقوط میکند و خدا از
آنچه انجام میدهید بیخبر نیست).
ْ
ا
ْ
ْ ْ
ْ
یا کسانی که از چهارپایان هم گمراهترند :و لقد ذرأنا لجه َّنم کثیرا من الج ِّن و اْلنس
ُ
ْ
ٌ
ل ُه ْم ُق ُل ٌ
وب ال یفق ُهون بها و ل ُه ْم أ ْعی ٌن ال ی ْبص ُرون بها و ل ُه ْم آذان ال ی ْسم ُعون بها أولئك
ُّ ُ
ْ ُ
ا
ْ ْ ْ
مسلما بسیاری از ّ
جنیان و آدمیان را برای
کاأل نعام بل ُه ْم أضل أولئك ُه ُم الغافلون( 3و
دوزخ آفریدهایم .آنان را دلهایی است که با آن درنمییابند ،و چشمانی است که با آن
نمیبینند ،و گوشهایی است که با آن نمیشنوند .آنان همچون چهارپایان ،بلکه گمراهترند؛
ایناناند که بیخبر و غافلاند)؛ و این چه خسارت بزرگی است.
فاطمه ،حبیبۀ محمد و روح او در میان دو پهلویش میفرماید:
«اکنون بیا و گوش فرادار! هرچه زنده بمانی روزگار مصائب شگفتانگیزی در
چشماندازت قرار خواهد داد،که بیشتر بهتزدهات میکند .آنها به چه مستندی تکیه کرده
 .1الکافی ،ج ،8ص.32
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و به کدام ریسمانی چنگ زدند که شهپر را با پرهای نازک و بیخاصیت تعویض کردند و
پیشگامان و فرزانگان را کنار گذاشتند و فرومایگان را بر سر کار آوردند؟! بینی چنین مردمی
1
به خاک مالیده باد که اینگونه کوتهبین هستند و گمان دارند کار خوبی انجام دادهاند». ...
اکنون بازمیگردیم به منظور از اولیاالمر ،و اینکه اهلسنت و جماعت چگونه در بارۀ
معنای اولیاالمر دچار اختالف شدند .شیعۀ امامیۀ اثناعشری ،ایمان دارند به اینکه دوازده
امام اولیاالمر پس از رسول خدا هستند و نیز اعتقاد دارند اولیاالمر ادامۀ طبیعی
پیامبر ،و همان جانشینان ایشان هستند که ذکرشان در روایات عامه و خاصه آمده
است؛ البته حکمت خداوند سبحان خواسته است که مردم با علی زمان خودشان و وصی
محمد بن الحسن آزموده شوند همان طور که علی وصی محمد بن عبدالله بود؛
و علی این زمان ،سید احمدالحسن یمانی موعود است .برخی از شیعیان ،ایمان آوردند
و برخی کفر ورزیدند ،در حالی که امتحان هنوز هم جریان دارد .هرکس به ائمه و مهدیون
ایمان بیاورد به حق رسیده ،و هرکس امتناع کند دچار لغزش شده ،از راه مستقیم ،گمراه
شده است .از خداوند توفیق و حسنعاقبت مسئلت داریم.
اهلسنت و جماعت در تعیین منظور از اولیاالمر دچار اختالفات شدیدی شدهاند و
تعیین «اولیاالمر» تبدیل به معرکۀ آرا و نظرات آنها گردیده است ،و آنها نظرات مختلفی
در تعیین مراد از اولیاالمر گفتهاند .عینی در عمدة القاری یازده نظر ذکر کرده و گفته است:
ْ ُ
«سخن حقتعالی :و اولیاالمر منک ْم ،در تفسیر آن یازده نظر وجود دارد:
اول :امیران .این را ابنعباس و ابوهریره و ابنزید و سدی گفتهاند.
دوم :ابوبکر و عمر (رضی الله تعالی عنهما) .این را عکرمه گفته است.
سوم :همۀ صحابه .این گفتۀ مجاهد است.

 .1بحاراالنوار ،ج ،43ص.158
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چهارم :خلفای اربعه .این را ابوبکر وراق به نقل از ثعلبی گفته است.
پنجم :مهاجرین و انصار .این را عطا گفته است.
ششم :صحابه و تابعین.
هفتم :عاقالنی که سیاستمدار امر مردماند .این گفتۀ ابنکیسان است.
هشتم :علما و فقها .این گفتۀ جابر بن عبدالله و حسن و ابوالعالیه است.
نهم :امیران لشکرها .این گفتۀ میمون بن مهران و مقاتل و کلبی است.
دهم :اهل علم و قرآن .این گفتۀ مجاهد است ،و مالک این نظر را برگزیده است.
یازدهم :بهطور کلی شامل هرکسی است که متولی امر چیزی میگردد .این نظر،
صحیح است و بخاری نیز به آن متمایل بوده و گفته است" :ذویاالمر" (کسانی که متولی
1
امری هستند)».

به هیچیک از این نظرات گفتهشده نمیتوان تمسک جست؛ زیرا نظراتی هستند که به
خود آنها بازمیگردند و ما را ملزم به پذیرششان نمیکند؛ زیرا این نظرات از معصومی که
خداوند ما را به پایبندبودن به گفتۀ او فرمان داده باشد صادر نشدهاند .همچنین نمیتوان
یکی از این نظرات را بر دیگری ترجیح داد؛ زیرا هیچ عاملی برای ترجیحدادن یک نظر بر
دیگری وجود ندارد.
اهلسنت و جماعت نتوانستهاند هیچ مالکی برای تشخیص و تعیین منظور از
اولیاالمری که واجب است در همۀ شئون به آنها مراجعه کنیم به ما ارائه کنند ،و در نتیجه
منظور از اولیاالمر نامعین و ناشناخته باقی میماند .هرکدام از آنها ـدربارۀ کسانی که آنها
را اولیاالمر مینامدـ نظر شخصی خودش را دارد .از نظر عینی و بخاری ،اولیاالمر ،عام
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است و هرکسی را که متولی چیزی باشد شامل میشود .از نظر دیگری ،اولیاالمر یعنی
فقها،که البته خود فقها نیز فتاوا و نظرات پراکندهای دارند؛ پس چگونه آنها امت را جمع
میکنند و امت در معضالتی که دچار حیرت میشود به آنها مراجعه کند؟! از نظر شخص
دیگری ،امیران لشکرها و ...هستند.
ای کاش میدانستم عینی با چه استداللی ،به نظری حکم داده که بخاری به آن
متمایل شده است؛ یعنی اینکه منظور از اولیاالمر ،همۀ کسانی هستند که متولی چیزی
باشند؟ آیا دلیل واضحی دارد یا فقط نظر خودش را وارد کرده است؟! و به این ترتیب ،درب
را برای همۀ کسانی که به سلطه رسیدهاند باز کرده است ،حتی اگر خلق خدا را فاسد کند و
به فساد بکشاند؛ همانند بسیاری از حاکمان و رهبران حکومتهای امروزی که پیالۀ شراب
و سایر فواحش را به دست میگیرند؛ اعمال زشت و پلیدی که این تحقیق از گفتنشان پاک
و منزه است؛ تا به این ترتیب بر قامت آنها جامۀ کسانی را بپوشاند که خداوند در کتاب
کریمش به آنها تصریح فرموده است! بنده نمیدانم بخاری و غیر بخاری وقتی برای این
افراد زمینهسازی کردند و پوشش دینی برایشان فراهم کردند ـدر حالی که آنها دین خدا را
با همۀ چیزهایی که با زور و سلطه در دست دارند تخریب میکنندـ چه خواهند گفت!
زمخشری گفته است:
«منظور از "اولیاالمر منکم" امیران راستین هستند؛ زیرا خداوند و رسولش از امیران
1
جور و ستم ،بری و بیزارند؛ پس اینچنین امیرانی ،عطف به خدا و رسولش نمیشوند».

***
بنابراین ،اولیاالمر چه کسانی هستند؟
صفات و ویژگیهایشان چیست؟

 .1کشاف :ج 1ص535
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آیا رسول خدا به آنها تصریح فرموده است؟
آیا آنها خود را به مردم معرفی کردهاند؟
اگر به روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است مراجعه کنیم خواهیم دید پرسشهای
فوق را بهصراحت پاسخ دادهاند ،و انشاءالله آنها را ارائه خواهیم کرد.
اما اگر به روایات اهلسنت و جماعت مراجعه کنیم ،تصریحی پیدا نمیکنیم؛ ولی با این
وجود ـهمان طور که خواهیم دیدـ تصویر اولیاالمر در روایات آنها ،ترسیم شده و باقی
مانده است و میتوان آنها را با اندکی تأمل و ایجاد ارتباط میان کلمات پیامبر شناخت.
پیش از پرداختن به روایات ،الزم است معانی و داللتهایی را که از مطالب تقدیمشده
برای اولیاالمر متوجه شدیم یادآور شویم.
اول :خداوند سبحان ،همان طور که به اطاعت از پیامبر دستور داده ،به اطاعت از
اولیاالمر نیز دستور داده است؛
دوم :اطاعت از اولیاالمر مطلق است و محدود به چیزی نیست ،و در امتداد اطاعت
از پیامبر قرار دارد؛
سوم :از وجوب اطاعت مطلق ،عصمت را متوجه میشویم؛ پس آنها معصوم هستند؛
چهارم :آنها عالم و حکیماند؛ بهگونهای که امت در نزاعها و حتی در همۀ حاالتی که
برایشان رخ میدهد به آنها مراجعه میکنند.
همین معانی و داللتها کافی است تا با بیان بعضی روایات ،به نتیجه برسیم.
برخی از عناوینی که منظور از اولیاالمر گفتهشده در دو آیۀ شریف را بیان میکنند:
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اول :روایات خلفای دوازدهگانه
روایات اهلسنت و جماعت را میبینیم که تأ کید دارند بر اینکه امر خالفت ،در قریش
است .مسلم در صحیح خود و منابع دیگر ،روایات خلفای دوازدهگانه و اینکه آنها از قریش
هستند را روایت کرده است .حتی مسلم از پیامبر روایت کرده این امر منحصر در قریش
است.
احمد بن عبدالله بن یونس به ما گفت ،عاصم بن محمد بن زید به ما گفت ،از پدرش،
گفت :عبدالله گفت:رسول خدا فرمود« :این امر ـتا هنگامی که از مردم ،دو نفر باقی
1
باشندـ همیشه در میان قریش است».
احمد در مسند روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،حماد بن اسامه
به ما گفت ،مجالد به ما گفت ،از عامر ،از جابر بن سمره سوائی ،گفت :شنیدم رسول
خدادر حجةالوداع میفرمود« :این دین همواره بر دشمنش پیروز است و هیچ مخالفت
و موافقت با آن ،ز یانی به دین نمیرساند ،تا آنگاه که دوازده نفر از امت من که همگی از
قریشاند زمامدار شوند ».سپس کالمی فرمود که من متوجه نشدم .از پدرم پرسیدم:
2
چهچیزی فرمود؟ پدرم گفت :رسول خدا فرمود« :همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفته است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،عبدالله بن محمد به ما
گفت ،و من از عبدالله بن محمد شنیدم ،حاتم بن اسماعیل به ما گفت ،از مهاجر بن مسمار،
از عامر بن سعد بن ابیوقاص ،گفت به جابر بن سمره از طریق غالمم نوشتم :به من دربارۀ
چیزی از رسول خدا خبر بده .نوشت :جمعه ،شب سنگسار اسلمی از رسول خدا
شنیدم که میفرمود« :دین همیشه برپاست تا وقتی ساعت برپا شود یا بر شما دوازده خلیفه

 .1صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
 .2مسند احمد ،ج ،5ص.87
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باشد که همگی از قریش هستند».

1

همچنین گفت :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،محمد بن جعفر به ما گفت،
شعبه به ما گفت  ،از سلیمان ،از مسیب ،از رافع ،از تمیم بن طرفه ،از جابر بن سمره ،از
پیامبر فرمود« :آیا کسی از شما نمیترسد در نماز وقتی سرش را بلند کرده است توان
دیدن را از دست بدهد؟» عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،بهز به ما گفت ،حماد بن
سلمه به ما گفت ،سماک به ما گفت :از جابر بن سمره شنیدم که میگفت :از رسول خدا
شنیدم که میفرمود« :اسالم همیشه عزیز و پیروز است تا دوازده خلیفه ».سپس کلمهای
2
فرمود که نفهمیدم .به پدرم گفتم :چه فرمود؟ گفت فرمود« :همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفت :قتیبة بن سعید به ما گفت ،جریر به ما گفت ،از حصین ،از جابر بن
سمر ،گفت :از پیامبر شنیدم که میفرمود؛ رفاعة بن هیثم واسطی به ما گفت (و این
لفظ از آن اوست) ،خالد (یعنی ابنعبدالله طحان) به ما گفت ،از حصین ،از جابر بن سمره،
گفت :به همراه پدرم به محضر پیامبر رفتیم و شنیدم که میفرمود« :این امر به پایان
نمیرسد تا وقتی که دوازده خلیفه در میانشان بگذرد ».سپس سخنی فرمود که متوجه
3
نشدم .به پدرم گفتم :چه فرمود؟ گفت فرمود« :همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفت :و قتیبة بن سعید به ما گفت ،ابوعوانه به ما گفت ،از سماک ،از جابر بن
سمره ،از پیامبر که این حدیث را فرمود و این قسمت را که امر مردم همیشه میگذرد
نگفت .هداب بن خالد ازدی به ما گفت ،حماد بن سلمه به ما گفت ،از سماک بن حرب،
گفت :شنیدم جابر بن سمره میگفت :از رسول خدا شنیدم میفرمود« :اسالم همیشه
عزیز و پیروز است تا دوازده خلیفه ».سپس کلمهای فرمود که نفهمیدم .به پدرم گفتم چه

 .1مسند احمد ،ج ،5ص.89
 .2مسند احمد ،ج ،5ص.90
 .3صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
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فرمود؟ گفت فرمود« :همۀ آنها از قریشاند».

1

همچنین گفت :ابوبکر بن ابیشیبه به ما گفت ،ابومعاویه به ما گفت ،از داوود ،از شعبی،
از جابر بن سمره ،گفت :پیامبر فرمود« :این امر همیشه عزیز و پیروز است تا دوازده
خلیفه ».گفت :سپس سخنی فرمود که نفهمیدم .به پدرم گفتم چه فرمود؟ گفت فرمود:
2
«همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفت :نصر بن علی جهضمی به ما گفت ،یزید بن زریع به ما گفت ،ابوعون به
ما گفت ،و احمد بن عثمان نوفلی به ما گفت (و این لفظ اوست) ،ازهر به ما گفت ،ابوعون
به ما گفت ،از شعبی ،از جابر بن سمره ،گفت :به همراه پدرم نزد رسول خدا رفتم و
شنیدم که میفرمود« :این دین همیشه عزیز و پیروز و استوار است تا دوازده خلیفه ».سپس
کلمهای فرمود که صدای مردم مانع شنیدنم شد .به پدرم گفتم چه فرمود؟ گفت فرمود:
3
«همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفته است :قتیبة بن سعید و ابوبکر بن ابیشیبه به ما گفتند :حاتم (یعنی
فرزند اسماعیل) به ما گفت ،از مهاجر بن مسمار ،از عامر بن سعد بن ابیوقاص ،گفت :از
طریق غالمم نافع به جابر بن سمره نوشتم به من در خصوص چیزی که از رسول
شنیدهای خبر بده .او نوشت :جمعه ،شب سنگسار اسلمی از رسول خدا شنیدم که
فرمود« :این دین همیشه استوار است تا وقتی ساعت بر پا شود یا دوازده خلیفه بر شما باشد
4
که همگی از قریشاند».
ابوداوود در سنن خود روایت کرده است :عمرو بن عثمان به ما گفت ،مروان بن معاویه

 .1صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
 .2صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
 .3صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
 .4صحیح مسلم ،ج ،6ص.2
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به ما گفت ،از اسماعیل یعنی پسر ابوخالد ،از پدرش ،از جابر بن سمره ،گفت :شنیدم رسول
خدا میفرمود« :این دین همیشه استوار است تا وقتی که بر شما دوازده خلیفه باشد که
امت بر همۀ آنها جمع گردد ».سپس سخنی از نبی شنیدم که نفهمیدم .به پدرم گفتم:
1
چه فرمود؟ گفت :فرمود« :همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفته است :موسی بن اسماعیل به ما گفت ،وهیب به ما گفت ،داوود به ما
گفت ،از عامر ،از جابر بن سمره ،گفت :شنیدم رسول خدا میفرمود« :این دین همیشه
عزیز و پیروز است تا دوازده خلیفه ».سپس مردم تکبیر گفتند و فریاد کشیدند .سپس سخنی
فرمود که نشنیدم .به پدرم گفتم :ای پدر ،چه فرمود؟ گفت فرمود« :همۀ آنها از
2
قریشاند».
از آنجا که قرارداشتن امر خالفت در میان قریش ،واضح و بدیهی بود ،میبینیم ابوبکر
در روز سقیفه در استدالل خود گفته است« :این امر هرگز برای هیچکسی شناخته نخواهد
شد مگر برای این شخص زنده از قریش  »...و نیز دربارۀ قریش گفت« :آنها پس از او
سزاوارترین افراد به این امر هستند و هیچکسی با آنها نزاع نمیکند مگر فرد ستمگر»؛ و
در این هنگام بشیر بن سعد در حق قریش گفت« :خداوند هرگز روزی را نیاورد که من با
3
آنها در این امر نزاع کنم».
با وجود روایاتی که تصریح میکنند بر اینکه امر و خالفت در میان قریش است ،میبینیم
عمر بهروشنی در برابر این متون اجتهاد کرده ،میگوید« :اگر سالم غالم ابوحذیفه زنده بود

 .1سنن ابیداوود ،ج ،2ص.309
 .2سنن ابیداوود ،ج ،2ص.309
 .3السقیفه و فدک :ص ،57شرح نهجالبالغه ابن ابیالحدید :ج 6ص ،6تاریخالطبری :ج 2ص456
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او را والی میکردم 1».و میگوید« :اگر معاذ بن جبل زنده بود او را والی میکردم».

2

عمر وقتی خالفت را برای سالم آرزو میکند ـدر واقعـ احادیث رسول خدا را که
بهصراحت فرموده بود خالفت در قریش است به دور میاندازد؛ زیرا سالم ،قریشی نبود بلکه
از سرزمین فارس بود و اصالتی اصطخری داشت و غالم ابوحذیفه بود! 3معاذ نیز به همین
4
صورت؛ او مردی از انصار بود و قریشی نبود.
در این روایات چند نکته قابل مالحظه است:

 .1تفسیر البحر المحیط ،از ابنحیان اندلسی :ج 4ص ،314تاریخ ابنخلدون :ج 1ص194
 .2مسند احمد ،الطبقات ،سیر اعالم النبالء :بترجمة معاذ ،صفة الصفوة :ج 1ص494
 .3ابن عبدالبر در شرححال سالم گفته است« :سالم بن معقل ،غالم ابوحذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن
عبد مناف ،کنیهاش ابوعبدالله و از اهل فارس از اصطخر بود .گفته شده است او از عجم فارس از کرمد بود و از
غالمهای فاضل و اصحاب برگزیده و بزرگان اصحاب بود و از مهاجرین شمرده میشود؛ زیرا وقتی سرپرستش یعنی
زن ابوحذیفه ـکه انصاری بودـ او را آزاد کرد او نیز ابوحذیفه را بهعنوان موالی خود برگزید و ابوحذیفه نیز پذیرفت و
لذا از مهاجرین شمرده شده است .وی همچنین در میان بندهزادگان از انصار شمرده میشود؛ چراکه زن ابوحذیفه
(که انصاری بود) او را آزاد کرده بود .بنابراین هم از قریشهای مهاجر شمرده میشود (به دلیلی که گفتیم) و هم از
انصار (بنابه توصیفی که ذکر کردیم) و نیز از عجم شمرده میشود و دلیل این را نیز گفتیم .با این حال او از ّقراء نیز
ُ
شمرده میشود .او پیش از آنکه رسول خدا به مدینه وارد شود در قبا مهاجرین را (که عمر بن خطاب نیز در
بینشان بود) امامت میکرد ،و روایت شده است او به همراه عمر بن خطاب و چندی از صحابه از مکه هجرت کرد و
هنگام مسافرت با آن ها ،امامتشان را بر عهده داشت؛ چون قرآنش (آیاتی که حفظ کرده بود) بیش از آنها بود و
عمر بن خطاب در مدح و ستایش او اغراق میکرد .رسول خدا بین او و معاذ بن ماعص پیمان برادری برقرار
کرده بود؛ و گفته شده است بین او و ابوبکر برادری برقرار کرد ،ولی این صحیح نیست .از عمر روایت شده است که
گفته است اگر سالم غالم ابوحذیفه ،زنده بود شورا را منعقد نمیکردم؛ و این پس از وقتی بود که به او اشکال گرفتند
و او شورا را منعقد کرد .این اعتقاد من مبنی بر آن است که او دراینباره رأی و نظر خود را داده است؛ و الله اعلم»
استیعاب :ج  2ص  567و .568
 . 4معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادی بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة
بن یزید بن جشم بن الخزرج انصاری خزرجی ....االستیعاب :ج 3ص1402
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اول :تعداد خلفا را مشخص میکنند؛ اینکه آنها دوازده خلیفه هستند .این دوازده نفر چه
کسانی هستند؟ و آیا این دوازده نفر پس از پیامبر حکومت کردهاند؟ و آیا ممکن است
منظور از این دوازده نفر ،برخی از کسانی باشد که پس از پیامبر متولی سلطنت شدهاند؟
مثل خلفای چهارگانه ،یا خلفای چهارگانه به همراه افراد بعد از آنها؟
روشن است مقصود از این دوازده خلیفه ،نمیتواند بنیامیه و بنیعباس بوده باشد؛ زیرا
افرادی از آنها که به حکومت رسیدند بیش از عدد مشخصشده توسط متون بودهاند ،و
نمیتوان بدون وجود هیچ وجه تخصیصدهندهای ،عدهای از آنها را تخصیص داد .به
همین دلیل است که کسی نتوانسته است این دوازده نفر را از میان حاکمان پس از پیامبر
مشخص نماید .بهعالوه آنها از بنیهاشم نبودهاند.
به این ترتیب معلوم میشود هیچیک از این روایات ،ناظر بر خلفای اربعه و سپس
بنیامیه و بنیعباس نبوده است.
دوم :قندوزی روایتی نقل کرده است که روشنگری میکند و روایات پیشین را تفسیر و
آنها را مشخصتر میکند؛ زیرا دایرهاش از روایتهای قبلی ،تنگتر است ،و بیان میکند
خالفت در بنیهاشم است .قندوزی روایت کرده است :از عبدالملک بن عمیر ،از جابر بن
سمره ،گفت« :بههمراه پدرم نزد رسول خدا بودم و شنیدم که میفرمود :پس از من
دوازده خلیفه است .سپس صدایش آهسته شد .به پدرم گفتم :وقتی صدایش آهسته شد
1
چه فرمود؟ گفت :فرمود :همۀ آنها از بنیهاشم هستند».
این روایت به وضوح تمام نشان میدهد که خلفا از بنیهاشم هستند؛ و روایت دیگری
هم هست که چندین نفر از محدثین آن را نقل کردهاند و این روایت را تأیید میکند مبنی بر
اینکه خداوند سبحان ،بنیهاشم ،و از میان آنها پیامبر را برگزیده است.

 .1ینابیع المودة لذوی القربی :ج 2ص315
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احمد در مسند خود روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابومغیره
به ما گفت ،اوزاعی به ما گفت ،ابوعمار شداد به ما گفت ،از واثلة بن اسقع ،گفت :رسول
خدا فرمود« :خداوند از فرزندان اسماعیل ،کنانه را ،و از فرزندان کنانه ،قریش را ،و از
1
قریش ،بنیهاشم را ،و از بنیهاشم مرا برگزید».
همچنین روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،محمد بن مصعب
به ما گفت :اوزاعی به ما گفت ،از شداد ابوعمار ،از واثلة بن اسقع ،گفت :پیامبر فرمود:
«خداوند عزوجل از فرزندان ابراهیم ،اسماعیل را ،و از فرزندان اسماعیل ،کنانه را ،و از
2
فرزندان کنانه ،قریش را ،و از قریش ،بنیهاشم را ،و از بنیهاشم ،مرا برگزید».
مسلم در صحیح خود روایت کرده است :محمد بن مهران رازی و محمد بن عبدالرحمان
بن سهم همگی از ولید به ما گفتند ،ابنمهران گفت ،ولید بن مسلم به ما گفت ،اوزاعی به
ما گفت ،از ابوعمار شداد ،که او از واثلة بن اسقع شنید که میگفت :شنیدم رسول خدا
میفرمود« :خداوند از فرزندان اسماعیل ،کنانه را ،و از کنانه قریش را ،و از قریش بنیهاشم
3
را ،و از بنیهاشم مرا برگزید».
ترمذی روایت کرده است :خالد بن اسلم بغدادی به ما گفت ،محمد بن مصعب به ما
خبر داد ،اوزاعی به ما خبر داد ،از ابوعمار ،از واثلة بن اسقع ،گفت :رسول خدا فرمود:
«خداوند از فرزندان ابراهیم اسماعیل را ،و از فرزندان اسماعیل فرزندان کنانه را ،و از
فرزندان کنانه قریش را ،و از قریش بنیهاشم را ،و از بنیهاشم مرا برگزید 4».این حدیث
 .1مسند احمد :ج 4ص107
 .2مسند احمد :ج 4ص.107
 .3صحیح مسلم :ج 7ص.58
 . 4سنن الترمذی :ج 5ص ،243و مراجعه کنید به :السنن الکبری :ج 6ص ،365فتحالباری :ج 6ص،384
عمدةالقاری :ج 16ص ،73تحفةاالحوذی :ج 10ص ،53المصنف :ج 7ص ،430مسند ابییعلی :ج 13ص،469
صحیح ابنحبان :ج 14ص.135
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صحیح است.
بنابراین خلفا باید از قریش و بهطور خاص از بنیهاشم باشند؛ به همین خاطر است که
امیرالمؤمنین در نهجالبالغه فرموده است« :بهراستی که درخت امامان قریشی در
خاندان بنیهاشم کاشته شدهاند .امامت درخور دیگران نیست ،و والیان دیگر غیر از آنها
1
شایستگی ندارند».

 .1نهجالبالغه به شرح محمد عبده :ج 2ص27؛ شرح نهجالبالغه ،ابن ابیالحدید :ج  9ص .87
ابن ابیالحدید مفاد این روایات را تحتعنوان «اختالف الفرق االسالمی فی کون االئمة من قریش» (اختالف
فرقههای اسالمی در اینکه ائمه از قریش هستند) ذکر کرده ،گفته است« :مردم در شرطبودن نسب دربارۀ امامت،
ا
سخنان متفاوتی گفتهاند .عدهای از اصحاب گذشتۀ ما گفتهاند :نسب در امامت ،اصال شرط نیست ،و امامت
میتواند قریشی یا غیرقریشی باشد ،اگر اهل فاضل جامعالشرایط معتبر بوده ،و دربارهاش اتفاقنظر وجود داشته
باشد؛ این نظر خوارج است .بیشتر اصحاب ما و بیشتر مردم گفتهاند نسب در امامت شرط است و امامت برای
غیرعرب ،شایسته نیست و در میان عرب نیز فقط مخصوص قریش است .بیشتر اصحاب ما گفتهاند :دربارۀ معنای
این سخن پیامبر« ائمه از قریشاند» قریشیبودن زمانی شرط است که در میان قریش کسی دارای شایستگی
امامت ،وجود داشته باشد؛ اما اگر چنین فرد شایستهای وجود نداشت ،قریشیبودن در امامت شرط نخواهد بود.
عدهای از اصحاب ما گفتهاند :معنای این روایت این است که همیشه در میان قریش کسی هست که شایستۀ امامت
است .آنها با این حدیث ،وجود شخصی از قریش در هر عصر و زمان را که شایستۀ امامت باشد ،واجب دانستهاند.
بیشتر زیدیه گفتهاند :امامت فقط در فاطمیون از طالبیون است و در غیر از نسل دو خاندان [یعنی حسن و حسین]
کسی شایستگی امامت را ندارد؛ و فقط در صورتی صحیح است که شخص فاضل زاهد عالم عادل شجاع
سیاستمدار ،به امامت قیام کند و به آن فرابخواند .برخی از زیدیه ،امامت را در غیر از فاطمیون از فرزندان علی
مجاز میدانند ،و این از جمله دیدگاههای نادر آنهاست .اما راوندیها آن را مخصوص عباس و فرزندان او از
همۀ نسل قریش دانستهاند و این دیدگاهی بود که در روزگار منصور و مهدی آشکار شد .اما امامیه ،امامت را در
فرزندان حسین فقط در اشخاصی بهخصوص جاری دانستهاند و از نظر آنها امامت برای دیگران شایسته نیست.
کیسانیه امامت را در محمد بن حنفیه و فرزندانش معتبر شمردهاند؛ البته برخی از آنها امامت را به دیگران نیز منتقل
کردهاند .اگر بگویی تو در این کتاب قواعد معتزله و اصولشان را شرح دادی ،حال نظر تو دربارۀ این تصریح که
«امامت در میان قریش برای کسی صالحیت ندارد مگر بهطور خاص در بنیهاشم» چیست؟ و این البته مذهب
متقدمین و متأخرین معتزله نیست! پاسخ میدهم این موضع مشکل است و من دراینباره نظری دارم .و علی
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سوم :این خلفا کسانی هستند که به تصریح روایات ،خداوند دین را با آنها عزیز و پیروز
میگرداند .در روایات پیشگفته آمده است« :این دین همیشه استوار است تا بر شما دوازده
خلیفه باشد»« ،این دین همیشه عزیز و پیروز و استوار است تا دوازده خلیفه»« ،اسالم عزیز
و پیروز است تا دوازده خلیفه ».این خلفایی که با وجود خود نمایانگر اسالم هستند ،و اسالم
با وجود آنها عزیز و پیروز میشود چهکسانی هستند؟
این عالوه بر آن است که پیامبر صفات خلفایش را بیان فرموده و در روایاتی دیگر بر
آنها رحمت فرستاده و دربارهشان فرموده است« :کسانی هستند که احادیث و سنت مرا
روایت میکنند و آنها را به مردم آموزش میدهند».
از زید بن اسلم ،از عطاء بن یسار ،از ابنعباس نقل شده است ،گفت :از علی بن
ابیطالب شنیدم که میفرمود :رسول خدا به سمت ما آمد و فرمود« :خدایا بر
خلفای من رحم کن ».گفتیم :ای رسول خدا خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود:
1
«کسانی هستند که احادیث و سنت مرا روایت میکنند و آنها را به مردم آموزش میدهند».
از علی روایت شده است ،فرمود :رسول خدا بهسوی ما آمد و فرمود« :خدایا بر
خلفای من رحم کن ».این را سه مرتبه فرمود .گفته شد :ای رسول خدا خلفای شما
چهکسانی هستند؟ فرمود« :آنها کسانی هستند که پس از من میآیند و احادیث مرا روایت

آن را فرموده است و من نیز همان سخن او را میگویم؛ زیرا برای من ثابت شده است که پیامبر فرمود« :علی با
حق است و حق همیشه همراه اوست ،هرجا که او برود ».و میتوان آن را تأویل و منطبق بر مذهب معتزله نمود تا
مراد از آن کمال امامت باشد؛ همان طور که این سخن پیامبر« همسایۀ مسجد نمازی ندارد مگر در مسجد»
حمل بر نفی کمال میشود نه بر نفی صحت .شرح نهجالبالغه ،ابن ابیالحدید :ج 9ص 87و .88
میگویم :همۀ آنچه گفته است دروغهایی بهدور از معنایی است که از روایات گذشته دانسته میشود؛ همان طور که
عبارتهایی مثل «نفی کمال و نه نفی صحت» از این قبیل است.
 .1الحد الفاصل ،للرامهرمزی :ص ،163مجمعالزوائد :ج 1ص ،126العهود المحمدیة ،للشعرانی :ص27
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میکنند و به مردم تعلیم میدهند».

1

از ابنعباس ،از علی ،فرمود :رسول خدا :فرمود« :خدایا بر خلفای من رحم کن».
عرض کردیم :خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود« :کسانی که احادیث مرا روایت
2
میکنند و به مردم تعلیم میدهند».
و رسول خدا فرمود« :خدایا بر خلفای من رحمت کن؛ همان کسانی که پس از من
3
میآیند؛ آنان که احادیث و سنت مرا روایت میکنند و به مردم میآموزند».
و فرمود« :خدایا بر خلفای من رحمت کن؛ همان کسانی پس از من میآیند؛ آنان که
4
احادیث و سنت مرا روایت میکنند و به مردم میآموزند».
و فرمود« :رحمت خداوند بر خلفای من ».گفته شد :خلفای شما کیستند ،ای رسول
5
خدا؟ فرمود« :کسانی هستند که سنت مرا زنده میکنند و به مردم تعلیم میدهند».
خواننده باید توجه داشته باشد که به نظر میرسد این فرمایش رسول خدا« سنت مرا
زنده میکنند» اشارهای از پیامبر به مرگ سنت پس از او باشد و به این ترتیب سنت،
نیازمند احیاگر است ،و احیاگر همین دوازده خلیفه هستند؛ پس وقتی سنت پیامبر تا
این حد مهم است که او بر احیاگر سنت خود ترحم میفرماید ،باید دربارۀ کسی که از روایت
و تدوین سنت جلوگیری میکند و سنت پیامبر را تا مدتها بر امت حرام میکند چه
چیزی گفت؟ و آیا ]چنین شخصی[ میتواند در جمع خلفای دوازدهگانه وارد شود ،و یکی از
آنها باشد؟!

 .1کنزالعمال :ج 10ص294
 .2نصب الرایة ،للزیلعمی :ج 1ص471
 .3الجامعالصغیر :ج 1ص ،233کنزالعمال :ج 10ص221
 .4کنزالعمال :ج 10ص229
 .5کنزالعمال :ج 10ص229
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طبیعی است چنین نباشد؛ زیرا توصیفی که خلفای دوازدهگانه را تعیین میکند بر چنین
شخصی منطبق نیست؛ همان خلفای دوازدهگانهای که سنت را با روایات خود (روایات و
کالم نبی خود) زنده میکنند .اگر با خود منصف باشیم و از بیهودهگویی پرهیز کنیم
بهروشنی درمییابیم کسی که سنت پیامبر را حمل و در میان مردم منتشر کرد و به آنان
آموزش داد علی بن ابیطالب بوده است.
مقام و منزلت علی بن ابیطالب نسبت به رسول خدا همان مقام و منزلت رسول
خدا نسبت به خداوند سبحان است .ایشان فرمود« :علی نسبت به من ،همچون نسبت
1
من با پروردگارم است».
همچنین خواننده باید به کلمۀ «روایت میکنند» توجه داشته باشد؛ با توجه به این نکته
میتوانیم به کشف هویت این خلفایی که جانشین پیامبر میشوند نزدیک شویم .این
خلفا ،هرکسی را که متولی منصبی شود و به حکومتی برسد شامل نمیشود؛ بلکه آنها
علما و حکیمانی هستند که سنت پیامبر را زنده ،و تعالیم پیامبر را برای مردم بیان
میکنند .آنها پس از پیامبر ادامۀ وجود او در میان امت هستند .آنها همان
اولیاالمری هستند که در این فرمایش خداوند سبحان قصد شدهاند :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر
َّ
من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین
ْ ُ َّ
َّ ا
ُ
ُ
ُ َّ ُ َّ
ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه ال تب ْعت ُم الشیطان إال قلیال( 2و چون
خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر
ا
خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت
ّ ا
او بر شما نبود مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید).
َّ
َّ
و نیز این فرمایش حقتعالی :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و
 .1الغدیر ،شیخ امینی :ج 7ص 177به نقل از السیرة الحلبیة :ج 3ص391
 .2نساء83 :
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َّ
َّ ْ
ْ ُ ُ ُْ
ُ
ُ ْ
اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم
ْ ا
اْلْخر ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( 1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و
رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر
به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر
است).

دوم :روایات امیران دوازدهگانه
احمد در مسند روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابننمیر به ما
گفت ،مجالد به ما گفت ،از عامر ،از جابر بن سمره سوائی ،گفت :شنیدم رسول خدا در
حجةالوداع میفرمود« :این دین همیشه به هرکسی که برسد ظاهر و غالب است و مخالف
و جداشونده به آن ضرری نمیرساند تا اینکه تمام دوازده امیر از امتم بگذرند ».سپس بخشی
از سخن رسول خدا آهسته و پنهان شد .میگوید پدرم به مرکب رسول خدا نزدیکتر
از من بود .گفتم :ای پدر آن بخش از سخن رسول خدا که نامفهوم شد چه بود؟ گفت
2
فرمود« :همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفت :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،محمد بن جعفر به ما گفت،
شعبه به ما گفت ،از سماک بن حرب ،گفت :شنیدم جابر بن سمره میگفت :شنیدم نبی
میفرمود« :دوازده امیر خواهد بود ».سپس سخنی گفت که من نشنیدم؛ و مردم گفتند:
3
«همۀ آنها از قریشاند».
همچنین گفت :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابننمیر به ما گفت ،مجالد به ما

 .1نساء59 :
 .2مسند احمد :ج 5ص87
 .3مسند احمد :ج 5ص90
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گفت ،از عامر ،از جابر بن سمره سوائی ،گفت :شنیدم رسول خدا در حجةالوداع
میفرمود« :این دین به هرکسی که برسد همیشه ظاهر و غالب است ،و مخالف و جداشونده
به آن ضرری نمیرساند تا اینکه از امتم دوازده امیر بگذرد ،که همهشان از قریشاند ».گوید:
سپس سخنی از آن حضرت بر من مخفی شد و پدرم به مرکب رسول خدا نزدیکتر
از من بود .گفتم :ای پدر آن سخن رسول خدا که من نتوانستم بشنوم چه بود؟ گفت
فرمود« :همۀ آنها از قریشاند ».گفت :شهادت میدهم پدرم این طور به من فهماند و
1
گفت «همۀ آنها از قریشاند».
بخاری روایت کرده است :محمد بن مثنی به من گفت ،غندر به ما گفت ،شعبه به ما
گفت ،از عبدالملک شنیدم جابر بن سمره میگفت :شنیدم نبی میفرمود« :دوازده امیر
خواهد بود ».سپس سخنی گفت که نشنیدم و پدرم گفت ،فرمود« :همۀ آنها از
2
قریشاند».
ترمذی در سنن خود روایت کرده است :ابوکریب به ما گفت ،عمر بن عبید به ما خبر
داد ،از سماک بن حرب ،از جابر بن سمره ،گفت :رسول خدا فرمود« :پس از من دوازده
امیر خواهد بود ».سپس چیزی فرمود که نفهمیدم .از کسی که کنارم بود پرسیدم .گفت
فرمود« :همۀ آنها از قریشاند 3».این حدیث حسن است.
روشن است مقصود از «امیران» همان خلفایی هستند که روایات قبلی ذکر فرمودهاند؛
و به این ترتیب متوجه میشویم سیاق این روایات ،همان سیاق روایات خلفاست.
جا دارد توضیحاتی دربارۀ «امر» ارائه بدهم .چه بسا گفته شود مراد از «امیران» امرای
سپاه باشد ،ولی با اندکی تأمل میتوان به این گفته پاسخ داد؛ زیرا معنا ندارد که امیران سپاه
 .1مسند احمد :ج 5ص90
 .2صحیح البخاری :ج 8ص127
 .3سنن الترمذی :ج 3ص340
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ا
حتما باید از قریش بوده باشند؛ کسی چنین ادعایی نکرده است .عالوه بر اینکه تعداد امرای
ا
سپاه به دوازده نفر منحصر نمیشود ،بلکه قطعا بیش از آن است.
همچنین ـاگر طبق فرض اهلسنت و جماعتـ فرض بگیریم پیامبر برای خالفت
پس از خود به هیچکسی وصیت نفرموده است و اگر آن حضرت به خالفت اسالمی ـکه
وصیتکردن به آن با تمامی مبانی دینی و عقلی ،هماهنگ استـ وصیت نکرده باشد ،و
اگر پیامبر وصیتکردن به این امر مهم را ترک کرده (که هرگز چنین نیست) و امت را
رها کرده باشد تا در انتخاب خلیفه با هم نزاع کنند ـهمان طور که در سقیفه و پس از آن
اتفاق افتادـ در این صورت آن حضرت وصیتکردن به اولیاالمری را ترک کرده است که
آنها یا از امیران سپاهاند یا ـاز باب اولویتـ از دیگران.
حال آن حضرت چرا به خالفت ،وصیت نکرده و به امیران سپاه وصیت کرده است؟!
آیا یک انسان معمولی چنین کاری میکند؟ چه برسد به اینکه او پیامبر اسالم محمد

بوده باشد! همان حکیمی که حکمت از وجودش جدا نمیشود.
این عالوه بر آن است که پیامبر میخواست ابهام و پوشیدگی و اشتباه را از امت
برطرف و والیان امر امت را برایشان معرفی فرماید تا به آنها مراجعه کنند؛ چراکه او
َّ
ْ
ْ ْ
َّ ُ
بیانکنندۀ کتاب خدای سبحان است :و ما أنزلنا علیك الکتاب إال لتبین ل ُه ُم الذی
ا
ْ
ْاختل ُفوا فیه و ُه ا
دی و ر ْحمة لق ْو ٍم یؤم ُنون( 1ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای
اینکه حقایقی را که در آن اختالف کردهاند برای آنان توضیح دهی؛ و برای مردمی که ایمان
دارند هدایت و رحمت باشد).
لفظ «اولیاالمر» به کسانی بازمیگردد که پس از آن حضرت ،خالفتش را برعهده
میگیرند؛ زیرا گفتیم مراد از امر ،همان خالفت و حکومت است .حال اگر مراد از اولیاالمر،

 .1نحل64 :
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ُ
آنطور که گفته شده است امیران سپاه یا دیگران باشد ،اوال آن است که آن حضرت ،منظور
از اولیاالمر را بیان و معین فرماید و ابهام و پوشیدگی را از آنها برطرف سازد و مراد از
اصطالح اولیاالمر را شرح دهد؛ چراکه ـهمان طور که توضیح دادیمـ کلمۀ «امر» به
خالفت اشاره دارد .پس الزم بود پیامبر منظور از اولیاالمر را بیان فرماید تا به کسی که
خالفت را پس از او برعهده دارد اشاره داشته باشد.
با وجود اینکه لفظ «اولیاالمر» به خلفای پیامبر اشاره دارد و دلیلی برای رفع این
اشاره وجود ندارد ،ثابت میشود مقصود از اولیاالمر ،خلفای پیامبر است نه ـآنگونه که
ادعا میشودـ امیران سپاه یا دیگران؛ بنابراین مقصود از دوازده امیری که از قریش هستند
همان خلفایی است که دربارهشان صحبت شد.
آنچه گفته شد با روایاتی که به اطاعت از امیر دستور میدهد و در منابع اهلسنت و
جماعت روایت شده است منافاتی ندارد؛ مثل این فرمایش پیامبر« :هرکس مرا اطاعت
کند خدا را اطاعت کرده است ،و هرکس مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است ،و
هرکس امیر مرا اطاعت کند مرا اطاعت کرده است ،و هرکس امیر مرا نافرمانی کند مرا
1
نافرمانی کرده است».
بدیهی است کسی که پیامبر او را بهعنوان امیر منصوب فرماید اطاعتش واجب
ا
است؛ زیرا نافرمانی از او منجر به رد تنصیب پیامبر میشود و طبیعتا چنین تنصیبی،
محدود به ادارۀ شئون سپاه و لشکر است و اطاعت از آنها در همین محدوده است و فراتر
از آن نیست .پس شخص منصوب از سوی خلیفه ،در حد و مرز تنصیبشده و وظیفهای که
بر عهده دارد ،اطاعت میشود ،به شرط آنکه مردم را در باطل وارد نکند.
کسی که در منابع اهلسنت و جماعت تحقیق کند میبیند در این منابع ،پیامبر از

 .1صحیح البخاری :ج 8ص104
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خارجشدن از اطاعت امیر ،نهی فرموده است ،حتی اگر او فاجر و گناهکار بوده باشد .مسلم
در صحیح خود از حذیفة بن یمان نقل کرده است .او گفت :عرض کردم :ای رسول خدا،
ما در شر و بدی بودیم و خداوند خیر را آورد و ]اکنون[ در خیر هستیم .آیا پس از این خیر،
شری هست؟ فرمود« :آری ».عرض کردم :آیا پس از آن شر ،خیر هست؟ فرمود« :آری».
عرض کردم :آیا پس از آن خیر ،شری هست؟ فرمود« :آری ».عرض کردم :چگونه؟
فرمود« :پس از من ،امامانی میآیند 1که به هدایت من هدایت نمیشوند و به سنت من،
عمل نمیکنند ،و در میانشان مردانی قیام میکنند که دلهایشان دل شیاطین است در
جسم انسان ».میگوید :عرض کردم :ای رسول خدا اگر آن ]زمان[ را درک کنم چه کنم؟
فرمود« :از امیر بشنو و اطاعتش کن ،حتی اگر بر پشتت [شالق] بزند و مالت را بگیرد.
2
بشنو و اطاعت کن».
احمد بن حنبل در یکی از رسائل خود میگوید:
«شنیدن و اطاعت مخصوص ائمه و امیرالمؤمنین است ،چه نیکوکار باشد و چه
گناهکار؛ و [از آن] کسی است که متولی خالفت شود و مردم دربارهاش اجماع کنند و
به او راضی شوند ،و نیز کسی که با شمشیر بر آنها چیره شود و امیرالمؤمنین نامیده
شود ،و جنگ تا روز قیامت با همراهی امیران است ،چه نیکوکار و چه فاجر .حدود را ائمه
برپا میکنند و کسی سزاوار نیست به آنها طعنه بزند یا با آنها نزاع کند .پرداختن
صدقات به آنها جایز است .کسی که صدقات را به آنها بپردازد کفایتش میکند ،چه
نیکوکار باشد و چه فاجر؛ و اقامۀ نماز جمعه پشتسر او و پشتسر هر ولی ،جایز است ،و
هرکس آن را تکرار کند بدعتگذار است و آثار را ترک گفته و با سنت مخالفت کرده است.
کسی که بر امامی از ائمۀ مسلمین خروج کند ـامامی که مردم بر او اجتماع و به خالفتش
ْ
ا ْ
 .1اشاره به امامان آتش است :و جع ْل ُ
ناه ْم أئ َّمة ید ُعون إلی َّالنار و ْیوم القیامة ال ْینص ُرون( و آنان را امامانی که
دعوت به آتش میکنند قرار دادیم ،و روز قیامت یاری نمیشوند)( .قصص( )41 :مترجم)
 .2صحیح مسلم :ج 6ص ،20السنن الکبری :ج 8ص ،157المعجم االوسط :ج 3ص190
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اقرار کردهاند ،به هر شکلی که بوده باشد چه با رضایت چه با غلبهـ خروجکننده ،عصای
مسلمین را شکسته و با آثار بهجامانده از رسول خدا مخالفت ورزیده است؛ پس
1
خروجکنندۀ بر او ا گر بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است».

و امام اشعری میگوید:
«آنها معتقدند (اهل حدیث و سنت) که عید و جمعه و جماعت پشت هر امام نیکوکار
یا گناهکاری [جایز] است  ...تا اینکه میگوید :و معتقدند به دعای خیر برای ائمۀ
2
مسلمین ،و اینکه کسی با شمشیر بر آنها خروج نکند و در فتنهها نبرد نکند».

ابویسر محمد بن عبدالکریم بزدوی میگوید:
«از دیدگاه هیچیک از اصحاب ابوحنیفه ،اگر امام ستم یا فسق کند عزل نمیشود؛
و این مذهب پسندیده است  ...سپس گفته است :دلیل این دیدگاه عامۀ اهلسنت و
جماعت ،اجماع امت بوده است؛ آنها معتقد بودند ائمه فاسق هستند؛ چون بیشتر
صحابه به امامت بنیامیه (یعنی فرزندان مروان) معتقد بودند و حتی نماز جمعه و جماعت
را پشتسر آنها میخواندند و قضاوتشان را نافذ میدانستند ،و صحابه و تابعین نیز به
همین صورت بودند ،و نیز افراد پس از آنها به خالفت بنیعباسی که بیشترشان فاسق
بودند اعتقاد داشتند .دلیل دیگر این است که قائلبودن به عزل ائمۀ بهجهت فسقشان،
در جهان فساد میانگیزد و موجب نزاع و قتل نفوس میشود؛ زیرا اگر امام عزل شود
واجب میشود مردم از شخصی دیگر تقلید کنند ،و در این کار فساد فراوانی وجود دارد.
سپس وی گفته است :اگر امام فاسق شود واجب است برای توبهکردنش دعا شود و
خروج بر او جایز نیست .این سخن از ابوحنیفه روایت شده است؛ زیرا خروج موجب فتنه
3
و فساد در جهان میشود».

 .1تاریخ المذاهب االسالمیة ،البی زهرة :ج 2ص322
 .2مقاالت االسالمیین :ص323
 .3اصول الدین :ص190
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امام ابوبکر محمد بن طیب باقالنی در «التمهید» گفته است:
«اگر کسی بگوید :از دیدگاه شما چهچیزی موجب خلع امام میشود؟ پاسخ این است
که چند چیز موجب خلعش میشود :از جمله ،کفر پس از ایمان .از جمله ،ترک نماز و
دعا و مانند آن .از جمله ،نزد بسیاری از مردم ،فسق و ستم او با غصب اموال ،و آزار مردم
و کشتن جانهای حرام ،و تباهکردن حقوق و تعطیلکردن حدود ثابت شود .عموم اهل
اثبات و اصحاب حدیث قائلاند به اینکه امام با این چیزها خلع نمیشود و خروج علیه او
جایز نیست؛ بلکه واجب است او را نصیحت کرد و پند داد و ترساند ،و نیز ترک اطاعت از
او در برخی کارهای معاصی خداوند که او به آنها دعوت میکند؛ زیرا آنها به روایات
فراوان بسیاری از پیامبر و صحابه دربارۀ وجوب اطاعت از ائمه استدالل کردهاند حتی
اگر آنها ستم کنند و اموال را بگیرند؛ و اینکه پیامبر فرموده است حتی اگر مالت را
1
بخورند و بر پشتت [شالق] بزنند ،تا وقتی که نماز میخوانند از آنها اطاعت کنید».

شیخ نجمالدین ابوحفص عمر بن محمد نسفی در «العقائد النسفیة» گفته است:
«امام با فسق و ستم ،عزل نمیشود  ...و نماز پشت سر هر نیکوکار و گناهکاری جایز
است».

تفتازانی شارح کتاب «العقائد النسفیة» سخن او را اینگونه توجیه کرده است:
«زیرا چه بسا از ائمه و امیران پس از خلفای راشدین ،فسق ،آشکار و ستم ،مشهور
گردیده است در حالی که مردم سلف ،مطیع آنها بودند و اجتماع و عید را با اجازۀ آنها
2
برپا میکردند و معتقد به خروج بر آنها نبودند».

بنده نمیدانم چطور چنین چیزی جایز است در حالی که با [متن] صریح قرآن کریم
مخالف است که ندا میدهد:

 .1التمهید :ص186
 .2شرح العقائد النسفیة :ص 185و 168
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ُ
و ال ُتط ْع م ْن أ ْغف ْلنا ق ْلب ُه ع ْن ذ ْکرنا و َّاتبع ه ُ
واه و کان أ ْم ُر ُه ف ُرطا( 1و از کسی که دلش
را از یاد خود غافل کردهایم و از هوای نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیادهروی است،
اطاعت مکن).
َّ َّ
َّ َّ
ْ
ُ ْ
ا
یا أیها َّالنبی اتق الله و ال تطع الکافرین و ال ُمنافقین إن الله کان علیما حکیما( 2ای
پیامبر ،بر تقوای الهی ثابتقدم و استوار باش ،و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خدا
همواره دانا و حکیم است).
ُ ْ ِّ
فال تطع ال ُمکذبین( 3از تکذیبکنندگان فرمان مبر).
ُ ُ َّ
َّ
و ال تط ْع کل حال ٍف مهی ٍن( 4و از هر سوگندخوردۀ فرومایهای فرمان مبر).
ا
ُ
ْ
ُ
ف ْ
اصب ْر ل ُحکم ر ِّبك و ال تط ْع م ْن ُه ْم آثما أ ْو کفورا( 5پس در برابر فرمان پروردگارت
شکیبا باش ،و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن).
ْ
ُ
و ال تطی ُعوا أ ْمر ال ُم ْسرفین( 6و از امر اسرافگران اطاعت نکنید).
به توجیهات تفتازانی دقت کنید که چگونه اعتراف میکند به اینکه خلفا از شریعت دوری
کردهاند و فسق و ستمشان آشکار شده است؛ اما ]با این حال[ او اطاعت امت سلف را از
این ستمگران ،دلیلی برای عدم جواز خروج بر آنها در نظر گرفته است .آیا این همان دین
راستینی است که ما از کتاب خداوند سبحان شناختهایم؟ و آیا آموزههای کتاب خداوند
سبحان رها میشود ،و عملکرد پیشینیان غافلی که امر به معروف و نهی از منکر نمیکردند
 .1کهف28 :
 .2احزاب1 :
 .3قلم8 :
 .4قلم10 :
 .5انسان24 :
 .6شعراء151 :
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برگرفته میشود؟! در حالی که خود تفتازانی به فسق و ستم آشکار آن حاکمان و خلفا،
اعتراف میکند!
با این حال میبینیم آنها اولیاالمر را در آیۀ زیر به امیران تفسیر کردهاند :یا أیها
َّ
َّ
ُ
ُ ْ
الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی
َّ
َّ ْ
ْ ا
ْ ُ ُ ُْ
الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( ای کسانی که
ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس
هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و
رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است) ،با این استدالل که ردکردن امیران
واجب نیست و آنها در همان حدود اطاعت از رسول خدا اطاعت میشوند؛ و سپس این
1
حدیث را از رسول خدا ذکر میکنند« :اطاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست».
شخص محقق نمیفهمد چگونه میتواند این دو دیدگاه آنها را کنار یکدیگر قرار دهد:
«وجوب اطاعت از امیر و حاکم و خلیفه حتی اگر فاسق و عاصی بوده باشد» و «عدم اطاعت
از مخلوق در معصیت خالق»! آیا عصیان و فسق ،اطاعت از خداوند سبحان است؟!
و پیشتر بیان کردیم این آیه ،مطلق است و مشابهت میان اطاعت از رسول خدا با
اطاعت از اولیاالمر را که خلفای رسول خدا پس از او هستند ،تقریر میفرماید.

سوم :روایات نقیبان
احمد در مسند خود گفته است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،حسن بن موسی
به ما گفت ،حماد بن زید به ما گفت ،از مجالد ،از شعبی ،از مسروق ،گفت :نزد عبدالله بن
مسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن قرائت میکرد .مردی به او گفت :ای اباعبدالرحمان،

 .1مسند احمد :ج 1ص131
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آیا از رسول خدا پرسیدید این امت چند خلیفه دارد؟ عبدالله بن مسعود گفت :از وقتی
به عراق آمدهام پیش از تو کسی دربارۀ آن از من سؤال نکرده است .سپس گفت :آری؛ ما
1
از رسول خدا پرسیدیم و فرمود« :دوازده نفرند به تعداد نقیبان بنیاسرائیل».
و گفته است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،عفان به ما گفت ،ابوعوانه به ما
گفت ،ابویعفور به ما گفت ،از اباصلت ،از ابوعقرب اسدی ،گفت :تا صبح با عبدالله بن
مسعود بودم و حدیثی به این معنا گفت :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابونضر به ما
گفت ،ابوعقیل به ما گفت ،مجالد به ما گفت ،از شعبی ،از مسروق ،گفت« :نزد عبدالله در
مسجد نشسته بودیم و او برای ما قرائت میکرد .مردی بهسویش آمد و گفت :ای
ابنمسعود ،آیا پیامبر شما به شما فرموده است پس از او چند خلیفه هست؟ گفت :آری .به
2
تعداد نقیبان بنیاسرائیل».
و حاکم گفته است :محمد بن صالح بن هانی به من گفت ،حسین بن فضل به ما گفت،
عفان به ما گفت ،حماد بن زید به ما گفت ،از مجالد بن سعید ،از شعبی ،و حاکم در مستدرک
روایت کرده است ،از مسروق ،گفت :شبی نزد عبدالله نشسته بودیم و او برای ما قرآن قرائت
میکرد .مردی از او پرسید :ای ابوعبدالرحمان ،آیا از رسول خدا پرسیدهای این امت چند
خلیفه دارد؟ عبدالله گفت :از وقتی به عراق آمدم پیش از تو کسی دراینباره سؤال نکرده
3
است .ما از او پرسیدیم و فرمود« :دوازده نفر ،به تعداد نقیبان بنیاسرائیل».
بنده معتقدم در این امر ،پیچیدگیهایی که به توضیح نیاز داشته باشد وجود ندارد؛ زیرا
ا
روایات تصریح میکنند به اینکه خلفا ،دوازده نفرند ،همانند نقیبان بنیاسرائیل؛ و این دقیقا
معنای روایت خلفا و امیران دوازدهگانه است که پیشتر تقدیم شد.

 .1مسند احمد :ج 1ص398
 .2مسند احمد :ج 1ص406
 .3المستدرک ،للحاکم النیشابوری :ج 4ص501
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توجیهات نادرست:

عدهای در این روایات متحیر شده و تالش کردهاند رأی و نظر خودشان را در این
خصوص اظهار ،و روایات را بهگونهای توجیه کنند که موافق خواستهها و بنیانهای فکری
خودشان باشد؛ و به همین دلیل ـطبق رویۀ معمولشانـ در تفسیر این روایات به بیراهه
رفتهاند .بعضی از آنها گفتهاند منظور این است که خالفت این افراد ،پشتسر هم و یکی
بعد از دیگری است .بعضی دیگر گفتهاند آنها در یک زمان واحد حکومت میکنند؛
همچنین عدۀ دیگر تالش کردهاند این روایات را بر خلفای اربعه و تعدادی از خلفای بنیامیه
منطبق کنند .بنده بعضی از این توجیهات را برای خوانندۀ گرامی نقل کرده ،قضاوت را
برعهدۀ انصاف خواننده خواهم گذاشت.
ابنحجر گفته است :ابنبطال از ملهب نقل کرده است:
«کسی را ندیدهام که دربارۀ این احادیث ،بهطور قطعی و یقینی صحبتی کرده باشد.
عدهای گفتهاند امیری آنها پیوسته و پشتسر هم است .بعضی گفتهاند آنها در یک
زمان هستند ،در حالی که همگی ادعای امارت میکنند .گوید :آنچه در ظن و گمان،
غالب است این است که پیامبر (علیه الصالة و السالم) از فتنههای عجیبی خبر داده
است که پس از او اتفاق میافتند؛ تا آنجا که در یک زمان واحد ،مردم بر دوازده امیر
اختالف میکنند .گوید :اگر مقصود پیامبر جز این بود میفرمود دوازده امیر خواهند بود
که چنین و چنان میکنند؛ ولی چون چنین خبری نداده است میفهمیم آنها در یک
1
زمان واحد هستند .پایان»

ابن حجر پس از نقل قول فوق ،آن را رد کرده ،میگوید:
«این حرف را کسی به زبان میآورد که از طریقهای روایت حدیث چیزی نمیداند،
بهجز روایتی که در ]کتاب[ بخاری به این شکل مختصر هست؛ در حالی که شما از روایاتی

 .1فتح الباری :ج 13ص184-182
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که من از مسلم و دیگران ذکر کردم ،توصیفی را که مخصوص والیت آنهاست دانستی؛
یعنی اینکه اسالم پاینده و استوار خواهد شد؛ و در روایت دیگر صفت دیگری وجود دارد؛
یعنی اینکه مردم برای همۀ آنها اجتماع و اتفاقنظر پیدا میکنند؛ همان طور که در
روایتی که داوود نقل کرده اینچنین است .او این حدیث را از طریق اسماعیل بن ابوخالد،

از پدرش ،از جابر بن سمره نقل کرده ،و لفظش چنین است« :این دین همیشه استوار
و پابرجاست تا اینکه دوازده خلیفه بر شما [حاکم] باشد و امت بر همۀ آنها اجتماع
کنند ».طبرانی آن را بهصورتی دیگر از اسود بن سعید ،از جابر بن سمره نقل کرده است،
با این عبارت« :دشمنی کسانی که با آنان دشمنی میکنند زیانی به آنان
نمیرساند ». ...و پیامبر با این گفته «امت بر همۀ آنها اجتماع میکنند» فقط

ا
میخواهد بفرماید اگر همۀ آنها در یک زمان باشند قطعا پراکندگی پیش میآید؛ پس
این معنا صحیح نخواهد بود .آنچه روایت ابوداوود را تأیید میکند روایت ابنمسعود است
که احمد و بزار با سند حسن روایت کردهاند؛ اینکه وقتی از او سؤال شد این امت چند

خلیفه دارد؟ گفت :ما این را از رسول خدا پرسیدیم و فرمود" :دوازده خلیفه به تعداد
1
نقیبان بنیاسرائیل"».
ابنحجر برای بیان منظور از دوازده نفر ،توجیهات دیگری را از ابنجوزی در
«کشفالمشکل» نقل کرده است .او گفته است:
«من دربارۀ معنای این حدیث بسیار تحقیق کردم و گمانهزنیها دربارهاش را بررسی
کردم ،ولی به معنای آن دست نیافتم؛ زیرا الفاظش ضدونقیض است و شکی ندارم خلطی
که در آن است از سوی راویان بوده است .سپس چیزی به نظرم آمد و سپس دیدم
الخطابی به آن اشاره کرده بود .سپس سخنی از ابوالحسین بن منادی و سخنی از دیگران
پیدا کردم.

 .1فتح الباری :ج 13ص184-182
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وجه اول :ایشان به آنچه پس از او و پس از اصحابش واقع میشود اشاره کرده است
و اینکه حکومت اصحابش با حکومت خودش مرتبط است؛ بنابراین از والیتهایی که
پس از آنها واقع میشود خبر داده است؛ گویا با این کار اشارهای به تعدد خلفای بنیامیه
کرده است و گویا این سخنش «دین همیشه ...هست» یعنی والیت ،تا وقتی که دوازده
خلیفه بیایند .سپس به صفت دیگری منتقل شده است که محکمتر از صفت اول است.
اولین از بنیامیه ،یزید پسر معاویه است و آخرینشان مروان حمار است و تعدادشان سیزده
نفر است ،و عثمان و معاویه یا ابنزبیر شمرده نمیشوند؛ زیرا آنها از صحابه بودهاند.
حال وقتی ما مروان بن حکم را از آنها حذف کنیم ـبه این دلیل که در صحابیبودنش
اختالف وجود دارد یا به این دلیل که پس از اجتماع مردم بر عبدالله بن زبیر ،او غلبه
کرده استـ عدد درست میشود؛ و وقتی بنیامیه از خالفت خارج شدند فتنههای بزرگ
و جنگهای فراوانی واقع شد تا وقتی که دولت بنیعباس مستقر شد و وضعیت نسبت
ا
به آنچه قبال بود آشکارا تغییر کرد. ...
وجه دوم :ابوالحسین بن منادی در جلد دوم که دربارۀ مهدی جمع کرده احتمال
داده است معنای حدیث «دوازده خلیفه هستند» این باشد که این واقعه پس از آن مهدی
که در آخرالزمان خروج میکند اتفاق میافتد .بنده نیز در کتاب دانیال دیدم وقتی مهدی
بمیرد پس از او پنج مرد از فرزندان «سبط اکبر» حکومت خواهند کرد ،سپس پنج نفر از
فرزندان «سبط اصغر» و سپس آخرین نفرشان به خالفت مردی از فرزندان سبط بزرگتر
وصیت میکند ،سپس بعد از او فرزندش حکومت میکند؛ و به این صورت دوازده حاکم
کامل میشود در حالی که هرکدام از آنها یک امام مهدی است.
وجه سوم :منظور ،وجود دوازده خلیفه در تمامی مدت اسالم تا روز قیامت است که
به حق عمل میکنند ،هرچند روزگارشان پیوسته و پشتسر هم نباشد». ...

سپس ابنحجر گفته است:
«سخن قاضی عیاض مشتمل بر دو وجه اول و آخر است و گویا آنها نظر او بوده
است؛ زیرا در سخن وی مطلب بیشتری هست که در سخن ابنجوزی نیست و از مجموع
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آنچه این دو تن ذکر کردهاند چند وجه به دست میآید و وجه ترجیحدادهشده ،وجه سوم
ُ
قاضی است؛ زیرا او با گفتن اینکه در بعضی از ط ُرق حدیث صحیح هست که همۀ مردم
بر آنها اجتماع میکنند ،آن را تأیید کرده ،و نیز توضیح داده است که مراد از اجتماع،
اطاعت مردم از بیعت اوست .اتفاقی که افتاد این بود که مردم بر ابوبکر اجتماع کردند،
سپس بر عمر ،سپس بر عثمان ،و سپس بر علی تا اینکه در صفین ،امر حکمین اتفاق
افتاد و در آن هنگام مسند خالفت از آن معاویه شد .سپس مردم هنگام صلح حسن ،بر
معاویه اجتماع کردند ،و سپس بر فرزندش یزید اجتماع کردند ،و برای حسین ،چنین نظم
و سامانی پیش نیامد و پیش از آن ،کشته شد .سپس وقتی یزید ُمرد ،اختالف افتاد تا
وقتی که پس از کشتهشدن ابنزبیر ،مردم بر عبدالملک بن مروان اجتماع کردند .سپس
بر چهار فرزند او اجتماع کردند :ولید ،سپس سلیمان ،سپس یزید ،سپس هشام؛ و عمر
بن عبدالعزیز در میان سلیمان و یزید ،فاصله انداخت .اینها پس از خلفای راشدین ،چهار
نفرند؛ و نفر دوازدهم ولید بن یزید بن عبدالملک است که وقتی عمویش هشام ُمرد ،مردم
بر او اجتماع نمودند و او حدود چهار سال والیت داشت .سپس مردم علیه او به پا خاستند
و او را کشتند و فتنهها گسترده شد و وضعیت از آن زمان تغییر کرد و پس از آن ]تاکنون[
پیش نیامده است که مردم بر خلیفهای اجتماع کنند؛ زیرا یزید بن ولید که بر پسر عمویش
ولید بن یزید قیام کرد مدتش طول نکشید بلکه پیش از مرگ ،پسرعمویش مروان بن
محمد بن مروان بر او شورید ،و چون یزید ُمرد ،برادرش ابراهیم ،والی شد و مروان بر او
غلبه کرد ،و سپس بنیعباس بر مروان شوریدند تا وقتی که او کشته شد .سپس اولین
خلیفۀ بنیعباس ،ابوالعباس سفاح شد و با وجود کسانی که بر او شوریدند مدتش طول
نکشید ،سپس برادرش منصور والی شد و مدتش طول کشید اما «مغرب دور» از کنترلش
خارج شد و مروانیها بر آندلس مستولی شدند و بر آن غلبه یافتند و حکومتشان دوام
داشت تا وقتی که پس از آن بر کرسی خالفت نشستند ،و امر در همۀ نقاط زمین آشفته
شد تا آنجا که در بعضی از ممالک ،از خالفت چیزی جز اسم باقی نماند و این پس از آن
بود که آنها در روزگار بنی عبدالملک بن مروان بودند .او برای خلیفه در همۀ نقاط زمین،
شرق و غرب و چپ و راست و نقاطی که مسلمانها پیروز شده بودند خطبه میخواند و
هیچکس در هیچ مملکتی متولی امارت بر چیزی نمیشد مگر با دستور خلیفه و اگر
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کسی در اخبار آنها دقت کند این را متوجه خواهد شد».

1

***
ما میتوانیم به شناخت این دوازده خلیفهای که در روایات اهلسنت و جماعت آمدهاند
نزدیکتر شویم .بنده از میان چندین قرینهای که نقش تفسیرکننده را در روایات خلفا شکل
میدهند دو قرینه ذکر خواهم کرد.

قرینۀ اول :حدیث ثقلین
بسیاری از علمای اهلسنت ،حدیث عترت را روایت کردهاند که در آن ،پیامبر عترت
را قرین کتاب خداوند سبحان معرفی کرده است .دو نقل از متن حدیثی را که پیامبر در
مناسبتهای متعدد بیان فرموده است ذکر میکنم:
مناسبت اول :در حجةالوداع در روز عرفه

جابر بن عبدالله گفت :رسول خدا را در حج در روز عرفه دیدم که سوار بر ناقهاش
خطبه میخواند و شنیدم که میفرمود« :ای مردم ،من در میان شما چیزی باقی میگذارم
2
که اگر آن را بگیرید هرگز گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و عترتم اهلبیتم».
مناسبت دوم :در غدیر خم

از ابوطفیل ،از زید بن ارقم روایت شده است ،گفت :وقتی رسول خدا از حجةالوداع

 .1فتح الباری :ج 13ص184
 .2این را ترمذی در صحیح خود :ج 5ص 327روایت کرده است ،و طبرانی در المعجم الوسیط :ج 5ص ،89و
همچنین طبرانی با این لفظ در المعجم الکبیر :ج 3ص ،66و البانی در السلسلة الصحیحة :ج 4شمارۀ  1761روایت
کرده و به صحتش شهادت داده است؛ همچنین در کتاب صحیح و ضعیف سنن ترمذی به شمارۀ  3786آن را
صحیح دانسته است.
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برگشت و در غدیر خم فرود آمد ،فرمان داد سایبانها را برافراشتند و سپس فرمود« :گویا
من فراخوانده شدم و اجابت نمودم .همانا من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم
که یکی از دیگری بزرگتر است؛ کتاب خدا و عترتم اهلبیتم .دقت کنید پس از من ،با آن
دو چگونه رفتار خواهید کرد .آنها هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا وقتی در حوض بر من
وارد شوند ».سپس فرمود« :بهراستی خداوند ،موالی من است ،و من ولی و سرپرست هر
مؤمنی هستم ».سپس دو دست علی را گرفته فرمود« :هرکس من موال و سرپرست اویم
پس این سرپرست اوست .خداوندا هرکه در والیت او باشد تو سرپرستیاش کن و هرکه با او
1
دشمنی ورزد تو با او دشمنی کن».
آیا شخص منصف نمیبیند که حدیث ثقلین ،منظور از احادیث خلفایی را تفسیر میکند
که پیامبر در آنها به دوازده خلیفۀ خود تصریح میفرماید به اینکه آنها کسانی هستند
که سنت او را زنده میکنند و به مردم آموزش میدهند؟!
آیا موارد زیر بر آنها منطبق نیست:
• آنها دوازده نفرند همان طور که در روایات «خداوند بر خلفای من رحمت کند» آمده

 .1این حدیث را نسائی در فضائل الصحابه :ص 15و السنن الکبری :ج 5ص 45شمارۀ  ،8148و در خصائص
امیرالمؤمنین :ص 93روایت کرده است ،و طبرانی در المعجم الکبیر :ج 5ص 166و متقی هندی در کنز
العمال :ج 1ص 187شمارۀ  ،953و حاکم نیشابوری در المستدرک :ج 3ص 110-109روایت کرده است و در آن
اینطور نوشته است ... [ :کتاب خدا و عترتم  ] ...بدون ذکر [اهل بیتی] ،و همچنین با اختالف اندک که شاید
ناشی از تصحیف باشد .حاکم دربارۀ این حدیث گفته است :این حدیث بنابر شروط شیخین صحیح است ولی آن دو
آن را روایت نکردهاند .آلبانی آن را در السلسلة الصحیحة :ج 4صحیح دانسته است؛ البته پس از آنکه ذیل آن این
عبارت را صحیح دانسته است« :هرکس من موالی اویم پس این علی موالی اوست »...به شمارۀ 1750؛ همچنین
مسلم در صحیح خود آن را به سند خود از ]یزید بن حیان ،از زید بن ارقم[ با لفظ متفاوت روایت کرده و لفظ ] ...و
اهلبیتم[ را اثبات کرده است ولی لفظ ] ...و سنتم[ در آن نیست .مراجعه کنید به صحیح مسلم :ج 7ص-122
 123باب فضائل علی.
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است ،و همان طور که خداوند سبحان دین را با آنها عزیز و پیروز میگرداند؛ پس آنها در
تاریکترین شرایط ،پناهگاه امتاند ،و همان علمایی هستند که امت به آنها مراجعه
میکنند.
هیثمی در مجمعالزوائد روایت کرده است :از عبدالله بن حنطب ،گفت :رسول خدا

در جحفه برای ما خطبه خواند و فرمود« :آیا من نسبت به شما اوال نیستم؟» گفتند :آری
ای رسول خدا .فرمود« :من دربارۀ دو چیز از شما سؤال میکنم؛ از قرآن و از عترتم .بدانید
و از قریش جلو نیفتید که گمراه میشوید ،و از آنها عقب نمانید که هالک میشوید .و به
1
آنها چیزی نیاموزید ،زیرا آنها از شما داناترند».
• آیا عترت پیامبر از قریش ،و بهطور خاص از بنیهاشم نیست؟!
• آیا عترت همان کسانی نیستند که سنت پیامبر را زنده میکنند و به مردم تعلیم
میدهند؟ آیا شکی در این هست؟!
به همین دلیل پیامبر در موقعیتهای گوناگون بر عترت خود تأ کید فرموده است ،تا
فضیلتشان را آشکار و در همان وقت ظلم و ستم مردم را بیان کند.
رسول خدا فرمود« :دربارۀ اهلبیتم شما را به یاد خدا میاندازم 2 ».و در صحیح
مسلم روایت کرده است که حضرت سه بار این عبارت را تکرار فرمود« :دربارۀ اهلبیتم
3
شما را به یاد خدا میاندازم».
از عبدالله بن مسعود روایت شده است ،گفت :وقتی در محضر رسول خدا نشسته

 .1مجمع الزوائد :ج 5ص195
 .2مسند احمد :ج 4ص ،367المجموع ،لمحییالدین النووی :ج 8ص ،276الشرح الکبیر ،البن قدامة :ج6
ص230
 .3صحیح مسلم :ج 7ص123
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بودیم گروهی از بنیهاشم یا جوانانی از بنیهاشم آمدند .وقتی رسول خدا آنها را دید
چهره اش سرخ و دیدگانش اشکبار گردید .عرض کردیم :ای رسول خدا چرا در چهرۀ شما
ناراحتی میبینیم؟ فرمود« :ما اهلبیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزید،
و این اهلبیت من پس از من طرد و خانهبهدوش خواهند شد؛ تا اینکه گروهی از این سو از
سمت مشرق و صاحبان پرچمهای سیاه خواهند آمد و حق را میخواهند ولی به آنها داده
نمیشود ،سپس حق را میخواهند ولی به آنها داده نمیشود ـاین را دو یا سه بار فرمودـ
سپس جنگ خواهند کرد و آنچه میخواهند به آنها داده خواهد شد ،ولی آنها نخواهند
پذیرفت ،تا وقتی که آن را به مردی از اهلبیت من خواهند داد که زمین را پر از عدالت
میکند همان طور که آنها پر از ستم کردهاند .هرکس آن زمان را دریابد باید بهسوی آنها
1
برود ،حتی سینهخیز بر روی برفها».
و در ینابیعالمودة و تفسیر فخر رازی و قرطبی و دیگران آمده است که پیامبر در بیان
فضیلت محبت اهلبیتش و زیان کسی که آنها را مبغوض بدارد فرموده است« :هرکس
بر ُحب آلمحمد بمیرد شهید مرده است .آگاه باشید هرکس بر حب آلمحمد بمیرد آمرزیده
مرده است .آگاه باشید هرکس بر حب آلمحمد بمیرد با توبه مرده است .آگاه باشید هرکس
بر حب آلمحمد بمیرد مؤمن و با ایمان کامل مرده است .آگاه باشید هرکس بر حب
آلمحمد بمیرد فرشتۀ مرگ و سپس منکر و نکیر به او بشارت بهشت میدهد .آگاه باشید
هرکس بر حب آلمحمد بمیرد به بهشت برده میشود همان طور که عروس به خانۀ
شوهرش برده میشود .آگاه باشید هرکس بر حب آلمحمد بمیرد در قبر برایش دو درب
بهسمت بهشت باز میشود .آگاه باشید هرکس بر محبت آلمحمد بمیرد خداوند قبرش را
زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار میدهد .آگاه باشید هرکس بر محبت آلمحمد بمیرد بر سنت
و جماعت مرده است .آگاه باشید هرکس بر بغض آلمحمد بمیرد روز قیامت میآید در حالی

 .1المعجم االوسط ،للطبرانی :ج 6ص29
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که میان دو چشمش نوشته شده است :ناامید از رحمت خدا .آگاه باشید هرکس بر بغض
آلمحمد بمیرد کافر مرده است .آگاه باشید هرکس بر بغض آلمحمد بمیرد بوی بهشت به
مشامش نخواهد رسید .آگاه باشید هرکس بر بغض آلمحمد بمیرد بهرهای از شفاعتم
1
نخواهد داشت».
ابنعباس گوید :رسول خدا فرمود« :هرکس مایل است به زندگانی من زندگی کند
و به مرگ من بمیرد و در بهشت عدنی که پروردگارم کاشته است ساکن شود ،پس از من
باید در والیت علی باشد ،و در والیت ولی او باشد ،و پس از من به اهلبیتم اقتدا کند؛ که
آنها عترت مناند ،از طینت من آفریده شدهاند ،و فهم و علم من به آنها روزی شده است.
پس وای بر تکذیبکنندگان فضیلتشان از امتم؛ آنها که پیوند میان من و آنها را
2
میگسلند؛ خداوند شفاعتم را نصیبشان نفرماید».
آیا بیانی واضحتر از این یافت میشود؟! اگر مقصود از خلفای دوازدهگانه ،عترت
پیامبر نباشد پس آنها چهکسانی هستند؟!
آیا پیامبر غیر از علی بن ابیطالب شخص دیگری را به درب مدینۀ علم و اینکه
او فهیمترین امت است توصیف فرموده است؟ آیا این روایات ،به شخص عالم و ولیامری
اشاره نمیفرمایند که امت سزاوار است پس از پیامبر به او مراجعه کنند؟!

قرینۀ دوم :تشبیه اهلبیت به کشتی نوح و باب حطه
حاکم در المستدرک گفته است( :به ما خبر داد) میمون بن اسحاق هاشمی ،احمد بن

 .1ینابیعالمودة :ج 2ص ،333تفسیر فخر رازی :ج 27ص ،165تفسیر ابنعربی :ج 2ص ،219تفسیر قرطبی:
ج 16ص ،23و مقریزی در فضل اهلالبیت ،ص 12بخشی از آن را روایت کرده است.
 .2کنزالعمال :ج 12ص ،103بشارةالمصطفی :ص ،294ینابیعالمودة :ج 2ص ،380خصائص الوحی المبین
للحافظ ابن البطریق :ص ،30تاریخ دمشق :ج 42ص241
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عبدالجبار یونس بن بکیر به ما گفت ،مفضل بن صالح به ما گفت ،از ابواسحاق ،از حنش
کنانی ،گفت :شنیدم ابوذر در حالی که درب کعبه را گرفته بود میگفت :ای مردم ،هرکس
مرا میشناسد ]میداند[ من چهکسی هستم ،و هرکس مرا نمیشناسد من ابوذر هستم .من
از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :مثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است؛ هرکس
سوارش شود نجات یابد و هرکس از آن بازبماند غرق شود ».این حدیث بنابر شروط مسلم
1
صحیح است اما آن دو ،آن را نقل نکردهاند.
و گفته است( :به من خبر داد) احمد بن جعفر بن حمدان زاهد در بغداد ،عباس بن
ابراهیم قراطیسی به ما گفت ،محمد بن اسماعیل احمسی قراطیسی به ما گفت ،مفضل
بن صالح قراطیسی به ما گفت ،از ابواسحاق ،از حنش کنانی ،گفت :شنیدم ابوذر درب
کعبه را گرفته بود و میگفت هرکس مرا میشناسد ]میداند[ من چهکسی هستم ،و هرکس
مرا نمیشناسد من ابوذر هستم .من از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :آگاه باشید
مثل اهلبیت من در میان شما مثل کشتی نوح است نسبت به قومش؛ هرکس سوارش
2
شود نجات یابد و هرکس از آن بازبماند غرق شود».
طبرانی در المعجماالوسط روایت کرده است :حسین بن احمد بن منصور ]بن[ سجاده
به ما گفت :عبدالله بن داهر رازی به ما گفت :عبدالله بن عبد قدوس به ما گفت ،از اعمش،
از ابواسحاق ،از حنش بن معتمر ،گفت :ابوذر غفاری را دیدم که کوبههای درب کعبه را
گفته بود و میگفت هرکس مرا میشناسد ]میداند[ من چهکسی هستم ،و هرکس مرا
نمیشناسند من ابوذر غفاری هستم .من از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :مثل
اهلبیت من در میان شما مثل کشتی نوح است در میان قوم نوح؛ هرکس سوارش شود

 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 2ص343
 .2المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص151
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ّ
نجات یابد و هرکس از آن تخلف کند غرق شود؛ و آنها مثل باب حطه 1در میان بنیاسرائیل
2
هستند».
همچنین گفته است :محمد بن عثمان بن ابیشیبه به ما گفت ،علی بن حکیم اودی
به ما گفت :عمرو بن ثابت به ما گفت ،از سماک بن حرب ،از حنش بن معتمر ،گفت :ابوذر
را دیدم که حلقۀ کعبه را گرفته بود و میگفت من ابوذر غفاری هستم ،هرکس مرا نمیشناسد
من جندب غفاری هستم .از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :مثل اهلبیت من مثل
3
کشتی نوح است .هرکس سوارش شود نجات یابد و هرکس از آن تخلف ورزد غرق شود».
و گفت :محمد بن عبدالعزیز بن محمد بن ربیعه کالبی به ما گفت :پدرم به ما گفت:
عبدالرحمان بن ابیحماد به ما گفت ،از ابوسلمه صائغ ،از عطیه ،از ابوسعید خدری ،گفت:
شنیدم رسول خدامیفرمود« :همانا مثل اهلبیت من مثل کشتی نوح است .هرکس
سوارش شود نجات یابد و هرکس از آن تخلف ورزد غرق شود .همانا مثل اهلبیت من در
4
میان شما مثل باب حطه در بنیاسرائیل است». ...
پیامبر آنها را به کشتی نوح تشبیه فرموده است که هرکس به آن پناه ببرد و
سوارش شود نجات مییابد و هرکس با این توجیه که «بر کوهی جای خواهم گرفت که مرا
از آب حفظ کند» کشتی را ترک نماید و غافل شود از اینکه فقط سوارشدن در کشتی
حفظکننده است ،غرق خواهد شد .همچنین کسی که به آنها پناه برد و از آنها پیروی کند
و دین خود را از آنها برگیرد نجات خواهد یافت؛ برخالف کسی که آنها را ترک کند،
که چنین کسی خود را در جهالتهایی که بر روی یکدیگر انباشتهاند غرق نموده است.

 .1برای معنای باب حطه مراجعه کنید به بقره 58 :و اعراف( 161 :مترجم).
 .2المعجم االوسط :ج 4ص ،10المعجم الصغیر :ج 1ص139
 .3المعجم االوسط :ج 5ص355
 .4المعجم االوسط :ج 6ص85
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سید شرفالدین در المراجعات میگوید:
«و شما میدانی منظور از تشبیه آنها به کشتی نوح این است که هرکس در دین
به آنها پناه برد و فروع و اصول دین را از ائمۀ فرخنده و بابرکت اخذ کند از عذاب آتش
نجات مییابد ،و هرکس از آنها تخلف ورزد مانند کسی است که (در روز طوفان) بر
بلندای کوهی جای بگیرد تا کوه او را از امر خداوند محافظت کند؛ با این تفاوت که او در
آب غرق شده است ،ولی این یکی در «حمیم» (آب داغ جهنم) غرق میشود؛ به خدا پناه
میبریم .علت اینکه آنها به باب حطه تشبیه شدهاند این است که خداوند متعال آن
درب را مظهری از مظاهر تواضع به جاللت خود و خضوع در برابر حکمت خود قرار داده
است ،و به همین علت ،سببی برای آمرزش شد .خداوند اطاعت این امت از اهلبیت
نبیاش و پیروی از ائمهشان را مظهری از مظاهر تواضع به جاللت خود و خضوع در برابر
حکمت خود قرار داده است و به همین علت [ائمه] سببی برای آمرزش شدهاند .این وجه
شبه است و ابنحجر به این وجه شبه پرداخته و پس از ارائۀ این احادیث و احادیث دیگر
شبیه آن گفته است« :و علت تشبیه آنها به کشتی این است که هرکس آنها را دوست
بدارد و آنها را بزرگ بدارد تا نعمت شرافتشان را شکر گوید ،و از هدایت علمایشان اخذ
کند ،از تاریکیهای مخالفتها نجات مییابد ،و هرکس از آن تخلف ورزد در دریای
کفران نعمت غرق ،و در صحراهای طغیان هالک میشود ».تا اینکه میگوید« :و باب
حطه ـیعنی علت تشبیه آنها به باب حطهـ این است که خداوند متعال ورود همراه با
تواضع و استغفار به آن درب را که باب اریحاء یا بیتالمقدس است ،سببی برای آمرزش
قرار داده است و مودت اهلبیت را نیز برای این امت ،سببی برای آمرزش قرار داده
1
است».

سپس سید شرفالدین برای سخن فوق از ابنحجر توضیح نوشته ،میگوید:
«به این سخن وی مراجعه کن و به من بگو او چرا در هیچیک از فروع و عقاید دین

 .1المراجعات :ص78-77
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یا هیچیک از اصول و قواعد فقهی و هیچیک از علوم سنت و کتاب و هیچیک از اخالق
و سلوک و آداب ،از هدایت ائمه چیزی اخذ نکرده است؟ و چرا از آنها تخلف ورزید و
خود را در دریاهای کفران نعمت غرق ،و در صحراهای سرکشی و طغیان هالک نمود؟
خداوند او را بهخاطر همۀ بدیهایی که به ما روا داشت و بهتانهایی که به ما زد
1
ببخشاید».

واحدی گفته است:
«ببینید با تشبیه آنها به کشتی نوح چگونه مردم را به انتساب به والیتشان و
حرکت زیر پرچمشان دعوت کرده ،و ترس خطرات آخرت و هول و فزع آتش آخرت را
مانند دریایی به تصویر کشیده است که سواره را دربرمیگیرد و او را وارد شاهراه منیت
میکند و کشمکشهای بالها را بر او فرو میریزد ،و اهلبیت پیامبر (علیه و
علیهمالسالم) را عامل رهایی از آن ترسها و نجات از هالکتهایش قرار داده است؛ و
همان طور که هنگام تالطم امواج نمیتوان جز با کشتی از دریای خروشان عبور کرد ،از
طوفان جهنم نیز در امان نیست و به خانۀ نعمتها]ی بهشت[ نمیرسد جز کسی که در
والیت اهلبیت رسول (صلوات الله علیه و علیهم) باشد و محبت و خیرخواهیاش فقط
برای آنها باشد و عقیدۀ خود را با والیت آنها محکم سازد؛ زیرا کسانی که از آن کشتی
بازماندند به بدترین جایگاه رسیدند و از دنیا بهسوی غل و زنجیرهای جهنم خارج شدند؛
و همان طور که آنها را به کشتی نوح تشبیه فرمود آنها را مقارن کتاب خدای متعال
2
نیز قرار داد؛ یعنی همراه کتاب ،و زوج تنزیل».

سمهودی در شرح حدیث کشتی گفته است:
«و علت آن این است که از میان قوم نوح برای اهل کشتی ،نجات ثبت شده
ا
است ،و قبال نیز حضرتش به چنگانداختن به ثقلین یعنی کتاب خدا و عترتش تشویق

 .1المراجعات :پاورقی ص77
 .2به نقل از خالصة عبقات االنوار :ج 4ص208
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فرموده و گفته است آن دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند ،و در
بعضی طرق فرموده است خدای لطیف و دانا به من خبر داده است .پس با این کار نجات
را برایشان اثبات فرموده و آنها را راه رسیدن به نجات معرفی کرده ،و به این ترتیب چنگ
انداختن و تمسک مذکور انجام شده است؛ و نتیجهاش عبارت است از تشویق به آویختن
به ریسمان و محبت آنها ،و بزرگداشت آنها ،تا شکری باشد برای نعمت شرافتدهندۀ
آنها و برگرفتن از هدایت و اخالق و عادات نیکوی علمایشان .هرکس آن را اخذ کند
از تاریکی مخالفت نجات یافته و شکر نعمت فراوان را به جا آورده ،و هرکس از آن تخلف
ورزد در دریاهای کفران و جریان طغیان و سرکشی غرق شده و مستوجب آتش شده
1
است».

این تأ کید از سوی پیامبر و توصیف و تشبیه اهلبیت به کشتی نوح و باب حطة
در بنیاسرائیل ،برای چیست؟ آیا این کاری لغو و بیهوده از سوی آن حضرت بوده
است؟! و هرگز چنین نیست!
تمامی اینها برای داللت به این نکته است که آنها همان دژی هستند که هرکس به
آن پناه گیرد از هالکت و تباهشدن حفظ میشود و از غرقشدن در گمراهی بدعتهای
واردشده در دین خداوند سبحان ،در امان میماند؛ بنابراین هرکس از اهلبیت پیروی
کند نجات مییابد و هرکس از آنها تخلف ورزد غرق میشود و سقوط میکند.
حال آیا اشارهای واضحتر از این وجود دارد که مقصود از خلفای دوازدهگانهای که سنت
پیامبر را زنده میکنند و به مردم آموزش میدهند ،آنها هستند؟! اگر مقصود از خلفای
دوازدهگانه آنها نیستند پس چهکسانی هستند؟ تاریخ در برابر شماست؛ آن را با انصاف
بخوانید و تأمل کنید.
پیامبر فرموده است« :علی بن ابیطالب ،باب حطه است .هرکس واردش شود

 .1به نقل از خالصة عبقات االنوار :ج 4ص208
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مؤمن و هرکس از آن خارج شود کافر میشود».

1

نخستین جانشین (خلیفۀ) پیامبر

گفته شد روایتها ،خصوصیات خلفای پیامبر را که پس از ایشان میآیند و سنت
و تعالیمش را به مردم آموزش میدهند بیان فرمودهاند؛ و نیز به آشفتگی و حیرتی اشاره شد
که افراد بسیاری در آن سقوط کردند و نتوانستند خلفایی را که پیامبر بر آنها ترحم
فرموده و آنها را احیاگران و آموزگاران سنت به مردم توصیف فرموده است تشخیص دهند؛
و طبیعی است که آنها همان آموزگاران مردم و علمایی باشند که مردم به آنها رجوع کنند:
َّ
ُ
و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( 2و اگر آن را
ا
به رسول و اولیای امر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند)؛ زیرا
آنها سنت پیامبر را نقل میکنند و به مردم تعلیم میدهند .پس آنها کسانی هستند که
امت برای شناخت حق به سویشان مراجعه میکنند؛ زیرا آنها قادر به آشکارکردن حقایق
و معارف دینی هستند؛ زیرا موازین شریعت محمدی را میشناسند .پیامبر که خودش
شهر علم است ،درب علم را ـکه مردم از آن داخل میشوند تا علوم داخل شهر علم را
بشناسندـ بیان کرده ،و فرموده است« :من شهر علم هستم و علی درب آن است».
حاکم در «مستدرک» روایت کرده است :ابوالعباس محمد بن یعقوب به ما گفت ،محمد
بن عبدالرحیم هروی در رمله به ما گفت ،اباصلت عبدالسالم بن صالح به ما گفت ،ابومعاویه
به ما گفت ،از اعمش ،از مجاهد ،از ابنعباس (رضی الله عنهما) ،گفت :رسول خدا
فرمود« :من شهر علم هستم و علی درب آن است .هرکس قصد شهر کند باید از دربش

 .1کنزالعمال :ج 11ص ،603کشف الخفاء :ج 1ص 204با اختالفی اندک.
 .2نساء83 :
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وارد شود ».این حدیث صحیح است ولی آن دو آن را روایت نکردهاند.

1

همچنین روایت کرده است :به صحت آنچه امام ابوزکریا ذکر کرده است به ما گفت،
یحیی بن معین به ما گفت ،ابوالحسین محمد بن احمد بن تمیم قنطری به ما گفت ،حسین
بن فهم به ما گفت ،محمد بن یحیی بن ضریس به ما گفت ،محمد بن جعفر فیدی به ما
گفت ،ابومعاویه به ما گفت ،از اعمش ،از مجاهد ،از ابنعباس (رضی الله عنهما) ،گفت:
رسول خدا فرمود« :من شهر علم هستم و علی درب آن است .هرکس قصد شهر کند
2
باید از دربش وارد شود».
همچنین روایت کرده است :ابوبکر محمد بن علی ،فقیه امام شاشی قفال در بخاری به
من گفت در حالی که من از او پرسیدم ،نعمان بن هارون بلدی در بلد از اصل کتابش به من
گفت ،احمد بن عبدالله بن یزید حرانی به ما گفت ،عبدالرزاق به ما گفت ،سفیان ثوری به
ما گفت ،از عبدالله بن عثمان بن خثیم ،از عبدالرحمان بن عثمان تیمی ،گفت :از جابر بن
 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج  3ص  .126حاکم پس از نقل این روایت گفته است :اباصلت ،ثقه و معتمد است.
من از ابوالعباس محمد بن یعقوب شنیدم که در «التاریخ» میگفت :از عباس بن محمد دوری شنیدم که میگفت:
از یحیی بن معین دربارۀ اباصلت هروی پرسیدم گفت :ثقه است .گفتم :آیا حدیث «من شهر علم هستم» را از معاویة
بن اعمش روایت نکرده است؟ پاسخ داد :محمد بن جعفر فیدی آن را روایت کرده ،و او ثقه و معتمد است.
از ابانصر احمد بن سهل ،فقیه قبانی که امام روزگار خودش در بخاری بود شنیدم که میگفت :از صالح بن محمد
بن حبیب حافظ شنیدم که وقتی دربارۀ اباصلت هروی از او سؤال شد گفت :ما به همراه یحیی بن معین به حضور
اباصلت رفتیم و بر او سالم کرد .وقتی یحیی رفت من نیز به دنبالش رفتم و به او گفتم :نظرت دربارۀ اباصلت
چیست؟ گفت :او صادق و راستگوست .گفتم :او حدیث اعمش را از مجاهد از ابنعباس از پیامبر روایت میکند
که« :من شهر علم هستم و علی درب آن است .پس هرکس قصد علم کند باید از درب آن وارد شود ».گفت :این
حدیث را فیدی ،از ابومعاویه ،از اعمش روایت کرده ،به همان صورتی که اباصلت روایت کرده است.
 .2المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص .126حاکم پس از نقل این روایت گفته است :حسین بن فهم گفت :این
روایت را اباصلت هروی از ابومعاویه به ما گفته است .حاکم گوید :شخص استفادهکننده از این حدیث باید بداند که
حسین بن فهم بن عبدالرحمان ،ثقه و معتمد و حافظ است( ،و برای این حدیث) شاهدی از حدیث سفیان ثوری با
سند صحیح وجود دارد.
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عبدالله شنیدم که میگفت :از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :من شهر علم هستم
1
و علی درب آن است .هرکس قصد علم کند باید از درب وارد شود».
طبرانی روایت کرده است :معمری و محمد بن علی صائغ مکی به ما گفتند :عبدالسالم
بن صالح هروی به ما گفت ،ابومعاویه به ما گفت ،از اعمش ،از مجاهد ،از ابنعباس ،گفت:
رسول خدا فرمود« :من شهر علم هستم و علی درب آن است .هرکس قصد علم کند
2
باید از دربش وارد شود».
ابنعبدالبر روایت میکند از پیامبر که فرمود« :من شهر علم هستم و علی درب آن
3
است .هرکس قصد علم کند باید از دربش وارد شود».
همچنین روایت کرده است که پیامبر شهر حکمت و خانۀ حکمت است و علی درب
آن .بسیاری از محدثین این حدیث را نقل کردهاند .برخی از این روایات تقدیم حضور
میشود:
مناوی گفته است :از پیامبر روایت شده است« :من خانۀ حکمت هستم».

4

 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص126
 .2المعجم الکبیر :ج 11ص55
 .3االستیعاب :ج ،3ص  ،1102فتنی بعد از نقل این حدیث گفته است« :من شهر علم هستم و علی درب آن
است ».این را از حدیث علی و ابنعباس و جابر آورده است .میگویم :عالئی این حدیث را جعلی دانسته و در این
حکم ،تابع ابنجوزی بوده است؛ اما طریق این حدیث به درجۀ حسن است و ضعیف نیست ،چه برسد به اینکه جعلی
بوده باشد .ابنحجر گفته است :حاکم آن را صحیح دانسته و ابنجوزی با او مخالفت کرده و تکذیبش نموده است؛
اما نظر درست بر خالف هر دو است و این حدیث حسن است ،نه صحیح و نه کذب .تذکرةالموضوعات :ص95
 .4طیبی گوید :شاید شیعه به این تمثیل چنگ بیندازند که اخذ علم و حکمت مخصوص اوست و فراتر از او به
ُ
دیگری نمیرسد مگر با واسطۀ او؛ زیرا به خانه از دربش وارد میشوند و خداوند متعال میفرماید :و اتوا ُالب ُیوت
من أبوابها( به خانهها از درهایش وارد شوید)؛ ولی آنها دلیل قاطعی در این خصوص در دست ندارند؛ زیرا خانۀ
بهشت فراختر از خانۀ حکمت نیست در حالی که هشت درب دارد .پایان.
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قاری گوید« :معنای حدیث این است که علی دربی از دربهای آن است؛ ولی این تخصیص ،نوعی از بزرگداشت را
میرساند و او چنین است؛ زیرا او در مقایسه با برخی از صحابه ،بزرگترین و داناترینشان است .از جمله شواهدی که
داللت میکند همۀ اصحاب بهمنزلۀ دربها هستند این سخن پیامبر است که اصحاب من همانند ستارگان
هستند؛ به هرکدام که اقتدا کنید هدایت میشوید؛ و این حدیث اشاره به اختالف مراتب نور اصحاب در هدایتشدن
دارد ».تحفة االحوذی :ج 10ص155
میگویم :الزم است خوانندۀ گرامی به تالش زشت طیبی توجه کند که چطور سعی میکند علی را یکی از دربها
معرفی کند و دیگران نیز سعی میکنند دربهایی برای شهر علم به تصویر بکشند با این استدالل که بهشت ،هشت
درب دارد .من نمیدانم آیا کسی که اندکبهرهای از علم داشته باشد آیا ممکن است چنین استداللی مطرح کند!
دربهای هشتگانۀ بهشت چه ربطی به حدیث پیامبر دارد که تصریح میکند شهر علم یک درب دارد ،نه
دربهای متعدد؟!
ا
بهعالوه آیا واقعا طیبی نمیداند که همگان به مراجعه به علی بن ابیطالب در معضالت ،اجماع داشتهاند ،و
اگر آن صحابه درب یا بابهایی بودند پس چرا ]خودشان[ به او مراجعه میکردند؟! در صفحات بعدی خواهیم دید
دیگران به او مراجعه میکردهاند.
و آیا طیبی نمیداند پیامبر گواهی داده است که عترتش داناترین مردم پس از او هستند و از پیشیگرفتن از آنها
نهی فرموده است؟!
طبرانی روایت کرده است :محمد بن عبدالله حضرمی به ما گفت ،جعفر بن حمید به ما گفت ،عبدالله بن بکیر غنوی
ّ
به ما گفت ،از حکیم بن حبیر ،از ابوطفیل ،از زید بن ارقم گفت :رسول خدا فرمود« :من مقدم بر ] شما
هستم ،و شما به حوضی وارد میشوید که پهنایش میان صنعاء تا بصری است و در آن پیالههای از طال و نقره به
تعداد ستارگان هست .پس دقت کنید پس از من چگونه با ثقلین رفتار میکنید .مردی برخاست و گفت ای رسول
خدا ،ثقلین چیست؟ رسول خدا فرمود :ثقل بزرگتر کتاب خداست که سببی است که یک طرفش در دست خدا
و طرف ]دیگر[ آن در دست شماست؛ به آن چنگ بیندازید تا هرگز نابود و گمراه نشوید .ثقل کوچکتر عترت من
است و این دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند .من این را از پروردگارم برای آن دو درخواست
کردم .بر آن دو پیشی نگیرید و به آن دو چیزی تعلیم ندهید؛ زیرا آنها از شما داناترند ».المعجمالکبیر :ج 3ص66
و در روایت دیگر فرمود« :دقت کنید پس از من چگونه با ثقلین رفتار میکنید .شخصی ندا داد ثقلین چیست ای
رسول خدا؟ فرمود :کتاب خدا که یک طرفش به دست خدای عزوجل است و طرف ]دیگر[ آن به دست شماست؛
به آن چنگ بیندازید تا گمراه نشوید .و نیز عترتم .خدای لطیف دانا به من خبر داد که آن دو از هم جدایی ندارند تا
در حوض بر من وارد شوند؛ و من این را از پروردگارم برای آن دو درخواست کردم؛ پس بر آنها پیشی نگیرید که
هالک میشوید و از آنها عقب نمانید که هالک میشوید .و به آنها چیزی نیاموزید ،چرا که آنها داناتر از شما
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هستند .سپس دست علی را گرفت و فرمود :هرکس من نسبت به او از خودش سزاوارتر هستم علی ،ولی و
سرپرست اوست .خدایا هرکه در والیت او باشد متولیاش باش و هرکس با او دشمنی کند با او دشمنی کن ».المعجم
الکبیر :ج 5ص166
با وجود گواهی پیامبر به اینکه عترتش داناترین مردم پس از اویند و اینکه از پیشیگرفتن بر آنها نهی فرموده
است ،و سید عترت علی بن ابیطالب است ،آیا این توجیه بیمارگونهای که طیبی ارائه کرده ،درست است؟
خواننده باید دقت کند و گفتۀ طیبی و مناوی را مقایسه کند که پس از نقل حدیث «من شهر علم هستم و علی درب
آن است؛ هرکس قصد علم کند باید از درب آن وارد شود» گفته است :مصطفی شهر جامع معانی همۀ ادیان
است و شهر باید دربی داشته باشد و حضرتش خبر داده است که درب آن شهر ،علی است .خداوند او را گرامی بدارد.
پس هرکس راه او را برگیرد ،وارد شهر شود و هرکس در راه او خطا کند ،در راه هدایت خطا کرده است؛ و افراد موافق
و مخالف و دشمن و همپیمان به اعلمیت او گواهی دادهاند .کالباذی روایت کرده است که مردی از معاویه سؤالی
کرد و او گفت :از علی بپرس ،او داناتر از من است .مرد گفت :پاسخ تو را میخواهم .گفت :وای بر تو که از مردی
کراهت داری که رسول خدا دانش او را گرامی و عزیز داشته و بزرگان صحابه به این نکته دربارۀ او اعتراف
میکنند و ُعمر اشکالهای خود را از او میپرسید .مردی پیش عمر رفت و سؤالی پرسید .او گفت :علی اینجاست از
او بپرس .گفت :میخواهم از تو بشنوم ای امیرالمؤمنین .عمر گفت :برخیز ،خداوند پایت را بشکند .سپس نام مرد
را از دفترش حذف کرد .از چند طریق روایت صحیح رسیده است که عمر از گروهی که علی در میانشان نبود «تعوذ»
میکرد (به خدا پناه میبرد) و حتی او را نزد خود نگه داشت و مسئولیت فرستادن به جایی را به او نداد تا در مشکالت
با او مشورت کند .حافظ عبدالملک بن سلیمان روایت کرده است ،گفت :به عطا گفته شد آیا احدی از صحابه هست
که فقیهتر از علی باشد؟ گفت :به خدا قسم نه .حرالی گفته است :اولین و آخرین میدانند که فهم کتاب خدا منحصر
به علم علی است و هرکس این را نداند از دربی گمراه شده است که خداوند پشت آن درب ،حجاب را از دلها
برمیدارد تا یقینی که با پردهبرداری از حجاب محقق میشود و تغییر نمیکند محقق گردد ...فیضالقدیر شرح
الجامع الصغیر :ج 3ص.60
با وجود وضوح این مسئله چرا طیبی رنج و زحمت تأویل و جهتدهی را متحمل شده است؟ چرا حقایق واضح را
میپیچاند؟!
با آنچه گذشت ،بطالن گفتۀ علی بن محمد علوی در «دفع االرتیاب عن حدیث الباب» را میفهمیم (ص )11که در
توضیح حدیث «علی درب مدینۀ علم است» میگوید :این حدیث به آن معناست که همۀ علم و حکمتی که در شهر
و خانۀ حکمت قرار دارد راه خروجش از این درب است؛ لذا پس از آن آمده است که هرکس علم یا حکمت بخواهد
باید از این درب وارد شود؛ و در آن حصر مورد ادعایی وجود دارد که فرض میگیرد غیر از شخص محصور ،کس
دیگری نیست ،اما در حقیقت هست [و مقصود او این است که فقط علی درب شهر علم نیست و افراد دیگری هم
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درب علم هستند( .مترجم)] با این بیان که وقتی گوینده بداند کسی به صفت نهایت و بلندی رسیده است جایز است
از روی مبالغه این صفت را در او منحصر کند؛ گویا او در آن صفت ،یگانه است ،اما در حقیقت این طور نیست .پس
این دربی که علم شهر از آن خارج میشود یا کسی که حکمت خانه از او خارج میشود از روی مبالغه ،علی
است در حالی که غیر علی نیز در برگرفتن علم شهر یا حکمت خانه از طریق این درب ،با علی شریک است؛ اما
چون بیشتر این علم را علی حمل میکند بر او عنوان درب اطالق شده است و دلیلش این است که او داناترین
صحابه است .پایان.
توجه داشته باشیم که او تالش میکند با توجیه احادیث پیامبر اشخاص دیگری غیر از علی بن ابیطالب را
در خصوصیت «درب شهر علم بودن» شریک کند؛ همان احادیثی که بر انحصار «درب» به علی داللت میکنند؛
با این توجیه که این حصر و انحصار مورد ادعا ،از روی مبالغه بوده است؛ چراکه علی داناترین صحابه است و به
همین دلیل لفظ باب بر او اطالق شده است و این ،با باببودن دیگران برای شهر علم منافاتی ندارد.
اینچنین تأویلهای باطلی را شاهد هستیم که بدون هیچ دلیل علمی ارائه کردهاند .آری ،دلیل این تأویالت ،مبانی
و بنیانهای فکری است که با مضامین متون سازگار نیست و حتی تالش میکنند متون را طبق آن مبانی تأویل
کنند.
اما گفتۀ «قاری» مبنی بر اینکه تخصیص به ذکر علی برای بزرگداشت بوده ،و به این دلیل بوده که او بزرگترین
و داناترین صحابه بوده است ،البته بهطور قطع و یقین علی بزرگترین و فاضلترین صحابه بود و حقیقت این
ا
است که مقایسۀ علی با دیگران مقایسۀ درستی نیست؛ اما قاری ،تخصیص به ذکر او را صرفا بهعنوان
بزرگداشت او معرفی میکند ،با این قصد که سایر صحابه را بهعنوان دربهای ]دیگر[ شهر علم معرفی کند و با
حدیث «اصحاب من همانند ستارگان هستند؛ به هرکدام که اقتدا کنید هدایت میشوید» استدالل میکند؛ البته با
وجود وجه متمایزکننده در میزان و درجۀ هدایتشدن از طریق دربهای دیگر .این در حالی است که بسیاری از
علما به دروغینبودن و صحتنداشتن نسبت این حدیث به پیامبر تصریح کردهاند که یا بهدلیل مجهولبودن
راوی آن بوده ،یا بهدلیل مخالفتش با تعالیم دین اسالمی و سنت نبی کریم.
ابنعبدالبر در جامع بیان العلم و فضله :ج 2ص 91گوید« :ابو عمر گفته است این سند ،فاقد حجیت است؛ زیرا
حرث بن غصین مجهول و ناشناخته است».
و بیهقی دربارۀ آن میگوید« :این حدیثی مشهور است Tدر حالی که سندهایش همگی ضعیفاند و چیزی از آن
سندها ثابت نشده است ».تخریج االحادیث و اْلثار للزیلعی :ج 2ص230
و ابن حزم در توضیح حدیث «اصحاب من مثل ستارگاناند ،به هرکدام که اقتدا کنید هدایت میشوید» میگوید:
ابومحمد گفته است :این فاسدترین سخنی است که وجود دارد؛ زیرا اگر اختالف رحمت باشد پس اتفاق نظرات،
خشم و غضب است؛ و این سخنی است که هیچ مسلمانی نمیگوید؛ زیرا یا باید اتفاق نظرات باشد ،یا اختالف؛ و
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چیزی جز رحمت یا غضب وجود ندارد .اما این حدیث مذکور ،باطل و جعلی و ساختۀ اهل فسق است .اْلحکام :ج5
ص .642او سپس برای قطعیت جعلیبودنش ،دالیلی میآورد.
و «شیخ محمود ابوریه» در کتاب خود اضواء علی السنة المحمدیة ص 344میگوید« :کسانی که به عدالت همۀ
صحابه معتقدند از جمله دالیلی که اتکا میکنند این است که میگویند رسول خدا فرمود :اصحاب من مانند
ستارگاناند ،به هرکدام که اقتدا کنید هدایت میشوید .و در روایت دیگر :سخن هرکدام را که اخذ کنید  ...اما این
حدیث باطل است و اصل و ریشهای ندارد».
با چشمپوشی از سند آن ،نمیتوان مضمون آن را پذیرفت؛ زیرا محال است پیامبر ما را به متعبدشدن به چیزهای
متناقض امر کند؛ زیرا تناقض رفتار صحابه ،آشکارتر از خورشید میان روز است .سیرۀ صحابه و تناقضاتشان ،و
توصیفات نفاق و گمراهی که برای یکدیگر به کار میبردند و حتی کارزار و کشتن یکدیگر ،در برابر خواننده قرار دارد.
حال مسلمان چگونه باید اقتدا کند؟ به قاتل یا مقتول؟!
بهعالوه حتی بعضی از آنها ـهمان طور که پیامبر خبر داده استـ از اسالم مرتد شدهاند!
بخاری روایت کرده است :از احمد بن شبیب بن سعید حبطی ،پدرم به ما گفت ،از یونس ،از ابنشهاب ،از سعید بن
مسیب ،از ابوهریره ،که او میگفت رسول خدا فرمود« :در روز قیامت گروهی از اصحابم بر من وارد میشوند در
حالی که جلوی ورود آنها به حوض گرفته میشود .میگویم پروردگارا اینان اصحاب من هستند ،و میگوید تو
نمیدانی آنها پس از تو چه کردند؛ آنها بر پاشنۀ خود به عقب برگشتند».
و گفت :احمد بن صالح به ما گفت ،ابنوهب به ما گفت ،یونس به من خبر داد ،از ابنشهاب ،از ابنمسیب که او
دربارۀ اصحاب پیامبر حدیث میخواند که پیامبر فرمود« :مردانی از اصحابم در حوض بر من وارد میشوند
و با تازیانه از حوض منع میشوند .میگویم پروردگارا اینان اصحاب من هستند .میگوید تو نمیدانی پس از تو چه
کردند؛ آنها بر سنت پیشینیان خود ،به عقب برگشتند ».صحیح بخاری :ج 7ص208
اینها چگونه میتوانند رهبرانی باشند که مردم به وسیلهشان هدایت شوند؟!
به همین دلیل برخی افراد با نقلکردن از پیامبر به تفسیر این حدیث پناه بردهاند ،نه با نظرات و اجتهادات و
فتاوای خودشان .ابنعبدالبر پس از سخنی طوالنی میگوید :این برای شما روشن میسازد که فرمایش پیامبر:
اصحاب من مانند ستارگاناند ،بنا به تفسیر مزنی و دیگر صاحبنظران ،در نقل بوده است؛ زیرا همۀ آنها ثقه و معتمد
و عادل و پسندیده بودند .پس قبولکردن آنچه هریک از آنها نقل کرده و با آن بر پیامبر شهادت داده ،واجب
است و اگر در نظرات و اجتهادات خود مانند ستارگان بودند ،در هنگام اختالف و پراکندگی ،ابنعباس به ّ
مسور
میگفت تو ستارهای و من ستارهام و اشکالی بر تو نیست و به سخن هریک از ما که اقتدا کند هدایت میشود و
نیازی به طلب ّبینه و (برهان) از سنت بر درستی سخنش ندارد .التمهید :ج 4ص263
در پایان این پانوشت مایلم عباراتی را از غزالی از کتابش «المستصفی» نقل کنم .وی میگوید :سخن صحابی یکی
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و در روایت «من شهر حکمت هستم و علی درب آن است» 1،یعنی علی بن ابیطالب
همان دربی است که از آن به حکمت وارد میشوند .جدای از اینکه این مرتبه بسیار رفیع،
و این منقبت بسیار بلند است ،کسی که بپندارد مقصود از این سخن پیامبر که «علی
درب آن است» یعنی او رفعت و برتری دارد ،در حقیقت برای غرض فاسد خود سخنی
2
ضعیف بر زبان رانده که او را بینیاز نمیکند و غرضش را برآورده نمیسازد.
و در ینابیعالمودة آمده است :از امام علی روایت شده است که رسول خدا فرمود:
3
«من خانۀ علم هستم و علی درب آن است».

از اصول موهوم است و عدهای قائل شدهاند به اینکه مذهب صحابه ،بهطور مطلق ،حجت است ،و عدهای قائل
شدهاند که اگر برخالف قیاس باشد حجت است ،و عدهای قائل شدهاند که حجت فقط در سخن ابوبکر و عمر است
چون پیامبر فرموده است :به کسانی که پس از من هستند اقتدا کنید .و عدهای قائل شدهاند به اینکه حجت در
سخن خلفای راشدین در صورتی است که اتفاقنظر داشته باشند .از نظر ما همۀ این سخنان باطل است؛ زیرا کسی
که ممکن است دچار خطا و فراموشی شود و عصمتش ثابت نشده است ،در سخنش حجتی وجود ندارد .چگونه
می توان با سخنان آنان احتجاج نمود در حالی که امکان خطا دارند؟ و چگونه بدون حجت متواتر ،عصمتشان ادعا
میشود؟ و چگونه عصمت گروهی تصور میشود که اختالفشان جایز و ممکن است؟ و چگونه دو معصوم دچار
اختالف میشوند؟ چگونه این ممکن است ،در حالی که صحابه بر جواز مخالفت صحابه اتفاقنظر دارند؟ ابوبکر و
عمر کسی را که با اجتهاد آنها مخالفت کرد انکار نکردند ،بلکه در مسائل اجتهاد بر هر مجتهدی واجب کردند که
از اجتهاد خودش تبعیت کند .پس نبودن دلیل بر عصمت ،و وقوع اختالف در میانشان ،و تصریح آنها به جواز
مخالفتشان ،سه دلیل قاطع است ».المستصفی ،غزالی :ص168
بنابراین توصیف ستارگانی که مسلمان به هرکدام اقتدا کند هدایت میشود ،فقط برای عترت پیامبر درست است؛
زیرا آنها نور واحدی هستند که اختالفی در میانشان نیست؛ زیرا آنها از خداوند سبحان هستند :و لو کان من
ا ا
ا
ُ
عند غیر الله لوجدوا فیه اختالفا کثیرا( اگر از سوی غیر خدا بود قطعا در آن اختالف فراوانی مییافتند)( .نساء:
)82
 .1علل دار قطنی :ج 3ص247؛ تاریخ بغداد :ج 11ص204؛ تهذیبالکمال :ج 21ص277
 .2فیض القدیر شرح الجامع الصغیر :ج 3ص60
 .3ینابیع المودة لذوی القربی :ج 2ص170

نکتۀ پنجم :تعیین مقصود از اولیاالمر 101 ................................. ................................

به همین ترتیب دیگر روایاتی که بیان میکنند درب علم رسول خدا منحصر به علی
بن ابیطالب است .پس علی آن عالم و دانای مطلق است ،و هیچکسی از صحابه به
هیچ عنوان با او مقایسه نمیشود؛ به همین دلیل از عایشه روایت شده است ،گفت« :چه
کسی به شما فتوا داد عاشورا روزه بگیرید؟ گفتند :علی .گفت :او داناترین مردم به سنت
1
است».
همچنین پیامبر فرمود« :داناترین امت من پس از من ،علی بن ابیطالب است».

2

از ابنمسعود روایت شده است ،گفت :در محضر پیامبر بودم .از او دربارۀ علی
(خداوند او را گرامی بدارد) سؤال کردند .فرمود« :حکمت به ده بخش تقسیم شده است؛
ُ
به علی نه بخش داده شد و به مردم یک بخش».
و نیز فرمود« :قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر حرفی باطنی و ظاهری دارد و
3
علم ظاهر و باطن آن نزد علی است».
بنابراین علی بن ابیطالب همان عاصم و نگهدارنده است ،و رسول خدا به
تمسکجستن به او دستور داده است.
از سعید بن جبیر ،از ابنعباس روایت شده است ،گفت :نزد پیامبر بودیم .یک اعرابی
َّ
آمد و گفت :ای رسول خدا ،شنیدم میفرمودی :و ْاعتص ُموا بح ْبل الله جمیعا( و همگی
به ریسمان خدا چنگ زنید) .آن ریسمانی که باید به آن چنگ بزنیم کدام است؟ پیامبر
4
دستش را به دست علی زد و فرمود« :به این چنگ بزنید .او ریسمان محکم الهی است».

 .1ینابیع المودة لذوی القربی :ج 2ص170
 .2کنز العمال :ج 11ص614
 .3فیض القدیر شرح الجامع الصغیر :ج 3ص60
 .4ینابیع المودة لذوی القربی :ج 1ص356
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با وجود تمامی آنچه تقدیم شد ،برای شناسایی خلفای دوازدهگانه هیچ ابهام و پوشیدگی
و بهانهای برای شخص بهانهگیر باقی نمیماند .اولین خلفا ،علی بن ابیطالب است و
سپس فرزندانش هستند .آیا واضحتر از این میشود؟!

خالفت سقیفه از نقل حدیث سنت پیامبر جلوگیری میکند
دانستیم مشخصۀ بارز و برجستۀ صفات خلفایی که بعد از پیامبر میآیند این است
که حدیث پیامبر را روایت میکنند و سنت پیامبر را به مردم تعلیم میدهند .حال الزم
است ببینیم آیا این توصیف بر کسی که پس از پیامبر ادعای خالفتش را کرده است
منطبق بوده است؟
میدانیم خالفت سقیفه از نقل روایت سنت نبوی جلوگیری کرده است .این موضوعی
ا
است که جای بحث بسیار دارد ،اما عجالتا باید ببینیم خالفت سقیفه با سنت پیامبر چه
کرده است .ابوبکر پس از وفات پیامبر مردم را جمع کرد و گفت:
«شما از رسول خدا سخنانی میگویید که در آن دچار اختالف میشوید و پس از شما،
اختالف مردم شدیدتر خواهد بود .از رسول خدا چیزی نقل نکنید و هرکس از شما سؤال
1
کرد بگویید کتاب خدا در میان ماست ،حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانید».

حاکم در المستدرک روایت کرده است( :به ما حدیث گفت) ابوالعباس محمد بن یعقوب،
محمد بن عبدالله بن عبدالحکم خبر داد ،ابنوهب خبر داد و گفت :شنیدم سفیان بن
عیینه حدیث میگفت از بیان ،از عامر شعبی ،از قرظة بن کعب ،گفت« :به قصد عراق
خارج شدیم و عمر بن خطاب با ما پیاده به "صرار" آمد و وضو گرفت و سپس گفت :آیا
میدانید چرا با شما پیاده آمدم؟ گفتند :آری ،ما اصحاب رسول خدا هستیم و تو ما را
بدرقه کردی .گفت :شما به روستایی میروید که صدای قرآنخواندنشان همچون صدای
 .1السنة المحمدیة ،للشیخ محمد ابوریه :ص ،47به نقل از تذکرة الحفاظ ذهبی :ج 1ص3
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زنبور است 1.احادیث را به آنها نگویید که شما را مشغول میکنند .فقط قرآن بگویید و از
روایات رسول خدا کم روایت کنید .بروید و من شریک شما هستم .وقتی به قرظه وارد
شد آنها گفتند :به ما حدیث بگو .گفتند :ابنخطاب از این کار نهی کرده است».
سند این حدیث صحیح است و طرق متعددی دارد که قابل جمع و بحث است؛ و قرظة
بن کعب انصاری یک صحابی است که از رسول خدا حدیث شنیده است و یکی از شروط
ما برای صحابه این است که آنها را محدود نکنیم ،و اما دربارۀ دیگر روایات او ،آن دو به
2
آنها احتجاج کردهاند.
آنها حتی سنت پیامبر را سوزاندهاند؛ طبق گفتۀ عایشه ،ابوبکر چنین کاری کرده
است .عایشه گفته است:
«پدرم احادیث رسول خدا را جمع کرد؛ پانصد حدیث بود .یک شب تا صبح بیدار
بود و بسیار ناآرامی میکرد .من نگران شدم و گفتم :شکایتی یا خبری به شما رسیده که
مضطرب هستی؟ وقتی صبح شد گفت :دخترم احادیثی را که نزدت هست بیاور .احادیث
را آوردم و گفت آتشی روشن کنند و سپس احادیث را سوزاند و گفت :میترسم بمیرم و
این احادیث نزد تو باشد و در میان آنها احادیثی از مردی باشد که تو او را امین و معتمد
دانستهای ولی آنگونه که به من گفته است نباشد ،و من در نقل حدیث از او پیروی کرده
3
باشم».

حتی احادیث جعل شدند و ـهمان طور که در روایات گفته شده است و خواهد آمدـ رسول
خدا بارها فرموده بود مردم به او دروغ خواهند بست .احادیثی از زبان پیامبر دربارۀ

 .1تشبیه صدای قرآنخواندن به صدای زنبور یک تعریف و تمجید است( .مترجم)
 .2المستدرک للحاکم النیسابوری :ج 1ص ،102و ذهبی نیز در تلخیص مستدرک آن را صحیح دانسته و از او
پیروی کرده است.
 .3کنز العمال :ج 10ص285
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نهی از نوشتن کالم پیامبر جعل شده است .احمد در مسند خود روایت کرده است:
عبدالله به ما گفت ،پدرم به ما گفت ،شعیب بن حرب به ما گفت :همام به ما گفت :زید بن
اسلم به ما گفت ،از عطاء بن یسار ،از ابوسعید ،گفت :رسول خدا فرمود« :از من چیزی
ننویسید .هرکس از من چیزی نوشته است ،باید نابودش کند 1».در همان زمانی که میبینیم
پیامبر بر اهمیت ّ
سنت و نوشتن و نقل آن در بسیاری از روایات ،تأ کید کرده است!
احمد در مسند روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،عبدالصمد به
ما گفت ،همام به ما گفت ،زیاد به ما گفت ،از عطاء بن یسار ،از ابوسعید خدری ،رسول
ا
خدا فرمود« :از من حدیث بگویید و به من دروغ نبندید .هرکس عمدا به من دروغ ببندد
2
جایگاه خود را از آتش برگرفته است؛ و از بنیاسرائیل حدیث بگویید و اشکالی ندارد».
هیثمی روایت کرده است :از ابوقرصافه ،گفت :رسول خدا  فرمود« :آنچه را از من
میشنوید حدیث کنید ،و برای کسی حالل نیست به من دروغ ببندد .هرکس به من دروغ
ببندد یا غیر از آنچه گفتهام به من نسبت دهد در جهنم برایش خانهای ساخته میشود که
3
در آن بخورد و بیاشامد».
صنعانی در المصنف روایت کرده است :عبدالرزاق به ما خبر داد ،از معمر ،از حسن،
ا
گفت :پیامبر فرمود« :از من حدیث بگویید و اشکالی ندارد؛ اما کسی که عمدا به من
4
دروغ ببندد باید جایگاه خود را از جهنم برگیرد».
نسائی روایت کرده است :خبر داد فضل بن عباس بن ابراهیم ،گفت :عفا به ما گفت:
همام به ما گفت :زید بن اسلم به ما گفت ،از عطاء بن یسار ،از ابوسعید خدری ،از پیامبر

 .1مسند احمد :ج 3ص12
 .2مسند احمد :ج 3ص46
 .3مجمع الزوائد :ج 1ص148
 .4المصنف ،عبدالرزاق صنعانی :ج 11ص261
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که فرمود« :از بنیاسرائیل حدیث بگویید و اشکالی نیست ،و از من حدیث بگویید ولی به
1
من دروغ نبندید».
ابویعلی روایت کرده است :زهیر به ما گفت ،عبدالصمد به ما گفت ،همام به ما گفت،
یحیی به ما گفت ،از ابونضره ،از ابوسعید ،پیامبر فرمود« :از من حدیث بگویید و اشکالی
ندارد .از من حدیث بگویید ولی به من دروغ نبندید ،و کسی که عامدانه به من دروغ ببندد
2
جایگاه خود را از آتش برگرفته است؛ و از بنیاسرائیل حدیث بگویید و اشکالی ندارد».
رامهرمزی روایت کرده است :محمد بن یعقوب اهوازی به ما گفت ،اسحاق بن ضیف
به ما گفت ،ایوب بن علی به ما گفت :زیاد بن سیار به ما گفت :عزة دختر عیاض به ما
گفت ،از جدش اباقرصافه که اسمش جندرة بن خیشنه است شنیده که میگفت :رسول
خدا فرمود« :آنچه را از من میشنوید از من حدیث بگویید ،و جز حق نگویید ،و کسی
که چیزی را که من نگفتهام به من نسبت دهد در جهنم برایش خانهای ساخته میشود که
3
در آن افکنده میشود».
طبرانی روایت کرده است :محمد بن حسن بن قتیبه به ما گفت ،ایوب بن علی بن
هیصم به ما گفت ،زیاد بن سیار به ما گفت ،از عزة ،گفت :از اباقرصافه شنیدم که میگفت:
رسول خدا فرمود« :آنچه را از من میشنوید حدیث بگویید ،و برای کسی حالل نیست
به من دروغ ببندد .هرکس به من دروغ ببندد و چیزی غیر از آنچه گفتهام بگوید در جهنم
4
برایش خانهای ساخته میشود که در آن بخورد و بیاشامد».
پس آن کسی که پس از پیامبر سنت را زنده و در میان مردم منتشر میکند و به آنها

 .1السنن الکبری :ج 3ص431
 .2مسند ابییعلی :ج 2ص416
 .3الحد الفاصل ،للرامهرمزی :ص172
 .4المعجم الکبیر :ج 3ص18
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تعلیم میدهد چهکسی است؟ آیا او کسی است که از ّ
سنت ،جلوگیری میکند و آن را
میسوزاند؟! یا کسی است که آن را در میان مردم منتشر میکند؟! و همان کسی است که
پیامبر و همچنین اشخاص دور و نزدیک به اینکه او درب شهر علم است شهادت
دادهاند؟!
آیا کسی که سنت رسول خدا را زنده میکند همان خلیفه و جانشین پس از پیامبر

نیست ،به همان صورتی که در روایات «خداوند خلفایم را رحمت کند» و دیگر روایات آمده
است؟!

امامت علی در روایات اهلسنت و جماعت
روایات بسیاری نزد اهلسنت و جماعت بر امامت علی بن ابیطالب داللت داشتهاند
اما آنها تالش کردهاند این روایات را با استدالل به ضعف سند ـبا تکیه بر دالیل واهیـ
ساقط کنند؛ گاهی بهدلیل شیعهبودن راویان ،و گاهی بهدلیل منفرد بودن راوی در روایتی
که کرده است؛ همچنین میبینیم با استفاده از دستاویزهای گوناگون میخواهند روایاتی را
که به مقام اهلبیت تصریح میکنند ساقط نمایند؛ و حتی چه بسا قاعدۀ آنها ،مقتضای
صحیحنبودن روایاتی باشد که به فضایل اهلبیت تصریح میکند؛ و ما میتوانیم این
نکته را با توجه به قرائت روایات دریابیم.
حاکم در مستدرک روایت کرده است ،میگوید( :به من حدیث گفت) ابوبکر محمد بن
علی فقیه و امام شاشی در بخاری ،نعمان بن هارون بلدی به ما گفت ،ابوجعفر احمد بن
عبدالله بن یزید حرانی به ما گفت ،عبدالرزاق به ما گفت ،سفیان ثوری به ما گفت ،از عبدالله
بن عثمان بن خیثم ،از عبدالرحمان بن عثمان ،گفت :شنیدم جابر بن عبدالله (رضی الله
عنهما) میگفت :از رسول خدا شنیدم در حالی که بازوی علی بن ابیطالب را گرفته بود
میفرمود« :این امیر نیکان ،و قاتل فاجران و گناهکاران است .کسی که یاریاش کند یاری
میشود ،و کسی که خوارش کند خوار میشود ».سپس آن را با صدای بلند فرمود .سند این

نکتۀ ششم :وجوب عرضهداشتن هنگام نزاع 107 ......................... ................................

حدیث صحیح است ولی آن دو روایتش نکردهاند.

1

همچنین گفته است( :به ما حدیث گفت) ابوبکر بن اسحاق ،محمد بن ایوب خبر داد،
عمرو بن حصین عقیلی به ما گفت ،یحیی بن عالء رازی خبر داد ،هالل بن ابوحمید به ما
گفت ،از عبدالله بن اسعد بن زراره ،از پدرش ،گفت :رسول خدا فرمود« :سه چیز دربارۀ
علی بر من وحی شده است :او سید مسلمانان است ،امام متقیان است ،و پیشوای ّ
غر
2
المحجلین (سپیدرویان) است ».سند این حدیث صحیح است اما آن دو روایتش نکردهاند.
در همان وقتی که میبینیم حاکم نیشابوری بر صحت این دو حدیث تأ کید میورزد
دیگران را میبینیم که مضامینی را که در این دو حدیث آمده است ،تضعیف میکنند؛ برخی
با این توجیه که در سند روایت ،راویان شیعه وجود دارند ،یا فالنی منفرد به این حدیث است،
و دیگر صفاتی که احادیث پیامبر را با آنها توصیف میکنند.

نکتۀ ششم :وجوب عرضهداشتن هنگام نزاع
افراد بسیاری در توضیح این آیۀ کریم ،و عرضهداشتن به فیصلهدهندگانی که اطاعتشان
واجب است دچار لغزش شدهاند؛ زیرا این آیه ،ارجاع به خداوند سبحان و فرستادهاش را
 . 1مستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص129؛ تاریخ بغداد :ج 4ص .441قندوزی روایت کرده است :ابوطاهر
عبدالغفار بن محمد بن جعفر مؤدب به ما گفت ،ابوالفتح محمد بن حسین بن احمد ازدی حافظ به ما گفت ،محمد
بن عبدالله صیرفی و علی بن ابراهیم بلدی و جماعتی به ما گفتند :احمد بن عبدالله بن یزید مؤدب ابوجعفر سامری
به ما گفت ،عبدالرزاق به ما گفت ،سفیان ثوری به ما خبر داد ،از عبدالله بن عثمان بن خثیم ،از عبدالرحمان بن
بهمان ،گفت :از جابر بن عبدالله شنیدم که میگفت :از رسول خدا شنیدم در حالی که بازوی علی را در روز حدیبیه
گرفته بود میفرمود« :این امیر نیکان و قاتل گناهکاران است .کسی که یاریاش کند یاری میشود ،و کسی که
خوارش کند خوار میگردد ».ینابیع المودة لذوی القربی :ج 2ص238
 .2المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص ،137کنز العمال :ج 11ص619
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هنگام تنازع ،واجب فرموده است:
َّ
َّ
ْ
ْ ُ ُ ُْ
ُ
ْ
فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم
اْلْخر( 1...پس هرگاه در چیزی دچار اختالف شدید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید،
آن را به خدا و رسول عرضه کنید.)...
برای همین ،عدهای شروع به قلمفرسایی کردند و گفتند اطاعت از اولیاالمر واجب
نیست؛ زیرا آیۀ مبارک ،عرضه به آنها را ذکر نفرموده است.
در حالی که ما گفتیم عدم تکرار فعل میان اطاعت از رسول و اولیاالمر برای بیان
یکسانبودن دو اطاعت است ،و اطاعت از اولیاالمر ادامۀ اطاعت از رسول  است و نه
چیز دیگر؛ پس اگر آیه ،ارجاع به رسول را واجب کرده است عرضه به اولیاالمر را نیز
واجب فرموده ،و عرضه به آنها همان عرضه به رسول است.
عالوه بر اینکه صاحبان این نظر ،دربارۀ چیزی که پس از آیۀ مذکور آمده است خود را
به غفلت زدهاند؛ آیاتی که خداوند سبحان در آن ،به عرضهکردن به اولیاالمر فرمان داده
است:
حقتعالی میفرماید :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی
ْ ُ َّ
َّ
ُ
ُ
َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و
ا
َّ
ُ َّ ُ َّ
ر ْحمت ُه ال تب ْعت ُم الشیطان إال قلیال ( 2و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد
ا
انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر از خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان
ّ ا
کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از
شیطان پیروی میکردید) .پس آیه به وجوب عرضه به اولیاالمر تصریح میفرماید ،مگر

 .1نساء59 :
 .2نساء83 :
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اینکه گفته شود اولیاالمر در این آیه غیر از اولیاالمر در آیۀ دیگر است؛ یعنی این آیه :یا
َّ
َّ
ُ
ُ ْ
أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه
َّ
َّ ْ
ْ ا
ْ ُ ُ ُْ
إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( 1ای کسانی
که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس
هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و
رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است)؛ در حالی که دلیلی برای این ادعا وجود
ندارد؛ بلکه نظرات مفسرین آنها یکیبودن منظور از اولیاالمر در هر دو آیه را تأیید
2
میکند.

 .1نساء59 :
 .2برخی از گفتههای آنان دربارۀ اولیاالمر در این آیه تقدیم حضور میشود:
قرطبی گفته است« :اولیاالمر همان اهل علم و فقه هستند؛ از حسن و قتاده و ....سدی و ابنزید گفتهاند :آنها
والیان هستند .گفته شده است :امیران لشکرها ».تفسیر قرطبی :ج 5ص .291و غرناطی گفته است« :اولیاالمر
همان بزرگان صحابه ،و صحابۀ اهل بصیرت هستند .آن را گروهی که استنباط میکنند ـیعنی استخراج میکنندـ
میدانند؛ یعنی رسول و اولیاالمر .پس کسانی که آن را استنباط میکنند طایفهای از مسلمانان هستند که آن را از
رسول خدا و اولیاالمر میپرسند ».التسهیل لعلوم التنزیل :ج 1ص .149ابنحجر گفته است :طبری از چند
طریق از مجاهد و از طریق علی ابن بو طلحه از ابن عباس و از طریق عطاء بن ابی رباح و از طریق حسن بصری و
از طریق ابو العالیه استخراج کرده است که گفتهاند همۀ آنها که قصد شدهاند «و اولیاالمر منکم» یعنی صاحبان
علم و فقه .ابوالعالیه مضاف بر آن گفته است آیا نمیبینی میفرماید« :و اگر آن را به رسول و به اولیاالمر
بازمیگرداندند از میانشان کسانی هستند که آن را استنباط میکنند» ...طبری از طریق لیث بن ابوسلیم قول دیگری
بیان کرده و گفته است :مسلمة یعنی ابنعبدالملک میمون بن مهران دربارۀ این آیه «و اولیاالمر» سؤال کرد و
گفت :صاحبان لشکرها در زمان رسول خدا هستند .و از طریق حکم بن ابان از عکرمه گفته است :آنها ابوبکر
و عمر هستند .طبری اختصاص آیه به والیان امور را برگزیده است؛ و شافعی پیش از او این نظر را برگزیده ،و بهشکلی
نیکو تقریر کرده و گفته است :در اطراف مکه ،عرب ،امارت نمیدانستند و از اطاعت از یکدیگر ـبه سیاق اطاعت از
امیرـ امتناع میکردند .وقتی رسول خدا به ]مقام[ اطاعت رسید آنها این مقام را برای غیر نبی شایسته
نمیدانستند؛ لذا مأمور شدند از اولیاالمر اطاعت کنند .العجاب فی بیان االسباب :ج 2ص897
آلوسی گفته است« :گفته شده است :منظور از اولیاالمر ،اهل علم هستند .چند نفر این را از ابنعباس و جابر بن

 .................. ................................ ................................ 110اولواالمر در قرآن و سنت

از اینجا ما متوجه اشکال در آنچه ابوحبان آندلسی در تفسیر خود گفته است میشویم؛
آنجا که او گفته است:
«عدهای از اهل علم بر ابطال نظر کسی که قائل به امام معصوم است ،با آیۀ
"اولیاالمر منکم" استدالل کردهاند؛ زیرا جایز است امیران و فقیهان ،اشتباه و سهو
داشته باشند و ما مأمور به اطاعتشان هستیم .یکی از شروط امام ،عصمت است و اشتباه
و سهو برای او جایز نیست؛ و جایز نیست منظور ،امام بوده باشد؛ زیرا در خطاب فرموده
است( :اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول عرضه کنید) .پس اگر امام
واجباالطاعه بود ،عرضه به او واجب میبود و او بود که نزاع را به پایان میرساند؛ ولی
چون دستور به عرضۀ مسئلۀ مورد نزاع به کتاب و سنت (و نه امام) داده است ،داللت بر
1
بطالن امامت میکند» ....

اما عرضه به اولیاالمر در آیۀ دیگر ثابت شده است؛ یعنی در این آیه :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر
َّ
من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین
ْ ُ َّ
ا
ُ
َّ
ُ
ُ َّ ُ َّ
ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه التب ْعت ُم الشیطان إال قلیال( و چون
خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر از

عبدالله و مجاهد و حسن و عطاء و گروهی روایت کردهاند .ابوالعالیه برای آن با این آیه استدالل کرده است« :و اگر
آن را به رسول و اولیاالمر از میان خود بازمیگرداندند از میانشان کسانی هستند که آن را استنباط کنند ».نساء:
 .83پس علما ،همان استنباطکنندگان و استخراجکنندگان احکام هستند .افراد بسیاری آن را حمل بر مفهومی
کردهاند که شامل همه میشود ـو این بعید نیستـ زیرا شامل اسم میشود؛ زیرا امیران ،امور لشکر و جنگ را تدبیر
میکنند ،و علما ،حافظ شریعت و مسائل ُمجاز و غیرمجاز هستند .اما معنای علما با این آیه دچار اشکال میشود:
«اگر در چیزی نزاع کردید»؛ زیرا خطاب این آیه بهطور کلی شامل همۀ مؤمنان ،و «چیزی» مخصوص به امر دین
میشود ،به دلیلی که پس از آن هست ».تفسیر آلوسی :ج 5ص65
به نظراتی که عینی در اختالف آنها دربارۀ منظور از اولیاالمر در نکتۀ پنجم ذکر کرده است دقت کنید :تعیین
منظور از اولیاالمر.
 .1البحر المحیط :ج 3ص291

نکتۀ ششم :وجوب عرضهداشتن هنگام نزاع 111 ......................... ................................

ا
خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت
ّ ا
او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید).
بنا به گفتۀ او ،اولیاالمر ،معصوم خواهند بود؛ زیرا او معصومنبودنشان را علت عدم
وجوب عرضه به آنها دانسته است ،در حالی که وجوب عرضه به آنها با نص آیۀ قبلی
ثابت شده است؛ پس الزم است او به این نکته پایبند باشد که اولیاالمر ،معصومین هستند.
اینگونه است که همۀ گفتههای آنها در بیان منظور از اولیاالمر و اینکه اولیاالمر ،فقها
یا امیران یا دیگران هستند ،باطل میشود؛ زیرا آنها معصوم نیستند.
او امامت را نیز با همان دلیل نفی کرده است؛ یعنی بهدلیل عدم وجوب عرضه به
اولیاالمر؛ ولی گفتیم وجوب عرضه به آنها ثابت شده است ،همان طور که برای رسول
ثابت شده است؛ پس اولیاالمر ،ائمهای هستند که در نزاعها سخنشان فصلالخطاب
است؛ چراکه آنها عالم به دین خداوند سبحان ،و خلفا و جانشینان رسول کریمش هستند.
او سپس عرضه به خدای سبحان را به «عرضه به کتابش» تفسیر کرده ،و عرضه به
رسول را به «عرضه به سنت»؛ ولی خواهیم گفت دلیلی برای چنین تفسیری وجود ندارد؛
زیرا آیه از عرضه به خدای سبحان و رسول ذکر به میان آورده است ،و چگونه میتوان
آن دو را حمل بر کتاب و سنت نمود؟! و چه دلیلی برای این کار هست؟!
اگر گفته شود :او و دیگران به این نظر پناه جستهاند به این دلیل که در زمان امروزی
ما پیامبر وجود ندارد و لذا آنها «عرضه به خدا» را به عرضه به کتاب ،و عرضه به رسول
را به عرضه به سنت مبارکش تفسیر کردهاند؛
در این صورت ،چنین پاسخ میدهم:
اول :خداوند سبحان به مردم دستور داده است پس از رحلت پیامبر به اولیاالمر
مراجعه کنند؛ زیرا با وجود آن حضرت طبیعی است که به ایشان مراجعه شود نه به
اولیاالمر .و پیامبر به خلفایش که پس از او سنتش را زنده میکنند تصریح فرموده است.
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همچنین اینکه کسی که مسلمانها باید دربارۀ نزاع به او مراجعه کنند در یک زمان وجود
داشته باشد و در زمان دیگر وجود نداشته باشد ـدر حالی که مردم به او نیاز دارندـ آیا
نفیکنندۀ عدل الهی نیست؟ از خداوند سبحان بهدور است که در هر زمانی ،بندگانش را
بدون فرقان رها کند؛ فرقانی که حق و باطل را جدا میکند و با وجودش نزاعها و
خصومتهای ناشی از ذوق و سلیقه و نظرات ناقص رفع میشود.
دوم :میدانیم قبل از نزول آیۀ عرضه به خداوند سبحان و عرضه به رسول بخشی
از قرآن نازل شده بود و بسیاری از سنت نیز وجود داشت؛ پس چرا خداوند سبحان به
ا
بسندهکردن به آن دو دستور نداده است؟ اساسا مسلمانها اتفاقنظر دارند بر اینکه در هر
حادثهای ،حکمی مخصوص وجود داشته که در آن زمان خداوند به پیامبر خود تعلیم میداد
و او برای مردم بیان میفرمود.
اما بیانکنندۀ پس از او کیست؟ ایشان به کسی که دین خدا را پس از او بیان میکند
تصریح فرموده است؛ و بیانکننده ،همان خلفا و اولیاالمر پس از او هستند؛ یعنی ائمه و
مهدیون که مردم به اطاعت از آنها و حرکت بر اساس روش آنها مأمور شدهاند.
سوم :بهعالوه هدف از عرضهکردن ،پایاندادن به خصومتها و نزاعهاست؛ و این کار
با عرضهکردن به کتاب و سنت محقق نمیشود؛ زیرا دربارۀ آن دو اختالفاتی وجود دارد و
نمیتوان این موضوع را انکار کرد .نظرات در بیان منظور از یک متن واحد ،چه در کتاب و
چه در سنت ،متفاوت و متضاد هستند و حتی مذاهبی به وجود آمدهاند که یکدیگر را تکفیر
میکنند در حالی که هریک ،ادعای فهم کتاب و سنت را بهگونهای که خداوند سبحان
اراده فرموده است دارد .عرضه به آن دو (در چنین فضایی) بیهوده و بیفایده است و خداوند
بسی برتر و باالتر از صدور چنین فرمانی است.
بنابراین ارجاعدادنی که خصومت و نزاع را پایان میدهد فقط عرضهای است که به
رسول خدا در زمان حیاتش ،و پس از او به خلفایش انجام شود؛ زیرا این خلفا ادامۀ
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طبیعی رسول خدا هستند؛ و در زمان ما ،با عرضه به خلیفۀ قائم به امر خدا در میان
مردم محقق میشود؛ یعنی امام احمدالحسن ،وصی و فرستادۀ امام مهدی؛ همان
کسی که برای فرد منصف ،با دلیل انکارناپذیر ثابت شده ،یکی از اوصیای محمد و از
عترت هدایتگر است؛ عترتی که مردم را از حق خارج نمیکنند و در باطل وارد نمینمایند.
توضیح کامل این مسئله را در مبحث «سخن نهایی» و در گفتوگوی هشام بن حکم ـکه
خواهد آمدـ خواهید یافت.

سخن نهایی
از جمله نکات تردیدناپذیر این است که فصلالخطاب و سخن نهایی از آن آلمحمد

است .آنها ظرف علم خداوند سبحان و ترجمان وحی او هستند .آنها همان عالمان
هستند ،و حتی تمامی علم از آنها خارج میشود و فقط در انحصار آنهاست .پس قلم
را به قائم و یمانی آلمحمد ،سید احمدالحسن واگذار میکنم؛ که ایشان در پاسخ
به سؤالی که از جنابش پرسیده شده بود سخن نهایی را در نهایت سادگی و منطبق بر علم
برای ما بیان میفرماید .متن سؤال و جواب را تقدیم خوانندۀ گرامی میکنم تا تمام زوایا
روشن شود.
پرسش  :75بسم الله الرحمن الرحیم.
سید احمدالحسن ،سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
من دوستی سنی دارم که چند اشکال مطرح کرده و مرا در حیرت انداخته است.

َّ
َّ
اشکاالت او دربارۀ این سخن حقتعالی است :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا
َّ
ْ ُ ُ
ُ
ُ ْ
َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم
َّ
ْ
ْ ا
ُْ
تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( ای کسانی که ایمان
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آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس
هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به
خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است).
اگر اولیاالمر معصوم هستند چرا خداوند به عرضۀ به آنها فرمان نداده است؟
فرستنده :شیماء حسن علی

پاسخ :بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین ،و صلی الله علی محمد و آلمحمد االئمة و المهدیین
و سلم تسلیما.
 .1در همان سوره ،پس از این آیه ،آیاتی هست که حقتعالی میفرماید :و إذا
جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر
ْ ُ َّ
َّ
ُ
ُ
ُ َّ ُ
م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه التب ْعت ُم
ا
َّ
َّ
الشیطان إال قلیال( 1و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش
ا
دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان
ّ ا
کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز
اندکی ،از شیطان پیروی میکردید) .در این آیه ،خداوند به عرضهکردن به
اولیاالمر دستور داده است و کسی که گوش شنوا داشته باشد ،همین آیه برایش
کافی است؛ در حالی که خودش گواهی میدهد.
 .2عرضه به رسول خدا پس از وی ،بهمعنای عرضه به اولیاالمر است؛
زیرا آنها ادامۀ دعوت الهی او هستند؛ وگرنه این آیه با وفات رسول خدا میمرد:
َّ
َّ ْ
ْ ُ ُ ُْ
ُ
ْ
فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر
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ْ ا
ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( 1پس هرگاه در امری اختالفنظر یافتید ،اگر به خدا و
روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر
است) .در این صورت ،با وفات رسول خدا می ُمرد و دیگر حاکمی پیدا نمیشد
که به امر خدا حکم کند و مردم هنگام نزاع ،مسئلۀ خود را به او عرضه کنند؛ و به
این ترتیب ،عرضه به رسول و به خداوند سبحان نیز منتفی میشد.

 .3از خداوند سبحانومتعال بهدور است که بندگان خود را ضایع و تباه کند .چرا
خداوند در یک زمان ،برای بندگانش کسی را قرار بدهد که در نزاعهای خود به او
رجوع کنند و سپس در زمانی دیگر دربارۀ آنها کوتاهی کند؟ آیا از نظر آنها این
همان عدل الهی است؟! اگر بگویند ما پس از رسول خدا ،به قرآن و سنت رسول
مراجعه میکنیم ،در این صورت در عناد و انکار ،لجاجت کردهاند .آیا پیش از نزول
این آیه ،قرآن نازلشده و سنت رسول خدا وجود نداشت؟ پس چرا خداوند
سبحان به بسندهکردن به آن دو فرمان نداده بود؟ بلکه ،برای هر حادثهای ،حدیثی
هست ،و برای هر رخداد نوینی ،حکمی از سوی خداوند وجود دارد که [خداوند آن
را] به رسول خدا و اولیاالمر از آلمحمد تعلیم میدهد؛ یعنی ائمه و مهدیون
که خداوند به اطاعتشان فرمان داده است .اگر بگویند پس از محمد دین با قرآن
و سنت نبوی که نزدشان است تمام شده است و هیچ نزاعی پس از پیامبر وجود
ندارد ،در این صورت من آنها را به نزاعهایشان دربارۀ احکام صدها سال گذشته
نمیبرم ،که یکی چیزی را حالل ،و دیگری همان چیز را حرام میکرده است ،و
حتی پیشوایان آنها در مسئلۀ معروف خلقت قرآن ،یکدیگر را تکفیر کردهاند؛ اما
میخواهم مصیبت امروز را که در آن اختالف دارند مطرح کنم؛ مصیبت حاللبودن
رضاع کبیر (شیرخوردن بزرگسال) که عایشه بهدروغ به رسول خدا نسبت داد
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و ]گفت[حضرت آن را جایز دانسته است .دور باد از ساحت او (صلوات خدا بر او و
بر خاندانش) این فسادی که عایشه دختر ابوبکر به ایشان افترا زد و کسی جز حفصه
دختر عمر بههمراه او به این ادعا عمل نکرد؛ و وقتی خداوند برای آن دو ،زن
نوح و زن لوط را مثل زد بازنایستادند و این مثل فقط بر سرکشیشان افزود:
ْ ُ
َّ ُ ا
ُ
ال ل َّلذین کف ُروا ْ
وط کانتا ت ْحت ع ْبدین م ْن عبادنا
ن
ت
أ
ر
ام
ضرب الله مث
وح و امرأت ل ٍ
ٍ
َّ
ا
ُ
َّ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
1
صالحین فخانتاهما فل ْم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخال النار مع الداخلین
ّ
(خدا برای کافران ،زن نوح و زن لوط را مثل زده که تحت [تکفل] دو بندۀ شایسته
از بندگان ما بودند ،ولی به آن دو خیانت ورزیدند ،و آن دو [پیامبر] چیزی از عذاب
خدا را از آن دو زن دفع نکردند و به آن دو گفته شد :با وارد شوندگان وارد آتش
شوید) .مصیبت بزرگتر این است که آنها این حدیث را صحیح میدانند ،و بخاری
و مسلم آن را روایت کردهاند.
متن این مصیبت تقدیم حضور میشود .رئیس دپارتمان حدیث در دانشگاه
االزهر به جواز شیردادن به بزرگسال فتوا داده است« :دکتر عزت عطیه رئیس
دپارتمان حدیث دانشکدۀ اصولالدین دانشگاه االزهر فتوا داده است که جایز است
زن کارمند به همکار خود شیر بدهد تا خلوت حرام ،رفع شود؛ در صورتی که وجود
آن دو در اتاقی بسته باشد که درب آن جز بهواسطۀ یکی از آن دو باز نمیشود».
«و عطیه به "العربیه.نت" تأ کید کرده است که شیردادن به بزرگسال باید پنج
بار باشد و این کار ،خلوتکردن را مباح میکند ولی ازدواج را حرام نمیکند ،و زن
در کارش میتواند کشف حجاب کند یا موی خود را در برابر کسی که شیر داده است
برهنه کند .بهشرط اینکه این شیردهی بهصورت کتبی و رسمی ثبت گردد و در سند
رسمی نوشته شود فالن زن به فالن مرد شیر داده است.
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و در پینوشتهای "العربیه.نت" خلفالله عضو مجلس مردمی گفته است:
اشتباه در این موضوع این است که هیچگاه بهصورت علمی یا آکادمیک بررسی
نشد ،که اگر صورت گرفته بود مسئله فرق میکرد؛ ولی دربارۀ آن تبلیغات
مسخرهآمیزی صورت گرفت که گویی کسانی وجود دارند که دوست دارند فحشا
گسترش یابد.
اما شیخ عسکر ،وکیل اسبق مجمع پژوهشهای اسالمی که باالترین شخص
هیئت علمیفقهی االزهر و نایبگروه اخوانالمسلین در پارلمان است این رأی را رد
کرده و تأ کید کرده است که این رأی ،خروج از اجماع علمای امت است ،و قیاس
به حالت خاص ،جایز نیست ،و تقاضای منع آن را کرد؛ چراکه باعث انتشار رذایل و
فساد میان مسلمین است.
دکتر عزت عطیه به روزنامۀ «الوطنی الیوم» که سخنگوی حزب است و اکثریت
اعضای مجلس ملی را در اختیار دارد گفته است شیردادن به بزرگسال «راه حلی
برای مشکل خلوتکردن ارائه میدهد؛ زیرا حمایت از ناموس مردم از مقاصد اصلی
شریعت است ،و احکام بسیاری بر آن مبتنی میشود .درخواست میشود شیردادن
بهصورت کتبی و رسمی مستند شود و در قرارداد نوشته شود فالن زن به فالن مرد
شیر داد و ما خدا را بر آن گواه میگیریم و ما نیز بر آن گواهیم» .سپس این حرف را
در مصاحبه با شبکۀ فرهنگی وابسته به دولت «نیل» تکرار کرد.
او همچنین اضافه کرد بانو حفصه که برادرزادهاش سالم بن عبدالله بن عمر را
فرستاد تا از خواهر بانو عایشه شیر بخورد تا به حضورش برسد؛ که "سالم" سه بار
شیرش را خورد و وی رنجور شد و پنج بار به اتمام نرسید و بانو عایشه بر او وارد نشد
و پیش از آنکه آن کار انجام شود وی درگذشت».
این بخشی از چیزی بود که در رسانهها دربارۀ این فتوا در ماه  2007/5گفته
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شد و هرکسی میتواند از این فتوا و جدل دربارۀ آن در رسانهها و شبکۀ اینترنت
مطلع شود.
به گفتۀ شیخ سید عسکر ،وکیل اسبق مجمع پژوهشهای اسالمی دقت کن:
« ...و تقاضای منع آن را نمود؛ چراکه باعث انتشار رذایل و فساد میان مسلمین
است ».گویا او متوجه نیست این چیزی که باعث انتشار رذیله میان مسلمین است
در بخاری و مسلم آمده ،و کسی که این افترا را به رسول خدا نسبت داده ،عایشه
بوده است؛ ولی آیا او میتواند بگوید طبق روایت بخاری و مسلم ،اقدام عایشه دختر
ابوبکر ،و حفصه دختر عمر باعث گسترش رذیله و فساد میان مسلمانان بوده است؟
به هر حال این مصیبت (من آن را مصیبت میدانم ولی آنها آن را مسئلهای
مورد اختالف در نظر میگیرند و دربارهاش نزاع میکنند) را آنها به چهکسی عرضه
میکنند؟! باید این خواهر سنی به آنها فتوا بدهد تا شاید نزاعشان را برطرف نماید.
اگر بگوید باید به خدا عرضه شود ـدر حالی که منظورش قرآن است ،چون در میان
مردم پیامبر یا وصی وجود نداردـ یا باید به رسول عرضه شود ـدر حالی که منظورش
سنت یا احادیثی باشد که بخاری و مسلم روایت کردهاندـ با این سخن ،فتوای دکتر
عزت عطیه رئیس دپارتمان حدیث دانشکدۀ اصولالدین دانشگاه االزهر را تأیید
کرده است؛ زیرا مردم در قرآن چیزی که شیردادن به بزرگسال را حرام کند پیدا
نکردهاند؛ در حالی که در بخاری و مسلم چیزی یافتهاند که شیردادن به بزرگسال
را مجاز میکند ،و یافتهاند که عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر به حدیث
جعلی و دروغین شیردادن به بزرگسال عمل کردهاند.
همان طور که این مردمی که با رجوع به پارلمان مصر با یکدیگر مشورت
میکنند تا نزاعشان را حل کند یا بر عطیه فشار وارد میکنند تا از فتوایش برگردد،
استدعا دارم عجله کنند که باالخره به چهکسی باید مراجعه کنند!
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من منتظر پاسخ این خواهر سنی که اشکاالت مذکور را مطرح کرده است
هستم ،و تقاضا دارم اگر خواهان حق است ،در پاسخ خود انصاف داشته باشد و او
را به یاد سخن رسول خدا به ابوذر میاندازم:
ابوذر غفاری گفت :حبیبم رسول خدا به من فرمود« :ای اباذر ،حق را بگو.
من حق را گفتهام و حق برایم دوستی باقی نگذاشت».
 .4از برید عجلی روایت شده است ،گفت :از اباجعفر امام باقر دربارۀ این
ْ
َّ َّ ْ ُ ْ ُ
فرمایش خداوند عزوجل سؤال کردم :إن الله یأ ُم ُرک ْم أن تؤ ُّدوا األمانات إلی أ ْهلها
َّ َّ
ْ ْ َّ َّ
ُ ُ
ُ
ُ
ْ
و إذا حک ْمت ْم بین َّالناس أن ت ْحک ُموا بالعدل إن الله نع َّما یعظک ْم به إن الله کان
ا
ا
سمیعا بصیرا ( 1همانا خدا به شما فرمان میدهد امانتها را به صاحبانش
ا
بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکم میکنید به عدالت حکم کنید .یقینا نیکو
چیزی است که خدا شما را به آن موعظه میکند .بیتردید خدا همواره شنوا و
بیناست)؛ حضرت فرمود« :ما را قصد کرده است؛ اینکه نفر پیشین ،کتابها و علم
و سالح را به امامی که پس از اوست تحویل دهد( .و هنگامی که در میان مردم
حکم میکنید به عدالت حکم کنید) یعنی با آنچه در اختیار دارید .سپس به مردم
میفرماید( :ای کسانی که ایمان آوردهاید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول
و اولیاالمر از خودتان را) ،بهطور خاص ما را قصد کرده ،و به همۀ مؤمنان تا روز
قیامت به اطاعت از ما دستور داده است( .پس اگر در امری ترس از نزاع داشتید
آن را به خدا و به رسول و به اولیاالمر از خودتان عرضه کنید)؛ اینگونه نازل شده
است؛ و خداوند عزوجل چگونه آنها را به اطاعت از والیان امر دستور میدهد
و[لی] آنها را در نزاعهایشان رها میکند! جز این نیست که این ،به همان
مأمورینی [افراد مکلف به اطاعت از امر] گفته شده است که به آنها گفته شده
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بود :اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اولیاالمر از خودتان 1».در این
2
روایت ،بیانی است برای نزول این آیه از سوی خدای سبحانومتعال».
َّ
َّ
ُ
پس آیۀ یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم( ای کسانی
که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید)،
عرضهکردن به خدا و به رسول در حالت نزاع را واجب کرده ،در حالی که آیۀ دیگر
عرضهکردن به رسول و به اولیاالمر را در همۀ حاالتی که برای انسان پیش میآید واجب
ْ
کرده است و این فرمایش خداوند بر آن داللت میکند :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من األ ْمن أو
ْ
الخ ْوف( و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد) ،و این همۀ حاالت انسان را
شامل میشود ،و کلیتر از آیۀ محل بحث است؛ چراکه آن آیه ،مخصوص به حالت نزاع
است.
گفتوگوی هشام با مرد شامی:

اهلسنت و جماعت اتفاقنظر دارند که در حاالت نزاع ،عرضهکردن فقط به خدای
سبحان و رسول اختصاص دارد ،و این با عرضهکردن به کتاب خدا و عرضهکردن به
سنت رسول خدا محقق میشود.
زمخشری میگوید:
«به خدا و رسولش عرضه کنید :یعنی دربارۀ آن ،به کتاب و سنت مراجعه کنید»...

3

در تفسیر مقاتل آمده است:
«پس آن را به خدا عرضه بدارید :یعنی به قرآن ،و رسول :یعنی به سنت پیامبر...

 .1کافی :ج 1ص276
 .2پاسخهای روشنگرانه ،جلد ،2پرسش 75
 .3الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون االقاویل :ج 1شرح ص535
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1

و نحاس میگوید:
«دربارۀ این سخن خداوند عزوجل :پس آن را به خدا و رسول عرضه بدارید ،دو نظر
وجود دارد؛ یکی را مجاهد و قتاده گفته است ،یعنی آن را به کتاب خدا و سنت رسولش
عرضه کنید؛ ]همچنین عمرو بن میمون گفته است :به کتاب خدا و رسولش عرضه کنید[
پس وقتی رسول خدا وفات کرد ،آن را به سنتش عرضه کنید .نظر دیگر :بگویید خدا
2
و رسولش داناترند».

قرطبی در تفسیر این فرمایش خداوند متعال :و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر
َّ
ُ
م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند،
ا
قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند) گفته است:
«چگونگی عرضهکردن به کتاب و سنت را کسی غیر از علما نمیداند ،و این نشان
3
میدهد سؤالکردن از علما ،درست و واجب ،و امتثال فتوایشان ضروری است».

و جصاص میگوید:
«و در ادامۀ آن ،فرمایش حقتعالی میآید( :اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و
ُ
رسول عرضه بدارید) که داللت میکند اولیاالمر همان فقها هستند؛ زیرا به مردم دیگر،
به اطاعت از آنها را فرمان داده ،و سپس فرموده است( :اگر در چیزی نزاع کردید آن
را به خدا و رسول عرضه بدارید) ،و به اولیاالمر دستور داده است مسئلۀ مورد نزاع را به
کتاب خدا و سنت پیامبرش عرضه کنند؛ زیرا عامۀ مردم و کسانی که اهل علم نیستند
چنین منزلت و جایگاهی ندارند؛ چون آنها از چگونگی عرضه به کتاب خدا و سنت و

 .1تفسیر مقاتل بن سلیمان :ج 1ص237
 .2معانی القرآن :ج 2ص123
 .3تفسیر قرطبی :ج 5ص260
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وجوه داللتهای آن دو بر احکام حوادث ،آ گاه نیستند .پس ثابت شد که این خطابی به
1
علماست».

مالحظه میکنیم آنها اصرار دارند بر اینکه فقط با عرضهکردن به قرآن و سنت است
َّ
که آیۀ ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول( آن را به خدا و رسول عرضه بدارید) محقق میشود.
با وجود اینکه گفتههای آنها فقط تفسیر به رأی است و الزم نیست آنها را بپذیریم،
این گفتهها با واقعیت نیز نقض میشوند؛ زیرا قرآن و سنت در میان مردم است ،در حالی
که ما شاهد وجود اختالفات و چنددستگیها در طول زمان هستیم؛ حتی پیامبر صادق
امین نیز به متفرقشدن امتش به  73آیین و فرقه ،تصریح فرموده است.
از عبدالله بن عمرو روایت شده است که رسول خدا فرمود« :آنچه بر بنیاسرائیل
اتفاق افتاد قدمبهقدم برای امت من نیز اتفاق خواهد افتاد .حتی اگر در میان آنها کسی
بوده است که آشکارا با مادرش نزدیکی کرده باشد در امت من نیز کسی هست که چنین
کند؛ و همانا بنیاسرائیل به  72فرقه متفرق شدند ،و امت من به 73فرقه پراکنده خواهد
شد که همگی در آتشاند مگر یک فرقه ».گفتند :آن فرقه کدام فرقه است ای رسول خدا؟
2
فرمود« :آنکه من و اصحابم امروز بر آن هستیم».

 .1احکام القرآن :ج 2ص264
 .2سنن ترمذی :ج 4ص 135باب  18ح  ،2779و دربارۀ این حدیث گفته است« :این حدیث حسن ،با تفسیر غریب
است» ،جامع صغیر سیوطی :ج 2ص 445-444ح  ،7532کنز العمال متقی هندی :ج 11ص 115ح،30837
صحیح سنن ترمذی آلبانی :ج 3ص 54-53شمارۀ  2641و دربارهاش گفته است« :حسن است» ،صحیح جامع
صغیر و زیادته از آلبانی :ج 2ص 944-943شمارۀ  5343و دربارهاش گفته است« :صحیح است» و این جمله را از
آن حذف کرده است« :حتی اگر در میان آنها کسی بوده است که آشکارا با مادرش نزدیکی کرده باشد در امت من
نیز کسی هست که چنین کند» با این گمان که این عبارت ،صحیح نیست ،و سپس از عقیدۀ خود برگشته و به اشتباه
بودن عقیدهاش و صحیح بودن جمله اعتراف کرده است .مراجعه کنید به السلسلة الصحیحة لاللبانی :ج 3ص335
زیر شمارۀ 1348
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با توجه به اینکه قرآن و سنت در میانشان وجود دارد ،پس چرا آنها را از اختالف
بازنمیدارد؟!
چه بسا پاسخ برای کسی که بهرهای از عقل دارد ،واضح و روشن باشد؛ آنها دربارۀ
خود کتاب و سنت دچار اختالف شدهاند و هرکدام رأی و نظری دارد و به این ترتیب ،نظرات
متعدد ،و امت پراکنده شد؛ در حالی که هریک ،رأی و روشی دارد که ادعا میکند مستند
به قرآن و سنت است و از آن دو اخذ شده است؛ بنابراین چگونه رجوع به قرآن و سنت،
بازدارنده از اختالف است؟!
حق آن است که اختالف از بین نمیرود مگر با رجوع به عترت پیامبر؛ همان عترتی
که تا زمان واردشدن بر محمد در حوض ،هرگز از قرآن جدا نمیشود.
احمد در مسند خود روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،اسود بن
عامر به ما گفت ،ابواسرائیل یعنی اسماعیل بن ابواسحاق مالئی به ما خبر داد ،از عطیه ،از
ابوسعید ،گفت :رسول خدا فرمود« :من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم
که یکی بزرگتر از دیگری است :کتاب خداوند ،که ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین
است ،و عترتم اهلبیتم .این دو از یکدیگر جدایی ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد
1
شوند؛ پس بنگرید بعد از من ،با آن دو چگونه رفتار میکنید».
همچنین روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابونضر به ما گفت،
محمد یعنی ابنطلحه به ما گفت ،از اعمش ،از عطیه عوفی ،از ابوسعید خدری ،گفت:
پیامبر فرمود« :گویا من فراخوانده شدم و اجابت نمودم .من در میان شما دو چیز
گرانبها باقی میگذارم که یکی از دیگری بزرگتر است؛ کتاب خدا و عترتم .کتاب خدا که
ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین است ،و عترتم اهلبیتم؛ و بهراستی که لطیف خبیر

 .1مسند احمد :ج 3ص14
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به من خبر داد که این دو از یکدیگر جدا نمیشوند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند،
1
پس بنگرید بعد از من ،با آن دو چگونه رفتار میکنید».
و ترمذی روایت کرده است :علی بن منذر کوفی به ما گفت ،محمد بن فضیل به ما خبر
داد ،اعمش به ما خبر داد ،از عطیه ،از ابوسعید و اعمش ،از حبیب بن ابیثابت ،از زید بن
ارقم ،گفت :رسول خدا فرمود« :من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به آن
چنگ اندازید پس از من هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی بزرگتر از دیگری است :کتاب خدا
که ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین است ،و عترتم اهلبیتم .این دو از یکدیگر جدایی
ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند؛ پس بنگرید بعد از من ،با آن دو چگونه رفتار
2
میکنید».
نسائی روایت کرده است :محمد بن مثنی به ما خبر داد ،گفت :یحیی بن حماد به ما
گفت :ابوعوانه به ما گفت ،از سلیمان ،گفت :حبیب بن ابیثابت به ما گفت ،از ابوطفیل ،از
زید بن ارقم ،گفت :وقتی رسول خدا از حجةالوداع بازگشت و در غدیر خم فرود آمد،
فرمان داد سایبانها را برافراشتند و سپس فرمود« :گویا من فراخوانده شدم و اجابت نمودم.
همانا من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم که یکی از دیگری بزرگتر است؛
کتاب خدا و عترتم اهلبیتم .دقت کنید پس از من ،با آن دو چگونه رفتار خواهید کرد .آنها
3
هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند».
پس بازدارنده از اختالف و گمراهی[ ،فقط] آلمحمد هستند؛ و به همین دلیل
میبینیم پیامبر در حق علی میفرماید او همراه قرآن است و آن دو از یکدیگر جدایی
ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند.

 .1مسند احمد :ج 3ص74
 .2سنن الترمذی :ج 5ص328
 .3فضائل الصحابة :ص15
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از امسلمه روایت شده است ،گفت :از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :علی با قرآن
1
است و قرآن با علی .آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در حوض بر من وارد شوند».
پروردۀ وحی ،فاطمه ،بانوی زنان در خطبۀ خود در مسجد رسول خدا فرمود« :و
اطاعت از ما را نظام و سامانی برای آیین ،و امامت ما را امان از تفرقه و پراکندگی قرار داد...
2
».
بعد از این مطالب ،به گفتوگوی میان هشام بن حکم و مرد شامی میپردازیم که
هشام در آن گفتوگو ثابت میکند قائلشدن به رجوع به قرآن و سنت ،با واقعیت وضعیتی
که پس از رحلت پیامبر بر مسلمانان گذشته است مخالفت دارد و او در این گفتوگو،
«بازدارنده از گمراهی و اختالف» را که «رجوع به آن بر امت واجب است» روشن میکند.
شیخ کلینی در کافی گفته است :علی بن ابراهیم ،از پدرش ،از کسی که او ذکر کرده
است ،از یونس بن یعقوب ،گفت:
نزد امام صادق بودم که مردی شامی وارد شد و گفت :بهراستی من مردی
صاحب کالم و فقه و فرایض هستم و آمدهام با اصحاب تو مناظره کنم .امام صادق
فرمود« :کالم تو از رسول خدا است یا از خودت؟» گفت :از کالم رسول خدا و از
خودم .امام صادق فرمود« :پس تو شریک رسول خدا هستی؟» گفت :نه .امام
فرمود« :پس آیا از خدای عزوجل وحی شنیدهای و او به تو خبر داده است؟» گفت :نه.
فرمود« :آیا اطاعت از تو همانند اطاعت از رسول خدا واجب است؟» گفت :نه .امام
صادق به من رو کرد و فرمود« :ای یونس بن یعقوب ،این [شخص] قبل از شروع

 . 1المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص ،124مجمع الزوائد :ج 9ص ،134المعجم االوسط :ج 5ص،135
المعجم الصغیر :ج 1ص ،255الجامع الصغیر :ج 2ص 177ح ،5594کنز العمال :ج 11ص 603ح،32912
الخوارزمی فی المناقب :ص 176ح214
 .2دالئل االمامة :ص ،113بحار االنوار :ج 29ص223
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به صحبت ،خودش را محکوم کرد ».و سپس فرمود« :ای یونس ،اگر خوب سخن
میگفتی با او تکلم میکردی ».یونس گفت :چه حسرت بزرگی است .عرض کردم:
فدایت شوم من از شما شنیدم از تکلم کردن 1نهی میکردی و میفرمودی« :وای بر
اصحاب کالم که میگویند این بهقاعده است و این بهقاعده نیست ،و این به سیاق
درمیآید و این به سیاق درنمیآید ،این را معقول میدانیم و این را معقول نمیدانیم».
امام صادق فرمود« :من فقط گفتهام وای بر آنها ،اگر سخن مرا رها کنند و به
چیزی قائل شوند که خودشان میخواهند!» سپس فرمود« :برو بیرون و ببین اگر کسی
از متکلمین را میبینی ،او را داخل بیاور ».گوید :من حمران بن اعین را که کالمش خوب
بود آوردم ،و احول را که بهخوبی سخن میگفت داخل کردم ،و هشام بن سالم را که
کالمش خوب بود نیز داخل کردم ،و قیس بن ماصر را که از نظرم کالم بهترین آنها بود
نیز به داخل آوردم .او کالم را از علی بن حسین آموخته بود .وقتی مجلس برپا شد ـو
امام صادق پیش از حج ،چند روزی را در کوهی در اطراف حرم در خیمهای که برایش
برپا میشد مستقر میگردیدـ گوید :امام صادق سرش را از خیمه بیرون کرد ،ناگاه
شترسواری را دید که بهسرعت حرکت میکرد .امام فرمود« :سوگند به پروردگار کعبه که
او هشام است ».گوید :گمان ما به هشامی رفت که مردی از فرزندان عقیل بود و ایشان
محبت شدیدی به او داشت .چون وارد شد دیدیم هشام بن حکم است در حالی که او در
عنفوان جوانی بود و ما همه بزرگتر از او بودیم .گوید :امام به او جای داد و فرمود:
«او با قلب و زبان و دستش ،یاریگر ماست ».و سپس فرمود« :ای حمران ،با این مرد
تکلم کن ».حمران تکلم کرد و بر او پیروز شد .سپس امام فرمود« :ای طاقی ،با او تکلم
کن ».او نیز تکلم کرد و احول بر او غالب شد .سپس گفت« :ای هشام بن سالم ،با او
تکلم کن ».آن دو معارفه کردند .سپس امام صادق به قیس ماصر فرمود« :با او تکلم
کن ».او تکلم کرد .امام از تکلم آن دو بهخاطر وضعیتی که مرد شامی گرفتارش شده
بود خندهاش گرفت ،و به مرد شامی فرمود« :با این جوان تکلم کن ».یعنی با هشام بن

 .1مقصود از تکلم ،سخنگفتن صرف نیست؛ بلکه سخنگفتن در باب عقاید با امثال آن شخص است( .مترجم).
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حکم .گفت :باشد .او به هشام گفت :ای جوان ،در امامت این [شخص] از من سؤال
کن .هشام غضبناک شد؛ طوری که به رعشه افتاد و به مرد شامی گفت :ای مرد! آیا
پروردگار نسبت به مخلوقاتش خیراندیشتر است یا خود مخلوقات نسبت به خودشان
خیراندیشترند؟ شامی گفت :پروردگارم به خلقش خیراندیشتر است .گفت :با
خیراندیشی خود برای خلقش چه کرده است؟ شامی گفت :برایشان حجت و دلیل برپا
فرموده است تا پراکنده نشوند و اختالف نکنند .آنها را با هم الفت میدهد و اختالفشان
را رفع و به فرایض پروردگارشان خبر میدهد .گفت :و آن حجت کیست؟ پاسخ داد :رسول
خدا .هشام گفت :بعد از رسول خدا چطور؟ گفت :کتاب و سنت .هشام گفت :آیا
کتاب و سنت ،امروز در رفع اختالف از ما سودی داشته؟ شامی گفت :آری .گفت :پس
من و تو هیچ اختالفی نداشتیم که بهخاطر مخالفت ما با خودت از شام به سوی ما آمدی؟
گوید :مرد شامی سکوت کرد .امام صادق به مرد شامی فرمود« :چه شد؟ چرا
صحبت نمیکنی؟» شامی گفت :اگر بگویم اختالف نداریم دروغ است ،و اگر بگویم
کتاب و سنت اختالف را از ما رفع میکنند باطل است؛ چون احتمال چندین معنا در آنها
وجود دارد ،و اگر بگویم اختالف داریم و هر دو طرفمان مدعی حق است ،در این صورت
کتاب و سنت سودی برای ما نداشته است؛ اما من حق دارم همین سؤال را از او بپرسم.
امام صادق فرمود« :از او بپرس تا بدانی او ُپر [از علم] است ».مرد شامی گفت :ای
مرد! چهکسی برای خلق ،خیراندیشتر است ،پروردگارشان یا خودشان؟ هشام پاسخ داد:
پروردگارشان خیراندیشتر از آنها به خودشان است .شامی گفت :آیا پروردگار شخصی را
تعیین فرموده که ایشان را متحد و کجیهایشان را راست کند و حق و باطلشان را به آنها
خبر دهد؟ هشام پاسخ داد :در زمان رسول خدا یا زمان ما؟ شامی گفت :در زمان
رسول خدا و زمان ما هر دو ،این شخص چهکسی است؟ هشام پاسخ داد :همین
شخصی است که نشسته است و مردم بهسویش رهسپار میشوند و خبرهای آسمان ]و
زمین[ را به ما میدهد و وارث پدرش و جدش است .شامی گفت :چگونه میتوانم آن را
بدانم؟ هشام گفت :هرچه میخواهی از او بپرس .شامی گفت :بهانهای برایم باقی
نگذاشتی و الزم است سؤال کنم .امام صادق فرمود« :ای شامی ،بگویم سفرت
چگونه بود؟ و راهت چگونه بود؟ و چنین و چنان بود ».مرد شامی رو کرده ،گفت :راست

 .................. ................................ ................................ 128اولواالمر در قرآن و سنت
گفتی اکنون به خدا اسالم آوردم .امام صادق فرمود« :نه؛ اکنون به خدا ایمان
آوردی .اسالم پیش از ایمان است .با اسالم ارث میبرند و ازدواج میکنند ولی با ایمان
ثواب میبرند ».مرد شامی گفت :راستی گفتی .من اکنون شهادت میدهم خدایی جز
1
الله نیست ،و محمد رسول خداست ،و تو وصی اوصیا هستی». ...

ادعای اختصاصداشتن آیه به وضعیتهای جنگی

ْ
ْ
چه بسا گفته شود این فرمایش خداوند سبحان و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من األ ْمن أو الخ ْوف
أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم( ...و چون خبری از ایمنی یا وحشت
به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر از خود عرضه کنند)...
مخصوص وضعیتهای جنگی است؛ اما این فقط جدالی بدون بیدلیل است؛ زیرا آیه به
شاملبودن همۀ وضعیتها و مخصوصنبودن به وضعیتهای جنگی ،صراحت دارد .به
همین دلیل است که میبینیم برخی از مفسرین به این نکته توجه کرده و آیه را به همۀ
حالتها تعمیم دادهاند؛ از جمله فخر رازی و ابنکثیر.
فخر رازی پس از مطرحکردن برداشت خودش و برداشت دیگران از آیه گفته است:
«این آیه "چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنها برسد" دربارۀ تمام چیزهایی که
مربوط به جنگها و آنچه متعلق به دیگر وقایع شرعی است ،عمومیت دارد؛ زیرا امنیت
یا وحشت ،در تمامی آنچه مربوط به تکلیف است حاصل میشود .پس ثابت شد در این
2
آیه چیزی وجود ندارد که آن را به مسئلۀ جنگها اختصاص بدهد».

و ابنکثیر گفته است:
«این آیه "و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند" انکاری برای

 .1الکافی :ج 1ص171
 .2تفسیر رازی :ج 10ص200
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کسی است که قبل از محققشدن امور ،بهسوی آن شتاب ،و آن را افشا و منتشر میکند؛
ولی چه بسا صحیح نباشد که ( ...و احادیثی را ذکر میکند که سخنش را تقویت میکند
تا اینکه میگوید) ... :و این جا باید حدیث عمر بن خطاب را ذکر کنیم که بر صحتش
اتفاقنظر وجود دارد ،وقتی به او خبر رسید رسول خدا زنانش را طالق داده است از
منزل خود بیرون آمد و به مسجد وارد شد و دید مردم چنین میگویند .او صبر نکرد و از
پیامبر اجازه گرفت و پرسید :آیا شما زنانت را طالق دادهای؟ فرمود :نه .گفتم :الله
اکبر  ،...و حدیث را بهطور کامل ذکر کرده است .مسلم آن را اینگونه روایت کرده است:
گفتم آیا آنها را طالق دادهای؟ گفت :نه .سپس بر درب مسجد ایستادم و با بلندترین
صدایم گفتم :رسول خدا زنانش را طالق نداده است؛ و این آیه نازل شد :و إذا
جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّ
الر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم
َّ
ُ
لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش
ا
دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که
1
آن را دریابند) ،پس این من بودم که آن امر را استنباط کردم»...

بهعالوه روایت صحیحی از صحیح مسلم وجود دارد که دربارۀ خبر طالق حفصه و
عایشه و نزول آیۀ تخییر است .وی گفته است( :به من حدیث گفت) زهیر بن حرب ،عمر
بن یونس حنفی به ما گفت ،عکرمة بن عمار به ما گفت ،از سماک ابیزمیل ،عبدالله بن
عباس به من گفت ،عمر بن خطاب به من گفت:
«وقتی پیامبر از زنانش کناره گرفت ،گفت :داخل مسجد شدم در حالی که مردم
روی زمین ریگ پرتاب میکردند و میگفتند رسول خدا زنانش را طالق داد؛ و این
پیش از مأمور شدنشان به حجاب بود .عمر گفت :گفتم امروز صحت این را خواهم
دانست .گفت :نزد عایشه رفتم و گفتم :ای دختر ابوبکر ،آیا کارت به جایی رسیده است
که رسول خدا را آزار میدهی؟ عایشه گفت :من و تو را چه شده است ای پسر خطاب؟

 .1تفسیر ابنکثیر :ج 1ص543
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به فکر عیوب خودت باش .گفت :نزد حفصه دختر عمر رفتم و به او گفتم :ای حفصه
آیا کارت به جایی رسیده است که رسول خدا را آزار میدهی؟ به خدا قسم فهمیدم که
رسول خدا تو را دوست ندارد و اگر من نبودم ،رسول خدا تو را طالق میداد.
حفصه به شدیدترین وجه گریست .به او گفتم :رسول خدا کجاست؟ گفت :در انبار
در سقاخانه است .من داخل شدم و غالم رسول خدا رباح را دیدم که بر آستانۀ
سقاخانه نشسته است در حالی که پاهایش از روی سکویی چوبی آویزان بود و آن سکو
تنۀ درختی بود که رسول خدا از آن باال میرفت و پایین میآمد .صدا زدم :ای رباح،
از رسول خدا برای من اذن ]ورود[ بگیر .رباح به اتاق نگاه کرد و سپس به من نگاه
کرد و چیزی نگفت .گفتم :ای رباح ،برای من از رسول خدا اذن ]ورود[ بگیر .رباح
به اتاق و سپس به من نگاه کرد و چیزی نگفت .سپس صدایم را بلندتر کردم و گفتم :ای
رباح برای من از رسول خدا اذن ]ورود[ بگیر ،چون گمان میکنم رسول خدا
میپندارد من به خاطر حفصه آمدهام .به خدا قسم اگر رسول خدا به من دستور بدهد
گردنش را خواهم زد .و صدایم را بلند کردم و او اشاره کرد که آرام سخن گویم .به محضر
رسول خدا وارد شدم در حالی که ایشان روی حصیری دراز کشیده بود .نشستم .ایشان
مالفه را روی خودش کشید و پوشش دیگری رویش نبود .دیدم اثر حصیر روی پهلویش
مانده است .با چشم خود به انبار (رسول خدا )نگاه کردم و یک مشت جو به مقدار
ا
تقریبا یک صاع ،و نیز مقداری برگ در گوشۀ اتاق دیدم .گوید :چشمانم اشکبار شد.
فرمود« :چه چیزی تو را به گریه انداخته است ای پسر خطاب؟» گفتم :ای پیامبر خدا،
چرا گریه نکنم در حالی که این حصیر روی پهلوی شما اثر گذاشته و این هم از انبار شما
که چیزی در آن نمیبینم جز همینها ،در حالی که قیصر و کسرا غرق در محصوالت و
رودها هستند ،و تو که رسول خدا و برگزیدۀ اویی انبارت اینچنین است .فرمود« :ای پسر
خطاب ،آیا نمیپسندی که آخرت برای ما باشد و دنیا برای آنها؟» گفتم :بله .گوید :یک
بار به حضور ایشان رفتم و در چهرهاش خشم و غضب دیدم .گفتم :ای رسول خدا،
چهچیزی دربارۀ زنها بر شما گران و سخت آمده است؟ اگر آنها را طالق دادهای در
عوض خدا و فرشتگان و جبرئیل و میکائیل و من و ابوبکر و مؤمنان با تو هستیم .اندکی
سخن گفتم و خدا را ستایش کردم در حالی که امیدوار بودم خداوند چیزی را که میگفتم
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ا ا
ْ َّ ُ ْ
تصدیق کند و این آیه ـآیۀ تخییرـ نازل شد که عسی ر ُّب ُه إن طلقک َّن أن ی ْبدل ُه أ ْزواجا خیرا
ُ
م ْن ُک َّن إ ْن ت ُتوبا إلی َّالله فق ْد صغ ْت ُق ُل ُوب ُکما و إ ْن تظاهرا علیه فإ َّن َّالله ُهو م ْو ُ
اله و ج ْبریل
ْ
ُ
ْ ْ
و صال ُح ال ُمؤمنین و المالئکة ب ْعد ذلك ظهیر( 1امید است پروردگارش همسرانی بهتر از
ِّ
شما به او عوض دهد و اگر بر ضد پیامبر به یکدیگر کمک دهید همانا خدا و جبرئیل و
مؤمنان صالح یار اوی هستند ،و فرشتگان نیز بعد از آنان پشتیبان او خواهند بود)؛ و
عایشه دختر ابوبکر و حفصه با یکدیگر بر ضد دیگر زنان پیامبر دسیسهچینی کرده
بودند .گفتم :ای رسول خدا آیا زنانت را طالق دادهای؟ گفت« :نه ».گفتم :ای رسول
خدا من وارد مسجد شدم در حالی که مردم در حال پرتاب ریگ روی زمین بودند و
میگفتند رسول خدا زنانش راطالق داده است .آیا بروم و به آنها خبر دهم شما زنانت
را طالق ندادهای؟ فرمود« :آری اگر میخواهی ».من پیوسته با او سخن میگفتم و
خشم چهرهاش رفت تا آنجا که دهانش را باز کرد و خندید و دندانهای پیشین ایشان
بسیار نیکو بود .سپس پیامبر پایین آمد و من هم پایین آمدم .ایشان از تنۀ درخت پایین
آمد .رسول خدا طوری پایین آمد که گویا روی زمین راه میرود در حالی که چیزی را
با دستش لمس نمیکرد .گفتم :ای رسول خدا شما  29روز در اتاق بودی .فرمود« :یک
ماه 29 ،روز است ».سپس من بر درب مسجد ایستادم و با صدای بلند گفتم :رسول
ا
ْ
ْ
ْ
 .1این آیات در ابتدای سورۀ تحریم آمده است :و إذ أس َّر َّالنب ُّي إ ٰلی ب ْعض أ ْز ٰواجه حدیثا فل ّٰما ن َّبأت به و أظهر ُه اهّٰللُ
ٰ ٰ
ْ
ْ
ْ
ٰ ْ
ْ
ْ ُ
عل ْیه ع َّرف ب ْعض ُه و أ ْعرض ع ْن ب ْع ٍض فل ّٰما ن َّبأ ٰها به قالت م ْن أنبأك ٰهذا قال ن َّبأني العل ُیم الخب ُیر * إن تت ٰوبا إلی اهّٰلل فقد
ْ ٰ
ُ
ْ ٰ
ٰ
ْ ُُ ُ
ْ ْ
َّ
الئک ُة ب ْعد ٰذلك ظه ٌیر * ع ٰ
سی ر ُّب ُه
صغت قل ُوبک ٰما و إن تظاه ٰرا عل ْیه فإن اهّٰلل ُهو م ْوال ُه و ج ْبریل و ٰصال ُح ال ُمؤمنین و الم
ٰ ا
ْ َّ ُ َّ ْ ُ ْ ُ ْ ٰ ا
اجا خ ْی ارا م ْن ُک َّن ُم ْسل ٰمات ُم ْؤم ٰنات ٰقان ٰتات ٰتائ ٰبات ٰعاب ٰدات ٰسائ ٰح ِّ ٰ
ات و أ ْبکارا( و هنگامی
إن طلقکن أن یبدله أزو
ات ثیب ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
که پیامبر ،رازی را به یکی از همسرانش گفت و او آن راز را فاش کرد ،و خدا پیامبر را از افشای آن آگاه نمود ،پیامبر
بخشی از آن را به آن زن گوشزد کرد و از گفتن بخشی دیگر خودداری ورزید .آن زن گفت :چهکسی فاشکردن راز
را به تو خبر داده است؟ پیامبر گفت :دانای آگاه به من خبر داد * .اگر شما دو زن از کار خود به پیشگاه خدا توبه
ِّ
کنید [خدا توبه شما را میپذیرد] ،چون دل شما دو نفر از حق و درستی منحرف شده است ،و اگر بر ضد او به یکدیگر
کمک دهید [راه به جایی نخواهید برد] زیرا خدا و جبرئیل و مؤمنان صالح یار او هستند ،و فرشتگان نیز بعد از آنان
پشتیبان او خواهند بود * .اگر پیامبر ،شما را طالق دهد امید است که پروردگارش همسرانی بهتر از شما که مسلمان،
مؤمن ،فرمانبر ،توبهکار ،خداپرست ،روزهدار ،غیرباکره و باکره باشند ،به او عوض دهد)( .تحریم 3 :تا )5
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ْ
خدا زنانش را طالق نداده است؛ و این آیه نازل شد :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من األ ْمن أو
َّ
ُ
ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّ
الر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه
م ْن ُه ْم( و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به
ا
رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند) و این
1
من بودم که این مسئله را استنباط کردم و خدای عزوجل آیۀ تخییر را نازل فرمود».

خواننده باید توجه داشته باشد که روایت قبلی بر رفتار عمر بههنگام شنیدن خبر
طالقدادن همسران توسط پیامبر داللت میکند و با عایشه چنین سخن میگوید:
«ای دختر ابوبکر ،آیا کارت به جایی رسیده است که رسول خدا را آزار میدهی؟
عایشه گفت :من و تو را چه شده است ای پسر خطاب؟ به فکر عیوب خودت باش .گفت:
نزد حفصه دختر عمر رفتم و به او گفتم :ای حفصه آیا کارت به جایی رسیده است که
رسول خدا را آزار میدهی؟ به خدا قسم فهمیدم که رسول خدا تو را دوست ندارد
و اگر من نبودم ،رسول خدا تو را طالق میداد .حفصه به شدیدترین وجه گریست»...

فخر رازی میگوید:

«این سخن حقتعالی :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه
ْ ُ َّ
َّ
ُ
ُ
إلی َّ
الر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم
َّ ا
ُ َّ ُ َّ
و ر ْحمت ُه التب ْعت ُم الشیطان إال قلیال( و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد،
ا
انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان
ّ ا
کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلما جز اندکی،
از شیطان پیروی میکردید) .بدان که خداوند متعال در این آیه ،نوعی دیگر از کارهای
فاسد منافقان را حکایت میفرماید؛ که عبارت است از اینکه وقتی از یکی از مسائل خبری
به آنها برسد ،چه از باب امنیت باشد و چه از باب وحشت ،آن را شایع و فاش کنند ،و

 .1صحیح مسلم :ج 4ص188
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1

و آلوسی میگوید:

«و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّ
الر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم
ْ ُ َّ
َّ
ا
َّ
ُ
ُ
ُ َّ ُ َّ
لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم و ل ْو ال فضل الله علیک ْم و ر ْحمت ُه التب ْعت ُم الشیطان إال قلیال( و
چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر
ا
خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما
ّ ا
نبود ،مسلما جز اندکی ،از شیطان پیروی میکردید).
و إذا جاء ُه ْم( وقتی [خبری] برسد به آنها) یعنی ـهمان طور که از ابنعباس
(رضی الله تعالی عنهما) و ضحاک و ابومعاذ روایت شده استـ منافقان یا ـآنگونه که از
حسن روایت شده و بیشتر مفسران چنین نظری داشتهاندـ مسمانان ضعیف ،یا ـطبق نقل
2
ابنعطیهـ دو طایفه».

و قرطبی میگوید:
«و معنایش این است که آنها وقتی چیزی از امور مسلمین شنیدند که به امنیت
مربوط میشود ،مثل پیروزی مسلمانان و کشتن دشمنشان (یا وحشت) که ضد آن است،
(آن را منتشر کنند) یعنی پیش از آنکه به حقیقتش آگاه شوند آن را فاش و آشکار کنند و
به دیگران بگویند .گفته شده است :این [قبیل کارها] از مسلمانان ضعیف سر زده است،
و این نظر حسن است؛ زیرا آنها امر پیامبر را فاش میکردند و گمان میکردند چیزی
در این خصوص بر عهدهشان نبوده است .ضحاک و ابنزید گفتهاند :این گفته دربارۀ
منافقین است و آنها از این کار نهی شدند؛ چراکه منجر به دروغپردازی و فتنهگری
میشد .این فرمایش حقتعالی :و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّ
الر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم( و اگر
آن را به رسول و اولیاالمر از خودشان عرضه کنند) ،یعنی آن را نقل نکنند و فاش نسازند
 .1تفسیر رازی :ج 4ص188
 .2تفسیر اْللوسی :ج 5ص93
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1

غرناطی میگوید:

«و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به( و چون خبری از ایمنی یا
وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند)؛ گفته شده است آنها منافقاناند ،و گفته شده
2
است گروهی از مسلمانان ضعیف هستند».

و ابنکثیر گفته است:

«این آیه و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به( و چون خبری از ایمنی
یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند) ،انکاری برای کسی است که قبل از محققشدن
امور ،بهسوی آن شتاب میکند ،و آن را افشا و منتشر میسازد؛ ولی چه بسا صحیح نبوده
باشد .مسلم در مقدمۀ صحیح خود گفته است :ابوبکر بن ابیشیبه به ما گفت ،علی بن
حفص به ما گفت ،شعبه به ما گفت ،از حبیب بن عبدالرحمان ،از حفص بن عاصم ،از
ابوهریره ،از پیامبر فرمود« :برای دروغگو بودن یک شخص همین بس که هرچه
بشنود به زبان آورد ».همچنین آن را ابوداوود در کتاب «االدب من سننه» با سند از محمد
بن حسین بن اشکاب ،از علی بن حفص ،از شعبه روایت کرده است؛ و مسلم نیز آن را از
حدیث معاذ بن هشام عنبری و عبدالرحمان بن مهدی روایت کرده است؛ و ابوداوود نیز
آن را از حدیث حفص بن عمرو نمری استخراج کرده است؛ و هر سه از شعبه ،از حبیب،
از حفص بن عاصم بهصورت مرسل روایت کردهاند .در صحیحین از مغیرة بن شعبه نقل
شده است که رسول خدا از قیلوقال نهی فرموده است؛ یعنی از سخنان فراوانی که
مردم بدون هیچ اثبات یا تدبر یا تبیینی بر زبان میرانند .در سنن ابوداوود نقل شده است
که رسول خدا فرمود« :چه زشت است که مرکب مرد ،پندار و گمانشان باشد ».و در
صحیح آمده است« :کسی که سخنی نقل کند و بداند دروغ است یکی از دروغگویان

 .1تفسیر القرطبی :ج 5ص291
 .2التسهیل لعلوم التنزیل :ج 1ص149
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است ».و اینجا باید حدیث عمر بن خطاب را ذکر کنیم که بر صحتش اتفاقنظر وجود
دارد ،وقتی به او خبر رسید رسول خدا زنانش را طالق داده است از منزل خود بیرون
آمد و به مسجد وارد شد و دید مردم چنین میگویند .او صبر نکرد و از پیامبر اجازه
گرفت و پرسید :آیا شما زنانت را طالق دادهای؟ فرمود :نه .گفتم :الله اکبر ،...و حدیث
1
را بهطور کامل ذکر کرده است». ...

بنابراین قائلشدن به اینکه آیۀ و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه
َّ
ُ
إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و چون خبری از ایمنی
یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند،
ا
قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند) به جنگ اختصاص دارد ،تخصیصی بدون
تخصیصدهنده ،و حتی خالف اطالق آیه و روایات صحیح است .پس قائلشدن به
اختصاص این آیه به جنگ ،فقط یک سخن باطل ذوقی است؛ و پناه میبریم به خدا از
تفسیر به رأی.
بهعالوه خود مفسران اهلسنت و جماعت نیز در این خصوص دچار اختالف شدهاند.
عدهای گفتهاند مقصود از اولیاالمر ،اهل علم است ،و عدهای قائل شدهاند به اینکه
مقصود ،امیران لشکرهاست ،و عدهای گفتهاند آنها بزرگان صحابه هستند و دیگر
گفتههایی که در نکتۀ بعدی خواهیم گفت.
ْ
نکتۀ ظریفی در این فرمایش خداوند سبحان وجود دارد :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من األ ْمن
َّ
ُ
أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه
م ْن ُه ْم( و چون خبری از ایمنی ی ا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر آن را به
ا
رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند) ،اینکه
در اینجا عرضه به خداوند سبحان را ذکر نکرده است؛ در حالی که در این آیه ،ذکر فرموده

 .1تفسیر ابنکثیر :ج 1ص542
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َّ
َّ
ُ
ُ ْ
است :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی
َّ ْ
ْ ا
ْ ُُْ ُْ ُ
ْ
شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی َّالله و َّ
الر ُسول إن کنت ْم تؤمنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أحس ُن تأویال
(ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت
کنید؛ پس هرگاه در امری اختالف نظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را
به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و نیکفرجامتر است) ،همان طور که عرضه به خداوند
در آیۀ دوم ذکر شده ،و در اولی ذکر نشده است ،عرضه به اولیاالمر نیز به همین صورت
است؛ یعنی عرضه به اولیاالمر در آیۀ اول ذکر شده ،هرچند در آیۀ دوم ذکر نشده است.
بنابراین بهمقتضای هر دو آیه ،عرضه به خدا و رسول خدا واجب است.
بهعالوه آنچه در روایات آمده ،به وجوب عرضه به خدا و اولیاالمر تصریح فرموده است.
حاکم نیشابوری روایت کرده است( :و خبر داد ما را) بکر بن محمد ،عبدالصمد بن فضل
به ما گفت ،مکی بن ابراهیم به ما گفت ،عبیدالله بن ابوحمید به ما گفت ،از ابوملیح ،از
معقل بن یسار ،گفت :رسول خدا فرمود« :به قرآن عمل کنید ،حاللش را حالل ،و
حرامش را حرام بدانید ،و به آن اقتدا کنید و به چیزی از آن کفر نورزید ،و هرچه از آن برایتان
متشابه شد به خدا و به اولیاالمر پس از من عرضه بدارید تا به شما خبر دهند ،و به تورات
و انجیل و زبور و آنچه به انبیا از جانب پروردگارشان داده شده است ایمان بیاورید؛ و شما را
به تدبیر در قرآن و بیاناتی که در آن هست سفارش میکنم؛ زیرا قرآن شفاعتکنندهای است
که شفاعتش پذیرفته میشود و دشمنی است که تصدیق میشود 1.بدانید در روز قیامت هر
آیهای نوری دارد ،و سورۀ بقره از ذکر نخستین به من داده شده است ،و طه و طواسین و
حوامیم از الواح موسی به من داده شده ،و فاتحة الکتاب از زیر عرش به من عطا شده

 .1شافع ُمشفع و ماحل مصدق :تعبیری ادبی به این معنا که قرآن چه به سود شما حکم کند و چه به زیان شما در
هر دو صورت پذیرفته و تأیید میشود( .مترجم)
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است ».سند این حدیث صحیح است ولی آن دو روایتش نکردهاند.

1

هیثمی در مجمعالزوائد گفته است :از معقل بن یسار روایت شده است ،گفت :از رسول
خدا شنیدم که میفرمود« :به قرآن عمل کنید و حاللش را حالل و حرامش را حرام
بدانید ،و به آن اقتدا کنید و به چیزی از آن کفر نورزید ،و هرچه از آن برایتان متشابه شد به
خدا و به اولیاالمر پس از من عرضه بدارید تا به شما خبر دهند ،و به تورات و انجیل و زبور
و آنچه به انبیا داده شده است ایمان بیاورید؛ و شما را به تدبیر در قرآن و بیاناتی که در آن
هست سفارش میکنم؛ زیرا قرآن شفاعتکنندهای است که شفاعتش پذیرفته میشود و
دشمنی است که تصدیق میشود .در روز قیامت هر آیهای از آن نوری دارد .سورۀ بقره از
ذکر اول به من داده شده است ،و طه و طور از الواح موسی ،و فاتحة الکتاب و خواتیم سورۀ
بقره از گنجی در زیر عرش به من داده شده است ،و تفصیلکنندۀ نافله به من داده شده
2
است».

 .1المستدرک،حاکم نیشابوری :ج 1ص568
 .2مجمع الزوائد :ج 1ص169
به نظر میرسد این حدیث همچون دیگر احادیث ،دستخوش تحریف شده است .در برخی منابع اهلسنت و جماعت
گاهی با لفظ «اولیالعلم» و گاهی «الی االمیر» بهجای «اولیاالمر» روایت شده است .لفظ اولیالعلم ،در روایت
بیهقی آمده است( :خبر داد ما را) محمد بن عبدالله الحافظ ،بکر بن محمد الصیرفی خبر داد ،عبدالصمد بن فضل
به ما گفت ،مکی بن ابراهیم به ما گفت ،عبیدالله بن ابیحمید به ما گفت ،از ابوملیح ،از معقل بن یسار گفت:
رسول خدا فرمود « :به قرآن عمل کنید ،حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانید ،و به آن اقتدا کنید و به
چیزی از آن کفر نورزید ،و آنچه از قرآن برایتان متشابه شد به خدا و به اولیالعلم (صاحبان علم) پس از من عرضه
بدارید تا به شما خبر دهند ،و به تورات و انجیل و زبور و آنچه به انبیا از جانب پروردگارشان داده شده است ایمان
بیاورید؛ و شما را به تدبیر در قرآن و بیاناتی که در آن هست سفارش میکنم؛ زیرا قرآن شفاعتکنندهای است که
شفاعتش پذیرفته میشود و دشمنی است که تصدیق میشود .در روز قیامت هر آیهای از آن نوری دارد .سورۀ بقره
از ذکر اول به من داده شده است ،و طه و طواسین و حوامیم از الواح موسی ،و فاتحة الکتاب از زیر عرش به من
داده شده است .عبیدالله بن ابیحمید دربارهاش صحبت کردهاند ».سننالکبری :ج 10ص9
همین لفظ در این منابع آمده است :تخریج االحادیث و اْلثار :ج 2ص ،188و کنز العمال :ج 1ص ،190تفسیر
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بنابراین چرا به عدم وجوب عرضه به اولیاالمر ،و بازی با مفاد آیات بزرگ خداوند اصرار
دارند؟!
ْ
ْ
بهعالوه این آیه و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من األ ْمن أو الخ ْوف( و چون خبری از ایمنی یا
َّ
ُ
وحشت به آنان برسد) استنباط را به آن دو اختصاص داده است ،لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه
ا
م ْن ُه ْم( قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند) و «استنباط» یعنی استخراج یک
چیز از منبع خود.

1

الثعالبی :ج 1ص ،176و تاریخ دمشق :ج 37ص.188
و لفظ «الیاالمیر» در روایت طبرانی آمده است .او میگوید :محمد بن محمد جذوغی قاضی به ما گفت ،عقبة بن
مکرم به ما گفت ،ابوبکر حنفی به ما گفت ،عبیدالله بن ابوحمید هذلی به ما گفت ،ابوملیح هذلی به ما گفت ،معقل
بن یسار به ما گفت :از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :به قرآن عمل کنید ،حاللش را حالل و حرامش را
حرام بدانید ،و به آن اقتدا کنید و به چیزی از آن کفر نورزید ،و آنچه از قرآن برایتان متشابه شد آن را به خدا یا به امیر
پس از من عرضه بدارید تا به شما خبر دهند ،و به تورات و انجیل و زبور و آنچه به انبیا از جانب پروردگارشان داده
شده است ایمان بیاورید ،و قرآن و بیانی که در آن هست شما را شفابخش است .بهراستی قرآن شفاعتکنندهای
است که شفاعتش پذیرفته میشود و دشمنی است که تصدیق میشود ،و در روز قیامت هر آیهای از آن نوری دارد.
بدانید سورۀ بقره از ذکر اول به من داده شده است ،و طه و طور از الواح موسی ،و فاتحة الکتاب و خواتیم بقره از
گنجی از زیر عرش به من داده شده است .و تفصیلکنندۀ نافله به من داده شده است ».المعجم الکبیر :ج20
ص225
و اگر حتی از روی جدل ،کوتاه بیاییم و آن را بپذیریم ،اشکالی در این نیست که اهل بیت همان علما و امیران
و خلفای پس از پیامبر باشند؛ همان طور که گذشت و نیز در متن خواهد آمد.
 .1زجاج گوید« :معنای استنباط در لغت ،استخراج است ،و از ریشۀ نبط است .نبط یعنی آبی که در ابتدای کندن
چاه از آن بیرون میآید ».تاج العروس :ج 10ص .426و فخر رازی گوید« :استنباط در لغت ،استخراج است؛
میگویند :استنباط کرد یعنی فقه باطن را با اجتهاد و فهم خود استخراج کرد .از ریشۀ نبط است ،و نبط بهمعنای
آبی است که در ابتدای کندن چاه از آن بیرون میآید .و نبط را نبط نامیدند بهخاطر بیرونکشیدن آب از زمین».
تفسیر رازی :ج 10ص .199و قرطبی گوید« :لعلمه الذین یستبطونه منهم ،یعنی آن را استخراج میکنند ،یعنی
خبری را که سزاوار است فاش شود و چیزی را که سزاوار است کتمان شود ،میدانند .استنباط از استنبطت الماء
اخذ شده است بهمعنای استخراج آب .نبط ،آبی است که در ابتدای کندن چاه از آن خارج میشود .نبط نامیده شد
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فخر رازی گوید« :استنباط از آن ممکن نیست مگر با احاطه به معنایش».

1

پس آیه بیان میدارد استنباطکنندگانی وجود دارند که میتوانند احکام الهی مرتبط با
ا
همۀ وقایع زندگانی را استخراج کنند؛ چون آنها توانایی این کار را دارند ،و طبیعتا هر انسانی
دارای چنین توانایی علمی نیست؛ بلکه آنها ـطبق متن صریح آیهـ فقط «اولیاالمر»
هستند و این «اولیاالمر» علمایی هستند که از توانایی پوششدهی همۀ وقایع حیاتی
برخوردارند؛ بهطوری که در معضالت ،پناهگاه هستند؛ لذا بیضاوی در تفسیر آیۀ یا أیها
َّ
َّ
ُ
الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم( ای کسانی که ایمان آوردهاید،
خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید) ،پس از ذکر احتماالتی
که دربارۀ منظور از اولیاالمر در این آیه وجود دارد ،میگوید :گفته شده است مقصود،
علمای شرع هستند ،بهدلیل این فرمایش حقتعالی :و ل ْو ر ُّدو ُه إلی َّالر ُسول و إلی
َّ
ُ
اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود
ا
2
عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند).
آیا داناتر و عالمتر از آلمحمد کسی هست؟ در حالی که رسول خدا میفرماید:
3
«به آنها چیزی نیاموزید؛ زیرا آنها از شما داناتر هستند».
هیثمی روایت کرده است :از عبدالله بن حنطب ،گفت :رسول خدا در جحفه خطبه
ایراد کرد و فرمود« :آیا من به شما اوالتر نیستم؟» گفتند :بلی یا رسول الله .فرمود« :من از
شما دربارۀ دو چیز سؤال میکنم :دربارۀ قرآن و دربارۀ عترتم .هوشیار باشید و بر قریش

چون آنها آنچه را در زمین است استخراج میکنند .و استنباط در لغت ،یعنی استخراج ».تفسیر قرطبی :ج5
ص291
 .1تفسیر رازی :ج 2ص4
 .2تفسیر بیضاوی :ج 2ص205
 .3الکافی :ج 1ص 287ح1
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پیشی نگیرید که گمراه میشوید ،و از آنها عقب نمانید که هالک میشوید و به آنها چیزی
1
نیاموزید ،چراکه آنها از شما داناترند».
همچنین روایت کرده است :از زید بن ارقم ،گفت :رسول خدا در روز جحفه رو به
مردم کرد و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود« :پیامبری را ندیدهام مگر اینکه نصف
عمر شخص قبل از خود را داشته است؛ و من نزدیک است فراخوانده شوم و اجابت کنم.
پس چه میگویید؟» گفتند :نصیحتی بفرمایید .فرمود« :آیا گواهی نمیدهید خدایی جز الله
نیست و محمد بنده و فرستادۀ اوست و بهشت حق است و آتش حق است؟» گفتند :گواهی
میدهیم .گوید :دستش را باال برد و بر سینهاش گذاشت و فرمود« :من نیز به همراه شما
گواهی میدهم ».سپس فرمود« :آیا نمیشنوید؟» گفتند :میشنویم .فرمود« :من پیش از
شما بر حوض وارد میشوم و شما نیز وارد خواهید شد و پهنای آن از صنعا تا بصری است،
و در آن پیالههایی است از نقره به تعداد ستارگان .پس ببینید پس از من با ثقلین چگونه رفتار
میکنید ».شخصی ندا داد :ثقلین چیست ای رسول خدا؟ فرمود« :کتاب خدا که یک
طرفش به دست خداوند عزوجل ،و طرف ]دیگرش[ به دستان شماست؛ به آن چنگ بزنید
تا گمراه نشوید؛ و ثقل دیگر خاندان من است ،و خدای لطیف دانا به من خبر داد که این دو
از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند .من این را برای آن دو از پروردگارم
درخواست نمودم .بر آن دو پیشی نگیرید که هالک میشوید و از آن دو عقب نمانید که
هالک میشوید ،و به آن دو چیزی نیاموزید ،زیرا آنها داناتر از شما هستند ».سپس دست
علی را گرفت و فرمود« :هرکس من اوالتر از خودش به خودش هستم ،پس علی ولی
و سرپرست اوست .خدایا هرکس در والیت او باشد ،در والیت خود بگیر و هرکس با او
2
دشمنی ورزد با او دشمنی کن».

 .1مجمع الزوائد :ج 5ص195
 .2مجمع الزوائد :ج 9ص163
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طبرانی روایت کرده است :محمد بن عبدالله حضرمی به ما گفت ،جعفر بن حمید به ما
گفت ،عبدالله بن بکیر غنوی به ما گفت ،از حکیم بن حبیر ،از ابوطفیل ،از زید بن ارقم،
گفت :رسول خدا فرمود« :من جلودار شما هستم و شما در حوض بر من وارد میشوید.
پهنای آن از صنعا تا بصری است .در آن به تعداد ستارگان قدحهایی از طال و نقره هست.
پس دقت کنید بعد از من چگونه با ثقلین رفتار میکنید ».مردی به پا خاست و گفت :ای
رسول خدا ثقلین چیست؟ رسول خدا فرمود]« :ثقل[ بزرگتر کتاب خداست ،سببی
است که یک طرفش به دست خدا ،و طرف ]دیگرش[ به دستان شماست ،به آن چنگ
بزنید تا هرگز نابود و گمراه نشوید؛ و ]ثقل[ کوچکتر عترت من است؛ و آن دو از هم جدایی
ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند ،و من این را از پروردگارم برایشان درخواست کردم.
بر آن دو پیشی نگیرید که هالک میشوید و به آن دو چیزی نیاموزید ،زیرا آنها داناتر از
1
شما هستند».
همچنین روایت کرده است :محمد بن عبدالله حضرمی به ما گفت ،جعفر بن حمید به
ما گفت ،محمد بن عثمان بن ابیشیبه به ما گفت ،نضر بن سعید ابوصهیب به ما گفتند،
عبدالله بن بکیر به ما گفت ،از حکیم بن جبیر ،از ابوطفیل ،از زید بن ارقم ،گفت :پیامبر
در روز جحفه فرود آمد و به مردم رو کرد و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود« :پیامبری
را ندیده ام مگر اینکه نصف عمر شخص قبل از خود را داشته است؛ و من نزدیک است
فراخوانده شوم و اجابت کنم .پس چه میگویید؟» گفتند :نصیحتی بفرما .فرمود« :آیا
گواهی میدهید خدایی جز الله نیست و محمد بنده و رسول اوست و بهشت حق است و
آتش حق است و برانگیختهشدن پس از مرگ حق است؟» گفتند :گواهی میدهیم .گوید:
سپس دستش را باال برد و بر سینهاش گذاشت و فرمود« :و من هم به همراه شما گواهی
میدهم ».سپس فرمود« :آیا نمیشنوید؟» گفتند :میشنویم .فرمود« :من جلودار شما در

 .1المعجم الکبیر :ج 3ص66
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حوض تجارت هستم و شما در حوض بر من وارد خواهید شد و پهنای آن از صنعا تا بصری
است .در آن پیالههایی از نقره به تعداد ستارگان هست .پس دقت کنید بعد از من با ثقلین
چگونه رفتار میکنید ».شخصی ندا داد :ثقلین چیست ای رسول خدا؟ فرمود« :کتاب خدا
که یک طرفش به دست خداوند عزوجل است و طرف ]دیگرش[ به دستان شماست .به آن
چنگ بزنید تا گمراه نشوید؛ و ]ثقل دیگر[ عترت من است؛ و خدای لطیف خبیر به من خبر
داده است که آن دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند ،و من این را
برایشان از پروردگارم درخواست کردم .بر آن دو پیشی نگیرید که هالک میشوید و از آن دو
عقب نمانید که هالک میشوید ،و به آن دو چیزی نیاموزید که آنها از شما داناتر هستند».
سپس دست علی را گرفت و فرمود« :هرکس من اوالتر از خودش به خودش هستم
پس علی ولی و سرپرست اوست .خدایا هرکه در والیت اوست در والیت خود بدار ،و هرکه
1
با او دشمنی کند با او دشمنی کن».
پس هدایت و سلوک راه حق منحصر به آنها است؛ و به همین دلیل سلمان
محمدی میفرمود:
«آلمحمد همچون سر نسبت به بدن ،و همچون چشم نسبت به سر نازل شدند.
2
جسم بدون سر راه نمییابد و سر نیز بدون چشمها».

ابنحجر گفته است:
«درست است از میان آنها کسی که به او چنگ زده میشود امام و عالم آنها یعنی
علی بن ابیطالب ( ّ
کرم الله وجهه) باشد؛ زیرا ـهمان طور که گفتیمـ علم و استنباطهای
3
ظریف او بسیار است». ...

 .1المعجمالکبیر :ج 5ص166
 .2المعجم الکبیر :ج 3ص ،46مجمع الزوائد :ج 9ص172
 .3الصواعق المحرقة :ج 2ص ،442مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط1997 ،1
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طرفین نزاع

َّ
اسالم از نزاع و چنددستگی نهی کرده ،و خداوند سبحان فرموده است :و أطی ُعوا الله
و ر ُسول ُه و ال تناز ُعوا فت ْفش ُلوا و ت ْذهب ری ُح ُک ْم و ْ
اصب ُروا إ َّن َّالله مع َّ
الصابرین( 1و از خدا و
فرستادهاش فرمان برید و با یکدیگر نزاع و اختالف مکنید که سست و بددل میشوید و
قدرت و شوکتتان از میان میرود؛ و شکیبایی ورزید زیرا خدا با شکیبایان است) و و
ُ
َّ
ا
ْاعتص ُموا بح ْبل الله جمیعا و ال تف َّرقوا( 2و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده
نشوید).
آیۀ اول پس از اینکه به اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا امر میکند ،از نزاع
نهی میفرماید؛ و میدانیم نزاع فقط نتیجۀ مخالفت از اطاعت خدا و اطاعت رسول
خداست؛ پس با اطاعت از آن دو ،نزاع منتفی ،و یکدستگی و هماهنگی میان مسلمانها
حاصل میشود.
ا
آیۀ دوم بر همگان واجب میکند اوال به ریسمان خداوند سبحان تمسک بجویند ،و
سپس آنها را از پراکندگی نهی میفرماید .چنگزدن به ریسمان خدا ،همان نگهدارنده از
پراکندگی و تفرقه است.
ُ ْ
قرآن کریم به وجود دو ریسمان تصریح فرموده است .حقتعالی میفرماید :ضربت
َّ
ِّ َّ ُ
ُ ُ َّ
علیه ُم الذلة أین ما ثقفوا إال بح ْب ٍل من الله و ح ْب ٍل من َّالناس( 3هر زمان و هر کجا یافت
شوند ،خواری و ذلت بر آنان زده شده ،مگر آنکه به ریسمانی از جانب خدا یا ریسمانی از
سوی مردم چنگ زنند).

 .1انفال46 :
 .2آلعمران103 :
 .3آلعمران112 :
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پس دو ریسمان وجود دارد؛ اولی از خداست ،دومی از مردم؛ و چنگزدن به آن دو ،از
تفرقه و اختالف و نزاع بازمیدارد .از اینجاست که به اهمیت شناخت این دو ریسمان و
چنگزدن به آن دو پی میبریم؛ زیرا چنگزدن به آن دو بازدارنده از تباهی و نزاع و تفرقه
در دین است؛ و حتی نزاع ،فقط نتیجۀ نشناختن این دو ریسمان و اطاعتنکردن از
آموزه های آن دو است .وقتی مردم این دو ریسمان را تباه کنند در میانشان آتش پراکندگی
تفرقه و نزاع و اختالف شعلهور میشود.
وقتی قرآن از نزاع نهی میکند ،و تفرقه را به کناری مینهد ،و بازدارنده از آنها را بیان
میفرماید ،طبیعی است که رسول خدا چیزی را که آن را از امت دور میسازد برایشان
َّ
ْ
ْ ْ
ْ ُ
َّ ُ
بیان فرماید .حقتعالی میفرماید :و ما أنزلنا علیك الکتاب إال لتبین ل ُه ُم الذی اختلفوا
ا
ْ
فیه و ُه ا
دی و ر ْحمة لق ْو ٍم یؤم ُنون( 1و ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه
حقایقی را که در آن اختالف کردهاند ،برای آنان توضیح دهی و برای مردمی که ایمان دارند
هدایت و رحمت باشد).
پس رسول خدا همان کسی است که در طول حیاتش ،چیزی را که امت دربارهاش
دچار اختالف میشوند برایشان بیان میفرماید و تا وقتی در دسترس است مردم برای رفع
اختالف به او مراجعه میکنند و طبیعی است که پس از رحلت پیامبر« بازدارنده» موجود
باشد؛ زیرا پس از او ،اختالف وجود دارد و ناگزیر باید بازدارنده از آن نیز وجود داشته باشد؛
بنابراین میبینیم رسول خدا دو ریسمان بازدارندۀ پس از خود را بیان فرموده است.
احمد در مسند خود روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،اسود بن
عامر به ما گفت ،ابواسرائیل یعنی اسماعیل بن ابواسحاق مالئی به ما خبر داد ،از عطیه ،از
ابوسعید ،گفت :رسول خدا فرمود« :من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم
که یکی بزرگتر از دیگری است :کتاب خداوند ،که ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین
 .1نحل64 :
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است ،و عترتم اهل بیتم .این دو از یکدیگر جدایی ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد
1
شوند؛ پس بنگرید بعد از من ،با آن دو چگونه رفتار میکنید».
همچنین روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابونضر به ما گفت،
محمد یعنی ابنطلحه به ما گفت ،از اعمش ،از عطیه عوفی ،از ابوسعید خدری ،گفت:
پیامبر فرمود « :گویا من فراخوانده شدم و اجابت نمودم .من در میان شما دو چیز
گرانبها باقی میگذارم که یکی از دیگری بزرگتر است؛ کتاب خدا و عترتم .کتاب خدا که
ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین است ،و عترتم اهلبیتم؛ و بهراستی که لطیف خبیر
به من خبر داد که این دو از یکدیگر جدا نمیشوند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند،
2
پس بنگرید بعد از من ،با آن دو چگونه رفتار میکنید».
همچنین روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابننمیر به من گفت،
عبدالملک یعنی ابن ابیسلیمان به ما گفت ،از عطیه ،از ابوسعید خدری ،گفت :رسول
خدا فرمود« :من در میان شما دو چیز گرانبها باقی گذاشتم که یکی بزرگتر از دیگری
است؛ کتاب خدای عزوجل که ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین است ،و عترتم
3
اهلبیتم .بدانید آن دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند».
همچنین روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،ابننمیر به ما گفت،
عبدالملک بن ابیسلیمان به ما گفت ،از عطیه عوفی ،از ابوسعید خدری ،گفت :رسول
خدا فرمود« :من در میان شما دو چیز باقی گذاشتم که اگر به آن دو چنگ بزنید پس
از من هرگز گمراه نخواهید شد .دو چیز گرانبها که یکی بزرگتر از دیگری است :کتاب
خدا که ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین است ،و عترتم اهلبیتم .بدانید آن دو از

 .1مسند احمد :ج 3ص14
 .2مسند احمد :ج 3ص17
 .3مسند احمد :ج 3ص26
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یکدیگر جدایی ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند».

1

همچنین روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،اسود بن عامر به ما
گفت ،شریک به ما گفت ،از رکین ،از قاسم بن حسان ،از زید بن ثابت ،گفت رسول خدا
فرمود« :من در میان شما دو «جانشین» باقی میگذارم :کتاب خدا که ریسمان کشیدهشده
میان آسمان و زمین ،یا از آسمان به زمین است ،و عترتم اهلبیتم؛ و این دو از هم جدایی
2
ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند».
و ترمذی روایت کرده است :علی بن منذر کوفی به ما گفت ،محمد بن فضیل به ما خبر
داد ،اعمش به ما خبر داد ،از عطیه ،از ابوسعید و اعمش ،از حبیب بن ابیثابت ،از زید بن
ارقم ،گفت :رسول خدا فرمود« :من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به آن
چنگ بزنید پس از من هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی بزرگتر از دیگری است :کتاب خدا
که ریسمان کشیدهشده از آسمان به زمین است ،و عترتم اهلبیتم ،این دو از یکدیگر جدایی
ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند؛ پس بنگرید بعد از من ،با آن دو چگونه رفتار
3
میکنید».
پس ریسمان خداوند سبحان ،کتابش است ،و ریسمان مردم ،عترت و اهلبیت
پیامبر؛ و رجوع به هر دوی این ریسمانها [و نه فقط یکی از آنها] بازدارنده از اختالف
و نزاع است .از این جاست که این معنا را که بهطور کامل با این آیه هماهنگ است میبینیم:
و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم

 .1مسند احمد :ج 3ص59
 .2مسند احمد :ج 5ص181
 .3سنن ترمذی :ج 5ص .328و این معنا را مجمع الزوائد :ج 9ص( 162باب فی فضل اهل البیت رضی الله عنهم)
روایت کرده است .و ابن ابیشیبه کوفی در المصنف :ج 7ص ،176و ابویعلی الموصلی در مسند خود :ج 2ص،297
و طبرانی در المعجم الصغیر :ج 1ص ،131و المعجم الکبیر :ج 3ص 65روایت کرده است.
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َّ
ُ
لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش
ا
دهند؛ و اگر آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که
آن را دریابند)؛ پس اهلبیت و عترت پیامبر همان اولیاالمر و همان ریسمان مردم
است.
از سعید بن جبیر ،از ابنعباس روایت شده است ،گفت :نزد پیامبر بودیم .یک اعرابی
َّ
آمد و گفت :ای رسول خدا ،شنیدم میفرمودی :و ْاعتص ُموا بح ْبل الله جمیعا( و همگی
به ریسمان خدا چنگ زنید) .آن ریسمانی که باید به آن چنگ بزنیم کدام است؟ پیامبر
1
دستش را به دست علی زد و فرمود« :به این چنگ بزنید .او ریسمان محکم الهی است».
پس ریسمان بازدارندۀ خدا پس از پیامبر عبارت است از علی بن ابیطالب و اهلبیت
او؛ و سزاوار است امت در حالت نزاع و کشمکش به علی بن ابیطالب مراجعه کنند؛
زیرا او جزو همان اولیاالمری است که خداوند به مردم دستور داده به آنها مراجعه کنند.
بنابراین بهوضوح روشن میشود اولیاالمر ،طرفی در این نزاع نیست؛ بلکه حکمکننده
در نزاعهای بهوجودآمده در میان امت در تمامی رخدادهای حیاتی است؛ چراکه اگر آنها
خودشان یک طرف نزاع بودند ،چگونه خداوند به مراجعه و عرضهکردن به آنها دستور
2
میداد!
َّ
َّ
بهعالوه ظاهر آیه نیز چنین دیدگاهی را رد میکند :یا أیها الذین آم ُنوا أطی ُعوا الله و
َّ
ُ
ْ ُ ُ
ُ
ْ
أطی ُعوا َّالر ُسول و اولیاالمر م ْنک ْم فإن تناز ْعت ْم فی شی ٍء ف ُر ُّد ُوه إلی الله و َّالر ُسول إن ک ْنت ْم
َّ ْ
ْ ا
ُْ
تؤم ُنون بالله و الی ْوم اْلْخر ذلك خی ٌر و أ ْحس ُن تأویال( ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را
اطاعت کنید و رسول و اولیاالمر از خودتان را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختالفنظر

 .1ینابیع المودة لذوی القربی :ج 1ص356
 .2بیضاوی در توضیح تفسیر آیه گفته است"« :اگر نزاع کردید" شما و اولیاالمر از شما »...تفسیر بیضاوی :ج2
ص.205
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یافتید ،اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به خدا و رسول عرضه کنید ،این بهتر و
َّ
ُ
نیکفرجامتر است) .ضمیر «تنازعتم» (نزاع کردید) به «الذین آم ُنوا» برمیگردد و آنها
کسانی هستند که آیه ،دستور میدهد [اختالفات خود را] به خدا و به رسول و به اولیاالمر
عرضه بدارند؛ همان طور که در این فرمایش خداوند سبحان آمده است :و إذا جاء ُه ْم أ ْم ٌر
َّ
من ْاأل ْمن أو ْالخ ْوف أ ُ
ذاعوا به و ل ْو ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین
ُ
ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند؛ و اگر
ا
آن را به رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند).
پس قائلشدن به اینکه اولیاالمر ،خودش یک طرف نزاع است ،توهمی بیدلیل است؛
بلکه حتی ظاهر آیه ،چنین برداشتی را برنمیتابد؛ زیرا چگونه ممکن است خداوند به اطاعت
از آنها دستور بدهد در حالی که آنها را در نزاعشان رها کند؟! و این نکتهای است که از
اهلبیت روایت شده است.
از بر ید عجلی روایت شده است ،گفت :از اباجعفر امام باقر دربارۀ این فرمایش
ْ
َّ َّ ْ ُ ْ ُ
ُ
خداوند عزوجل سؤال کردم :إن الله یأ ُم ُرک ْم أن تؤ ُّدوا األمانات إلی أ ْهلها و إذا حک ْمت ْم بین
َّ َّ
ْ ْ َّ َّ
ا
ا
ُ ُ
ْ ُ
َّالناس أن ت ْحک ُموا بالعدل إن الله نع َّما یعظک ْم به إن الله کان سمیعا بصیرا( همانا خدا به
شما فرمان میدهد امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکم
ا
میکنید به عدالت حکم کنید .یقینا نیکو چیزی است که خدا شما را به آن موعظه میکند.
بیتردید خدا همواره شنوا و بیناست)؛ حضرت فرمود« :ما را قصد کرده است؛ اینکه نفر
پیشین ،کتابها و علم و سالح را به امامی که پس از اوست تحویل دهد( .و هنگامی که
در میان مردم حکم میکنید به عدالت حکم کنید) یعنی با آنچه در اختیار دارید .سپس به
مردم میفرماید( :ای کسانی که ایمان آوردهاید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و
اولیاالمر از خودتان را) ،بهطور خاص ما را قصد کرده ،و به همۀ مؤمنان تا روز قیامت به
اطاعت از ما دستور داده است( .پس اگر در امری ترس از نزاع داشتید آن را به خدا و به
رسول و به اولیاالمر از خودتان عرضه کنید)؛ اینگونه نازل شده است؛ و خداوند عزوجل
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چگونه آنها را به اطاعت از والیان امر دستور میدهد و[لی] آنها را در نزاعهایشان رها
میکند! جز این نیست که این ،به همان مأمور ینی [افراد مکلف به اطاعت از امر] گفته
شده است که به آنها گفته شده بود :اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و
1
اولیاالمر از خودتان».
آری ،از پیامبر دربارۀ نهی از نزاع با اولیاالمر روایت شده است .بخاری در
االدبالمفرد روایت کرده است :محمد بن عبدالعزیز به ما گفت :عبدالملک بن خطاب بن
عبیدالله بن ابو ابکرة البصری که او را در رمله مالقات کردم به ما گفت :راشد ابومحمد به
ُ
من گفت ،از شهر بن حوشب ،از امدرداء ،از ابیدرداء ،گفت:رسول خدا مرا به نه چیز
وصیت فرمود« :چیزی را شریک خدا قرار مده گرچه قطعهقطعه یا سوزانده شوی .نماز
ا
واجب را بهعمد ترک نکن؛ هرکس نماز را عمدا ترک کند عهد از او زایل شده است .شراب
نخور که کلید هر بدی است .از والدینت اطاعت کن و اگر به تو دستور دهند دنیایت را رها
کنی بهخاطر آنها رها کن .با والیان امر نزاع نکن ،حتی اگر حق را در خودت ببینی .از
لشکر فراوان فرار نکن ،حتی اگر هالک شوی و یارانت فرار کنند .از ثروت خود به اهل و
خانوادهات انفاق کن .عصایت را بر روی خانوادهات باال نبر و در راه خدای عزوجل با آنان
2
مدارا کن».
دربارۀ نهی از منازعه در امر با اهل آن نیز روایت شده است؛ و این یعنی «امر» ـیعنی
همان طور که گفته شد جانشینی پیامبرـ اهلی معین و مخصوص دارد ،و نزاع با آنها
جایز نیست همان طور که نزاع با پیامبر جایز نیست.
از ابودرداء روایت شده است ،گفت :رسول خدا مرا به هفت چیز وصیت فرمود:
ا
«چیزی را شریک خدا قرار مده ،گرچه قطعهقطعه یا سوزانده شوی .نماز را عمدا ترک نکن
 .1کافی :ج 1ص276
 .2االدبالمفرد ،بخاری :ص15
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که هرکس نماز را بهعمد ترک کند عهد از او زایل شده است .شراب نخور که کلید هر بدی
است .از والدینت اطاعت کن و اگر به تو دستور دهند دنیایت را رها کنی بهخاطر آنها رها
کن .دربارۀ "امر" با اهل امر نزاع نکن ،حتی اگر حق را در خودت ببینی .از لشکر فراوان
فرار نکن ،هرچند هالک شوی و یارانت چنین بگویند .از ثروت خود بر اهلت انفاق کن.
1
عصایت را روی آنها بلند نکن و در راه خداوند عزوجل با آنان مدارا کن».
بنابراین باید بدانیم اهل امر و خالفت پس از پیامبر چهکسانی هستند؟! در مطالبی
که گفته شد برای کسی که با خودش منصف باشد و جویای حقیقت باشد ،پاسخ کافی وجود
دارد.
مراجعۀ مسلمانان به علی بن ابیطالب
مسلمانان و دیگران پس از پیامبر در معضالت و مشکالت به علی بن ابیطالب

مراجعه میکردند؛ زیرا او درب شهر علم پیامبر بود و حتی عمر میگفت« :اگر علی نبود
ا
قطعا عمر هالک میشد 2 ».و میگفت« :از هر معضلی که ابوالحسن برای حلش [در
3
دسترس] نباشد به خدا پناه میبرم».
ایجی ـکه یکی از متکلمین و فالسفۀ اهلسنت استـ در «المواقف» پس از نقل قول
ٌ
ُ ٌ
بسیاری از مفسرین به اینکه مقصود از این آیه :و تعیها أذن واعیة( 4و گوش شنوا آن
را حفظ کند) ،علی بن ابیطالب است میگوید:
ا
«عمر گفت :اگر علی نبود قطعا عمر هالک میشد؛ و بهدلیل این گفتۀ علی" :اگر

 .1مجمعالزوائد :ج 4ص216
 .2االستیعاب :ج 3ص1103
 .3تأویل مختلف الحدیث ،ابنقتیبة :ص152
 .4حاقة12 :
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برایم کرسی گذاشته میشد ،بر آن مینشستم و در میان اهل تورات با توراتشان ،و در
میان اهل انجیل با انجیلشان ،و در میان اهل زبور با زبورشان ،و در میان اهل فرقان با
فرقانشان قضاوت میکردم .به خدا سوگند هیچ آیهای در خشکی یا دریا یا دشت یا کوه یا
آسمان یا زمین یا شب یا روز نازل نشد جز آنکه من داناتر به اینکه دربارۀ چهکسی و دربارۀ
چهچیزی نازل شده است ".و بهدلیل اینکه علی در گفتههایش اسرار توحید و عدل و نبوت
1
و قضا و قدر را بهگونهای ذکر فرموده است که همانندش در کالم صحابه نیست».

پس علی بن ابیطالب همان فاروقی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا میکند.
ابنعساکر روایت کرده است :ابوبکر محمد بن حسین به ما خبر داد ،ابوحسین بن مهتدی
به ما خبر داد ،علی بن عمر بن محمد حربی به ما خبر داد ،ابوحبیب عباس بن محمد بن
احمد بن محمد البری به ما خبر داد ،ابن بنتالسدی یعنی اسماعیل بن موسی به ما خبر
داد ،عمرو بن سعید بصری به ما خبر داد ،از فضیل بن مرزوق ،از ابوسخیله ،از سلمان و
ابوذر ،که آن دو گفتند :رسول خدا دست علی را گرفته بود و میفرمود« :بدانید این
اولین کسی است که به من ایمان آورد ،و اولین کسی است که در روز قیامت با من مصافحه
میکند ،و اوست صدیق اکبر ،و اوست فاروق این امت که حق را از باطل جدا میکند ،و
2
اوست سرور مؤمنان؛ اما سرور ستمگران ،مال و ثروت است».
و پیامبر به علی فرمود« :تو برای امت من آنچه را اختالف دارند پس از من بیان
3
میکنی».
حاکم پس از نقل این حدیث ،میگوید :این حدیث بنا به شروط شیخین صحیح است،
ولی آن دو نقلش نکردهاند.

 .1المواقف ،ایجی :ج 3ص627
 .2تاریخ مدینة دمشق :ج 42ص41
 .3المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص122
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ابنعساکر چند روایت را نقل کرده است؛ از جمله:

1

ابوعلی مقریء به ما خبر داد ،ابونعیم حافظ به ما خبر داد ،محمد بن احمد بن علی به
ما خبر داد ،محمد بن عثمان بن ابوشیبه به ما خبر داد ،ابراهیم بن محمد بن میمون به ما
خبر داد ،علی بن عباس به ما خبر داد ،از حارث بن حصیره ،از قاسم بن جندب ،از انس،
گفت:رسول خدا فرمود« :ای انس ،برای وضو برایم آب بریز ».سپس برخاست و دو
رکعت نماز گزارد .سپس فرمود« :ای انس ،اولین کسی که از این درب بر تو وارد شود امیر
مؤمنان و سرور مسلمانان و پیشوای سپید رویان و خاتم اوصیاست ».انس گوید :گفتم خدایا
او را مردی از انصار قرار بده؛ و وقتی علی آمد آن را پنهان کردم .فرمود« :این کیست ای
انس؟» عرض کردم :علی است .برخاست و در حالی که بشارت میداد با او معانقه فرمود و
صورت خود را بهصورت او چسباند در حالی که عرق علی را با صورتش لمس مینمود .علی
ا
فرمود« :ای رسول خدا میبینم کاری کردی که قبال با من نکرده بودی!» فرمود« :چرا
]چنین[ نکنم حال آنکه تو از جانب من ادا میکنی و صدایم را به آنها میرسانی و پس از
من آنچه را دربارهاش اختالف میکنند برایشان بیان میکنی!»
ابوقاسم هبةالله بن عبدالله به ما خبر داد ،ابوبکر خطیب به ما خبر داد ،ابوقاسم
عبیدالله بن محمد بن عبیدالله نجار به ما خبر داد ،محمد بن مظفر به ما خبر داد ،اسحاق
بن محمد بن مروان به ما خبر داد ،پدرم به ما خبر داد ،حسن بن محبوب به ما خبر داد ،از
ابوحمزه ثمالی ،از ابواسحاق ،از بشیر غفاری ،از انس بن مالک ،گفت :رسول خدا به
علی فرمود« :تو مرا غسل میدهی و مرا در لحدم دفن میکنی و پس از من برای آنها
تبیین میکنی».
ابوسعد احمد به ما خبر داد ،از محمد بن احمد حافظ و محمد بن هیثم بن محمد بن
هیثم ادیب ،آن دو گفتند :ابومنصور محمد بن احمد بن شکرویه به ما خبر داد ،و حافظ را
 .1تاریخ مدینة دمشق :ج 42ص386
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هم اضافه کرد و ابوبکر محمد بن احمد بن علی سمسار ،و ابووفا عمر بن فضل بن احمد
بن ممیز و ابوعبدالله محمد بن سعید بن احمد کورجه خرقی در اصفهان ،به ما خبر دادند
و گفتند :ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن خرشید این سخن را به ما خبر داد:
ابوعبدالله حسین بن اسماعیل محاملی به ما خبر داد ،عبداالعلی بن واصل به ما خبر داد،
ابونعیم ضرار بن صرد به ما خبر داد ،معتمر به ما خبر داد و گفت :شنیدم پدرم یاد میکرد
از حسن ،از انس که رسول خدا به علی فرمود« :تو آنچه را که امتم در آن اختالف دارند
پس از من تبیین میکنی».
ابوقاسم زاهر بن طاهر به ما خبر داد ،ابوسعد احمد بن ابراهیم بن موسی المقریء به
ما خبر داد ،ابوحسن علی بن محمد بن سهل ماسرجسی به ما خبر داد ،احمد بن محمد بن
زیاد بن بشر در مکه به ما خبر داد ،نجیح بن ابراهیم ابومحمد زهری به ما خبر داد ،ضرار
بن صرد به ما خبر داد ،معتمة بن سلیمان به ما خبر داد و گفت :شنیدم پدرم یاد میکرد از
حسن ،از انس بن مالک که پیامبر به علی فرمود« :تو آنچه را که امتم در آن اختالف
دارند پس از من تبیین میکنی».
به ما خبر داد ابوطالبین ابیعقیل ،ابوحسن خلعی به ما خبر داد ،ابومحمد بن نحاس
به ما خبر داد ،ابوسعید بن اعرابی به ما خبر داد ،نجیح بن محمد بن حسن ابوعبدالله زهری
قاضی در کوفه به ما خبر داد ،ابونعیم ضرار بن صرد به ما خبر داد ،معتمر بن سلیمان تیمی
به ما خبر داد و گفت :شنیدم پدرم یاد میکرد از حسن ،از انس ،از پیامبر که به علی
فرمود« :تو آنچه را که امتم اختالف میکنند پس از من تبیین میکنی».
ابوقاسم علی بن ابراهیم نسیب به ما خبر داد ،ابوبکر احمد بن علی خطیب به ما خبر
داد ،ابوفرج طناجیری به ما خبر داد ،عمر بن احمد واعظ به ما خبر داد ،محمد بن محمود
انباری در بصره به ما خبر داد ،محمد بن قاسم بن هاشم به ما خبر داد ،پدرم به ما خبر داد،
عبدالصمد بن سعید ابوعبدالرحمان به ما خبر داد ،فضل بن موسی به ما خبر داد ،از وکیع،
از اعمش ،از ابووائل ،از حذیفه ،گفت :پیامبر به علی فرمود« :من تو را پرچمی میان
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خود و امتم قرار دادم؛ پس هرکس از تو پیروی نکند کفر ورزیده است ».پایان آنچه در تاریخ
ابنعساکر آمده است.
آیا با وجود تمامی اینها باز هم پوشیدگی و ابهامی دربارۀ اینکه رسول خدا امت را به
ولی امر پس از خود ـیعنی علی ابن ابیطالبـ ارجاع داده است باقی میماند؟!
عمر شهادت میدهد ،و دیگران از علما و متکلمین سنی نیز به علم علی اقرار
میکنند ،و واقعیت نیز به آن گواهی میدهد .در بسیاری از حوادث هیچکس نتوانسته است
حکم خدا را بیان کند جز علی بن ابیطالب .تاریخ ،شواهد بسیاری از مراجعۀ ابوبکر و
عمر و دیگران به علی بن ابیطالب را نقل کرده است؛ زیرا او میتوانست به حکم خداوند
سبحان برسد .او یکی از افراد قصدشده در این آیه بهعنوان اولیاالمر بوده است :و ل ْو
َّ
ُ
ر ُّد ُوه إلی َّالر ُسول و إلی اولیاالمر م ْن ُه ْم لعلم ُه الذین ی ْست ْنبطون ُه م ْن ُه ْم( و اگر آن را به
ا
رسول و اولیاالمر خود عرضه کنند ،قطعا از میان آنان کسانیاند که آن را دریابند).
صدها واقعه در برابر خواننده قرار دارد که پس از ناتوانی بسیاری از صحابه در پاسخدادن،
علی بن ابیطالب فصلالخطاب و سخن نهایی را در آنها بیان کرده و در معضالت
مرجع بوده است.
چند نمونه را تقدیم خوانندۀ گرامی میکنم:
احمد در مسند خود روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،عفان به
ما گفت ،حماد به ما گفت ،از عطاء بن سائب ،از ابیظبیان جنبی ،گفت« :زنی را که زنا
کرده بود نزد عمر بن خطاب آوردند و او دستور سنگسار وی را داد .او را بردند تا سنگسار
کنند و علی آنها را دید و فرمود« :موضوع چیست؟» گفتند :این زن زنا کرده است و
عمر دستور داده است سنگسارش کنند .علی او را از دستشان گرفت و آنها را بازگرداند.
آنها نزد عمر رفتند و عمر گفت :چرا بازگشتید؟ گفتند :علی ما را بازگرداند .گفت:
علی چنین نمیکند مگر به دلیلی که خودش میداند؛ سپس بهسوی علی فرستاد و او با
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چهرهای خشمناک آمد .عمر گفت :چرا اینها را بازگرداندی؟ فرمود« :آیا از پیامبر

نشنیدی که میفرمود :تکلیف از سه کس برداشته شده است :از شخص خوابیده تا وقتی
که بیدار شود ،از صغیر تا وقتی که بزرگ شود ،و از مجنون تا وقتی که عاقل شود؟!» گفت:
آری .علی فرمود« :این یک زن دیوانه از بنیفالن است؛ شاید آن کسی که با این زن
زنا کرده در حال دیوانگی او ،با او زنا کرده باشد ».عمر گفت :من نمیدانم .گفت« :من نیز
1
نمیدانم ».و او را سنگسار نکرد».
ابو داوود در سنن روایت کرده است :عثمان بن ابیشیبه به ما گفت ،جریر به ما گفت،
از اعمش ،از ابیظبیان ،از ابنعباس ،گفت« :زنی دیوانه را که زنا کرده بود نزد عمر آوردند.
او با گروهی از مردم مشورت کرد و دستور داد سنگسارش کنند .علی بن ابیطالب (رضوان
الله علیه) آنها را دید و فرمود« :موضوع چیست؟» گفتند :دیوانهای از فالن طایفه است
که زنا کرده ،و عمر دستور سنگسارش را صادر کرده است .فرمود« :او را بازگردانید ».سپس
علی نزد عمر رفته فرمود« :ای امیرالمؤمنین ،آیا نمیدانی تکلیف از سه شخص ،برداشته
شده است :از دیوانه تا وقتی که عاقل شود ،از شخص خوابیده تا وقتی که بیدار شود ،و از
کودک تا وقتی که بالغ شود؟» گفت :درست است .فرمود« :پس چرا این زن را سنگسار
میکنی؟» گفت :عمر نتوانست چیزی بگوید .فرمود« :او را رها کن!» گفت :او نیز وی را
2
رها کرد؛ و شروع کرد به تکبیرگفتن».
حاکم روایت کرده است :ابوعبدالله محمد بن یعقوب شیبانی به ما خبر داد ،محمد بن
عبدالوهاب به ما گفت ،جعفر بن عون خبر داد ،اعمش خبر داد ،از ابیظبیان ،از ابنعباس
(رضی الله عنهما) ،گفت« :زنی دیوانه را که گناه کرده بود نزد عمر آوردند و او دستور
داد سنگسارش کنند ،در حالی که کودکانی نیز بهدنبال آن زن به راه افتاده بودند .علی بن

 .1مسند احمد :ج 1ص154
 .2سنن ابیداوود :ج 2ص339
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ابیطالب فرمود« :موضوع این زن چیست؟» گفتند :عمر دستور داده است سنگسارش
کنند .فرمود« :او را بازگردانید ».و خودش به همراه زن نزد عمر رفت و فرمود« :آیا
نمی دانی تکلیف از دیوانه برداشته شده است تا وقتی که عاقل شود ،و از مبتال تا وقتی که
به هوش آید ،و از خوابیده تا وقتی که بیدار شود ،و از کودک تا وقتی که محتلم شود؟» این
حدیث بنا بر شروط شیخین صحیح است ،اما آن دو آن را نقل نکردهاند؛ و شعبه از اعمش
1
با چند کلمه بیشتر ،آن را روایت کرده است».
ابنعساکر روایت کرده است :این را ابوبکر محمد بن عبدالباقی به ما خبر داد ،ابومحمد
جوهری امالء به ما خبر داد ،ابوالحسن علی بن عمر بن احمد حافظ به ما خبر داد ،قاسم
بن زکریا محاربی در کوفه به ما خبر داد ،ابوطاهر محمد بن تسنیم وراق به ما خبر داد ،جعفر
بن محمد بن حکیم خثعمی به ما خبر داد ،از ابراهیم بن عبدالحمید ،از رقبة بن مصقله ،از
عبدالله بن ضبیعه عبدری ،از جدش ،گفت :دو مرد نزد عمر بن خطاب رفتند و از او دربارۀ
طالق کنیز پرسیدند .او به همراهشان برخاست و نزد حلقهای در مسجد رفت که مردی که
موی جلوی سرش ریخته بود در آن جمع بود .گفت :ای کچل ،نظرت دربارۀ طالق کنیز
چیست؟ آن مرد سرش را بلند کرد و سپس با انگشت سبابه و وسطی به او اشاره کرد .عمر
به او گفت :دو بار طالق؟ یکی از آن دو گفت :سبحان الله ما نزد تو آمدیم در حالی که تو
امیرالمؤمنین هستی ولی با ما نزد این مرد آمدی و از او سؤال کردی و فقط با اشارهای که
به تو کرد ،راضی شدی؟! عمر به آن دو گفت :شما او را نمیشناسید؟ گفتند :نه .گفت:
این علی بن ابیطالب است و من گواهی میدهم از رسول خدا شنیدم که میفرمود:
«اگر آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه در یک کفۀ ترازو و سپس ایمان علی در
ا
2
کفۀ دیگر ترازو قرار بگیرند قطعا ایمان علی سنگینتر است».

 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 4ص388
 .2تاریخ مدینة دمشق :ج 42ص341
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آیا پیامبر به اولیاالمر وصیت فرمود؟
پرسشی است که پاسخش در نهایت اهمیت قرار دارد؛ زیرا بسیاری از لغزشها و
تباهیهایی را که در تشخیص منظور از اولیاالمر در اسالم حاصل شده است و هنوز هم
حاصل میشود ،رفع میکند ،و رنج و اجتهادات گوناگون سلیقهای را از ما برطرف مینماید.
در مطالبی که تقدیم شد شواهد کافی برای تشخیص منظور از اولیاالمر وجود دارد؛ با
این حال ،در مهمترین کتابهای حدیث سنی ،یعنی بخاری 1،متن زیر را شاهد هستیم.

 .1کتابهای روایی سنی ،حاوی تعریف و تمجیدهای بسیاری توسط علمای اهلسنت و جماعت متأخر از زمان
مؤلفان آن کتابها هستند ،و در این تعریف و تمجیدها بسیار زیادهروی کردهاند .چندی از گفتههای آنها را دربارۀ
صحیح بخاری و مسلم ارائه میکنم .البته بخاری سهم بیشتری از این تعریف و تمجیدها را از آن خود کرده است.
آنها گاهی میگویند پیامبر به بخاری سالم داده است ،و گاهی رؤیاهایی را پشتسر هم میآورند که از بخاری
تعریف و تمجید میشود ،و حتی میگویند رسول خدا ،صحیح بخاری و مسلم را صحیح دانسته است .هرکس بخواهد
از این مطلب اطالع یابد میتواند به مقدمۀ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری مراجعه کند.
ما برخی از آن گفتههایی را که در مدح صحیح بخاری و مسلم بیان شدهاند میآوریم:
 -1چلبی گفته است« :اما کتابهای نوشتهشده در علم حدیث بیش از آن است که شمرده شود؛ لیکن سلف و خلف
معتقد شدهاند صحیحترین کتابها پس از کتاب خداوند سبحانومتعال ،صحیح بخاری و سپس صحیح مسلم،
سپس الموطأ ،و سپس دیگر کتابهای ششگانه هستند؛ یعنی سنن ابیداوود و ترمذی و نسائی و ابنماجه و دار
قطنی ،و مسندهای مشهور ».کشف الظنون :ج 1ص641
 -2ابنحجر گفته است« :اولین کسی که صحیح ،نوشت بخاری ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بود .سپس
ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری ،و مسلم با اینکه از بخاری اخذ و استفاده کرد ،در بسیاری از شیوخ با او مشترک
است .این دو کتاب ،صحیحترین کتابها پس از کتاب خداوند عزیز است ».مقدمة فتح الباری :ص.8
 -3ذهبی گفته است« :اما جامعه ـیعنی بخاریـ صحیح است و پس از کتاب خداوند متعال ،گرانقدرترین و برترین
کتب اسالم است ».تاریخ االسالم :ج 19ص242
 -4ابوعلی حسین بن علی نیشابوری میگوید« :زیر سقف آسمان صحیحتر از کتاب مسلم بن حجاج در علم حدیث
وجود ندارد ».تاریخ بغداد :ج 13ص102
 -5نووی گفته است« :علما (رحمهمالله) اتفاقنظر دارند که پس از قرآن عزیز ،صحیحترین کتابها صحیح بخاری
و مسلم هستند ،و امت این دو کتاب را پذیرفتهاند و از میان این دو ،کتاب بخاری صحیحتر و فواید و معارف آشکار و
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بخاری روایت کرده است :ابنعیینه به ما گفت ،از سلیمان احول ،از سعید بن جبیر ،از
ابنعباس (رضی الله عنهما) ،گفت :پنجشنبه و چه پنجشنبهای بود! سپس طوری گریست
که اشکش ریگها را خیس کرد .سپس گفت :روز پنجشنبه درد رسول خدا شدت گرفت
و فرمود« :ورقهای بیاورید تا برایتان نوشتهای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید».
آنها نزاع کردند در حالی که نزاع نزد پیامبر شایسته نیست .آنها گفتند :رسول خدا هذیان
میگوید .فرمود« :رهایم کنید! آنچه در آن هستم بهتر است از چیزی است که شما مرا
بهسویش فرامیخوانید ».و هنگام مرگش به سه چیز وصیت فرمود :مشرکین را از
جزیرةالعرب برانید ،هیئتهای نمایندگی را به همان نحوی که من پذیرایی میکردم پذیرایی

پیچیدۀ آن بیشتر است .درست است که مسلم کسی بود که از بخاری استفاده میکرد و اعتراف داشت که او همانندی
در علم حدیث ندارد و اینکه گفتیم کتاب بخاری ترجیح دارد ،عقیدۀ برگزیدگان و بزرگان و اهل یقین و افراد متبحر
و کسانی است که در اسرار حدیث غواصی میکنند ».شرح مسلم :ج 1ص14
به همین دلیل ابوعامر فضل بن اسماعیل جرجانی میگوید:
صحیح بخاری اگر انصاف در آن روا دارند * جز با آب طال نوشته نشده است
این کتاب میان هدایت و کوری فاصله انداخته است * و سدی است میان جوانمردی و هالکت
سندهایی مثل ستارگان آسمان * در برابر متون همچون شهابها
میزان دین پیامبر با این کتاب برپا شد * و عجم بعد از عرب با آن روشن شدند
از آتش ،و شکی در آن نیست * که رضایت را از غضب جدا میکند
و پوششی لطیف برای مصطفی است * و نوری آشکار برای رفع شک و تردیدهاست
ای اهل عالم ،دانشمندان اتفاقنظر دارند * بر برتری رتبۀ آن در میان رتبهها
بر ائمه در احادیثی که جمع کردهاند پیشی گرفته است * و بهجای آنها بر شاخسارها نشسته است
حدیث دارای مشکل را از ناقلین نفی میکند * و هریک از آنها را که متهم به دروغ باشد
و آن را در نیکوترین ترتیبش مییابی * و باببندی آن عجبالعجائب است
پس پروردگارت آنچه را دوست داری به تو داده است * و بیشترین سهم را در میان عطیهها داده است
در عرصههای بهشت تو را مخصوص کرده است * به نعمتهای مداومی که بیپایان است
تاریخ شهر دمشق :ج 52ص ،74و سخنهای مشابه دیگری که فراواناند و ما برای پرهیز از اطالۀ کالم ،از نقل
آنها پرهیز کردیم.
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کنید ،و سومی را فراموش کردم».

1

ابنحجر در مقدمۀ فتح الباری گفته است:
«گویندهای که سومین وصیت را فراموش کرد ،ابنعیینه است ،و او را اسماعیلی در
روایت خود ،و سپس بخاری در الجزیة بیان کرده است ،و در مسند حمیدی گفته شده
2
است که او سلیمان شیخ ابنعیینه است».

پس این نسیان و فراموشی از جانب ابنعباس یا سعید بن جبیر نبوده است؛ بلکه از
جانب ابنعیینه یا سلیمان شیخ ابنعیینه است ،پس این فراموشی از سوی راوی مستقیم
نبوده ،بلکه از سوی راوی پس از او بوده است.
به این ترتیب پژوهشگر باانصاف متوجه میشود سومین وصیت ،بنا به مصلحتی
فراموش شده که فراموشکردنش به نفع خالفت سقیفه بوده است؛ و همان طور که در این
روایت نیز به فراموشی سپرده شده است ،پیامبر از نوشتن آن در برابر عموم ،توسط حزب
و دستۀ عمریها منع شده بود؛ و عمر شروع کرد به گفتن اینکه «کتاب خدا ما را کافی
3
است»!

 .1صحیح بخاری :ج 4ص31
 .2مقدمة فتح الباری :ص289
 .3از ابنعباس روایت شده است ،گفت :وقتی درد پیامبر شدت گرفت فرمود :ورقهای برایم بیاورید تا نوشتهای
برایتان بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید .عمر گفت :درد بر پیامبر غلبه یافته و ما کتاب خدا را داریم و
برایمان کافی است .سپس آنها اختالف کردند و صدایشان بلند شد .پیامبر فرمود :از اینجا برخیزید ،و نزاع نزد من
شایسته نیست .ابنعباس در حالی خارج شد که میگفت :مصیبت و تمام مصیبت ،چیزی بود که میان رسول
خدا و نوشتهاش مانع شد ». ...صحیح بخاری ،کتاب علم ،باب کتابة العلم :ج 1ص37
از عبیدالله بن عبدالله ،از ابنعباس (رضی الله عنهما) روایت شده است ،گفت« :وقتی رسول خدا در حال
احتضار بود مردانی در خانه بودند ،از جمله عمر بن خطاب .پیامبر فرمود :بیایید برایتان نوشتهای بنویسم که
پس از آن هرگز گمراه نشوید .عمر گفت :درد بر پیامبر غلبه یافته و شما قرآن را دارید! کتاب خدا برای ما کافی
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پس منشأ فراموشکردن سومین وصیت ،سیاستی است که این فراموش و تباهکاری را
اقتضا کرده است؛ همان طور که سیاست اقتضا کرده بود سنت ،گفته نشود و سوزانده شود؛

است ». ...صحیح بخاری :باب قول المریض قوموا عنی :ج 7ص ،9و باب کراهیة الخالف :ج 8ص161
با سندی دیگر از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه ،از ابنعباس (رضی الله عنهما) روایت شده است ،گفت« :وقتی
رسول خدا در حال احتضار بود مردانی در خانه بودند .پیامبر فرمود :بیایید نوشتهای برایتان بنویسم که پس
از آن گمراه نشوید .عدهای از آنها گفتند :درد بر پیامبر غالب شده است و شما قرآن را دارید .کتاب خدا برای
ما کافی است ».صحیح بخاری ،باب مرض النب :ج 5ص .137این حدیث با مضمون غلبۀ درد در منابع دیگر
آنها نیز آمده است؛ از جمله :مسند احمد :ج 1ص 325و  ،326صحیح مسلم :ج 5ص ،76مجمع الزوائد :ج4
ص ،214السنن الکبری للنسائی :ج 3ص 433تا  ،435صحیح ابنحبان :ج 14ص ،562المعجم االوسط :ج5
ص ،288الطبقات الکبری :ج 2ص 242و  ،244المصنف از عبدالرزاق :ج 5ص .438و در صحیح بخاری :سعید
بن جبیر از ابنعباس (رضی الله عنهما) شنید که میگفت« :روز پنجشنبه و چه پنجشنبهای! سپس طوری گریست
که اشکش ریگها را خیس کرد .گفتم :ای ابنعباس! کدام پنجشنبه؟ گفت :درد رسول خدا شدت گرفت و
فرمود :کتفی بیاورید تا برایتان نوشتهای بنویسم تا پس از آن هرگز گمراه نشوید .آنها نزاع کردند و نزاع نزد پیامبر
شایسته نیست .گفتند :بپرسید او را چه شده است؟ حضرت فرمود :رهایم کنید! آنچه در آن هستم بهتر از چیزی
است که شما مرا به آن فرامیخوانید »...صحیح بخاری ،باب اخراج الیهود من جزیرة العرب :ج 4ص.65
بخاری در باب مرض النبی و وفاتش دو روایت نقل کرده است :از سعید بن جبیر ،گفت :ابنعباس گفت« :روز
پنجشنبه و چه پنجشنبهای! درد بر رسول خدا شدت گرفت .فرمود :ورقهای برایم بیاورید تا برایتان چیزی بنویسم
که پس از آن هرگز گمراه نشوید .آنها نزاع کردند در حالی که نزاع نزد پیامبر شایسته نیست .گفتند :از او بپرسید او
را چه شده است؟ فرمود :رهایم کنید! آنچه در آنم بهتر از چیزی است که شما مرا به آن فرامیخوانید »...صحیح
بخاری ،باب مرض النبی :ج 5ص.137
در مسند احمد بن حنبل :از جابر روایت کرده است که پیامبر هنگام وفاتش صحیفهای درخواست کرد تا در آن
نوشتهای بنویسد که پس از آن گمراه نشوند .گوید :عمر بن خطاب ،با این کار مخالفت کرد و حضرت این کار را رها
کرد .مسند احمد بن حنبل :ج 3ص.346
ابن اثیر در «النهایة فی غریب الحدیث و االثر در مادۀ هجر» که حدیث بیماری پیامبر نیز در آن است گوید:
«گفتند :او را چه شده است هذیان میگوید؟ یعنی کالمش در اثر بیماری تغییر کرده است؟ بهشکل استفهامی .یعنی
آیا کالمش تغییر کرده و در اثر بیماری مختلط شده است؟ و این بهترین نظری است که در این خصوص گفته
میشود ،و آن گفته را خبری مطرح نمیکند که فحش یا هذیان به شمار رود .گوینده ،عمر است و چنان گمانی
دربارۀ او نمیرود ».النهایة فی غریب الحدیث و اْلثار :ج 5ص.245
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چراکه سنت ،خلفای تصریحشده توسط پیامبر را با الفاظ مختلف و در جاهای متعدد
بیان میکند.
سومین وصیتی که بنا به مصالح معلوم و مشخص فراموش شد بهطور کلی به مسئلۀ
ا
خالفت مربوط میشود؛ اما الزاما همان وصیتی نیست که پیامبر در شب وفاتش وصیت
فرمود؛ زیرا بهزودی بیان خواهیم کرد که پیامبر آن را در شب وفاتش ـیعنی شب دوشنبهـ
وصیت فرمود ،و آن وصیت فقط برای خواص بود و نه عموم مردم؛ و همان طور که در
مصیبت پنجشنبه معروف است این پس از ممانعت عمر و گروهش بود.
به این ترتیب ما تمام مسائل مرتبط با خلفای پیامبر را میبینیم که دست تحریف و
تزویر اقدام به کتمانش کردهاند تا حقیقت برای امت ،تباه شود و آنها دنبالۀ کار را خودشان
به دست بگیرند .روایاتی را که بیان میفرمایند خلفای پس از پیامبر دوازده نفر هستند
مالحظه کنید که راوی در آنها چگونه میگوید .پیامبر فرمود« :این دین همیشه استوار
است تا وقتی که بر شما دوازده خلیفه باشد که امت بر همۀ آنها جمع گردد ».سپس چیزی
از پیامبر شنیدم که متوجهش نشدم .به پدرم گفتم :چه فرمود؟ گفت :فرمود« :همۀ
آنها از قریشاند 1 ».ببیند راوی چگونه میگوید :چیزی از پیامبر شنیدم که موجهش
نشدم؟! او تمام ابتدای فرمایش پیامبر را متوجه شده بود اما وقتی پیامبر به بیان خلفا
و اینکه از قریش هستند میرسد این عبارت برایش مخفی و پنهان میشود؟!
بهطور کلی سومین وصیت فراموششده ،مسئلهای سرنوشتساز برای امت اسالمی
بوده که صالح و گمراهیاش در آن بوده است ،و به همین سادگی نیست که پیامبر آن
را برای مصلحت فالن شخص و فالن شخص فرومایه رها کرده باشد؛ و چگونه آن را رها
کرده باشد در حالی که آن را به نوشتار بازدارنده از گمراهی توصیف فرموده است؟

 .1بحاراالنوار :ج 36ص ،365سنن ابیداوود :ج 2ص309
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شگفتانگیز است که ما سالیق و احتماالتی را میبینیم که نقش خود را در بیان منظور
از سومین وصیت فراموششده ـکه در واقع ،راوی دربارۀ آن خود را به فراموشی زده استـ
بازی میکنند ،و هریک نظر و اجتهاد خود را دارند؛ در حالی که خواننده نمیداند چه دلیلی
برایش وجود دارد.
عینی در عمدة القاری گفته است:
«این سخن او «سومین وصیت را فراموش کردم» ،ابنمتین ]در این خصوص[ گفته
است :در روایتی وارد شده است که قرآن بوده است .ملهب گفته است :تجهیز لشکر
توسط اسامة بن زید بوده است .ابنبطال گوید :مسلمان دربارۀ خالفت صدیق [منظور
ابوبکر است] دچار اختالف شدند و پیامبر هنگام مرگ آن را به آنها اعالم کرد و
ا
برای آن پیمان گرفت .عیاض گفته است :احتماال قسمت فراموششده ،این سخن
حضرت بوده است که قبر مرا بت نکنید .مالک معنای آن را اخراج یهودیها ذکر
1
کرده است».

اشارهای در روایات وجود دارد که جا دارد در آن درنگی داشته باشیم .از پیامبر روایاتی
نقل شده است که اشاره میفرماید ّ
ولی امر پس از رسول خدا ،علی بن ابیطالب
است.
احمد در مسند خود روایت کرده است :عبدالله به ما گفت ،پدرم به من گفت ،خلف به
ما گفت ،قیس به ما گفت،از اشعث بن سوار ،از عدی بن ثابت ،از ابیظبیان ،از علی،
گفت :رسول خدا فرمود« :ای علی ،اگر تو پس از من متولی امر شدی ،نجرانیها را از
جزیرةالعرب بیرون کن 2 ».در این حدیث ،اشارۀ روشنی وجود دارد به اینکه علی بن
ابیطالبّ 
«ولی امر» پس از پیامبر است؛ عالوه بر ادلۀ بسیاری که پیشتر گفته شد.

 .1عمدة القاری :ج 14ص299
 .2مسند احمد :ج 1ص87
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اکنون برگردیم به محل بحث؛ یعنی :وصیتی که پیامبر برای والیان امر پس از
خودش نوشت کجاست؟ و پیامبر آن را نزد چهکسی به امانت گذاشت؟ و چه زمانی آن
را نوشت؟
در میراث اهلسنت چیزی نمییابیم که صالحیت پاسخدادن به این سؤال را داشته
باشد؛ آری ،پاسخ منحصر به یک متن و فقط یک متن است که از طرق شیعه روایت شده،
و آن را برای ما بیان میکند؛ این متن برای ما بیان میکند اولیاالمر چهکسانی هستند ،و
زمان وصیت را بیان میکند ،و بیان میکند پیامبر آن را نزد چهکسی به امانت گذاشت.
1
این روایت ،روایتی است که شیخ طوسی در کتاب «غیبت» نقل کرده است.
شیخ طوسی گفته است :جماعتی به ما خبر داد ،از اباعبدالله حسین بن علی بن سفیان
بزوفری 2،از علی بن سنان موصلی عدل ،از علی بن حسین ،از احمد بن محمد بن خلیل،
از جعفر بن احمد مصری ،از عمویش حسن بن علی ،از پدرش ،از اباعبدالله جعفر بن
محمد ،از پدرش باقر ،از پدرش ذیالثفنات سیدالعابدین ،از پدرش حسین زکی شهید ،از

 .1غیبت شیخ طوسی :ص150؛ و شیخ حر عاملی در اثبات الهداة :ج 1ص 549و در کتاب خودریال االیقاظ من
الهجعة :ص 33آن را روایت کرده است .شیخ حسن بن سلیمان حلی در کتاب خود مختصر بصائرالدرجات:
ص ،159عالمه مجلسی در بحاراالنوار :ج 53ص 147بهصورت مختصر و در ج 36ص 260بهطور کامل
بهاستثنای عبارت «فاذا حضرته الوفاة = وقتی وفاتش رسید» نقل کرده است که آن را بهزودی برایتان نقل خواهم
کرد و خواهید دید .شیخ عبدالله بحرانی در کتاب عوالم :ج 3ص ،236سید هاشم بحرانی در کتاب خود غایةالمرام:
ج 1ص370؛ همچنین در کتابش االنصاف :ص ،222نوادر االخبار فیض کاشانی :ص ،294النجمالثاقب میرزای
نوری :ج 2ص ،71و وی اشاره کرده است که سند وصیت ،معتبر است .او میگوید« :شیخ طوسی با سندی معتبر
از امام صادق خبری را روایت کرده است که در آن قسمتی از وصیتهای رسول خدا به امیرالمؤمنین را
در شبی که وفاتش در آن واقع شد موجود است ».تاریخ ما بعد الظهور ،سید محمد محمد صادق صدر :ص،641
مکاتب الرسول ،شیخ میانجی :ج 2ص.96
 .2بزوفری منسوب به بزوفر ،با دو فتحه و سکون «واو» و فتحه «فاء» ،روستایی بزرگ از قرسان نزدیک واسط در
کرانۀ غربی دجله؛ در کتابهای مرجع اینچنین دیدم .طرائفالمقال :ج  2ص .163
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پدرش امیرالمؤمنین که فرمود« :رسول خدا در شبی که از دنیا رفتند به علی
فرمودند :ای اباالحسن! صحیفه و دواتی آماده کن .حضرت وصیتشان را به
امیرالمؤمنین امال فرمود تا به اینجا رسید :ای علی ،پس از من دوازده امام خواهند بود
و بعد از آنها دوازده مهدی؛ و تو ای "علی" اولین نفر از دوازده امام هستی .خداوند
تبارکوتعالی تو را در آسمانش ،علی مرتضی و امیر مؤمنان و صدیق اکبر (تصدیقکنندۀ
بزرگ پیامبر) و فاروق اعظم (بهوسیلۀ تو ،بین حق و باطل فرق گذاشته میشود) و مأمون
و مهدی نامیده است و این اسامی برای احدی جز تو شایسته نیست .ای علی ،تو وصی من
و سرپرست اهلبیتم هستی ـچه زنده و چه مردۀ ایشانـ و نیز وصی من بر زنانم خواهی بود؛
پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باقی گذاری فردای قیامت مرا مالقات میکند و
هرکدام را که تو طالق دهی من از او بیزارم و در قیامت نه او مرا میبیند و نه من او را
میبینم .تو پس از من جانشین و خلیفهام بر امتم هستی .زمانی که وفات تو فرارسید وصایت
و جانشینی مرا به پسرم "حسن" که نیکوکار و رسیده به حق است تسلیم نما .زمان وفات او
که فرارسید آن را به فرزندم "حسین" پاک و شهید بسپارد؛ وقتی وفات او فرارسید آن را به
فرزندش سرور عبادتکنندگان و صاحب ثفنات (دارای پینههای عبادت) "علی" واگذار
نماید؛ هرگاه زمان وفات او رسید آن را به فرزندش "محمد" باقر تسلیم کند؛ زمانی که وفات
او رسید آن را به پسرش "جعفر" صادق بسپارد؛ آنگاه که وفات او فرارسید به فرزندش "موسی"
کاظم واگذار کند؛ وقتی وفات او فرارسید به فرزندش "علی" رضا تسلیم کند؛ زمانی که وفات
او رسید آن را به فرزندش "محمد" ثقه تقی بسپارد؛ زمانی که وفات او فرارسید آن را به
فرزندش "علی" ناصح واگذار نماید؛ زمانی که وفات او رسید آن را به پسرش "حسن" فاضل
بسپارد؛ زمانی که وفات او فرارسید آن را به فرزندش "محمد" که نگهداشتهشده از
آلمحمد است بسپارد .این دوازده امام بود و بعد از آن دوازده مهدی خواهد بود .پس
وقتی زمان وفات او رسید [وصایت و جانشینی مرا] به فرزندش که اولین [نفر از مهدیین و]
مقربین است تسلیم نماید و او سه نام دارد؛ یک نامش مانند نام من ،نام دیگرش مثل نام
پدر من است و آن عبدالله و "احمد" است و سومین نام او مهدی خواهد بود؛ او اولین مؤمنان
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است».
این همان یگانه متنی است که وصیت پیامبر در شب وفاتش را بیان میکند ،و
حضرتش در آن ،اولیاالمر پس از خود را بیان فرموده ،و آن را نزد وصی و جانشین خود
علی بن ابیطالب به امانت گذاشته است .این متن ،همان نصی است که مهدی اول
امام احمدالحسن به آن استدالل فرموده است؛ همان کسی که ادیان الهی بشارتش را
1
دادهاند.
این وصیت یتیمی 2است که اولیاالمر را ـکه پیامبر آنها را به نامهایشان معرفی
فرموده استـ بیان میکند ،و تمامی مسائل متعلق به آن در انتشارات انصار امام مهدی
بحث و بررسی شده است؛ پس این فرصت را غنیمت بشمارید و به این انتشارات مبارک
مراجعه کنید.
در پایان میگویم:
سپاس و ستایش از آن خدایی است که نور را آفرید ،و آن نور را بر طور ،در کتابی نوشته
شده ،با قدرتی مقدور ،بر پیامبری گرامی ،فرو فرستاد.
سپاس و ستایش از آن خدایی است که مذکور به عزت ،و مشهور به فخر ،و مشکور در
ّ
سر و نهان است؛
و سالم و صلوات تام و تمام خداوند بر بهترین خلق خود ،از اولین و آخرین ،محمد و
خاندان پاکش ،ائمه و مهدیون فرخنده و بابرکت باد.

 . 1برای اطالع از آن به کتاب «وصی و فرستادۀ امام مهدی در تورات و انجیل و قرآن» و کتاب «نامۀ هدایت» از
سید احمدالحسن مراجعه کنید .همچنین به کتاب «شبیه عیسی» از استاد ابومحمد انصاری ،و دیگر کتابهای
منتشرشدۀ انصار امام مهدی مراجعه نمایید.
 .2وصیت یا متن یتیم ،متنی است که یگانه است و همتایی ندارد( .مترجم)
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