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« تعریف دین »
معنای لغوی :
دین در لغت ،به معنای ،جزا و پاداش ،اطاعت و بندگی ،خضوع و تسلیم و شریعت است.
معنای اصطالحی :
در اصطالح برای دین تعاریف زیادی ارائه شده است که دراینجا به سه نمونه اشاره میشود :
 oتعریف عام  :مجموعة تعالیم اعتقادی ،اخالقی و قوانین و مقررات ( .این تعریف در برگیرندة مکاتب الهی و الحادی است و حتی بسیاری از
مکاتبی را که معموال دین خوانده نمیشوند ،شامل میگردد).
 oتعریف خاص  :مجموعة عقاید ،قوانین و مقرراتی که خداوند متعال از طریق پیامبران برای هدایت و سعادت انسانها نازل فرموده است( .لذا مادی-
گرایان بیدین به شمار میآیند و دین به این اعتبار به «حق» و «باطل» تقسیم میشود .اگر چنین دینی بدون تحریف باشد «دینحق» و اگر در
آن تحریفی صورت گرفته باشد« ،دینباطل» نام میگیرد).
 oتعریف اخص  :مراد از آن ،دین حق یعنی«اسالم» ،به معنای تسلیم بودن در برابر خدا است.
« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالم» « 1دین در نزد خدا ،اسالم (و تسلیم بودن در برابر حق) است»
در مجموع میتوان گفت جامعترین تعریف دین عبارت است از  :مجموعهای از آموزههای اعتقادی ،اخالقی و رفتاری ارائه شده برای سعادت انسان
است که می تواند این مجموعه از جانب خداوند متعال ،تنظیم و ابالغ شده باشد یا از ناحیة غیر خداوند.

« کارکرد معرفتی دین»
دین از جهات متعددی مددرسان و یاور انسان است .یکی از مهمترین کارکردهای دین ،معرفتبخشی و پاسخ به اساسیترین پرسشهای انسان است.
زیرا در ذهن هر انسان هوشیاری ،پرسشهای بنیادین و زندگیسازی وجود دارد که او را برای یافتن پاسخ صحیح وادار میسازد و بدون دریافت پاسخی
اعتمادپذیر هرگز آرام نخواهد شد.
عمدهترین این پرسشها عبارتند از :
از کجا آمدهام؟ عالم و موجودات در آن چگونه و توسط چه عاملی پدید آمدهاند؟ آیا آفریدگار حکیم و دانا دارد یا نه؟
آمدنم بهر چه بود؟ آیا آفرینش انسان و جهان هدفمند و در پی تدبیر و عاقبتنگری بوده یا بیهدف و پوچ است؟
به کجا میروم آخر؟ جهان رو به کدامین سو دارد؟ فرجام جهان و انسان چیست و چه سرنوشتی فراروی آنهاست؟ آیا حیات انسان محدود به همین
چند روز دنیاست و با مرگ پایان میپذیرد ،یا گسترهای فراخ و جاودان دارد و مرگ چیزی جز گذر از مرحلهای به مرحلة دیگر نیست؟آیا انسان
موجودی مجبور و محکوم سرنوشت است و همه چیز بدون دخالت نقش و ارادة او تعیین شده ،یا خود معمار شخصیت و سرنوشت خویش است؟
چه باید بکنیم؟ اگر انسان دارای حیات جاودان و نویسندة کتاب سرنوشت خویش است چه باید بکند ،چگونه خود و آیندهاش را بسازد تا سعادتمند
گردد؟ راه سعادت چیست و هر یک از بینشها ،خصلتها و رفتارهای آدمی دقیقاً چه تأثیری در نیک و بد سرنوشت دارند؟ و ...
بنابراین اساسیترین کارکرد دین ،معرفتبخشی و پاسخ به این سؤاالت بنیادین میباشد .مهمترین آموزههای دین در این عرصه عبارت است از:
خداشناسی و چگونگی رابطة او با جهان و انسان
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هستی شناسی؛ مشتمل بر پیشینة جهان ،عوالم هستی و سنتهای حاکم بر آن ،فرجام جهان
انسان شناسی؛ ابعاد و مراتب وجود آدمی ،استعدادها ،تواناییها و گرایشهای او
فرجام شناسی؛ غایت جهان و انسان؛ چگونگی حیات جاودانو عوامل مؤثر در آن
راه شناسی؛ نمایاندن راه سعادت و عوامل مؤثر در آن ،نیز بیان موانع راه و چگونگی فراز آمدن در برابر آنها.
راهنما شناسی؛ معرفی راهنمایان طریق و امدادگران آن

« ضرورت دین الهی »
آیا با وجود قوة عقل و حس و علوم بشری ،به پیامبران و دین الهی نیازی هست؟ آیا عقل و دانش بشری به تنهایی نمیتواند راه سعادت خود را بیابد؟
برای روشن شدن پاسخ این سوال ،ابتدا مقدماتی را ذکر میکنیم و سپس به نتیجه گیری میپردازیم :
 خداوند حکیم ،انسان را آفرید تا با اختیار خود به کمال ،سعادت و قرب الهی برسد.
 زندگی انسان محدود به حیات دنیایی نیست؛ بلکه آدمیان پس ازمرگ ،وارد زندگی دیگری میشوند که ابدی است و نوع زندگی در آنجا
نتیجه و بازتاب زندگی در این جهان میباشد.
 کمال و سعادت ابدی انسان در گرو انتخاب راه درست است و این گزینش بدون شناخت صحیح ممکن نیست .بنابراین از آنجایی که هر
عمل و فکری در زندگی جاودانی اثر دارد ،باید در مورد آنها و تاثیرشان شناخت کافی و آگاهی دقیق یافت.
 عقل و حس و دانش بشری هر چند مفیدند؛ اما به دلیل محدودیتهای فراوان و آسیبپذیر بودن آنها ،در پاسخگویی به نیازهای انسانی و راه
رسیدن او به سعادت اخروی و ابدی کفایت نمیکنند؛ زیرا حس در قلمرو خارج از محسوسات کاربردی ندارد و شناخت امور ارزشی و بایدها
و نبایدهایی که ما را به هدف نهایی میرساند ،ازسنخ امور حسی نبوده و در ادراک حسی نمیگنجد .عقل نیز دارای محدودیتهای فراوانی
است و از پاسخگویی به بسیاری ازمسائل جزئی (مانند :نحوة شکرگزاری ،تشخیص آثار اخروی رفتارهای انسانی ،تشخیص موارد جزئی
خوبیها و بدیها ،ترجیح مصلحتی بر مصلحت دیگر و )...ناتوان است  .عالوه بر آن ،در عمل نیز آسیبپذیر است؛ زیرا گاهی تحت تاثیر
عوامل خارجی (مثل محیط و شرایط فرهنگی) و عوامل داخلی (مثل هواهای نفسانی ،وابستگیهای روحی و عاطفی ،سطحی نگری و)...
حکم میکند.
 تنها خداوند متعال است که از تمامی ابعاد وجودی و نیازهای اصیل انسان آگاهی دارد و راه رسیدن به سعادت اخروی را میداند.
نتیجه :
بنابراین حکمت الهی اقتضاء میکند که دین الهی نازل شود تا حقایق الزم برای رسیدن به کمال را در اختیار انسان قرار دهد .اگر دین الهی و
دستگیری ازعقل در کار نباشد ،خلقت انسان کاری عبث و بیهوده میشود و از سویی دیگر ،مجازات چنین انسانی در روز قیامت مصداق ظلم خواهد
بود؛ در حالی که خداوند متعال ،حکیم و عادل است.
امام رضا علیه السالم در ضمن روایتی فلسفة بعثت پیامبران را چنین بیان مینماید :
« از آنجا که قوای فکری بشر ،قادر به درک سود و زیان نیست و خداوند نیز برتر از آن است که خود بر انسان تجلی نماید و با آنان سخن بگوید،
ناگزیر رسول خدا بین او و مردم واسطه میشود تا امر و نهی و آداب او را به آنان انتقال دهد و آنان را به سود و زیان خود آگاه سازد؛ زیرا در خلقت
آنان چیزی وجود نداشت تا به وسیلة آن بتوانند نیازهای خود را
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بررسی و نقد شبهة منکران نبوت :
شبهه :
عدهای منکر ضرورت نبوت و نزول دین الهی هستند و برای اثبات ادعای خود چنین استدالل میکنند :
« معارف انبیاء ،یا مخالف احکام عقلی هستند که در اینصورت کنار گذاشته میشوند و یا موافق مدرکات عقلی میباشند و عقل میتواند به تنهایی آنها
را درک کند؛ بنابراین با وجود عقل نیازی به انبیاء نیست و بعثت آنان کاری لغو خواهد بود».
رد شبهه :
انحصار معارف در دو دستة موافق و مخالف عقل مورد قبول نیست؛ زیرا مسائلی وجود دارد که خارج از حوزة ادراکات عقلیاند که وجود وحی را
ضرورت میبخشند.
از طرف دیگر ،اشتمال وحی بر تعالیم موافق عقل ،مستلزم لغو بودن بعثت نیست؛ زیرا فایدة آن ،تایید دانستههای عقلی و اطمینان بخشی به داوری
عقل است.
همچنین فوائد و اهداف بعثت انبیاء ،منحصر در تعلیم نیست؛ بلکه اهداف مهم فردی و اجتماعی دیگری نیز داشتهاند که به برخی از آنها اشاره میشود.
اهداف بعثت انبیاءعلیهمالسالم :
 .1غفلتزدایی و یادآوری یافتههای فطری و عقلی فراموش شده.
« فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ » « 1پس یادآوری کن که تو تنها تذکر دهندهای»
 .2آزاد سازی انسانها از قید سنتها و ارزشهای ناروا
« وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ األَغْالَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ » « 2و تکالیف سنگین و قید و زنجیرهایی که بر آنها بود ،برمیدارد».
 .3مبارزه با شرک و دعوت انسان به توحید
« وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

»3

« و در میان هر امتی رسولی بر انگیختیم که :خدا را بپرستید و از طغیانگر دوری کنید».

 .0برپایی قسط و عدالت در جامعه
« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ»0

« به راستی ما پیامبران خود را با دالیل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (حقو باطل) نازل نمودیم تا مردم به عدل و انصاف برخیزند»
 .5اتمام حجت و گرفتن هرگونه عذر و بهانه از مردم
« رُسُالً مُّبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لِئَالَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

»5

« پیامبرانی که مژدهرسان و هشدار دهنده بودند ،تا مردم را پس از (فرستادن) پیامبران ،در مقابل خدا حجت و دستآویزی نباشد»
 .6آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیرآنان
« هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ »

6

« اوست آنکه در میان درسناخواندهها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها میخواند و پاکشان میسازد و کتاب و حکمتشان میآموزد».
 . 1غاشیه 21
 . 2اعراف 151
 . 3نحل 36
 . 0حدید 25
 . 5نساء 165
 . 6جمعه 2
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« معجزه »
معجزه ،مقتضای حکمت الهی
حکمت الهی اقتضاء میکند که پیامبران راستین ،نشانهای از سوی خداوند متعال داشته باشند تا به مدد آن پیامبریشان بر مردم ثابت شود؛ زیرا وحی
امری نیست که با حواس بشری درک شود تا وقتی به کسی وحی شد ،دیگران آن را دریابند و به پیغمبری او پی ببرند.
اگر پیامبران فاقد نشانهای باشند ،مردم در تشخیص پیامبران راستین از دروغین دچار سردرگمی و انحراف میشوند و از هدایت الهی محروم میگردند
و آن وقت بعثت انبیاء کار لغوی خواهد بود .
مهمترین نشانه « ،معجزه» است؛ نشانهای که مدعیان دروغین نمیتوانند مانند آن را داشته باشند .اگر خدا به مدعیان دروغین قدرت معجزه را بدهد،
باعث میشود که عدهای دچار شک و تردید شوند و گروه زیادی نیز از او تبعیت کرده و از راه راست گمراه شوند و این مستلزم نقض غرض خدا از
خلقت انسان و بعثت پیامبران خواهد بود و چون خدا حکیم است و نقض غرض از او ممکن نیست ،امکان ندارد که چنین قدرتی را به دست فردی
کاذب بدهد .
تعریف معجزه
امری خارق العاده (اعم از کار خارجی یا اخباری که برخالف مجاری عادی طبیعت باشد) است که از جانب خدا و به دست پیامبر برای اثبات نبوت
خویش صورت میپذیرد؛ در حالی که با ادعای پیامبری و تحدی (مبارزطلبی) همراه است  ،با مدعا و مقصود پیامبر مطابقت دارد ،قابل تعلیم و تعلم
نیست و دیگران از انجام آن ناتوانند .
با توجه به تعریف فوق تفاوت معجزه با کرامت ،سحر ،جادو ،اعمال مرتاضان و ...روشن میشود .
تفاوت معجزه با کرامت
معجزه همراه با ادعای پیامبری است؛ ولی صاحبان کرامت ادعای نبوت ندارند و دادن چنین قدرتی به اولیاء الهی که پیراسته از هرگونه دروغگویی
هستند ،موجب انحراف مردم نخواهد بود و در صورت ارتکاب  ،این قدرتی که در سایة پاکی حاصل شده بود ،از بین خواهد رفت .
تفاوت معجزه با سحر ،جادو و...
معجزه موهبت الهی است و در اثر تعلیم و تعلم به دست نمیآید (مثال تکلم حضرت عیسی علیه السالم در گهواره ،در اثر تعلیم نبوده است) و همراه با
تحدی میباشد و دیگران نیز نمیتوانند همانند آن را بیاورند؛ بر خالف سحر و جادو و ...که از راه تعلیم و تعلم به دست میآید و همراه با تحدی نیست
و دیگران نیز اگر آن تعالیم را ببینند ،میتوانند همانند آن کارها و حتی باالتر از آن را انجام دهند .
عالوه بر آن ،ساحران و مرتاضان در هر شرایطی از زمان و مکان و با هر ابزاری ،بر انجام کارهای خود توانایی ندارند و قدرت آنها به امور معینی
محدود است؛ لذا برای همة افراد ،همان کارهای معین را تکرار میکنند؛ ولی معجزة پیامبران هیچ یک از این قیدها و شروط را ندارد .لذا گاهی مردم
امر بیسابقهای را از پیامبر درخواست میکردند و او به اذن خدا آن را انجام میداد.
همچنین پیامبران ،انسانهای صالح ،با اخالقی پسندیده و دارای عقاید صحیح هستند؛ لذا تبهکاری و فساد عقیده و اخالق کسی که کار خارق العاده
انجام دهد ،نشانة عدم ارتباط او با خدا و شیطانی یا نفسانی بودن کارهای اوست .
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« وحی »
معنای لغوی وحی
در علم لغت برای واژة «وحی» کاربردهای گوناگونی برشمردهاند؛ مانند نوشتن ،اشاره ،پیام ،الهام ،کالم مخفی ،نوشته ،کتاب .اما عدهای معتقدند که
ریشة اصلی وحی بر القای پنهانی دانش و غیر آن داللت میکند و تمام استعمالهای واژة «وحی» به این معنا باز میگردد.
گونههای کاربرد وحی در قرآن
واژة « وحی» و مشتقاتش به صورت اسم و فعل 12 ،بار در قرآن آمده است که موارد کاربرد آن به لحاظ معنایی از این قرارند :


اشاره
« فخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا

»1

« او از محراب عبادتش به سوى مردم بیرون آمد؛ و با اشاره به آنها گفت(« :بشکرانه این موهبت )،صبح و شام خدا را تسبیح گویید!»
آیه میفرماید که حضرت زکریا علیه السالم پس از بشارت یافتن به داشتن فرزند ،برای اطمینان نشانهای طلبید .در پاسخ به این درخواست ،سه روز زبان
او جز برای تسبیح خداوند بند آمد و مجبور شد مقصودش را با اشاره به قوم خود بفهماند و چون بیان اشارهای و رمزی به نحوی است که همه کس
متوجه نمیشوند ،وحی بر آن اطالق شده است.


وضع قوانین تکوینی
« وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ

أَمْرَها»2

« و در هر آسمانى کار (مربوط به) آن را وحى فرمود »

یعنی خدا ،نظام طبیعی آسمانها را در وجودشان قرار داد و چون قوانین هر آسمان به خود آن اختصاص دارد ،گویا خدا این قوانین را بصورت پنهانی به
هر کدام اعالم کرده است .


هدایت غریزی
« وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُون»

3

« و پروردگار تو به زنبور عسل«وحى» (و الهام غریزى) نمود که« :از کوهها و درختان و داربستهایى که مردم مىسازند ،خانههایى برگزین!
یعنی خدا زنبور عسل را هدایت غریزی کرد و در غریزة او راه بقا و تداوم حیات را قرار داد .نهادن این غریزه ،مانند آن است که قواعد زندگی ،به
صورت پنهانی ،به زنبور عسل اعالم شده است.


الهامات قلبی

گاهی در مواقع اضطرار و بن بستها ،ناگهان در قلب انسان یک درخشش و روشنایی به وجود میآید و راهی را جلوی پای انسان قرار میدهد که
خیلی وقتها انسان منشأ آن را نمیداند .این سروش غیبی در قرآن «وحی» نامیده شده است؛ چون الهام نوعی پیام مخفیانه است که بر دیگران
پنهان میماند .مثالً دربارة مادر حضرت موسی علیه السالم (زمانی که نمیدانست با کودک خود چه کند تا بتواند او را از چنگال فرعونیان نجات دهد) می-
فرماید :
« وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ « 1» ...به مادر موسى وحى کردیم که او را شیر ده»
 . 1مریم 11
 . 2فصلت 12
 . 3نحل 66
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امرواذن الهی

« يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها

»2

« در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مىکند .چرا که پروردگارت به او وحى کرده است»

یعنی خدا به زمین امر کرد یا اذن داد که اخبار خودش را دربارة اعمال انسانها بازگو کند.


پیام الهی به فرشتگان
« إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَالئِكَةِ  « 3»...و موقعى را که پروردگارت به فرشتگان وحى کرد»



القای شیطانی
« وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ

»0

« و شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه القا مىکنند»

لذا وسوسة شیطان و القای سخن او بر انسان را «وحی» میگویند ،که این کار به صورت پنهانی صورت میگیرد.
 سخن گفتن بیواسطة خدا با انسان
در آیهای از قرآن ،واژة «وحی» در معنای اخص از ارتباط ارسالی و فقط در مورد سخن گفتن بیواسطة خدا با انسان به کار رفته:
« وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْياً » « 5و شایسته هیچ انسانى نیست که خدا با او سخن گوید ،مگر از راه وحى»


ارتباط رسالی وتشریعی
« كذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ » « 6این گونه خداوند به تو و پیامبرانى که پیش از تو بودند وحى مىکند».

این نوع وحی اختصاص به پیامبران دارد که خداوند متعال پیام خود را در قلب پیامبر القاء میکند .
نکته  :با دقت در انواع وحی ،معلوم میگردد که مفهوم « تفهیم پنهانی» در تمامی مصادیق وحی نهفته است .
وحی دراصطالح
وحی در اصطالح کالم و اعتقادات (که اخص از معنای لغوی و کاربردهای قرآنی است) به این معناست :
« تفهیم و القاء یک سلسله حقایق و معارف از سوی خدا به پیامبران ،برای هدایت انسانها ،به شکل ویژه و از راه دیگری غیر از راههای عمومی معرفت
(= حس ،تجربه ،عقل ،حدس ،شهود وعرفان) ،و ابالغ به مردم».
حقیقت این وحی بر ما پوشیده است؛ زیرا وحی پدیدهای است خارقالعاده میان خدا و پیامبرانش ،که دیگران هیچ تجربهای از آن ندارند و با ابزار و
وسایل عادی و علمی هم قابل تشخیص و تعریف نیست و تنها همان توصیفهایی را میدانیم که خود پیامبران از حاالت خود بیان کردهاند .
راههای ارتباط پیامبران با خدا
« وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْياً أَوْ منْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوالً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ»

7

« و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز (از راه) وحی یا از فراسوی حجابی ،یا رسولی بفرستد که به اذن او هر چه بخواهد وحی کند .همانا
او واالمقام حکیم است».

 . 1قصص 1
 . 2زلزال 0و5
 . 3انفال 12
 . 0انفال 121
 . 5شوری 51
 . 6شوری 3
 . 1شوری 51
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از این آیه به دست میآید که سخن گفتن خدا با پیامبران از سه راه انجام میگیرد :
 ارتباط مستقیم و بیواسطه که در خالل آن حقایقی به قلب پیامبر منتقل میشود .
 ارتباط از طریق ایجاد صوت که پیامبر آن را میشنود و چون صاحب صدا دیده نمیشود ،گویا کسی از پس پرده سخن میگوید (مانند وحی
بر حضرت موسی علیهالسالم در کوه طور و وحی بر پیامبرصلیاهللعلیه وآله در شب معراج )
 ارتباط از طریق فرشتة وحی
به فرمودة قرآن ،فرشتگان الهی در قالب پسرانی خوشسیما بر حضرت ابراهیم علیهالسالم پدیدار گشتند .هنگامی که او گوسالهای بریان فراهم ساخت،
آنان (به دلیل بینیازی از طعام جسمانی) دست به غذا

نبردند1.

در احادیث اسالمی نیز بر تمثل فرشته به صورت آدمی تأکید شده است؛ چنانکه بر پایة برخی روایات ،هنگامی که جبرئیل به محضر پیامبر

صلیاهللعلیهوآله

بار مییافت در برابر وی همچون غالمان مینشست و چه بسا سیمای شخصی به نام دحیة کلبی به خود میگرفت و در این حال ،گاه به مشاهدة
برخی اصحاب پیامبر نیز در میآمد.
سرشت و حقیقت وحی
دیدگاه اول :
برخی معتقدند پیامبران از بزرگترین نوابغ تاریخ بودهاند و نبوغ زایدالوصف آنان سبب گشته است که پس از مدتی اندیشهورزی در اوضاع اجتماعی زمان
خویش ،برای مشکالت مردم راه حلهای بدیعی بیابند و افکار و آرای نو و سازندة خویش را در قالب تعالیم دینی عرضه کنند.
نقد:
چنانکه پیداست ،این دیدگاه رابطة پیامبران با جهانی دیگر را نمیپذیرد .آنچه بر چنین تحلیلی خط بطالن میکشد ،آن است که از یک سو نیاز آدمیان
به وحی آسمانی انکارناشدنی است و از سویی دیگر انبیای الهی با نشانههایی تردیدناپذیر ،خود را بهرهمند از معارفی آسمانی مییابند و با انجام کارهای
خارقالعادهای که معجزه خوانده میشود ،جایی برای تردید دیگران نیز باقی نمیگذارند.
دیدگاه دوم:
یکی دیگر از تحلیلها دربارة وحی نبوی « ،تجربة دینی» انگاشتن آن است.
« تجربة دینی» حالتی درونی است که از احساس حضور« امری متعالی» مانند خدا یا تجلیات الهی و یا موضوعی مرتبط با خدا ،برای مؤمنان برخی
ادیان پدید میآید ،و تجربه کننده ،آن را دینی میداند.
بنابر این تحلیل ،پیامبر ،با خدا مواجههای داشته و خدا در تجربة او ظاهر گشته است .و وحی ،خود این تجارب و مواجهه است ،نه اینکه الفاظ و پیامی
از سوی خداوند متعال به پیامبر منتقل شود.
گزارشهایی که پیامبر در قالب الفاظ برای پیروان خود بیان میکند؛ در واقع تفاسیری است که او از احساسات باطنی و تجربیات شخصی خود در
مواجهه با امر قدسی دارد.
« تمام آنچه خدا به امت مسلمان اعطاء کرده ،همان وجود و شخصیت پیامبر است و همین وجود و شخصیت اوست که عین وحی است نه اینکه
عالوه بر آن ت عالیمی هم بدو وحی کرده باشند .تجارب درونی و بیرونی پیامبر (دین نیز عبارت از مجموعة همین تجارب است) برای همة پیروان و
شخص او متّبع و الزامآور

میباشد»2

 . 1ذاریات 26 -23 /
 . 2دکتر سروش ،بسط تجربة نبوی ،ص 11
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نقد:
تحلیل وحی به تجربه ،پیامدهایی ناپذیرفتنی دارد؛ از جمله خطاپذیر و بشری شدن وحی و دین ،کوتاه شدن دست بشر از حقایق پیام الهی ،فرو کاسته
شدن وحی و دین به احساس شخصی.
یکی دیگر از پیامدهای آن این است که قرآن نیز کالم خود پیامبر باشد نه کالم الهی؛ در حالی که پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله حتی الفاظ قرآن را نیز
از جانب خدا میدانست و خود را پیامرسان و واسطهای بیش نمیشمرد .اعجاز لفظی قرآن که الهی بودن این کتاب را تردید ناپذیر میسازد ،بر اساس
همین دیدگاه معنا مییابد .از سویی دیگر ،تفاوت الفاظ و عبارات قرآن با کلمات شخص پیامبر دلیل بر این است که قرآن همان الفاظ و تعابیر شخص
پیامبر نیست .در نتیجه چنین نبوده است که پیامبر اسالم از پیش خود معانی وحیانی را به قالب الفاظ در آورد.
از سویی دیگر ،در قرآن نه تنها آیاتی وجود دارد که صراحت بر نزول وحی بر پیامبر اسالم دارند بلکه آیاتی وجود دارد که حتی تفصیل این کتاب
آسمانی را بدست خدا اعالم میدارد و نحوة گویش نزول وحی قرآنی (بصورت عربی) را بیان

میکنند1.

همچنین در قرآن کلمة « قل» 334مرتبه بکار رفته است .برای معنیدار بودن و معنی داشتن این جمله حداقل سه رکن (متکلم ،مخاطب و پیام)الزم و
ضروری است و بدون در نظر گرفتن این سه رکن یا حذف یکی از آنها این کالم معنای خود را از دست میدهد و اگر گفته شودکه اینجا مراد از جملة
«قل» معنای مجازی آن است  ،کما اینکه گاهی مواقع انسان نفس خودش را مخاطب قرار میدهد؛ اما پاسخ آن این است که بله ممکن است کسی
در موقع خلوت خود ،نفس خویش را مخاطب قرار دهد ،اما همین شخص در وقت سخن گفتن با دیگران و در مقام ابالغ کالمش این واژه (قل) را
حذف کرده و به کار نمیبرد
دلیل عقلی  :در اینجا از کسانی که میگویند خدا فقط پیامبران را ارسال میکند و به آنان پیام نداده است ،سوال میگردد که پیامبران از کجا متوجه
میشوند که واقعا از سوی خدا مبعوث شدهاند و وحی محصول ق وة خیال آنان نیست؟ اگر بگویند که خدا فقط مبعوث شدنشان را اطالع داده و دیگر
بعد از آن پیامی ارسال نکرده است؛ مجدداً سؤال میشود چه مشکل عقلی بوجود میآید که خداوند عالوه بر ارسال پیامبر ،تعلیماتی به آنان داده باشد؟
اتفاقاً عدم ارسال پیام از سوی خدا با حکمت الهی ناسازگار است؛ زیرا با توجه به ارتباط علّی اعمال این دنیا با جهان آخرت ،پیامبر چگونه میخواهد
مؤمنان را به راهی که هنوز پیموده نشده و قیامتی که برپا نشده و احوال برزخ ،قیامت و بهشت را خبر دهد؟ این اخباری که او از آنجا خبر میدهد
صحیح است؟ یا خداوند بعد بر آن صحه میگذارد؟ چگونه و با چه ابزاری آن را کسب کرده است؟

« تعدد ادیان »
در دنیای امروز ما شاهد وجود ادیان و مذاهب مختلف و متعددی در بین مردم هستیم که تفاوتهای قابل توجهی نیز در میان آنها وجود دارد و همة
آنها ادعا میکنند برحق هستند و میتوانند پیروان واقعی خودشان را هدایت و به سعادت و نجات برسانند.
اکنون این پرسش پیش میآید که آیا همة ادیان موجود برحقند و از حقانیت و قدرت نجاتبخشی یکسانی برخوردار هستند یا تنها یک دین حق وجود
دارد که میتواند مایة هدایت و نجات انسانها باشد؟
در پاسخ به این سؤال سه نظریه مهم از سوی فیلسوفان دین مطرح شده است  :انحصارگرایی دینی ،شمولگرایی دینی ،کثرتگرایی دینی
انحصارگرایی دینی
بر اساس این نظریه ،در میان ادیان موجود ،تنها یک دین ،حقانیت کامل دارد که میتواند پیروان خود را به رستگاری و نجات برساند .اما ادیان دیگر،
اگر چه ممکن است حقایقی در آنها یافت شود ،حق مطلق نیستند و پیروانشان نیز ،حتی اگر به لحاظ اخالقی درستکار باشند ،نمیتوانند از طریق دین
خود نجات یابند و به سعادت برسند.

 . 1یوسف 2

اندیشه اسالمی 9 ................................................................................................... 2
خاستگاه این نظریه ،آیین مسیحیت است .در قرون وسطی ،کاتولیکهای مسیحی ،بر این باور بودند که انسان به طور ذاتی آلوده و گنهکار میباشد و
تنها لطف الهی است که میتواند وجود آدمی را از این گناه ذاتی پاک سازد.
خداوند متعال نیز در برههای از تاریخ لطف خود را با تجسد در مسیح و با مرگ فدیهوار خود ،شامل انسانها کرده است؛ یعنی با تجسم خود در کالبد
انسان و دیدن رنج و فدا شدن بر صلیب ،کفاره گناه ذاتی انسان را پرداخته است.
اما تنها کسانی مشمول این لطف الهی خواهند شد ،که به تجسد خدا در مسیح ایمان آورند و غسل تعمید کلیسایی را انجام دهند .به تعبیر دیگر ،تنها
کسانی نجات و سعادت مییابند که دین مسیحیت را پذیرفته باشند.
چنین راه نجاتی در دیگر ادیان یافت نمیشود و حتی پیروان ادیان پیش از مسیحیت از آن محروم هستند .بر همین اساس شعار مسیحیت در طول
قرون وسطی آن بود که «خارج از کلیسا نجات وجود ندارد» .بر اساس این تعالیم حتی پیامبران بزرگی همچون ابراهیم و موسی علیهمالسالم نجات
نیافتهاند .آنها در مکانی به نام «لیمبو» که فاقد هر گونه لذت و دردی است به انتظار میمانند تا با عنایت مسیح علیهالسالم نجات یابند.
شمولگرایی دینی
شمولگرایی برآن است که یک دین خاص ،حق مطلق است و پیروان آن نجات مییابند؛ اما پیروان مذاهب دیگر نیز به اندازة انطباق با دین حق می-
توانند اهل نجات شوند .خاستگاه این نگرش نیز ،جهان مسیحیت است.
شمولگرایان مسیحی همچنان تأکید دارند که انسان گنهکار ذاتی است و تنها راه نجات او این است که مشمول لطف الهی گردد و خدا لطف خود را با
تجسم در مسیح و مرگ فدیهوار خود نشان داده و کفارة گناه انسان را پرداخته است؛ ولی برای اینکه انسانها رستگار شوند الزم نیست به واقعة
تاریخی تجسد خدا در بدن عیسی مسیح ایمان داشته باشند .کفارهای که برای گناه انسان پرداخت شده شامل همة انسانها میشود .بنابراین پیروان
دیگر ادیان نیز اگر طرز زندگی و اخالقشان مسیحی باشد ،اهل نجات هستند؛ هر چند بهطور رسمی مسیحی نباشند .کارل رانر ،متکلم کاتولیک ،چنین
افرادی را مسیحیان بدون عنوان مینامد.
در واقع شمولگرایان بین حقانیت باورهای دینی و نجات انسانها تمایز میگذارند .آنها در خصوص حقانیت باورهای دینی انحصارگرا هستند؛ ولی در
خصوص نجات انسانها مسئلة «نجات» را به خارج از دایرة مسیحیت رسمی نیز سرایت میدهند.
شمولگرایان برای اثبات ادعای خود ،به «انجیل» تمسک کردند .در « اعمال رسوالن» فصل دهم آیة  35آمده است:
« و حقیقتاً من چنین در مییابم که خداوند هیچ جانبداری نشان نمیدهد ،بلکه در میان هر قومی ،هر کس که از او بترسد و کار شایسته انجام دهد،
پذیرفتة اوست».
نقد این دو نظریه :
این دو نظریه ،مبتنی بر آموزة « گناه ذاتی انسان» و اصل کالمی « تجسد خدا در مسیح » میباشد .بنابراین ،چنین امری برای کسی که این آموزه و
اصل کالمی را نپذیرفته ،اعتبار ندارد.
کثرت گرایی دینی ( پلورالیسم)
کثرتگرایی دینی که به آن « پلورالیسم » نیز گفته میشود ،بر اساس تفسیر رایج ،دارای مؤلفههای زیر میباشد :
 .1همة ادیان موجود ،در عرض یکدیگر ،از حقانیت یکسانی برخوردار هستند و آموزههای آنها صادق میباشند.
 .2پذیرش و تعبد به هر دینی جایز است و هیچ ترجیحی برای پذیرش دینی نسبت به دین دیگر وجود ندارد.
 .3همة ادیان از نظر سعادت و کمال ،تأثیر برابر دارند و پیروانشان را به رستگاری میرسانند.
بنابر این هیچ فرقی ،از نظر حقانیت و نجاتبخشی ،بین اسالم و مسیحیت و یهودیت و دیگر ادیان نیست.
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نقد کثرتگرایی دینی :
بررسیهای عقلی ،به دالیل متعددی بر باطل بودن این نظریه گواهی میدهد .از جمله :
 )1استلزام تناقض :
ادیان موجود دارای آموزههایی هستند که بعضی از آنها با آموزهها و عقاید دیگر ادیان در تضاد یا تناقض میباشد .به عنوان مثال آیین اسالم بر
یکتایی خدا تأکید دارد .در مقابل ،مسیحیت قائل به « تثلیث » یعنی خدای پدر ،خدای پسر و خدای روحالقدس است .زرتشتیگری نیز به « ثنویت » و
دوگانهانگاری در آفرینش گرایش دارد.
بنابراین اگر هر سه دین بر حق باشند ،الزمهاش این اس ت که بگوییم خدا هم یکی است و هم یکی نیست ،که این تناقض است و چنین چیزی محال
میباشد.
 )2خودستیزی :
اعتقاد به حقانیت همة ادیان ،خودستیز است؛ زیرا به طور معمول ادیان آموزههای مخالف در دینهای دیگر را نفی کرده و یا به طور کلی دینهای
دیگر را باطل یا منسوخ میا نگارد .بنابراین هر یک از این ادیان اگر بر حق باشند باید این ادعایشان نیز بر حق بوده و مورد قبول قرار گیرد .بنابراین از
حقانیت هر دین ،بطالن دیگر ادیان به دست میآید و حقانگاری هر دینی بطالن دیگر ادیان را نتیجه میدهد .در نتیجه پلورالیسم دینی ،خود برانداز
است و همان چیزی را نتیجه میدهد که درصدد نفی آن بوده است.
 )3ابطال همة ادیان:
این انگاره از سویی ،به حقانیت همة ادیان حکم میکند و از دیگر سو ،ادیان موجود معموالً حقانیت عرضی یکدیگر را نفی میکنند .نتیجة این تعارض
چیزی جز باطل انگاری همة ادیان و شکاکیت و سرگردانی نیست .زیرا بر اساس این انگاره ،دین (الف) دین (ب) را باطل میانگارد و دین (ب) دین
(الف) را و فرض آن است هر دو بر حقند .بنابراین از حقانیت هر دو اجماعی مرکب بر بطالن هر دو حاصل میشود.
بنابراین ،با مشاهدة ناسازگاری عقاید موجود در ادیان ،روشن میشود که همگی آنها نمیتوانند بر حق و مطابق با واقع باشند.
پاسخ کثرتگرایان به این اشکال
به نظر کثرتگرایان ،علت و منشأ این ناسازگاری در میان اعتقادات ادیان مختلف ،تصور واقعنمایی آن آموزهها است .چرا میگوئیم اعتقاد به تجسد
خداوند با اعتقاد به تنزه او از جسمیت ،ناسازگار است؟ زیرا گمان کردهایم این دو آموزه ،هر دو ،از عالم واقع به صورت حقیقی حکایت میکنند .به این
معنا که مسیحیان واقعاً خداوند را در قالب عیسی متجسد مییابند و مسلمانان بر خالف آنها خداوند را برتر از آن مییابند که به صورت انسانی در آید.
پیروان ادیان ،آموزههای عقیدتی خود را آیینة واقعیتها میدانند و از همینجا مشکل تعارض و ناسازگاری رخ میدهد.
کثرتگرایان معتقدند آنچه این تعارضها و ناسازگاری را از میان برمیدارد ،آن است که این اعتقادات را آیینة واقعیات ندانیم .خدای واقعی نه خدای
مسیحیان است و نه خدای مسلمانان؛ چرا که اصالً او در اندیشة محدود آدمی نمیگنجد .آنچه اسالم و مسیحیت و یا هر دین دیگری را در یک ردیف
می نشاند ،آن است که پیروان هر دینی ،سودای شناخت خداوند را دارند؛ اما چون انسانند و دارای محدودیت معرفتی ،هرگز نمیتوانند واقعیت را دریابند
و ناچار هر کسی از ظن خود یار خداوند میشود.
آنها میگویند :ما انسانها در مواجهة با خداوند و عالم اُلُوهی مانند نابینایان در مواجهه با یک فیل هستیم .همانطور که هر یک از نابینایان با دست
خود فیل را لمس کرده و تصویر و توصیفی از آن میکنند که با دیگری ناسازگار است ،ما نیز در برابر خداوند چنین حالتی داریم .اگر یکی از نابینایان
فیل را ستونی استوار مییابد و دیگری ماری عظیم الجثه و ...جای نگرانی نیست؛ زیرا در واقع فیل نه این است و نه آن .این ناسازگاریها محصول
پنداشتهای ما است که گمان کردهایم آن بیانها حکایت واقع است .ولی آنچه ما میاندیشیم و به آن اعتقاد داریم بازنمون و آیینة حقیقت نیست؛
بلکه آفریدة ذهن و خیال ما در توصیف حقیقت است .بدین ترتیب مشکلی باقی نمیماند.
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نقد :
اگر چه ذات ربوبی در دسترس فهم ما نیست ،انسان میتواند شناخت درست و مطابق با واقعی از خالق خود به دست آورد؛ بهویژه انکه آن معرفت را در
آینة وحی باز جوید.
تمثیلی که آنان آوردهاند  ،خطا است .اگر بخواهیم به تمثیل روی آوریم ،بهتر است بگوییم برخورد انسان با غیب مثل برخورد انسانهای بینا ،اما در
تاریک ،با فیلی است که هرگز ندیدهاند .اگر شمعی در دستان بیننده قرار گیرد ،او تصویر روشنی از فیل خواهد داشت .اشکال آنان در آن است که
گمان بردهاند که انسان محکوم است همواره به خطا دربارة خداوند بیندیشد؛ اما چون این خطا عام است ،پس حقیقت همان است .این اشکال ناشی از
آن است که آنان میکوشند تا تجربة دینی انسان معمولی را مبنای اعتقادات او قرار دهند و نقش معرفتبخشی وحی را نادیده بگیرند .واقعیت این است
که وحی ،همان شمعی است در دست ما انسانها برای شناخت غیب .بنابراین نمیتوان به بهانة عدم امکان شناخت خداوند ،هر عقیدهای را به صرف
اینکه مربوط به یک دین و آیین است ،پذیرفت .در آن صورت چرا نگوییم که بتپرستان هم میخواستند خداوند را توصیف کنند؛ ولی به دلیل شرایط
فرهنگی خود ،خدا را در قالب سنگ و ..متجسد یافتند.
سنجههای حقانیت دین
با توجه به بطالن پلورالیسم دینی این مسأله روشن میشود که در هر زمان تنها یک دین میتواند بر حق یا دین برتر باشد.
اما سؤال اینجاست که راه و معیار باز شناسی دین حق و برتر از میان دیگر ادیان چیست؟
در این باره میتوان گفت دینی بر حق است که :
 -1دارای خاستگاه الهی باشد.
 -2عقاید و آموزههای آن ،خردستیز نباشد.
 -3آموزههای آن تحریف نشده باشد.
 -0از دیگر ادیان موجود ،جامعتر و کاملتر باشد.
 -5از سوی پیامبران بعدی الهی نسخ نشده باشد.
-6
اسالم ،دین حق و برتر
بررسی تطبیقی ادیان بر اساس معیارهای حقانیت نشان میدهد که تنها دین حق ،دین « اسالم » است .زیرا :
الف .مهمترین رکن اساسی یک دین « ،خداشناسی » آن است .در این راستا گفتنی است آموزة خداشناسی و توحید در اسالم ،خردپذیرترین آموزه است
و ادلة متقن بسیاری بر آن گواهی میدهد .اثبات توحید به خودی خود ،ابطال کنندة آموزة « تثلیث » و « ثنویت » است .بنابراین همین مسأله ،به
تنهایی برای اثبات عدم حقانیت ادیان غیر الهی ( مانند بوداییگری ) و هر دین مشتمل بر شرک ( مانند مسیحیت و زرتشتیگری ) کافی است.
ب .بسیاری از ادیان ،به رغم دارا بودن پیشینة الهی ،در طول تاریخ دچار تحریفات چشمگیری شده و اصالت خود را از دست دادهاند .همین مسأله باعث
شده که آموزههای خردستیز بسیاری در این ادیان رخ نماید.
ج .آیاتی از قرآن ،عقاید پیروان سایر ادیان را باطل دانسته و آنان را به پیروی از اسالم دعوت میکند و پیامبر اسالم را هادی همة انسانها و خود را
کتاب آسمانی همة مردم معرفی میکند.
بنابراین پیامبر ،اهل کتاب را به پذیرش آیین اسالم دعوت مینمود که نامههای آن حضرت به سران کشورهای روم ،حبشه ،ایران و رهبران قبایل
یهودی و مسیحی از آن جمله است.
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لذا اگر تفسیرهای دیگر از خدا و سایر مذاهب صحیح میبود ،قرآن نمی بایست پیامبراسالم را پیامبر همة جهانیان و قرآن را کتاب آسمانی همة مردم
معرفی کند و لزومی هم نداشت که پیامبر ،دیگران را به دین اسالم دعوت کند.
بنابراین کثرتگرایی تبیین درستی برای مذاهب مختلف نیست و بر خالف آموزههای قرآنی است.
انگارة نجات
اکنون این سؤال پیش می آید که اگر دین حق ،تنها اسالم است ،پیروان سایر ادیان چه وضعی خواهند داشت؟ آیا همة آنان به جهت بطالن دینشان
اهل دوزخ و شقاوتند یا اهل نجات و رستگاری؟
برخی از متفکران معتقدند اینکه یک دین بطور مطلق حق و نجات بخش باشد و فقط پیروان خاص این دین اهل نجات باشند و پیروان مذاهب دیگر
در آخرت گرفتار عذاب شوند ،با رحمت واسعة الهی منافات دارد .چگونه ممکن است خدای رحمان و رحیم ،تنها اندکی از انسانها را به بهشت برد؟
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت اسالم در کنار اعتقاد به حقانیت و نجاتبخشی مطلق خود ،به رحمت واسعة خداوند نیز معتقد است .از همین رو،
اسالم معتقد نیست که بیشتر انسانها هر چند از پیروان مذاهب دیگر باشند ،گرفتار عذاب میشوند؛ زیرا آنها به دو گروه تقسیم میشوند:
الف) گروهی که بر اثر عوامل محیطی و تبلیغاتی و عوامل غیر ارادی دیگر نتوانستهاند به حقانیت اسالم پی ببرند و به پیامهای آن دسترسی یابند.
اینان به جهت استضعاف فکری محکوم به عذاب الهی نخواهند بود.
قرآن میفرماید:
« وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً » « 1ما چنین نیستیم که رسول نفرستاده ( بدون اتمام حجت ) کسی را عذاب کنیم».
ب) گروهی که به آخرین شریعت الهی دسترسی داشته و میتوانستهاند آیین حق را از غیر آن بازشناسند؛ اما در این مورد تقصیر نموده و به عللی بر
پیروی از آیین نیاکان خود اصرار ورزیدهاند که بیشک اینان اهل عذاب خواهند بود.
بنابراین ،این نوع نگاه خردپذیرترین نگاه است؛ در این نگاه ،از سویی مسئولیت انسان در جستجو و گزینش راه حق محفوظ است و از دیگر سو هیچ
انسانی صرفاً به جهت عدم دستیابی غیر ارادی به راه حق و حقیقت مورد عذاب و شقاوت قرار نمیگیرد.

« قرآن شناسی »
« اعجاز قرآن»
قرآن معجزة جاویدان پیامبر اسالم است؛ زیرا :
 -1دعوی نبوت همراه آن صورت گرفت.
 -2مردم را به معارضة با خود دعوت

کرد2.

 -3مردم از این مقابله عاجز ماندند.
دشمنان اسالم در طی پانزده قرنی که از پیدایش این آیین می گذرد ،برای ضربه زدن به اسالم از هیچ تالشی فروگذار نکردند و حتی پیامبر را به سحر
وجنون متهم نمودند؛ اما هرگز نتوانستند از پس این مقابله با قرآن برآیند .امروزه نیز که تهاجمات استکبار جهانی علیه اسالم و پیامبر شدت گرفته
است ،نتوانستهاند به تحدی آشکار قرآن پاسخ دهند که این بهترین دلیل برای اثبات اعجاز قرآن است.

 . 1اسراء 15
 . 2اسراء  66 /و طور  30 /و یونس  36 /و هود 13 /و 10و بقره 23 /
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ابعاد اعجاز قرآن
 -1فصاحت و بالغت
قرآن به زبان عربی نازل شده؛ اما خداوند برای ابالغ پیام خود ،شیواترین و زیباترین الفاظ و ترکیبات را به کار گرفته است (فصاحت)؛ به گونهای که به
بهترین شیوه ،معانی خود را به مخاطبان میرساند (بالغت).
هنگامی که اعراب و ادیبان زبان عربی ،آیات قرآن را شنیدند ،ناگهان با سخنی نو که نه شعر بود و نه نثر روبرو شدند که همگی به اعجاز ادبی قرآن
اعتراف و از مقابله با آن اظهار ناتوانی کردند.
ولید بن مغیره –از ادیبان و حکیمان عرب معروف به ریحانه العرب -دربارة آیات قرآن چنین داوری میکند:
« من از محمد سخنی شنیدم که نه به سخن انسانها شبیه است و نه به سخن جنیان .سخن او شیرینی خاص و زیبایی دارد و ساختار آن پربار و
ریشة آن پربرکت است؛ سخنی است واال که هیچ سخنی واالتر از آن نیست و هرگز قابل رقابت نمیباشد»
 -2اعجاز قرآن از نظر معارف الهی
قرآن دارای گستردهترین و عمیقترین معارف و علوم ،عادالنهترین قوانین حقوقی و جزایی ،بهترین قوانین فردی و اجتماعی ،حکیمانهترین مناسک
عبادی ،ارزشمندترین دستورها و مواعظ و اندرزهای اخالقی ،متقنترین نکات تاریخی و کارآمدترین شیوههای تربیتی است؛ تا جایی که هر چه علوم
بشری پیشرفت میکند ،حقانیت و اسرار این معارف بیشتر جلوهگر میگردد .وجود این معارف بلند در قرآن ،گویای آن است که از منشأ وحی صادر
شدهاند؛ به ویژه آنکه همة این معارف از زبان فردی «اُمّی» و درسناخوانده بیان شده است.
 -3اعجاز قرآن از نظر هماهنگی و عدم اختالف در سبک و محتوا
آیات قران در طی 23سال و در حاالت و شرایط گوناگون بر زبان جاری شده است؛ اما این گونهگونی حاالت هیچگاه در شیوه و سبک بیان و محتوای
مطالب قرآن تأثیری ننهاده است .بی شک این هماهنگی و عدم اختالف در سبک و محتوا خود دلیل دیگری است بر اعجاز قرآن.
اگر پیامبر مطالب قرآن را از جانب خود و بدون ارتباط با وحی مطرح مینمود ،طبعاً اختالف در سبک و تناقض و ناهماهنگی به چشم میخورد؛ چرا که:
اوالً ،مهارت و آثار فکری انسان به مرور زمان کاملتر میشود و طبعاً چنین تکاملی در سخنان فرد آشکار میگردد و دوماً حاالت درونی انسان مانند
شادی و غم ،هیجان و آرامش ،در شیوة سخن گفتن او تأثیر مینهد به گونهای که یک فرد عادی نمیتواند در تمامی این حاالت یکنواخت و هماهنگ
باشد بلکه اختالف و ناهماهنگی در آنها نمایان است.
قرآن میفرماید :
« أَفَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِالفاً كَثيراً

»1

« آیا دربارة قرآن نمیاندیشند .اگر از سوی غیر خدا بود ،قطعاً در آن اختالف فراوانی مییافتند».
 .0اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش
گرچه قرآن کتاب علمی نیست که در آن قوانین علمی آمده باشد؛ اما گاهی به دلیل جنبة تربیتی و خداشناسی ،از اسرار قوانین طبیعی پرده برمیدارد.
به عنوان نمونه :
 oحرکت زمین
« الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً » « 1همان کسی که زمین را برایتان گهوارهای ساخت».
 . 1نساء 62 /
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قرآن در توصیف زمین ،از لفظ مهد (=گهواره) استفاده کرده که حرکتش چنان مالیم است که کودک درون آن به آرامی به خواب میرود .حرکت
وضعی و انتقالی کرة زمین ،که برای سکونت انسان آفریده شده ،نیز همانند حرکت گاهواره نرم و آرام است.
قرآن در آیهای دربارة حرکت کوهها میفرماید:
« وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب» « 2و کوهها را میبینی ،میپنداری که آنها بیحرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند».
این آیات در عصری نازل میشود که ن ظریة حاکم بر جامعة علمی ،نظریة زمین مرکزی بود؛ بدین معنا که زمین ،ثابت؛ ولی سیارات دیگر از جمله
خورشید به دور زمین در گردشاند .اما قرآن به شیوهای لطیف و زیبا به حرکت زمین اشاره میکند  .این در حالی است که گالیله و کوپرنیک تقریباً
هزار سال بعد به حرکت زمین اشاره نمودند.
 oتلقیح نباتات به وسیلة باد
قرآن به نیازمندی برخی گیاهان به تلقیح یا گردهافشانی از طریق باد اشاره میکند:
« وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِح » « 3و بادها را باردار کننده فرستادیم».
همچنین قرآن در آیاتی میگوید که ما از هر چیزی جفت آفریدیم و این نر و مادگی نه تنها در حیوانات ،که در گیاهان نیز وجود دارد :
« وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْن

»0

« و از هر چیزی دو گونه ( یعنی نر و ماده) آفریدیم».

مسألة زوجیت عمومی در دنیای گیاهان را ،گیاهشناسی سوئدی در قرن هیجدهم میالدی کشف کرد ،هر چند در گذشته اعتقاد به نر و ماده بودن برخی
گیاهان از جمله درخت خرما وجود داشت.
 .5اعجاز قرآن از نظر خبرهای غیبی
قرآن در آ یاتی ،از حوادث مهمی که جملگی مربوط به آینده بوده ،خبر داده که بعدها به وقوع پیوسته است .ممکن است برخی بر اثر ریاضتهای
نفسانی ،برخی از حوادث آینده را پیشبینی کنند ،اما نه بهطور قطعی و با جزئیات کامل؛ ضمن آنکه آنها دعوی نبوت نیز ندارند .اینک به برخی از
خبرهای غیبی قرآن میپردازیم.
 oناتوانی انسانها از معارضه با قرآن
قرآن میفرماید:
« قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً

»5

« بگو :اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند ،مانند آن را نخواهند آورد ،هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى [دیگر] باشند».
در این آیة شریفه اعالم مینماید که اگر انس و جن جمع شوند ،نمیتوانند مانند آن را بیاورند .اکنون چهارده قرن از این خبر غیبی میگذرد و هنوز
کسی نتوانسته است سوره و حتی آیهای همانند قرآن بیاورد.

 . 1طه 53 /
 . 2نمل 66 /
 . 3حجر 22 /
 0ذاریات 01 /
 . 5اسراء 66 /
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 oپیروزی رومیان پس از مدتی کوتاه
هنگامی که سپاه ایران در دوران حکومت خسروپرویز به قلمرو رومیان حمله برد و آنان را سخت شکست داد ،مشرکان مکه با شنیدن این خبر،
خوشحال شدند و پنداشتند که ایرانیان بر سپاه پیامبر نیز پیروز خواهند شد .اما قرآن در آیهای اعالم داشت که کمتر از ده سال دیگر ،این رومیاناند که
ایران را شکست می-دهند .هنوز ده سال نگذشته بود که در سال دوم هجری سپاه روم بر سپاه ایران پیروز گشت و این پیشبینی تحقق یافت .مقارن
با این پیروزی ،در جنگ بدر ،مسلمانان نیز بر سران قریش غالب آمدند که قرآن آن را نیز خبر میدهد:
« غُلِبَتِ الرُّومُ في أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بِضْعِ سِنينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون

»1

« رومیان شکست خوردند ،در نزدیکترین سرزمین ،و[لى] بعد از شکستشان ،در ظرف چند سالى ،به زودى پیروز خواهند گردید( .فرجامِ )کار در
گذشته و آینده از آنِ خداست ،و در آن روز است که مؤمنان از یارى خدا شاد مىگردند».
 oخبر بازگشت پیامبر به مکه
آن هنگام که پیامبر به دستور خداوند ،مکه را به قصد مدینه ترک کرد ،گفت ،در بین راه با خود میاندیشید که آیا دوباره به مکه باز میگردد .در این
هنگام آیهای نازل شد:
« إِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ

»2

« در حقیقت ،همان کسى که این قرآن را بر تو فرض کرد ،یقیناً تو را به سوى وعدهگاه باز مىگرداند».
در این آیه از بازگشت پیامبر به مکه خبر میدهد که چند سال پس از آن پیامبر پیروزمندانه به مکه بازگشت.

« عدم تحریف قرآن»
تحریف قرآن ؟
منظور از تحریف قرآن این است که تغییراتی در آن انجام پذیرد که دیگر کالم الهی ،به درستی شناخته نشود و از دسترس بشر خارج گردد و یا چیزی
به عنوان کالم خدا شناخته شود که سخن او نیست.
انواع تحریف
در یک تقسیمبندی کلی ،تحریف قرآن را میتوان به دو نوع تقسیم نمود :
 تحریف معنوی  :یعنی برداشت انحرافی و تفسیر سخن بر خالف مقصود گوینده (= تفسیر به رأی).
هیچگونه تردیدی در انجام یافتن این نوع تحریف در قرآن وجود ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیهالسالم از انجام این نوع تحریف به درگاه خداوند
شکوه میبرد و از وقوع آن در آینده خبر

میدهد3.

 تحریف لفظی  :این نوع تحریف خود دارای انواع گوناگونی است:
 کاستی و فزونی در حروف یا حرکتهای قرآن (با حفظ اصل قرآن) .این نوع از تحریف نیز در قرآن تحقق یافته است؛ زیرا قرآن تنها با یکی
از قرائتهای چندگانه هماهنگ است و دیگر قرائتها نوعی کاستی یا فزونی بر قرآن است.
 تحریف با تعویض کلمات؛ یعنی برداشتن کلمهای و جایگزین کردن آن با کلمهای دیگر.

 . 1روم 2-0 /
 . 2قصص 65 /
 . 3نهجالبالغه  /خطبههای  11و 101
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 تحریف به زیاده؛ یعنی افزودن کلمه یا جملهای به آیات قرآن.
 تحریف به نقیصه؛ یعنی ساقط کردن کلماتی از قرآن و یا ساقط شدن آیه یا سورهای از قرآن.
هیچیک از این اقسام سهگانه اخیر ،به ساحت قرآن کریم راه ندارد.
نکته  :مصونیت قرآن از تحریف به معنای « ماندگاری» متن اصلی قرآن و آشنایی با آن در میان مردم است؛ به گونهای که هیچگاه مسلمانان و دیگر
جوامع بشری ،از شناخت و دسترسی به متن اصلی آن محروم نشده و کالم خدا را از غیر آن با وضوح و آشنایی کامل تمیز خواند داد.
این به معنای آن نیست که بدخواهان از تغییر و تصرف در الفاظ قرآن ،به هر شکلی ناتوانند ،بلکه خیانت آنان به نتیجه نمیرسد و برای مسلمانان
شناخته شده و خنثی ا ست .تحریف قرآن در اینترنت از این قاعده مستثنا نیست و خیانت آنان ،برای عموم آشکار میشود و هیچگاه نمیتوانند با این-
گونه ترفندها ،متن اصلی قرآن را تغییر دهند.
برخی از دالیل تحریفناپذیری قرآن
 دلیل عقلی  :حکمت الهی اقتضاء میکند کتابی که باید تا ابد هدایتگر مردم باشد ،دستنخورده باقی بماند تا رسالت خود را به انجام رساند.
 تاریخ گواه آن است که مسلمانان به آموزش و حفظ و کتابت قرآن عنایت ویژهای داشتند؛ آنسان که تنها در یک جنگ ،شمار شهدایی که
حافظ قرآن بودند ،به هفتاد نفر رسید .حال با توجه به اهتمام بسیار مسلمانان در حفظ قرآن -وحتی تعداد آیات و کلمات و سورههای آن-
چگونه میتوان گفت چنین کتابی با این همه قاری و حافظ و عالقهمند ،تحریف شده باشد؟ اگر تحریفی صورت میگرفت ،در تاریخ ثبت
میشد و بیشک مسلمانان در برابر آن واکنش تندی نشان میدادند و از آن مانع میشدند .به تعبیر دیگر اجماع مسلمانان بر عدم تحریف
قرآن خود دلیلی بر عدم تحریف آن است.
 حفظ و ضمانت الهی
خداوند خود در آیهای ،با تأکید بسیار ،حفظ و صیانت قرآن را بر عهده گرفته است:
« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون » « 1بىتردید ،ما این قرآن را به تدریج نازل کردهایم ،و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود».
 امام علی و سایر پیشوایان دینی ،هیچگاه در مورد تحریف قرآن سخنی نگفتهاند؛ بلکه به عکس ،آنان همواره مردم را به تدبر و عمل به
قرآن میخواندند 2.در حالی که اگر تحریفی در قرآن صورت میپذیرفت ،امامان معصوم هرگز سکوت نمیکردند که این خود گواهی است بر
عدم تحریف قرآن.
نکته  :البته ممکن است روایاتی نیز باشند که بتوان از آنها تحریف قرآن را استنباط نمود؛ اما عالمان و محققان بزرگ شیعه و سنی جملگی تصریح
دارند که اینگونه روایات ضعیف هستند و نمیتوان به آنها اعتنا کرد.
« فهمپذیری قرآن و روش فهم آن»
قرآن کتابی است که خود را هدایتکننده و تبیینگر هر چیزی معرفی میکند 3.بیشک الزمة چنین اوصافی این است که این کتاب آسمانی قابل فهم،
گویا و روشن باشد.
همچنین ،قرآن کریم افرادی را که از شنیدن آیات قرآن و تدبر در معانی آن روی میگردانند ،سخت سرزنش میکند 1که این نیز خود بیانگر قابل فهم
بودن برای همة انسانهاست.
 . 1حجر 1 /
 . 2نهجالبالغه  /خطبة 111
 . 3آلعمران  – 16 /نحل 61 /

اندیشه اسالمی 17 ................................................................................................... 2
در آیهای میخوانیم:
« وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» « 2و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم؛ پس آیا پندگیرندهاى هست؟»
همچنین امام باقرعلیهالسالم میفرماید:
« هر کسی گمان کند که قرآن ،کتاب مبهمی است ،خود را نابود کرده و با نظریة خویش دیگران را به هالکت

میرساند3».

البته فهمپذیر بودن قرآن بدین معنا نیست که همة افراد به یکسان از معارف قرآن بهرهمند میگردند ،بلکه قرآن دریای بیکرانهای است که هر کس
به اندازة ظرفیت خود میتواند از آن سود جوید .همچنین مراتب فهم قرآن در طول یکدیگرند و هیچگاه با ظاهر قرآن ناسازگار نیستند.
روشمند بودن فهم قرآن
فهمپذیر بودن قرآن بدان گونه نیست که هر کس به آیهای مراجعه کند و بیآن که منطق الزم فهم قرآن را رعایت نماید ،حکم اسالمی را استنباط
کند ،یا اینکه با پیش فرض خاصی به سراغ قرآن رود و با تحمیل دیدگاه خود بر قرآن ،آن را حکم اسالمی بداند .بنابراین تفسیر قرآن باید بر اساس
رعایت اموری صورت پذیرد که به برخی از آنها اشاره میشود :
 .1آگاهی از قواعد زبان عربی
 .2آگاهی از معانی الفاظ قرآن ( البته آن معانی که در عصر رسالت رایج بوده؛ زیرا چه بسا معانی الفاظ به مرور زمان دگرگون شده و نسبت به
معانی رایج در عصر رسالت به نوعی تغییر کرده باشد).
 .3تفسیر قرآن به قرآن ( یعنی مراجعه به آیات دیگر برای فهم بهتر یک آیه و در نظر گرفتن سیاق آیات قبل و بعد آن )
امام علی علیهالسالم در اینباره میفرماید :
« برخی از آیات قرآن با برخی دیگر به سخن در آمده ،معنای خود را میفهماند و بعضی از آن به بعضی دیگر گواهی

میدهد0».

 .0مراجعه به احادیث صحیح ( زیرا اغلب آیات ،مطلقهاییاند که قیود آنها در احادیث پیامبر و امامان معصوم آمده است ،بنابراین برای فهم
قرآن آشنایی با احادیث پیامبر و امامان معصوم امری ضروری است).
 .5پرهیز از هر نوع پیشداوری و تحمیل عقیده به قرآن (یعنی در محضر قرآن باید شاگردی کرد و علم آموخت؛ نه اینکه آن را تفسیر به رأی
کرد).
 .6عدم ناسازگاری تفسیر با عقل و آیات دیگر ( برای مثال ،دیدگاه گروههایی مانند جبریه ،مجسمه و مشبهه که فهم انها با عقل و همچنین
با آیات دیگر قرآن در تنافی میباشد ،مقبول نیست).

« ویژگیهای دین اسالم »
پیامبرانی که در طول تاریخ از سوی خدا برانگیخته شدهاند ،با توجه به وظایفشان به دو دسته تقسیم میشوند:
 پیامبران تشریعی ( اولواالعزم )  :پیامبرانیکه دارایکتاب آسمانی و شریعت و قانون بودند( .تنها اسامی پنج تندر قرآن آمده که عبارتند از:
حضرات ابراهیم ،نوح ،موسی ،عیسی و پیامبراکرم علیهم السالم )

 . 1مدثر 01-51 /
 . 2قمر 04 /
 . 3بحار االنوار  /ج / 61ص14
 . 0نهجالبالغه  /خطبة 133
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 پیامبران تبلیغی  :پیامبرانیکه صاحب قانون و شریعت نبودند؛ بلکه وظیفة برخی از آنها دعوت مردم یک قوم یا قبیلهای به سوی خدا و ارائة
یکسری دستورهای فردی و اخالقی و عبادی بود( .مانند پیامبران قبل از حضرت نوح علیهالسالم ) و برخی نیز مأمور تبلیغ و ترویج و
استقرار شریعت پیامبران اولواالعزم بودند( .مانند حضرات هود ،صالح ،اسحاق ،اسماعیل ،یعقوب ،یوسف علیهم السالم و)...
به تصریح قرآن ،رسالت و کتابها و ادیان آسمانی انبیاء ،برای مکان و زمان مشخصی بوده و محدودة تبلیغی معینی داشتهاند.
از میان ادیان ،دین اسالم صلیاهللعلیهوآله دارای دو ویژگی میباشد :
 .1آورندة آن ،یعنی پیامبر اکرم ،خاتم پیامبران است=( .خاتمیت)
 .2هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی ندارد؛ یعنی آخرین دین و جهانی و جاودانه است.
ادلة خاتمیت
 ادلة قرآنی :
« ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَليماً»1

« محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ،و لیکن فرستادة خدا و خاتم پیامبران است ،و خدا به هر چیزی داناست».
 ادلة روایی :
 حدیث منزلت  :پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله به حضرت علی علیه السالم فرمود :
« اماترضي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسي اال انه ال نبي بعدي

»2

« آیا نمیخواهی منزلت تو در نزد من ،همانند منزلت هارون در نزد موسی باشد؟ الّا اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود».
 امام باقر علیه السالم از پیامبرصلیاهللعلیهوآله نقل میکند که حضرت فرمود :
« ای مردم بدانیدکه پس از من پیامبر و آیین و سنت دیگری نخواهد

آمد3».

ادلة جهانی و جاودانه بودن دین اسالم
 دلیل عقلی
با توجه به اینکه مردم و جامعه تا روز قیامت به دین و هدایت الهی نیازمند هستند ،اگر قرار است که پیامبر جدید و دین دیگری نیاید ،باید دین اسالم
دین جهانی و جاودانه تا روز قیامت باشد تا همة مردم از آن استفاده کنند؛ زیرا خودداری از هدایت بر خالف مقتضای حکمت الهی است.
 دالیل قرآنی
 « قُلْ يا اَيُّهَا النّاسُ اِنّى رَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُمْ جَميعاً » « 0بگو :اى مردم ،من پیامبر خدا به سوى همة شما هستم »
 « وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً » « 5و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم ،نفرستادیم».

 . 1احزاب 04 /
 . 2المراجعات ،ص214
 . 3بحار /ج ،31ص250
 . 0اعراف 156 /
 . 5سبأ 26 /
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 « وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ » « 1و این قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن ،شما و هر کس را [که این پیام به او]
برسد ،هشدار دهم »
کلیة آیاتیکه با بکار بردن الفاظ عام مانند « بنیآدم »  « ،الناس» و « العالمین » و یا با متوجه کردن خطاب به اقوام غیر عرب و سایر پیروان ادیان،
مانند « یا اهل الکتاب» ،مقید بودن آن را به زمان معینی ،منتفی میکند.
 دالیل روایی
 امام باقر علیهالسالم  :جدم رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود :
« اَيُّهَا النّاسُحَاللى حَاللٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حرامى حَرامٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ»
«ای مردم! حالل من حالل است تا روز قیامت و حرام من حرام است تا روز قیامت»
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود:
« ...وَ اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كافَّةً  « » ...من به سوی همة مردم فرستاده شدهام»
 سیرة عملى پیامبر

صلی اهلل علیه وآله

 ارسال دعوتنامه به سویکشورهای مختلف (مثل :ایران ،روم ،مصر و حبشه) برای گرایش به دین اسالم (به عنوان نمونه ،قسمتى از نامة آن
حضرت به یکى از رؤساى ممالک آن عصر :از محمد ،فرستادة خداوند به کسرى بزرگ ایران .درود بر آن کس که حقیقت جوید و به خدا و
پـیـامبر او ایمان آورد و گواهى دهد که جز او خدایى نیست و شریک و همتایى ندارد و معتقد باشد که محمد ،بنده و پیامبر اوست  .من به
فرمان خداوند تو را به سوى او مىخوانم  .او مرا براى هدایت همة مردم فرستاده است).
 پذیرش اسالم اشخاص مـخـتـلفـ وابـسـتـه بـه مـلّت یـا نـژاد خـاصـى (مانند :بالل حبشى  ،سلمان فارسى  ،صهیب رومى و )...
با طرح این دو مسأله (خاتمیت و جاودانه بودن اسالم ) دو سؤال اساسی بوجود میآید که باید پاسخ آنها داده شود.
 .1چرا با آمدن پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله سلسلة انبیاء خاتمه یافت؟
 .2اگر دین اسالم ،جاودانه است؛ چگونه میخواهد پاسخگوی نیازها و مقتضیات جوامع امروزی بشر باشد؟
برای پاسخ گویی به پرسش اول ،ابتدا باید به علل ظهور پیاپی پیامبران اشاره کنیم و بعد بررسی کنیم که آیا بعد از پیامبراکرم آن علل نیز هنوز به قوت
خود باقی هستند یا نه؟
علل تجدید نبوتها و بعثتها
 حفظ و صیانت محتوای دعوت پیامبران پیشین از تحریف و نابودی
بشر قدیم در اثر نداشتن امکانات و رشد و بلوغ فکرى ،قادر به حفظ کتاب آسمانی خود نبود؛ لذا پس از چندی دین آنها تحریف میشد و یا بطور کلی
از بین میرفت .بنابراین حکمت الهی اقتضا میکرد پیامبران دیگری مبعوث شوند تا بار دیگر دعوت به سوی حق را احیاء کرده ،تحریفها را بزداید و
رسالت الهی را به مسیر اصلی خود باز گرداند.
 لزوم تکمیل شریعت پیشین ،هر چند از جهت بیان تفصیلی احکام قبلی و ارائة احکام جدید
 . 1انعام 11 /
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در جامعهایکه روابط اجتماعی بسیار سادهای بر آن حاکم بود و در مرحلة پایینی از اندیشه به سر میبرد ،امکان طرح گستردة احکام اجتماعی یا ارائة
معارف بلند و عمیق دینی برای پیامبر آن وجود نداشت .اما پس از گذشت زمانی چند ،پیچیدهتر شدن ساختار اجتماعی آن جامعه و رشد فرهنگ ،مردم
به پیامبر جدیدی نیاز پیدا میکردند تا متناسب با شرایط آنان ،شریعت کاملتری را به ایشان عرضه کند .حکمت الهی اقتضاء میکرد ،مرحله به مرحله،
نقشههای متناسب با وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و فکری بشریت ،توسط پیامبران ترسیم نماید.
 ترویج ،تبیین ،تبلیغ و اجرای آیینی که در زمان آنان وجود داشته .

اما این علل و مسائل دربارة اسالم و قرآن صدق نمیکند؛ زیرا:
 .1خداوند متعال خود نگاهبانی قرآن از تحریف را ضمانت کرده است « .إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ »1و بشر هم به حدی از رشد
رسیده است که مـىتـواند آثار و میراثهاى علمى و دینى خود را حفظ کند.
 .2اسالم ،دینی جامع و کامل است و نیازی به تکمیل ندارد « .الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم» 2و پیامبر صلیاهللعلیهوآله نیز میفرمایند  « :ایمردم! من
از بیان چیزیکه شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دورکند ،برای شما فروگذار

نکردم»3

زیرا مقارن دورة رسالت ،توانایی و رشـد فـکـرى بـشر ،به حدی رسیده که میتواند طرح کلى و جامع در اختیار او قرار گیرد.
 .3وظیفة تبلیغ و ترویج دین اسالم و جلوگیری از بدعتها و انحرافات بر عهدة امامان معصوم و عالمان راستین (از طریق اجتهاد) گذاشته شده
است.
پیامبر صلیاهللعلیهوآله « :هرگاه که بدعتها نمایان شد ،وظیفة عالمان این است که علم خود را آشکارکرده و جلو بدعتها را

بگیرند0».

با منتفى شدن این دالیل ،دیگر دلیـلى بر لزوم بعثت پیامبر جدید نخواهد بود.
راز جاودانگی اسالم
 .1ورود عقل در حریم قانونگذاری
اسالم با عقل ،پیوند ناگسستنی دارد؛ بطوریکه فقهاء یکی از منابع احکام را «عقل» میدانند و میان عقل و شرع قائل به مالزمه هستند و میگویند :
« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» .عقل در فقه اسالمی ،میتواند هم کاشف قانون باشد و هم قانونی را
مقید و محدود کند یا آن را تعمیم دهد و هم در استنباط از سایر منابع ،مددکار خوبی باشد .حق دخالت عقل از آنجا پیدا شدهکه مقررات اسالمی با
واقعیت زندگی سر و کار دارد.
 .2قوانین ثابت ومتغیر
اسالم از قوانین فطری سرچشمه میگیرد .اسالم برای تامین نیازهای ثابت و دائم بشر قوانین ثابتی در نظر گرفته و برای اوضاع و احوال متغیر وی
وضع متغیری را پیشبینی کرده است.
 .3مبتنی بودن احکام اسالمی بر مصالح و مفاسد واقعی
 . 1حجر 1 /
 . 2مائده 3 /
 . 3الکافی ،ج ، 5ص63
 . 0الکافی ،ج ، 1ص141
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احکام اسالمی ،تابع مصالح و مفاسد واقعی است که در رتبة یکسان نیستند .این ویژگی سبب شده که در فقهاسالمی ،باب ویژهای به نام «تزاحم» یا
«اهم و مهم» باز شود و گرهگشای فقها در موارد تزاحم و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون باشد .اسالم در اینگونه موارد به فقها اجازه داده که درجة
اهمیت مصلحتها را با توجه به راهنماییهای خود اسالم بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح کماهمیتتر ،ترجیح دهند .مثالً لمس بدن نامحرم حرام
است ،ولی اگر نامحرمی تصادف کرد ،و در حال مرگ قرار داشت و برای نجات او چارهای جز لمس بدن وی نبود ،در اینجا تزاحم میان لمس بدن
نامحرم و نجات او پیش خواهد آمد و اصل واجب بودن نجات انسانی ،بر اصل حرام بودن لمس نامحرم ،مقدم میشود .لذا بسیاری از مشکالت
اجتماعی با این روش قابل حل است.

 .0قوانین کنترل کننده (=قواعدحاکمه)
در اسالم قواعدی وجود دارد که بر همة احکام اسالمی تسلط و حق وتو دارد .مانند قاعدة «الضرر» و «الحرج» .1مثالً روزة ماه رمضان بر هر مکلفی
در شرایط عادی و متعارف واجب است .اما زمانیکه روزه گرفتن برای او ضرر داشته باشد یا موجب حرج و سختی باشد ،بر اساس قواعد یاد شده ،حکم
وجوب برداشته میشود .این نیز عاملی است که موجب انعطاف قوانین اسالمی در شرایط مختلف و باعث انطباق اسالم با مقتضیات زمان و مکان
خواهد بود.
 .5اختیارات حاکم اسالمی
حکومت و حاکم اسالمی با توجه به اختیارات وسیعی که دین اسالم به او تفویض کرده ،میتواند در هر شرایطی با توجه به اصول و مبانی اساسی
اسالم ،مقرراتی را برای مصالح اجتماعی وضع کند که در گذشته به جهت آنکه مورد ابتالء نبوده ،وجود نداشته است که این ساز وکار میتواند در بیشتر
موارد قوانین آسمانی را با مقتضیات زمان منطبق سازد.

« قلمرو دین »
امروزه در باب گسترة تأثیر دین پرسشهایی مطرح است :آیا دین تنها برای سعادت اخروی انسانها نازل شده ،یا افزون بر آن به سعادت و تدبیر
زندگی دنیوی انسانها نیز نظر دارد؟ آیا دین تنها بر جنبة فردی انسانها تأکید دارد ،یا اینکه بر جنبة اجتماعی آدمیان نیز انگشت مینهد؟
در پاسخ به این پرسشها ،دیدگاههای مختلفی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها دیدگاه «سکوالریسم» است.
این نظریه ،در دوران اصالحات دینی غرب ،و در واکنش نسبت به رفتار خشن و خودخواهانة کلیسا شکل گرفت.
تعریف سکوالریسم
نوعی نگرش است که می گوید همة امور مربوط به شئون زندگی اجتماعی ،سیاسی و حیات دنیوی انسان ،باید بر اساس خواست و اندیشة بشری –
بدون در نظر گرفتن غایات اخروی و فرادنیوی – سامان یابد و هیچ عامل فرابشری ( ،مانند خدا ،دین و وحی ) حق دخالت در این کار را ندارد.
لذا در این دیدگاه ،دین امری فردی قلمداد شده و رسالت آن تنها ایجاد رابطه میان فرد و خداوند است.
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علل و عوامل پیدایش سکوالریسم
 .1بذر اولیة این نظریه در خود متون دینی مسیحیان وجود دارد ( .بر طبق متن تحریف شدة انجیل ،نوعی تقسیم کار میان کلیسا و قیصر پذیرفته
شده؛ زیرا بر اساس گفتة انجیل ،آنچه که متعلق به قیصر است ،میبایست به قیصر و آنچه متعلق به خداست ،به کلیسا واگذار شود).
 .2نارسایی و ناتوانی مفاهیم دینی مسیحیت در پاسخگویی به پرسشها و نیازها
 .3فقدان قوانین و احکام اجتماعی و حکومتی در آیین مسیحیت و عدم توانایی آن بر حضور در عرصة سیاست و حکومت
 .0رفتار و برخورد خشن و مستبدانة متولیان کلیسا با مردم و اندیشمندان به بهانة تعارض علم و عقل با دین
 .5نهضت اصالح دینی (رفورمیسم) و شروع رنسانس علمی و تحوالت صنعتی و اتکا و اعتماد بیش از حد به حس و عقل و مظاهر زندگی دنیوی و
رواج فساد و تباهی ( .مارتین لوتر از پیشگامان نهضت اظهار داشت که پادشاهان قدرت خود را مستقیماً از خدا میگیرند و وظیفة کلیسا فقط
پرداختن به امور معنوی و روحی است).
این عوامل موجب سستی و زوال قداست دین و زمینهساز طرح نظریة سکوالریسم شد.
عدهای بدون توجه به مبانی آن و زمینهها و علل طرح این دیدگاه و فضای انتشار آن ،آن را به همة فرهنگها و جوامع بشری گسترش داده و چنین
پنداشتهاند که هیچ دین و جامعهای را از آن گریزی نیست.
نقد نظریة سکوالریسم
 .1اسالم با نظریة سکوالریسم سازگار نیست؛ زیرا سکوالریسم بر جدایی عرصة اجتماعی از گسترة نفوذ و حاکمیت الهی حکم میکند و آن را
خارج از قلمرو ربوبیت تشریعی الهی میداند و این اساساً با جهانبینی اسالمی و با حاکمیت و ربوبیت مطلقة الهی ناسازگار است.
به تعبیر دیگر ،سکوالریسم ،حق قانونگذاری و حاکمیت را به غیر خدا واگذار میکند؛ در حالی که مقتضای بینش توحیدی این است که مالکیت و
حاکمیت حقیقی و اصلی از آنِ خداست و بدون اذن او هیچ انسانی حق ندارد بر دیگری حکم براند.
 .2وقتی ضرورت دین به عنوان مجموعه ای مشتمل بر قوانین اجتماعی برای سعادت مادی و معنوی انسانی اثبات شود ،گرایش سکوالریسم
باطل میگردد.
 .3مشکالتی که در آیین مسیحیت وجود داشت و موجب پیدایش نظریة سکوالریسم شد ،در فضای اسالمی وجود ندارد؛ زیرا دین اسالم دارای
ویژگیهایی است که آن را از دین مسیحیت متمایز میکند .این ویژگیها عبارتند از :
 عقالنیت اصول اعتقادی اسالم
 جامعیت ودارای احکام سیاسی و نظام حقوقی بودن دین اسالم
 خلوص و وثاقت کتاب آسمانی اسالم
 رابطه گسست ناپذیر اسالم با علم
 هماهنگی با فطرت
 .0از دیدگاه اسالم پیامبران الهی برای این مبعوث شده اند که انسان را از ظلمت برهانند و عدالت را در جامعه برپا نمایند و فضایل و کرامات
اخالقی را نیز به اوج برسانند .بیگمان الزمة اجرای این اهداف آن است که پیامبران ،سرپرستی جامعة انسانی را بر عهده گیرند.
 .5اجرای احکام اسالمی نیز نیازمند تشکیل حکومت است .و بر اساس سکوالریسم نزول آیات مربوط به احکام اجتماعی و سیاسی بیهوده
خواهد بود.
 .6اعتقاد به حکومت جهانی حضرت ولی عصر عجلاهللتعالیفرجه نیز بیانگر آن است که دخالت دین در عرصة مسائل اجتماعی و حکومتی،
آموزهای دینی است.
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عده ای از مسلمانان طرفدار سکوالریسم بر این باورند که اگر دین در عرصة سیاست دخالت کند ،از قداست آن کاسته میشود .اینان از آموزههای
اسالمی فاصله گرفتهاند؛ چرا که پیامبر اسالم هدایت امور دینی و دنیوی مردم را توأمان بر عهده داشت .قرآن در آیهای به صراحت بیان میکند که
دین با فرمانروایی و تدبیر سیاسی جامعه سازگاری دارد:
« ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم ،و به آنان ملکی بزرگ

بخشیدیم»1

در این آیه منظور از کتاب و حکمت ،مرجعیت علمی و دینی است و مقصود از فرمانروایی بزرگ نیز مرجعیت سیاسی که خداوند به فرزندان ابراهیم
علیهالسالم عطا کرده است.
بنابراین دین با تدبیر زندگی دنیایی مردم همسمت و سو است و سکوالریسم نیز با تعالیم قرآن ناسازگار است.

» امامت «
مقدمه
یکی از مهمترین آموزههای دین اسالم ،مسألة «امامت» و جانشینی پیامبر اسالم است .همة گروههای اسالمی اصل امامت را پذیرفتهاند ،اما دربارة
اهمیت و جایگاه آن در مجموعة باورهای دینی ،با هم اختالف نظر جدی دارند .بیشتر علمای اهل سنت ،آن را فرعی از فروعات فقهی تلقی کردهاند ،
در حالی که شیعیان ،امامت را از اصول اعتقادی دین میدانند.
بررسی مسألة امامت از جهات مختلفی دارای اهمیت و ضرورت است؛ از جمله:
 .1پس از توحید و خداشناسی« ،امامت» مهمترین چیزی است که سعادت و شقاوت انسان به آن بستگی دارد .چنانکه پیامبر فرموده اند «:هر کس
بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است».
از طرفی هم ،عقاید و باورهای دینی باید درست و مطابق با واقع باشد ،به ویژه مسالة امامت که در فهم حقایق جهان و روش زندگی و حیات پس از
مرگ نقش مهمی دارد.
 .2طرح مسآلة امامت از نظر فهم درست کتاب و سنت نیز ضرورت دارد .مسلمانان معتقدند که باید از قرآن و سنت پیامبر اکرم پیروی کرد ،اما اینکه از
چه راهی و از طریق چه کسانی به فهم صحیح کتاب و سنت و اسالم ناب دست یابیم ،طرح مسالة امامت را ضرورت میبخشد.
 .3قطعاً جامعة اسالمی در هر دورهای ،به رهبری شایسته نیاز دارد ،اما اینکه چه مالکهای عقلی و شرعی برای امامت و رهبری وجود دارد ،ما را
نیازمند بررسی مسألة امامت به عنوان یک مبنای اصولی – سیاسی میسازد.
نکته:
بدون شک نیاز مسلمانان به اتحاد از ضروریترین نیازهاست و اساسا ً مشکل مهم جهان اسالم ،همین کینههای کهنه میان مردم مسلمان است که
همواره مورد سوء استفادة دشمنان نیز قرار گرفته است .اما مفهوم اتحاد اسالمی این نیست که فرقههای اسالمی به خاطر اتحاد ،از اصول و اعتقادات
خود صرفنظر کنند  ،چون این کار نه منطقی است و نه شدنی .به یقین میتوان گفت یکی از علل دشمنی میان مسلمانان ،سوء تفاهمهایی است که
در اثر روشن نشدن حقایق به وجود آمده است ،بخصوص دربارة شیعه که بخاطر اتهاماتی از سوی برخی گروههای اسالمی به شرک متهم میشود.
بنابراین ضروری است که در یک جو سالم  ،منطق شیعه روشن شود و مبرّا بودن شیعه از تهمتهایی که به او میزنند معلوم گردد که در نتیجه با
روشن شدن دیدگاهها ،یک وحدت واقعی و پایدار تحقق یابد.
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 -1مفهومشناسی امامت
.1.1

معنای لغوی

« امامت » واژهای عربی به معنای پیشوایی و رهبری است« .امام» یعنی پیشوا و کسی که دیگران از گفتار ،کردار و نوشتار او پیروی میکنند؛ چه بر
حق باشد و چه بر باطل .
قرآن کریم نیز این واژه را هم در معنای ارزشی مثبت و هم منفی به کار برده است؛ در برخی آیات به معنای پیشوای حق و رهبر الهی اطالق و
استعمال شده است ،چنانکه خدا به حضرت ابراهیم میفرماید « :إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما» 1؛ من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم .و در برخی
دیگر به معنای پیشوایان کفر و گمراهی آمده است ،همانطوری که دربارة فرعونیان میفرماید« :وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّار» 2؛ و آنان [
فرعونیان] را پیشوایانى قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت مىکنند.
.1.1

معنای اصطالحی

با مراجعه به نوشتههای عالمان شیعه و اهلسنت در موضوع امامت به روشنی در مییابیم که تعریف آنها از امامت بسیار به یکدیگر نزدیک است و هر
دو گروه آن را به معنای « جانشینی پیامبر و ریاست عمومی بر امور دینی و دنیایی مردم» تعریف میکنند؛ اما اگر سخنان این دو گروه را در این زمینه
به دقت بررسی کنیم ،خواهیم دید که امامت از دیدگاه تشیع با آنچه اهل سنت تبیین میکنند ،تفاوت ماهوی دارد.
برای روشن شدن این تفاوت مناسب است ابتدا به وظایف و شؤون پیامبر خاتم در زمان حیاتشان اشاره و سپس بررسی شود که امام و جانشین پیامبر،
چه شئونی دارد و عهدهدار کدامک از مسئولیتهای پیامبر میشود و چه شرایطی باید داشته باشد .با پاسخ به این سؤاالت ،تفاوت ماهوی امامت از نگاه
شیعه و سنی نیز روشن خواهد شد.
وظایف و مناصب پیامبر خاتم


منصب رسالت ( یعنی دریافت وحی و ابالغ آن به مردم)



مرجعیت دینی ( یعنی وظیفة تبیین و تفسیر معصومانه از مضامین وحی و تشریح مقاصد آن ،بیان احکام مسائل جدید ،پاسخگویی به
شبهات اعتقادی و دینی ،جلوگیری از وقوع تحریف در دین).



والیت سیاسی -اجتماعی بر مردم ( یعنی ریاست و رهبری سیاسی و زعامت اجتماعی و نوعی صاحب اختیاری و سرپرستی بر مردم )



والیت معنوی و عرفانی (یعنی وظیفة تربیت روحی و سیر و سلوک مومنان و طالبان)

مناصب امام و جانشین پیامبر
از نظر مسلمانان ،پیامبراکرم خاتم پیامبران است و پس از او دیگر بساط منصب رسالت برچیده شد .
اما سؤال این است که بعد از رحلت پیامبر خاتم ،تکلیف سه مسئولیت دیگر پیامبر چه میشود؟ آیا دیگر نیازی به یک مرجع دینی خاصی که بتواند
تفسیر معصومانه از دین ارائه کند ،نیست؟ آیا جامعه ،به یک رهبر سیاسی نیازی دارد و یا شخص خاصی بعنوان مرجع سیاسی در نظر گرفته شده
است؟ تکلیف والیت عرفانی چه میشود؟ و... .
در پاسخ به این سواالت ،دو دیدگاه کلی شیعه و سنی شکل گرفت که در اینجا بطور اختصار به این دیدگاهها اشاره میشود.
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دیدگاه اهل سنت
در بحث مرجعیت دینی ،به اعتقاد اهل سنت ،پیامبراکرم ،همة آنچه را که برای امت اسالم و شناخت دین الزم بوده ،از زبان وحی و در قالب سنت
خویش باز گفته است .اما چون دین به مفسر نیاز دارد ،اهلسنت معتقد شدند که صحابة پیامبر -یعنی کسانی که زمان پیامبر را درک کرده بودند ،-هر
چند معصوم و خالی از اشتباه نبودند ،اما به خاطر موقعیتشان ،صالحیت اجتهاد و تفسیر دین را دارند و وظیفة صیانت از دین بر عهدة آنان است.
روایتهایی نیز مطرح میشود که به موجب آن ،صحابة پیامبر ،دارای اجتهاد معرفی میشوند که اگر رأیشان در امور اصابت کند ،مأجورند و اگر خطا
کنند ،معذورند .بنابراین صحابه یک نوع مصونیت دینی دارند که هر عملی را مرتکب شوند ،غیرصحابی حق کمترین اعتراض و مؤاخذه را در مورد
صحابی نخواهد داشت .
اما با گذشت زمان ،به خاطر عللی ،از جمله :ممنوع شدن کتابت احادیث پیامبر تا مدت¬ها ،رواج احادیث جعلی و پیدایش خرافات در جامعة اسالمی،
کمبود احادیث و مدارک فقهی و ابهام ادلة استنباط و  ،...فتواها و آرای مختلف و متناقضی رواج یافت  .پس از چندی ،اهلسنت برای جلوگیری از هرج
و مرجی که افکار فقهی به وجود آورده بود ،به فتواها و آرای چهار نفر از فقهاء (مالکی ،شافعی ،ابوحنیفه و احمدبن حنبل) اجماع و به تقلید از آنان حکم
کردند که این مسأله تا عصر کنونی نیز به قوت خود باقی است.
اما در مسألة مرجعیت سیاسی ،اهل سنت معتقدند که پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله دیده از جهان فرو بست در حالى که جانشینى براى خود نصب نکرده
بود و معتقدند این وظیفه بر عهده خود مسلمانان است که پیشوا و رهبرى براى خود برگزینند و این انتخاب میتواند از راههای مختلفی از جمله «بیعت
اهل حل و عقد (بزرگان و افراد سرشناس جامعه) » و یا با معرفی امام صورت گیرد.
آنها اضافه مى کنند این برنامه انجام شد ،نخست خلیفه اوّل به اجماع امّت به خالفت برگزیده شد.و او نیز شخصاً خلیفه دوّم را به عنوان خلیفه معرفى
کرد .خلیفه دوّم نیز شورائى مرکب از شش نفر تعیین نمود تا جانشین او را برگزیند .این شورا مرکب بود از :على علیه السالم ،عثمان ،عبدالرحمن بن
عوف ،طلحه ،زبیر و سعد بن ابىوقاص .این شورا با اکثریت سه نفر یعنى سعد بن ابىوقاص ،عبدالرحمن و طلحه به عثمان رأى داد (خلیفه دوم تصریح
کرده بود که اگر سه نفر در یک طرف و سه نفر دیگر در طرف مقابل قرار گیرند آن طرف که عبدالرحمن بن عوف (داماد عثمان) در آن است برگزیده
شود!
در اواخر دوران خالفت عثمان مردم به دالئل مختلفى بر او شوریدند و او بى آنکه بتواند جانشینى شخصاً یا از طریق شورا برگزیند کشته شد .در این
هنگام عموم مسلمانان به على علیه السالم روى آوردند و با او به عنوان جانشین پیامبر صلى اهلل علیه و آله بیعت کردند جز معاویه که فرماندار شام بود ،و یقین
داشت على علیه السالم او را در پست خود ابقا نخواهد کرد .و پرچم مخالفت برافراشت ،و سرچشمه حوادث شوم و مرگبارى در تاریخ اسالم و منجر به
ریخته شدن خون گروه عظیمى از بىگناهان شد.
پس ،از نگاه اهل سنت امام کسی است که جانشین پیامبر و تنها عهدهدار مسولیت حکومت و مرجعیت سیاسی میشود و الزم نیست که به همة ابعاد
دین و تدبیر امور مسلمانان آگاهی کامل داشته باشد و هیچ لزومی ندارد که معصوم باشد یا از علوم غیبی و خدادادی برخوردار باشد .از این رو بسیاری
از علمای اهلسنت تنها اوصافی مانند عدالت ،اجتهاد در اصول و فروع دین ،تدبیر ،شجاعت و سالمت جسمی را از شرایط الزم برای تصدی مقام
امامت دانستهاند؛ هر چند برخی از بزرگان اهلسنت ،فسق و ظلم و بیاعتنایی به دین را باعث خلع امام از مقام امامت نمیدانند.
بنابراین به روشنی دانسته میشود که از دیدگاه اهل سنت ،مردم در یادگیری دین ،هیچ نیازی به امام ندارند ،و امام نیز در این جهت ،همانند خود آنان
است؛ او فقط مجری حدود و احکام دینی است و نه بیان کننده و مفسر حقایق دینی.
روشن است که الزمة این دیدگاه دربارة امامت این است که امام برای تصدی مقام امامت ،نیازی به نصب و نص الهی ندارد؛ بلکه ممکن است با رأی
مردم یا حتی از راه قهر و غلبه و امثال آن ،این مسند را در دست گیرد.
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دیدگاه شیعه
در مسألة مرجعیت دینی ،شیعه معتقد است که بعد از پیامبراکرم  ،اشخاصی منصوب از طرف خدا باید باشند که وظیفة تبیین و تفسیر کامل و معصومانه
از دین را عهدهدار شوند و به شبهات پاسخ گفته و از وقوع انحرافات در آموزههای اسالمی جلوگیری نمایند و این مقتضای لطف و حکمت الهی است .
توضیح آنکه:
آیین اسالم ،با ویژگیهای خود که عبارتند از :جاودانگی ،جهانی بودن ،جامعیت و برخورداری از قوانین اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،از چنان
پیچیدگی ،ظرافت ،عمق و وسعت برخوردار است که اگر بدون تبیین متخصص و کارشناس راستین دینی که مصون از خطا و لغزش و اشتباه باشد به
حیات خود ادامه دهد ،قادر به ادامه حیات پویا و بالندة خود نیست و دچار سرنوشت ادیان آسمانی دیگر خواهد گشت.
بنابراین در زمان پیامبراکرم ،این دین نیازمند توضیح و روشنگری پیامبراکرم به عنوان کارشناس و متخصص آن بود  .از این رو خداوند متعال وظیفة
تبیین آن را برعهدة پیامبر گذاشت و فرمود « :وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم»1؛ و ما ذکر (قرآن) را به سوی تو فرستادیم تا آنچه را
برای مردم نازل شده بیان کنی».
پس از پیامبر نیز ،این نیاز همچنان به قوت خود باقی است و بدون کارشناس معصوم و حقیقی ،مفاهیم ارزشی و حقایق قرآن ،آنگونه که منظور
خداوند است ،روشن و آشکار نخواهد شد.
حال سوال این است :آیا شارع مقدس در متن دین برای جبران آنها تدبیری اندیشیده است ،یا آنها را به خود امت واگذارده است؟ یا آنکه شخصی را
برای جانشینی پیامبر در این امور معرفی کرده است؟
در این باره سه احتمال وجود دارد:
الف) شارع برای جبران این امور و پر کردن این خألها ،هیچ فکری نکرده و در این زمینه سخنی نگفته باشد؛
ب) امت اسالمی به موجب بهرهمندی از تعلیم و تربیت پیامبر اکرم به حد و مرتبهای رسیده باشد که خود صالحیت جبران این کمبودها را داشته،
نیازی به نصب جانشین از ناحیة خدا نباشد؛
ج) پیامبر اسالم موظف بوده است همة معارف و علومی که از ناحیة خداوند دریافته بود و همة احکامی که امت اسالمی در آینده با آن روبه رو می-
شدند ،منتقل سازد ،و او موظف به استمرار وظایف پیامبر باشد.
نادرستی احتمال نخستین با اندک توجهی روشن میشود؛ زیرا این امر با هدف بعثت پیامبران منافات دارد و نقض غرض به حساب میآید ،از این رو
امر دایر است میان یکی از دو احتمال دیگر.
اما احتمال دوم نیز نادرست است؛ زیرا اگر اندکی در تاریخ دوران پس از پیامبر مطالعه داشته باشیم ،متوجه خواهیم شد که امت اسالمی به هیچ وجه
توانایی عهدهداری این وظایف را نداشته است .مثالً در مسألة تفسیر قرآن و توضیح آیات الهی ،اختالفات بنیادین فراوانی در میان مفسران اسالمی
وجود دارد که خود شاهدی است بر عدم توانایی و شایستگی امت در این زمینه .از طرف دیگر ،برای اثبات عدم صالحیت امت اسالمی در جلوگیری از
وقوع تحریف در دین اسالم ،کافی است به چگونگی تدوین کتابهای روایی بنگریم و ببینیم که محدثان چه زحمات طاقتفرسایی برای جداسازی
احادیث صحیح از سقیم متحمل شدهاند.
بنابراین در میان اصحاب پیامبر اکرم ،باید انسان یا انسانهایی باشند که اسالم را به صورت کامل از آن حضرت فراگرفته ،پس از ایشان وظیفة توضیح
و تبیین احکام دین را بر عهده داشته باشند .بدون وجود چنین اشخاصی که برخوردار از ضمانت الهی در تبیین معصومانة دین باشند ،سخن از دسترسی
مردم به دین کامل الهی نمیتوان به میان آورد و غرض از بعثت تحقق نخواهد یافت.
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بنابراین ،به عقیدة شیعیان ،مسألة امامت ،تدبیری الهی و حکیمانه است که به منظور استمرار این وظایف تا روز قیامت ،در متن دین نهاده شده است.
به عبارت دیگر میتوان استداللی بر ضرورت امامت ،بر پایة حکمت خدا ترتیب داد :امت اسالمی ،پس از رحلت پیامبر نیازمند بود که انجاک پارهای
مسئولیتهای پیامبر – مانند تفسیر کتاب خدا ،بیان وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان ،پاسخگویی به شبهات و جلوگیری از وقوع تحریفات در آموزه-
های اسالمی -تداوم یابد و تنها راه رفع این نیاز ،گماردن امام شایسته در میان مردم از جانب خداست .بنابر این  ،عدم نصب امام نقض غرض خداوند
از تشریع آیین اسالم است و از آنجا که نقض غرض از سوی خدای حکیم ،محال است ،ضرورت نصب امام از سوی خدا آشکار میگردد.
به همین دلیل ،شیعه معتقد است که پیامبر به دستور خداوند متعال و بنا به اقتضای عقل و حکمت به این مهم توجه کامل کرده و اهلبیت خود را به
عنوان کارشناسان دین معرفی کرده که اولین آنان ،حضرت علی علیهالسالم است.
گفتارهای متعددی از پیامبراکرم ،در این باره نقل شده است ،از جمله حدیث معروف ثقلین که در آن عترت پیامبراکرم به عنوان همتای قرآن معرفی
میشوند ،به گونهای که هرگز از هم جدا نمیشوند و تمسک به آن دو موجب نجات از گمراهی میشود .همچنین در حدیثی ،پیامبر ،اهل بیت خود را
به سفینة نجات امت و کشتی حضرت نوح تشبیه میکند که همراهان آن به ساحل نجات میرسند و آنانی که به آن نپیوندند ،غرق خواهند شد.
در بحث مرجعیت سیاسی نیز شیعه بر این باور است ،فردی که از جانب خداوند مأمور استمرار وظایف نبوت است ،از هر کس دیگری به ریاست و
زعامت سیاسی مردم اولی است و با وجود او ،سخن از امامت دیگران گفتن ،نابخردانه خواهد بود.
خالصه آنکه ،امام در نگاه شیعه کسی است که جانشین پیامبر میشود و عهدهدار همة مسئولیتهای پیامبر –بجز منصب رسالت -میگردد .
دقت در دلیل عقلی ضرورت وجود امام ،این نتیجه را در اختیار مینهد که امام به عنوان جانشین پیامبر ،باید دارای ویژگیهای «عصمت»« ،علم-
خدادادی»« ،منصوص بودن» و «افضلیت» باشد؛ زیرا از یکسو در صورت فقدان علم خدادادی و عصمت ،نگهبانی از تحریف معنوی قرآن و از بین
رفتن یا تحریف لفظی و معنوی بیانات پیامبر و نیز بیان حکم الهی مسایل نوظهور امکانپذیر نیست و از سوی دیگر شناخت فرد معصوم و دارای علم
خدادادی جز از طریق خداوند میسر نمیباشد و نصب آن نیز جز از سوی خدا که اصالت حق والیت بر بندگانش دارد ،پذیرفته نیست .این چند ویژگی را
از آیات قرآن نیز میتوان بدست آورد.
« امامت از دیدگاه قرآن »
الف) آیة ابتالء
« وَ اِذِ ابـْتـَلى اِبـْراهـيـمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتى قالَ اليَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ »
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« هنگامى که خداوند ،ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود .و او به خوبى از عهده این آزمایشها برآمد .خداوند به او فرمود« :من تو را امام و پیشواى
مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد« :از دودمان من(نیز امامانى قرار بده!)» خداوند فرمود« :پیمان من ،به ستمکاران نمىرسد!»
نکات آیه
آیه فوق دربردارنده چند نکته است:
 1ـ بـر اسـاس ایـن آیه امامت آخرین مرحله سیر تکاملى ابراهیم بوده است ؛ زیرا او پس از نبوت به امامت رسیده است  ..این مقام  ،امامت و رهبرى
همه جانبه مادى  ،معنوى  ،ظاهرى و باطنى است.
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 2ـ خـداونـد با این جمله که عهد و پیمان من (امامت ) به سـتـمـکـاران نمىرسد ،فهماند که این مقام زیبنده هر کس نیست  ،بلکه آمادگى قبلى و
توانایى فـوقالعـادهاى را مـىطـلبـد.
 3ـ ستمکار هرگز به امامت نمىرسد ،زیرا مراد از ستمکار در آیه  ،مطلق کسانى مىباشند که از آنـهـا هـر نـوع ظـلمـى (اعـم از ظـلم به خویشتن یا
به دیگران ) در بُرههاى از زمان حیاتشان سرزده باشد .
اگـر کـسـى بـگـویـد کـه از ایـن آیـه هـمـیـن مـقـدار اسـتـفـاده مـىشـود کـه ظـالم در حـال ظـالم بـودنش به امامت نمىرسد ،ولى داللت
ندارد که اگر توبه کرد بعد از توبه هم نتواند به امامت برسد ،در پاسخ مىگوییم  :مردم بر حسب تقسیم عقلى منحصر به چهار دستهانـد :یک دسته
کسانى هستند که در تمام عمرشان ظالم و گنهکارند .دسته دوم کسانىاند که در تـمـام عـمـرشـان ظـلم (و گـناه ) مرتکب نمىشوند .دسته سوم
آنهایى هستند که فقط در ابتداى عمرشان ظالمند .چهارم عکس دسته سوم  ،یعنى کسانى مىباشند که فقط در آخر عمر به ظلم و ستم آلوده مى-
گردند.
شـاءن حـضـرت ابـراهـیـم بـاالتـر از ایـن اسـت کـه بـراى گـروه اول و چـهـارم از فرزندان و ذریاتش  ،از خداوند امامت را بخواهد .پس دسته دوم
و سوم باقى مىمـانـنـد ،کـه بـراى ایـن دو گـروه امامت را از خدا مىخواهد ،و خدا هم امامت را از گروه سوم  ،یعنى کـسـانـى کـه در آغـاز زندگى
ظالم بوده و بعد از ظلم و گناه دست کشیدهاند ،نفى مىکند؛ و در نـتـیجه شایستگى امامت فقط براى دسته دوم که در تمام عمر از ظلم و گناه مصون
باشند ثابت مىشود .
 0ـ امامت همانند نبوت یک عهد و مقام الهى است  ،و امام فقط توسط خداوند تعیین و نصب مى گردد ،چون فرمود( :اِنّى جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً) من تو
را براى مردم امام قرار دادم.
ب) آیة اولى االمر
« يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَطيعُواللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى االَْمْرِ مِنْكُمْ »...
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«اى کسانى که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا األمر را»
این آیه نیز در پى اثبات مقام والیت امر (و امامت ) بعد از پیامبر ،و ضرورت پیروى بى چون و چـرا از او مىباشد .واژة «امر» دو معنا دارد :دستور و
فرمان  ،کار و چیز ،و در اینجا اولىاالمر یعنى صاحبان دستور و فرمان  ،که معناى سادهتر آن « صاحبان اختیار» است .
همه مسلمانان وجود امام و رهبر را طبق صریح آیه ضرورى مىدانند ،هر چند در مصادیق آن اختالف نظر دارند.
بـررسـى نـظرات مفسران بزرگ اسالمى نشان مىدهد که امر به اطاعت از اولى االمر همانند امر به اطاعت از رسول مىباشد که این خود گویاى چند
واقعیت است:
 1ـ اطاعت از اولى االمر همانند اطاعت از خدا و رسول ،بدون قید و شرط واجب است  .بنابراین اوامر او در همة شؤون دینى ،دنیوى ،سیاسى ،اجتماعى
و غیر آن الزم االجرا مىباشد.
 2ـ هـمـانـگونه که پیامبر بر خالف دین و فرامین الهى ،و به معصیت و گناه فرمان نمىدهـد ،اولى االمـر نـیـز چـنـیـن فـرمـانـى صـادر نـمـى-
کـنـد ،و اگر صادر کند ،حـکـم او ،حـکـم خـدا و رسول نخواهد بود ،و در نتیجه اطاعتش واجب نیست.
 3ـ هـمـان طـور کـه پـیـامـبر از همة گناهان و زشتیها معصوم است  ،اولى االمر نیز چنیناند؛ زیرا خداوند به پیروى از اولى االمر بطور مطلق و
بدون قید و شرط فرمان داده است  ،و هر کس که خـداونـد ایـنـگـونـه امـر بـه اطاعت از او کند ضرورت دارد که از هر گونه خطا و زشتى معصوم
بـاشـد ،و اال تناقض در صدر و ذیل آیه الزم مىآید .پس ثابت مىگردد که اولى االمر در آیه حتماً باید معصوم باشد .
 0ـ هـمـانـگـونـه کـه رسول از جانب خدا تعیین و نصب مىشود ،اولى االمر نیز باید از جانب خدا تعیین و نصب گردد.
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« امامت حضرت علی

علیهالسالم

از دیدگاه قرآن »

از جـمـله آیـههـای دیگری کـه بـه امـامـت و رهـبـرى اشـاره دارند ،دو آیه «والیت» و « تبلیغ» است  .قـبـل از ذکـر آنها و بیان نحوه داللتشان
بر مطلب  ،خاطر نشان مىسازیم که این دو آیه عالوه بـر مـطـرح سـاخـتـن اصـل مـسأله امامت و رهبرى بعد از پیامبر ،به تعیین مصداق و معرفى
شخص امام با اوصاف کلى پرداخته که ما نیز هر دو جنبه را مطرح مىکنیم.
الف) آیة والیت
« اِنَّمـا وَلِيُّكـُمُ اللّهُ وَ رَسـُولُهُ وَ الَّذيـنَ امـَنـُوا الَّذيـنَ يـُقـيـمـُونَ الصَّلوةَ وَ يـُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»

1

« سرپرست و ولىّ شما ،تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند؛ همانها که نماز را برپا مىدارند ،و در حال رکوع ،زکات مىدهند».
روش استدالل به آیه
استدالل به آیه  ،براى تبیین دیدگاه قرآن در مورد امامت بعد از پیامبر ،با ذکر سه مقدمه انجام مى شود.
اوّل ـ شأن نزول آیه  :در روایات معتبر و منابع تفسیرى ( از سنى و شیعه ) چنین وارد شده است  :روزى حـضـرت عـلى در مـسـجـد در حـال نـمـاز
بـود کـه فقیرى وارد شده تقاضاى کمک مالى کرد .آن حضرت در حالى که در رکوع بـود انـگـشـتـرى خـود را به فقیر داد.
دوّم ـ «ولى » در آیه فقط به معناى سرپرست و متصرف در امور است ؛ زیرا:
الف ـ بـا تـوجه به اینکه لفظ «ولى» تکرار نشده و روى هر سه کلمه (اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذینَ امَنُوا) به یک سیاق وارد شده است  ،از این رو ،وحدت سیاق
حکم مىکند که والیت در همة آنها به یک معنا باشد .
ب ـ کـلمة «ولى» در آیـه بـه مـعـناى ناصر و دوستدار نیست ؛ زیرا والیت به معناى دوستى و یـارى کـردن مـخـصـوص کـسـانـى نـیـسـت کـه
نـمـاز مـىخـوانـنـد ،و در حـال رکـوع زکـات مـىدهـنـد ،بـلکـه یـک حـکـم عـمـومـى اسـت که همة مسلمانان را در بر مىگیرد .بـنابراین
معناى آن سرپرستى و تصرّف و رهبرى مادّى و معنوى است  ،که یک حکم خاص  ،و در انـحـصـار خـدا و رسـول او ،و فـرد یـا افـراد خـاصـّى از
مؤ منان است ؛ زیرا کلمه «انّما» معناى انحصار و اختصاص را مىرساند .
سـوّم ـ انـفـاق کـردن در حـال رکـوع ،جزو واجبات یا مستحبات نیست تا بگوییم ممکن است عده اى از مردم به این حکم عمل کرده باشند .پس
«الذین» اشاره به فرد خاصى (حضرت علی ) است.
امـا بـه کـار بـردن لفـظ جـمـع بـراى یـک فرد گاهى براى تعظیم و تکریم شخصیت است و همچنین در قـرآن کـریـم  ،نـظـیـر ایـنـگـونـه
اسـتـعـمـال زیـاد دیده شده است  ،از جمله  :در آیه مباهله ،بـا ایـنکه تنها یک زن (فاطمه زهرا) در جمع مردان (پیامبر و على و حسنین ) حـضـور
داشـت  ،امـا قـرآن بـرایـش واژه جمع (نسائنا) آورده است ؛ و نیز آیه  112سوره آل عمران درباره نعیم بن مسعود و آیه  52سوره مائده در مورد
عبداهلل بن ابىّ آمده است.
نـتـیـجـه ایـن کـه از دیدگاه قرآن  ،امامت و والیت بعد از پیامبر ،استمرار والیت و امامت خدا و رسول اوست  ،و همان گونه که والیت خدا و رسول
او بر مردم  ،به انتخاب و اختیار مردم نیست  ،امامت و والیت امام بعد از پیامبر نیز به اختیار و انتخاب مردم نیست  .عالوه بر این امامت و والیتِ غیر
افراد مذکور در آیه با استعمال کلمه «انّما» نفى شده است .
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ب) آیة تبلیغ
« یـا اَیُّهـَا الرَّسـُولُ بـَلِّغْ مـا اُنـْزِلَ اِلَیـْکَ مـِنْ رَبِّکَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ اِنَّ اللّهَ ال یَهْدِى الْقَوْمَ

الْکافِرینَ»1

« اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ،کامالً(به مردم) برسان! و اگر نکنى ،رسالت او را انجام ندادهاى! خداوند تو را از(خطرات
احتمالى) مردم ،نگاه مىدارد؛ و خداوند ،جمعیّت کافران(لجوج) را هدایت نمىکند» .
چگونگى داللت آیه
بـا تـوجـه بـه ایـنـکـه آیـههـاى سـورة مـائده ،بـطـور مـسـلم ،در اواخـر عـمـر پـیـامـبـر نـازل شـده اسـت  ،و نـیـز ایـن آیـه بـا تـأکـیدهاى
پى در پى همراه مىباشد ،و خطاب به آن حـضـرت هـم بـا لفـظ «یا ایها الرسول» آمده که تنها در دو مورد در قرآن کریم دیده شده است  ،و
هـمـچـنـیـن تـهدید آن حضرت به عدم تبلیغ رسالت الهى در صورت عدم انجام مأوریت محوّله  ،که این تعبیر فقط در این آیه از قرآن آمده است ،
همه و همه از یک حادثه مهم و پـیام سرنوشت ساز خبر مى دهند ،و روشن است که این مسألة مهم  ،از نوع توحید و نبوت و معاد نـبـوده و نـیـز از
نـوع مـسـائل فـرعى و فقهى اسالم و احکام و قوانین آن نیست  ،زیرا همة آنها از سالها پیش طى دوران رسالت تبلیغ و تبیین شده بود.
و هـمـچـنین مربوط به مبارزه با بتپرستان و کافران و یا رفع تهدید دشمنان ،از مشرکان و مـنـافـقـان و یهودیان و غیر آن نیست  ،چون پیامبر به
نحو موفقیتآمیزى با بتپرستى و شرک مبارزه کرده و خطر نفاق و یهود را از سر اسالم و مسلمانان کوتاه کرده بود.
بـنـابـرایـن  ،ایـن پـیـام مـهـم و سـرنـوشـت¬سـاز ،بـا تـوجـه بـه روایـات وارده در شـأن نزول آیه  ،جز مسألة امامت و جانشینى آن حضرت
نمىباشد؛ زیرا بیان نکردنش با عدم تبلیغ رسـالت بـرابـر شـمـرده شـده اسـت  ،هـمـان گونه که بیان و ابالغ آن به مردم (چنان که خدا فـرمـود)
مـوجـب یـأس کـامـل کـفـار (از شـکـسـت دادن اسـالم ) و سـبـب اکمال دین و اتمام نعمت بوده است.
« امامت از دیدگاه پیامبر

صلی اهلل علیه وآله

»

از بـررسـى احـادیث رسول اکرم پیرامون امامت و جانشینى خویش بر مىآید که آن حضرت با الهام از اخبار غیبى بویژه قرآن  ،دیدگاههایى را در این
خصوص مطرح کرده است که مجموع آن دیـدگـاههـا شـرایـط چـهـارگـانـهاى را بـه ایـن شـرح تشکیل مىدهند:
 1ـ پـیـامـبرمعتقد بود که امام را باید خدا تعیین کند ،زیرا هنگامى که آن حضرت اسالم را بـر طـایـفـه بـنى عامر بن صعصعه عرضه کرد ،یکى از
آنان گفت  :به شرطى به اسالم مىگرویم که خالفت بعد از تو به ما برسد .پیامبرفرمود:
« این امر از آن خداوند است و آن را هر جایی که بخواهد قرار

میدهد2».

 2ـ رسول اکرم معتقد بود که امام باید معصوم باشد ،و در خطاب به مسلمانان حاضر چنین فرمود:
« مـَعـاشِرَ النّاسِ اُوصيكُمُ اللّهَ فى عِتْرَتى وَ اَهْلِ بَيْتى خَيْراً فَاِنَّهُمْ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَهُمْ وَ هُمُ الْاءَئِمَّةُ الرّاشِدُونَ بَعْدى وَ االُْمَناءُ الْمَعْصُومُونَ»
« اى مـردم ! بـا تـوجـه بـه خـدا شـمـا را در مـورد عـتـرت و اهـل بـیـتـم بـه خـیـر سـفـارش مـىکـنم  ،همانا آنان با حقند و حق با آنهاست  ،و
ایشان همان ائمه راشدین بعد از من و امینهاى معصوم مىباشند».
 3ـ از دیدگاه پیامبر ،امام باید اعلم مردم باشد؛ در این زمینه فرمود:
« مـا وَلَّتْ اُمَّةٌ اَمـْرَها رَجُالً قَطُّ وَ فيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ اِالّ لَمْ يَزَلْ اَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفاالً حَتّى يَرْجِعُوا اِلى ماتَرَكُوا»
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«هیچگاه امتى امور خود را به دست مردى نسپرده است کها علم و داناتر از او در میان آن امت بوده¬اند ،جـز ایـنـکـه پـیـوسته «امورشان رو به
انحطاط و تباهى است تا زمانى که برگردند به آنچه ترک کرده بودند ،و زمام امور (خود را) به دست امام اعلم بسپارند».
 0ـ پـیـامـبـر ،امام را منحصر در عترت خود معرفى کرده است  ،و حدیث متواتر ثقلین شاهد آن است:
« اِنـّى تـارِكٌ فـيـكـُمْ اَمـْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا اِنِ اتَّبَعْتُمُوهُما وَهُما كِتابُ اللّهِ وَ اَهْلُ بَيْتى عِتْرَتى»
« من میان شما دو چیز بجاى مى گذارم که اگر از آن دو فرمانبرى و اطاعت کنید هرگز گمراه نمى شوید و آن کتاب خدا و اهل بیت یعنى عترتم مى
باشند»
« امامان دوازدهگانه در روایات اهلسنت و شیعه»
امامان دوازده گانه در روایات اهل سنت
روایات زیادى در جوامع روایى اهل سنّت  ،سخن از امامت و خالفت (امامان دوازده گانه ) به میان آورده است  .در اینجا این روایات و مضامین آنها را
مورد بررسى قرار مى دهیم.
 1ـ جابر بن سَمُرة گفت  :شنیدم پیامبر مىگوید:
« يـَكـُونُ اثـْنـى عـَشـَرَ اءَمـيـراً .فـَقـالَ كـَلِمـَةً لَمْ اءَسـْمـَعـْهـا فـَقـالَ اءَبـى إِنَّهُ قـالَ :كـُلُّهـُمـْ مِنْ قُرَيْشٍ»

1

« تعداد امیران امّت دوازده تن است  .سپس پیامبر خدا کلمهاى را گفت که آن را من نشنیدم  .پدرم گفت  :رسول خدا فرموده که آن دوازده امیر و
امام  ،همگى از قریش مىباشند»
 2ـ مـسـروق مـىگـویـد :شـبـى در خـدمت عبداهلل بن مسعود نشسته بودیم و او براى ما قرآن مىخـوانـد .مـردى از ایـشـان پـرسـید :اى
اباعبدالرحمن ! آیا از پیامبر پرسیدید که چند نفر خـلیـفـه  ،رهـبـرى امـت را بـه عـهـده مـىگیرند؟ عبداهلل گفت  :از آن روز که به عراق آمدهام تا
حـال غـیـر از تـو کـسـى ایـن سـؤال را از مـن نـکـرده بـود؛ آرى از پـیـامـبـر سـؤال کردیم  .فرمود :دوازده تن خالفت را به عهده مىگیرند که
تعدادشان به عدد نُقَباى بنىاسرائیل است.2
 3ـ جابر بن سمرة مىگوید :شنیدم رسول خدا مىفرماید:
« ال يَزالُ االِسْالمُ عَزيزاً اِلَى اثْنى عَشَرَ خَليفَةً »...

3

« اسالم همواره تا دوازده خلیفه  ،عزیز و استوار است» .

سـیـوطـى در تـاریـخ خـود دارد کـه  :خـالفـت دوازده خـلیـفـه پـس از رسول خدا مطلبى است اجماعى.0
دیدگاه اهل سنت در تعیین دوازده امام
الف ـ در روایـتـى که شیخ سلیمان قندوزى از على آورده  ،دوازده خلیفه و امام  ،مشخص شده است  .پیامبر فرمود:
« یـا عـلى ! تـو وصـىّ مـنى  ،جنگ با تو جنگ با من و آشتى با تو آشتى با من است و تو امام و پدر یازده امامى  ،امامانى که مطهّر و معصومند و از
جمله آنان مهدى (عج ) است آن که زمین را پر از قسط و عدل مى
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در روایـت دیـگـرى آورده اسـت کـه پـیـامـبـر خـدا در جـواب سـؤ ال از وصى خود فرمود:
« وصـى من على بن ابى طالب و پس از او دو سبط من ،حسن و حسین هستند که بعد از او نُه امام از نـسل حسین مىآیند  ...پس از حسین فرزندش
على ،پس از على فرزندش محمّد ،پـس از محمّد فرزندش جعفر ،پس از جعفر فرزندش موسى  ،پس از موسى فـرزنـدش عـلى ،پس از على فرزندش
محمّد ،پس از محمّد فرزندش على ،پـس از عـلى فـرزنـدش حـسـن و پـس از حـسـن فـرزنـدش حـجـت  ،مـحـمـّدِ مـهـدى

مـىباشد1».

ب ـ بـعـضـىها گفتهاند مقصود پیامبراز «یَکُونُ اثْنى عَشَرَ اءَمیراً» پیشگویى حوادث شـگـفـتانگیزى است که پس از درگذشت آن حضرت رخ مى-
دهد از جمله اوضاع زمانه چنان آشوب زده مىشود که در یک زمان  ،مسلمانان دوازده رهبر و امیر براى خود برمىگزینند و اگر مقصود ایـن نـبـود،
رسـول خـدا دربـارة آن دوازده تـن تـوضـیـح مـىدادند  ...و خداوند داناتر است.
نقد و بررسى
بـا تـوجـه بـه روایـاتـى کـه داللت داشـتـنـد کـه خـلیـفـه و امـیـر بـعـد از رسـول خدا دوازده نفر مىباشند ،گرچه این روایات مطلق هستند و
تعیین و تعیّنى در آنها نیامده است  ،لکن اوصافى براى آنها ذکر شده که بر غیر از دوازده نفرى که در روایات دسته دوم نـامشـان ذکـر شـده اسـت
مـنـطـبـق نـمـىشـود؛ و نـیـز روایـات دسـتـه اوّل داللت دارنـد کـه ایـن دوازده نـفـر از قریش و از آن محدودتر ،از بنىهاشم مىباشند و این
خـصـوصـیات جز بر آن کسانى که پیامبر در روایات دسته دوّم تعیین فرموده منطبق نـمـىشـود ،زیـرا عـدهاى از کـسـانـى را کـه بـعـضـى از
عـلمـاى اهـلسـنت به طور احتمال نام آنها را بردهاند از بنىهاشم نبودند .عالوه بر این  ،آن کسانى را کـه آنـان نـام بـردهانـد تـعـدادشـان بـه
دوازده نـفـر نـمـىرسـد و تـنـهـا چـهـار نـفـر را شامل مىشود (ابوبکر ،عمر ،عثمان و على ) و بر خلفاى بنىامیه و بنىعباس نیز منطبق نمى-
شـود؛ زیـرا تـعـدادشـان بـیـش از دوازده نـفـر اسـت  ،پـس بـایـد آن دوازده نـفـر بـر اهل بیت پیامبر اکرم که اولشان حضرت على و آخرشان
حضرت مهدى است منطبق شود .شبیه این مطالب را سلیمان قندوزى حنفى نیز ،بیان کرده است.
امامان دوازده گانه در روایات شیعه
رسول خدا فرمود:
« اَالئمَّةُ مِنْ بَعْدِى اثْنى عَشَرَ  « 2» ...امامان پس از من دوازده تن مىباشند».
همچنین فرمود:
« امـر امـت مـن تـا پـایـان خالفت دوازده خلیفه که همهشان از قریش هستند رو به پیشرفت خواهد بود».
روایـات ائمـه اثـنـى عـشـر ،از نـظـر شـیـعـه و اهل تسنّن متواتر است.
دیدگاه شیعه در تعیین دوازده امام
از دیدگاه شیعه امامیه  ،امامان راستین  ،همان دوازده نفرى هستند که در روایات نام آنها آمده است:
 1ـ جـابـر بن عبداهلل مى گوید( :وقتى که خداوند آیه «یا اءَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اءَطیعُوا اللّهَ وَ اءَطـیـعـُوالرَّسـُولَ وَ اءُوْلِى االمـْرِ مـِنـْکـُمْ» 3را بـر رسـول
خـدا نـازل کرد ،گفتم  :اى پیامبر! خدا و پیامبر را شناختیم  ،امّا اولىاالمر که اطاعت آنها مقرون اطاعت تو شده  ،چه کسانى هستند؟ فرمود:
« آنان جانشینان من هستند و پس از من امامان مسلمانان مىباشند .اولشان على بن ابى طالب  ،سپس حسن  ،حسین  ،على بن حسین  ،محمد بن
على ـ که در تورات معروف به باقر است و تو او را مىبینى و وقتى او را دیدى سالم مرا به او برسان ـ سـپـس جـعـفـر بن محمد الصادق  ،موسى بن
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جعفر ،على بن موسى  ،محمد بن على  ،على بن محمد ،حسن بن على  ،سپس همنام و هم کنیه من  ،حجت خدا در زمین  ،ذخیره خدا در بین مردم ،
فرزند حسن بن على ؛ این همان است که خداوند به دست او مشارق و مغارب زمین را فتح مى

کند1».

 2ـ همچنین در حدیث معراج  ،والیت و امامت دوازده امام به پیامبر ابالغ شده و از تک تک آنان و بـخـصـوص از حـضـرت عـلى و حـضـرت
مـهـدى تـمـجـیـد و اکـرام بـه عـمـل آمده است

2.

با توجه به این روایات روشن است که آن دوازده خلیفه و جانشین کـه وصـف نـقیب بودن را دارند و امر امت در صورت پیروى ایشان  ،باال خواهد
بود که کنایه از عـزت اسـالم اسـت  ،جـز افـرادى کـه اولشان على بن ابى طالب و آخر آنها حضرت مهدى علیهم السـالم بـاشـد ،نـخـواهـد بـود؛ زیـرا
افـرادى کـه بـعـد از رسول خدا زمام امور را بدست

« دیدگاهها دربارة حضرت مهدى»
هـمـه مـسـلمـانـان بـر ایـن اتـفـاق دارنـد کـه در آخـرالزّمـان حـضـرت مـهـدى خـروج مـى کـند؛ و بـر ایـن نـیـز اتـفـاق دارنـد کـه آن
حـضـرت از نـسـل حـضـرت عـلى عـلیـه السـالم و حـضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها است و نامش مانند نام پـیـامـبر اکرم است  .روایات شیعه و اهل
سنت در این زمینه  ،متواتر است و کسى نمىتواند دربارة آن تردید به خود راه دهد.
روایات اهل سنت
 1ـ رسول خدا فرمود:
« لَوْلَمْ يـَبـْقِ مـِن الُّدنـْيـا إِالّ يـَوْمٌ لَطـَوَّلَهُ اللّهُ عـَزَّوَجـَلَّ حـَتّى يـَمـْلِكَ رَجـُلٌ مـِن اءَهـْلِ بـَيْتى »...
« اگـر از عـمـر جـهـان جز یک روز نمانده باشد ،خداوند آن را طوالنى مىکند تا مردى از خاندانم به حکومت برسد».
 2ـ ابن عمر مىگوید :رسول خدا فرمود:
« در آخر زمان مردى از فرزندانم خروج مىکند که نامش مانند نام من و کنیهاش مانند کنیه من است و زمین را پر از عدل مىکند ،همانگونه که پر از
جور شده و او همان مهدى است ».
در ایـن زمـیـنـه روایـات بـسـیـار اسـت  ،عـالقـمـنـدان  ،بـه جـوامـع روایـى اهل سنت مراجعه کنند.
روایات شیعه
 1ـ در حدیثى از سلمان فارسى آمده است  :روزى پیامبر خدا فرمود :مردم ! من به زودى از میان شما مىروم و به جهان غیب رهسپار مىشوم  .با
عترت من به خوبى رفتار کنید و از بدعتها دورى کنید  ...مردم ! هر کس آفتاب از دست داد به ماه چنگ زند و هر کس ماه از دست داد ،به دو ستاره
فرقد چنگ زند و اگر کسى دو ستاره فرقد را از دست داد ،به ستارگان درخشان بـعـد از مـن چـنـگ بـزنـد  ...سـپـس پـیـامـبـر در جـواب از سـؤ ال
سـلمان فرمود :من آفتابم و على ماه است  .اگر مرا از دست دادید به على چنگ بزنید .فَرقَدان  ،حـسـن و حـسین هستند .وقتى ماه را از دست دادید
به فرقدان چنگ بزنید و امّا ستارگان درخشان  ،آنـهـا نـُه فـرزنـد حسین هستند که نهمین آنها مهدى است  . ...سلمان مىگوید :گفتم امـامـان را
نـام بـبـریـد .فـرمـود :اوّلشان على بن ابى طالب و دو نوادهام «حسن و حسین» هستند و بعد ،اینها هستند :زیـن العـابدین على بن الحسین  ،محمد
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بن على  ،جعفر بن محمّد ،موسى الکاظم  ،على بن موسى ـ کـه در سـرزمین غربت به شهادت مىرسد ـ محمد بن على  ،على بن محمد ،حسن بن
على  ،حجت بن الحسن که قائم آل محمد است . ...
 2ـ حـضرت عبدالعظیم مىفرماید :بر موالیم امام جواد علیه السالم وارد شدم و مىخواستم بپرسم کـه آیـا قـائم هـمـان مـهـدى اسـت یـا غـیـر او
اسـت  .پـیـش از ایـنـکـه سـؤ ال کـنـم  ،آن حـضرت آغاز به سخن کرد و فرمود « :اى ابوالقاسم ! آن که از ما قیام به حق مىکـنـد هـمـان
مـهـدى اسـت  ،اوست که باید در زمان غیبتش انتظارش را کشید و هنگام ظهورش پیرو او بود؛ و این مهدى  ،سومین فرزند من است و قسم به
خدایى که حضرت محمد را به پیامبرى و ما را به امامت برگزید ،اگر از عمر جهان جز یک روز نماند ،خداوند آن را طوالنى مىکند تا حـضـرت
مـهـدى خـروج کـنـد کـه پـس از آن جـهـان را پـر از عدل مىکند »...
تقریباً همه اندیشمندان شیعه و سنى بر این نکته اتفاقنظر دارند که در آخرالزمان ،مردى از خاندان رسولخدا قیام خواهد کرد و مردمان را از ظلم و
ستمى که جهان را فرا گرفته ،نجات خواهد داد .شیعیان این منجى جهانى را دوازدهمین امام معصوم و از سالله حسینبن على و فرزند
امامحسنعسکرى مى دانند و بر این باورند که وى در نیمه قرن سوم هجرى تولد یافته است .در مقابل ،بسیارى از اهلسنت حضرت مهدى را از
نوادگان حسن بن على شمرده ،بر این مطلب تأکید مىورزند که او هنوز به دنیا نیامده است .هر دو گروه به احادیثى از منابع روایى خود استناد مىکنند
که با وجود مشابهتهاى بسیار ،تفاوتهایى نیز دارند .اینک این نکات را بهتفصیل بررسى مىکنیم.
الف) دیدگاههاى مشترک
اندیشمندان اهلسنت -بهجز تعداد انگشتشمارى از آنان -درباره بسیارى از ویژگىهاى حضرت مهدى همسان شیعیان مىاندیشند .در اینجا به برخى
از این ویژگىها اشاره مىکنیم:
. 1بیشتر اهلسنت -همانند شیعیان -امام مهدى را از دودمان پیامبر و از نوادگان حضرت زهرا مىدانند .تکیهگاه آنان در این نظریه ،احادیثى است که
در آنها از زبان پیامبراکرم در معرفى منجى جهانى ،تعابیرى از این دست بهکار رفته است« :رجلٌ من عترتى»« ،منّى»« ،من اهلى»« ،من اهل بیتى»،
«منّا اهلالبیت»« ،من ولدى» و «من وُلد فاطمه» .اندیشمندان اهلسنت بر پایه این احادیث ،بر روایتى که حضرت مهدى را همان عیسى مىداند،
به شدت مىتازند و آن را بىاعتبار شمرده ،یا به تأویل آن مىپردازند .
. 2هر دو گروه با استناد به روایات ،بر شباهتهاى میان امام مهدى و پیامبر اعظم تأکید مىورزند :وى نه تنها در نام ،که در خلق و خو نیز همانند
رسول خداست .
. 3برخى از روایات شیعى ،مهدى منتظَر را در مقایسه با بسیارى از امامان دیگر داراى منزلت ویژهاى بهشمار مىآورند .گروهى از اهلسنت نیز آن امام
همام را واالترین فرد در میان امت پیامبر دانسته و به صراحت ،او را برتر از خلفا شمردهاند .پارهاى از آنان نیز بر این باورند که رسول خدا بر امامت و
عصمت هیچکس جز حضرت مهدى تصریح نکرده است .
. 0از نظر شیعیان ،امام مهدى دوازدهمین جانشین و خلیفه رسول خداست .برخى از اندیشمندان اهلسنت نیز با استناد به احادیثى از پیامبر -که خلفاى
پس از خود را دوازده تن معرفى کرده -در این نکته با شیعیان اتفاق نظر دارند .از نظر این گروه ،هرچند نام و نشان همه این خلفا را نمىتوان معین
داشت ،بىگمان چهار خلیفه نخست و عمر بن عبدالعزیز از مصادیق دیگر خلفاى یاد شدهاند .
. 5اندیشمندان شیعه و سنى آیات قرآنکریم را از اشاره به حکومت جهانى حضرت مهدى خالى نمىدانند .از نظر هر دو گروه ،امورى چون فراگیر شدن
خداباورى در جهان «وَيكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» و غلبه دین اسالم بر ادیان دیگر «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» پس از قیام حضرت مهدى تحقق خواهند
یافت .
. 6محدثان و دیگر اندیشمندان برجسته اهلسنت -همنوا با شیعیان -بر متواتر بودن احادیث مربوط به حضرت مهدى تأکید مىورزند و خدشه در آنها
را روا نمىدانند .
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. 1هر دو گروه بر این نکته متفقاند که افرادى از امتهاى پیشین اماممهدى را در قیام الهىاش همراهى مىکنند .در منابع اهلسنت ،در اینباره
دستکم نام حضرتعیسى و اصحاب کهف را مىتوان یافت .
. 6براساس روایاتى که شیعه و سنى از آنها بهره مىبرند ،امام مهدى با قیامى مسلحانه ظلم و ستم را از جهان ریشهکن خواهد کرد و رفاه و آسایشى
بىسابقه را برقرار خواهد ساخت .زمین و آسمان نیز این حکومت الهى را یارى مىکنند و برکات خود را از مردم دریغ نمىدارند .
بیشتر بدانیم
زمینهسازان قیام مهدى در احادیث شیعه و سنى
برخى از احادیث که در منابع روایى شیعه و سنى آمده ،بیانگر آن است که مردمانى از مشرق به پا مىخیزند و زمینه را براى نهضت جهانى
حضرتمهدى (عج) فراهم مىسازند« :يخرج ناسٌ من المشرق فيوطئون للمهدى (سلطانه) ».یادآورى این احادیث مىتواند امید به چشمانداز روشن
آینده را در دلها زنده گرداند و منتظران منجى حقیقى عالَم را به پرورش صفاتى نیکو رهنمون گردد.
براساس این روایات ،زمینهسازان ظهور منجى ،از مبارزه با دشمنان به ستوه نمىآیند و کشتهشدگان از آنها شهید راه خدا بهشمار مىروند .دلهاى
آنان همچون پارههاى آهن است که تندباد حوادث آن را نمىلرزاند و ترس و واهمه را به خود نمىپذیرد.
برخى از این روایات ،خاستگاه این قیام و زمینهسازى را شهر قم مىدانند؛ بدین بیان که مردمانى استوار چون پارههاى آهن ،پیرامون بزرگمردى از
اهل قم -که مردم را به سوى خدا مىخواند -گرد مىآیند و با توکل به خدا به پیش مىروند«:رجلٌ من اهل قم يدعو الناس الي الحق ،يجتمع معه
قومٌ كزبر الحديد ».در این زمان ،علم و دانش [دینى] از کوفه [و نجف] رخت برمىبندد و در قم رحل اقامت مىافکند و از آنجا به سراسر جهان
سرازیر مىگردد .گفتنى است قم در روایات در مرزهاى جغرافیایى محصور نمىگردد و گسترهاى وسیع مىیابد؛ چنانکه امامصادق خطاب به گروهى از
اهل رى فرمود« :مرحبا باخواننا من اهل قم» و هرچه آنان قمى بودن را از خود نفى مىکردند ،تغییرى در تعبیرات امام نمىدیدند.
ب) اختالفنظرها
با وجود مشابهتهاى یادشده ،میان دیدگاه شیعیان و سنیان درباره حضرتمهدى ،اختالفاتى نیز به چشم مىخورد که در البهالى بحث گذشته به
برخى از آنها اشاره کردیم .اینک چند اختالف دیگر:
. 1از نظر شیعیان ،اماممهدى از نوادگان حسینبن على است .برخى از روایات اهلسنت نیز این نظر را تأیید مىکنند .با این همه ،یکى از روایات
اهلسنت ،حضرتمهدى را از نسل امامحسن مى نمایاند .این ناسازگارى را شاید بتوان با توجه به این نکته که مادر امامباقر دختر امامحسنمجتبى
است ،برطرف ساخت؛ یعنى امام پنجم و امامان پس از وى ،از نسل امام دوم و سوم (حسن و حسین) بهشمار مىروند .شاهد این توجیه آن است که در
برخى از منابع اهلسنت از زبان رسولاکرم چنین آمده است« :مهدى این امت از نسل حسن و حسین است ».شاید بر همین اساس باشد که محدث و
مورخ بزرگ اهلسنت ،ابنکثیر دمشقى (م 110 .ق) مىگوید «:ان المهدي  ...من ولد الحسنوالحسين».
. 2شیعیان حضرت مهدى را فرزند امامحسنعسکرى مىدانند؛ در حالىکه در برخى از روایات اهلسنت ،پس از بیان اینکه مهدى موعود همنام
رسولخداست ،این عبارت افزوده شده است« :اسم ابيه اسم ابى ».این در حالى است که به پارهاى از راویان اهلسنت ،پیامبر بارها به بیان نام
حضرتمهدى اکتفا مىکرد و سخنى از نام پدر وى بر زبان نمىآورد .در هر حال ،شواهد فراوانى بر جعلى بودن این عبارت داللت دارد .آنچه ادعاى
ساختگى بودن چنین افزودههایى را قوت مىبخشد ،آن است که برخى از کسانى که از مهدویت محمّدبن عبداهللبن حسن مثنى ( 144 -105ق)-
ملقب به نفس زکیه که داراى لکنت زبان بود -دَم مىزدند ،افزون بر آنکه پدر امام مهدى را همنام پدر رسولخدا دانستهاند ،آن حضرت را داراى لکنت
زبان نیز بهشمار آوردهاند !
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 .3مهمترین اختالف میان شیعیان و اهلسنت در این مسئله ،آن است که گروه نخست بر تولد اماممهدى در سال  255هجرى قمرى تأکید مىورزند؛
حال آنکه اغلب اهل سنت بر این باورند که مهدى موعود هنوز به دنیا نیامده است .با این همه ،در میان اندیشمندان اهلسنت نیز کسانى را مىتوان
یافت که -همانند شیعیان -حضرتمهدى را فرزند امامحسن عسکرى و متولد نیمه قرن سوم هجرى مىدانند.

« والیت فقیه »
در مکتب سیاسى فقهاى شیعى و خصوصاً حضرت امام خمینى

رحمه اهلل

تشکیل حکومت توسط کسى که عالِم به دین و عادل باشد ،موجب انتقال والیت

رسول اکرم صلى اهلل علیه وآله و ائمة هدى علیهم السالم در امور جامعه به وى خواهد شد و چنین کسى همان اختیارات را نیز در ادارة جامعة اسالمى داراست.
دلیل عقلی
سادهترین و متقنترین دلیل بر اثبات والیت فقیه چیست ؟
 یکى از دالیل متقن و قابل درک براى اقشار مختلف جامعه ،دلیلى است که از دو مقدمه تشکیل شده است .مفاد این دو مقدمه از امورى هستند کههمة انسان ها همواره با آنها سر وکار داشته ،طبق آن ،روش زندگى خود را در تمامى ابعاد فردى و اجتماعى و در همة موضوعات و زمینهها تنظیم
مىنمایند.
مقدمة اول :رجوع به کارشناس امین
بر اساس یک درک مشترک عقالیى ،که تمامى خردمندان آن را سیره و روش زندگى خود قرار دادهاند ،انسانها در بسیارى از کارهاى خود حتى گاه
در کوچکترین آنها ،با فردى خبره ،کاردان و مورد اعتماد و امین مشاوره مىکنند .جوامع ،براى رسیدن به توسعه و تمدن به این سیرة عقالیى پاى
بندند .
این اصل عقالیى مورد توجه آموزههاى دینى نیز قرار گرفته است ،چنان که قرآن کریم از قول حضرت یوسف علیه السالم مى فرماید:
« قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ؛( 1یوسف) گفت :مرا سرپرست خزاین سرزمین (مصر) قرار ده که نگه دارنده و آگاهم».
یوسف چون خود را داراى دو ویژگى تعهد و امانتدارى (حفیظ) و کاردانى و مهارت (علیم) در این زمینه مىدانست ،چنین پیش نهادى را به عزیز مصر
داد.
مقدمة دوم :اصل تنزّل تدریجى
همة عقالء ،بر اساس راه نمایى نیروى اندیشه و خرد خویش ،همواره در زندگى فردى و اجتماعى خود ،شیوه و روشى را بر مىگزینند که از آن مىتوان
با نام اصل «تنزّل تدریجى» یاد نمود .بر اساس این اصل ،هرگاه شرایط به گونهاى تحمیل شود که آدمى را از دست یافتن به هدف نخست ،مطلوب و
ایده آل خود محروم سازد ،چنانچه آن مطلوب از امور حیاتى و ضرورى فرد یا جامعه باشد ،به ناچار ،اندکى در شرایط مطلوب و خواستة خویش تعدیل
نموده ،به مطلوب درجة دو و سه و پایینتر مىاندیشد; مثال در زندگى فردى ،بیمارى که درمان خویش را موقوف بر مراجعه به پزشک متخصص ماهر
و باتجربه مىبیند ،اگر در شر ایط یا محیطى قرار گیرد که دسترسى به چنین پزشکى ممکن نباشد ،هرگز دست روى دست نمىگذارد ،بلکه به حکم
عقل و فطرت و بر اساس سیرة عقال ،تن به شرایط تحمیلى داده ،به پزشک عمومى و غیرمتخصص مراجعه مىکند; چرا که حفظ حیات خویش را در
درجة اول ضرورت مىشمرد.
انسانها در تمام زمینهها و حتى در امور اجتماعى نیز این گونهاند و در صورت ضرورت ،از شرایط درجة اول عدول مىکنند .وقتى یک مدیر الیق و
شایسته ،میان مطلوب واقعى و مطلوب در دسترس شکافى مشاهده نمود و رسیدن به ایده آل را ممکن ندانست ،براى رسیدن به هدف ،به راههاى
دیگر مىاندیشد; آب دریا را اگر نتوان کشید ،هم به قدر تشنگى باید چشید.
 . 1یوسف 55 /
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اسالم نه تنها با این سیره و روش عقالیى مخالفت ننموده و مردم را از پیروى آن نهى نکرده؛ بلکه در بسیارى از مقررات دینى ،از این روش استفاده
نموده است; مثال در احکام نماز آمده است که نمازگزار بای د نماز را به حالت ایستاده بخواند ،اما اگر فردى توان ایستادن را ندارد ،باید نشسته و یا حتى
خوابیده نماز بخواند ،ولى تکلیف از او برداشته نمىشود; و یا فردى که در اثر جراحت و زخم ،نمىتواند وضو بگیرد ،وظیفهاش وضوى جبیره و یا تیمم
است; هم چنین در احکام وقف نیز چنین آمده است :در صورتى که عمل به وقف ممکن نباشد ،بایستى موقوفه را در راهى که به هدف واقف نزدیکتر
است مصرف نمایند; مثال اگر منافع و درآمد باغى ،وقف خرید شمع براى مسجد باشد ،اما اکنون که نیاز به شمع منتفى شده ،درآمد را باید صرف
روشنایى و هزینة برق مسجد کرد ،تا حتىاالمکان ،هدف واقف تأمین شود.
در برخى روایات نیز به این اصل عقالیى اشاره شده است; مثال از حضرت امیر نقل است که فرمود:
« الميسور ال يسقط بالمعسور؛ سخت و مشکل موجب انصراف انسان از انجام کار میسور و در حد توان ،نمى شود».
تبیین دلیل
اکنون باید دید ،با توجه به این دو اصل عقالیى ،در مسئلة حکومت و نظام سیاسى ،که از حیاتىترین امور اجتماعىاند ،چه باید کرد.
با توجه به ضرورت وجود دولت و حاکمیّت سیاسى و اهمیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان ،به حکم سیرة عقالیى ـ که در مقدمة نخست گذشت ـ
باید نظام سیاسى و رهبرى جامعه ،به کسى سپرده شود که ،داراى ویژگىهاى ذیل باشد:
 از هر جهت دانا و توانا بوده ،قانون و مقررات را بشناسد و داراى کفایت و لیاقت الزم براى مدیریت و امامت جامعه و اجراى قوانین باشد;
چنان که حضرت امیر علیه السالم مى فرماید:
«ايّها الناس انّ احقّ الناس بهذا االمر اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اهلل فيه»
« اى مردم سزاوارترین فرد براى امامت و رهبرى جامعه ،تواناترین و داناترین مردم به امر خداوند ،در این باره است» .
 از امانت و تعهد کافى برخوردار باشد ،یعنى نه تنها از قدرت سوء استفاده نمىکند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدى نمىشود ،بلکه از خطا و
اشتباه سهوى و ناخواسته نیز به دور خواهد بود .با کمال امانت ،کشتى جامعه را در دست گرفته ،آن را به سرمنزل نجات و فالح رهنمون
مىکند.
اکنون پرسش مهم و اساسى در تطبیق این صفات بر افراد است .چه شخصى مى توان یافت که هم قانون را بشناسد و در اجراى آن توانا و هم مورد
وثوق و اطمینان کامل باشد؟
در پاسخ باید گفت :در هر جامعهاى ،باید بر اساس باورها و اعتقادى که در آن حاکم است ،این افراد را شناسایى نمود; اما در جامعة اسالمى و طبق
اندیشة امامت در مکتب تشیع ،کسى که آگاهتر به احکام و آموزههاى دینى و واقفتر به باطن علوم وحیانى و آموزههاى قرآنى ،باشد ،جز پیامبر اکرم
صلى اهلل علیه وآله در درجه ى نخست ،و امامان معصوم علیهم السالم در مرتبة بعدى نمىباشد.
این روش تنها در زمان حضور معصوم امکان پذیر است; اما در شرایط کنونى که عصر غیبت است و سپردن امر امامت و سیاست به امام حاضر امکان
ندارد چه باید کرد؟
با توجه به اصل عقالیى «تنزل تدریجى» ـ که در مقدمه ى دوم تبیین گردید ـ و این که حیات جمعى بشر موقوف بر تشکیل حکومت است و جامعه
نباید بدون حاکمیت سیاسى به حال خود رها شود ،در عصر غیبت نیز باید جامعه به فردى سپرده شود که حتىاالمکان با شرایط امامت سیاسى و
پیشوایى ظاهرى معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنى و والیت تکوینى ایشان ،که از موضوع بحث خارج است ـ منطبق باشد و در بعد ظاهرى نیز باید از
نظر دانایى در دین و توانایى در مدیریت و امانت و صداقت در سیاست ،در درجة دوم پس از معصوم علیه السالم قرار گیرد و تالى تلو او شمرده شود .چنین
فردى در جامعة اسالمى ،جز فقیه جامعالشرایط نخواهد بود که در زمینة علم و دانش ،فقاهت او جاىگزین مقام علم الهى معصوم به دین و در زمینة
مدیریت ،کفایت و مدیریت و مدبریت و قدرت اجتماعى او جاى گزین امامت معصوم و در زمینة امانتدارى و صداقت ،عدالت او جاى گزین عصمت

اندیشه اسالمی 38 ................................................................................................... 2
امام معصوم مى شود .پس والیت فقیه ،معنایى جز رجوع به اسالم شناسى مدیر ،مدبر و عادل که از دیگران به امام معصوم علیه السالم نزدیک تر است،
ندارد.
دالیل نقلى
عالوه بر دالیل عقل ى ،روایات فراوانى نیز بر والیت فقیه داللت دارند .در برخى از این روایات ،امامان معصوم مردم را جهت رفع نیازهاى حکومتى -به
ویژه مسایل قضایى و منازعات -به فقها ارجاع دادهاند؛ و فقها را با تعابیرى نظیر «امنا»« ،خلفا»« ،وارثان پیامبران» و «کسانى که مجارى امور به
دست ایشان است» معرفى کردهاند .در میان دالیل متعدد نقلى که فقها در آثار خویش بدان استناد جستهاند ،در اینجا فقط به ذکر سه روایت بسنده
مىکنیم .این سه حدیث از شهرت زیادى در میان فقها برخوردار بوده و به طور صریح بر نصب فقیهان به عنوان کارگزاران امام معصوم داللت دارند .
الف) توقیع شریف
یکى از روایات مشهور در میان فقها ،حدیثى است که آن را شیخ صدوق (ره) در اکمال الدین خود آورده است .توقیع در حقیقت پاسخى است از جانب
حضرت ولىعصر علیهالسالم که در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم فرمودهاند .در این نامه ،اسحاق چند پرسش را مطرح کرده که یکى از آنها در
مورد تکلیف شیعیان در «حوادث واقعه» زمان غیبت است .امام زمان

علیهالسالم

در این باره فرمودهاند :این حدیث که درباره «حوادث واقعه» است

مىفرماید:
«امَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا الي رُواةِ حَدِيثِنا فَانَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ انَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلْيهِم»
؛ در رخدادهایى که اتفاق مىافتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
در توضیح «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده ،باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن ،احکام شرعى و همین
مسایلى باشد که امروز معمولًا در رسالههاى عملیه نوشته مى شود؛ زیرا اولًا ،براى شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسایل باید به علماى دین و
کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبرصلى اهلل علیه و آله آشنایى دارند مراجعه کنند ،و نیازى به سؤال نداشته است .همان گونه که در زمان حضور خود
ائمه

علیهمالسالم

به علت مشکالتى نظیر دورى مسافت و امثال آن ،امامان شیعه مردم را در مورد مسایل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن،

زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مىدادند .همچنین نصب نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان علیهالسالم (که هر چهار نفر آنان از فقها و علماى
دین بودند) گواه روشنى بر این مطلب است و خالصه این مسأله براى شیعه موضوع تازهاى نبود .ثانیا ،اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه،
احکام شرعى بود ،قاعدتا باید تعبیراتى نظیر این که «وظیفه ما در مورد حالل و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام اهلل چه تکلیفى داریم؟» و مانند
آنها را به کار مى برد که تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است .به هر حال ،تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام
شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است .ثالثا ،اصولًا داللت الفاظ تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و داللت
وضعى به معناى احکام شرعى نیست؛ بلکه معناى بسیار وسیعترى دارد که حتما شامل مسایل ،مشکالت و رخدادهاى اجتماعى نیز مىشود .بنابراین،
سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولىعصر

علیهالسالم

در واقع این است که در مورد مسایل و مشکالت اجتماعى جامعه اسالمى که در زمان

غیبت شما پیش مىآید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمودهاند که در این مورد به «راویان حدیث
ما» مراجعه کنید .اکنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه کسانى هستند.
ممکن است کسى بگوید :منظور از «راویان حدیث» هر کسى است که مثلًا کتاب اصول کافى ،وسائل الشیعه یا هر کتاب روایى دیگر را بردارد و
احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل کند .اما با اندکى دقت و توجه معلوم مىگردد که این تصور درست نیست .کسى که در زمان ما
مىخواهد از قول پیامبر

صلى اهلل علیه و آله

یا امام صادق و سایر ائمه علیهمالسالم حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث

واقعا از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است؛ در غیر این صورت حق ندارد و نمىتواند بگوید امام صادق چنین فرموده است .اگر کسى در حالى که
حدیث و روایتى به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده ،آن را به امام صادق و یا سایر ائمه معصومین نسبت دهد ،از مصادیق کذب و افتراى بر
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پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است .به عبارت دقیق تر ،اگر کسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل کند حتما باید بتواند بر اساس
یک حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد؛ و واضح است که این گونه نقل حدیث ،نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم به
علومى همچون رجال ،اصول فقه ،ادبیات عرب و  ...مربوط مىشود که این علوم نیز در حیطه تخصص فقها است .بنابراین مراد از «راویان حدیث»
فقها هستند .افزون بر این ،صِرف تشخیص روایت صحیح از ناصحیح براى تشخیص در «حوادث واقعه» کافى نیست بلکه باید آگاهى کافى از ضوابط
استنباط که در علم اصول فقه بیان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحبنظر ،فتوا بدهد؛ یعنى فقیه و مجتهد باشد.
ب) مقبولة عمر بن حنظله
امام صادق علیهالسالم مىفرماید:
«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدرَوي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ احْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَانِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِما عَلَيْكُمْ .فَاذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا
فَلَمْ يْقْبَلْ مِنْهُ فَانَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ؛
« هر کس از شما که راوى حدیث ما باشد و در حالل و حرام ما بنگرد (صاحب نظر باشد) و احکام ما را بشناسد پس او را به عنوان داور بپذیرید .همانا
من او را بر شما حاکم قرار دادم .پس هر گاه حکمى کرد و از او قبول نکردند ،حکم ما را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند ،و آن کس که ما را رد کند
خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خداى متعال است».
مقصود از شخص آگاه به حالل و حرام ،همان فقیه است .به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم ،فقیه حاکم بر مردم است و این حاکمیت ،از طرف
معصوم به او رسیده است؛ چنانکه در این روایت به این نکته تصریح شده و امام علیهالسالم مىفرماید من او را حاکم بر شما قرار دادهام .بدیهى است
امام شخص معینى را به حاکمیت نصب نکرده ،بلکه به صورت عام نصب نموده است .حاکمى که به طور عام از جانب معصوم نصب شده است،
اطاعتش واجب است و عدم پذ یرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم است .با توجه به نصب عام فقها ،نظریه والیت فقیه اختصاص به
زمان غیبت ندارد ،بلکه در زمان حضور نیز اگر دسترسى به امام معصوم ممکن نباشد این نظریه باید اجرا گردد؛ زیرا محتواى این نظریه ،چیزى جز
چارهجویى براى مردمى که به امام معصوم دسترسى ندارند ،نیست؛ پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز مىتوان دید .حاصل آن که،
مضمون این روایت مؤید همان دلیل عقلى است و از مجموع آنها مىتوان رضایت امام عصر عجل اهلل فرجه الشریف را به والیت فقیهى که واجد شرایط نام
برده باشد ،کشف کرد؛ به عبارت دیگر ،پشتوانه والیت فقیه در امور مسلمین ،نصب و جعل از سوى امام معصوم است .
ج) روایت شیخ صدوق
این روایت را مرحوم شیخ صدوق از پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله نقل کرده است:
« اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائِي قِيلَ يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلفَائُكَ؟ قالَ الَّذيِنَ يَأتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي حَدِيثِي وَ سُنَّتِي »
« خدایا بر جانشینان من رحمت فرست .پرسیدند اى رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود :آنان که بعد از من مىآیند و حدیث و سنت مرا نقل
مىکنند».
مفهوم خالفت در این حدیث ،به معناى عهدهدارى همه مسؤولیتهاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است .بر این اساس عالمان دین جانشینان
پیامبرند و والیتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است به جز آن چه از خصایص پیامبر بوده ،براى فقها نیز ثابت است.

