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مقّدمه

]1[

 از نخستین روزی که پیام آور رحمت، از جانب خدای رّب العالمین به هدایت 

گسسـتنی میـان توحیـد و نبـوت را فهمیدنـد و   اّمـت مأمـور شـد، همـگان پیونـد نا

شـناختند؛ گرچـه بـاور قلبـِی ایـن حقیقت، بر برخی از آنان دشـوار آمـد و بدان گردن 

ننهادند؛ از این رو با مّدعای پرسـتش خدا، در برابر فرسـتادۀ او ایسـتادند. 

گرامـــی از همـــان روزهـــای آغازین، در جلســـات خصوصـــی خود با  آن رســـول 

نخســـتین ایمان آورندگان، همچون حضـــرت خدیجه و حضرت حمزه؟امهع؟ افزون 

کید   بـــر پیوند یادشـــده، بر پیوند میان نبـــّوت خود با وصایـــت امیرالمؤمنین؟ع؟، تأ

یـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، پیوند اســـتوار میـــان توحید و نبـــّوت و امامـــت  را به  می ورز

بیان هـــای متنـــوع نشـــان می داد. 

 بدیـن سـان، پیونـدی اسـتوار میـان توحیـد و نبـّوت و امامت، به عنوان سـه وجِه 

 یک حقیقت فطرِی روشن آسمانی، اعالم و ابراز شد که هر کس توحید را می جوید، 

باید همراه با نبوت و امامت باشد وگرنه راه به جایی نخواهد برد. 

ایــن خــّط روشــن را امامــان معصــوم؟مهع؟ در تمــام دورۀ هدایــت خــود، چــه در 
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ی در بــارۀ هــر ســه وجــه  گرفتنــد. بدیــن رو زمــان حضــور و چــه در زمــان غیبــت، پــی 

کــه در منابــع ارزشــمند  کردنــد  گرانســنگی بیــان  ایــن حقیقــت واال، مطالــب نفیــس و 

حدیــث شــیعه آمــده اســت. 

]2[

ـی، در دو فضا نوشـته شـده اند: 
ّ
کل آثـار شـیعی در زمینـۀ امامـت، در یـک تقسـیم 

احتجاجـی و تبیینی. 

ـــه ســـخنان مخالفـــان نوشـــته شـــده  گویـــی ب ـــار احتجاجـــی، در فضـــای پاســـخ  آث

اســـت و احتجـــاج بـــا آنهـــا را هـــدف می گیـــرد؛ ولـــی آثـــار تبیینـــی در فضـــای تبییـــن 

شـــؤون و جایگاه هـــای الهـــی امامـــت بـــرای شـــیعیان اهـــل معرفـــت نوشـــته می شـــود 

کـــه فرادیـــد آنهـــا نهـــاده شـــده بگشـــاید و آنـــان را بصیـــرت  تـــا چشـــم آنـــان را بـــر حقایقـــی 

ـــد.  افزای

سـید  الشـافی  ماننـد:  بـرد،  نـام  کتابهایـی  از  بایـد  نخسـت،  گـروه  شـمار  در 

مرتضی، تلخیص الشـافی شـیخ طوسـی، احقاق الحق قاضی نوراهلل شوشـتری، در 

سـده های پیشـین، تـا عبقـات االنـوار میـر حامـد حسـین و المراجعـات سـید شـرف 

الدیـن و الغدیـر عالمـه امینـی در سـده چهاردهـم. 

گـروه دوم، بایـد از منابعی یاد شـود، ماننـد: بصائر الدرجات صفار،  امـا در شـمار 

کافـی کلینـی )کتـاب الحجة(، در سـده های پیشـین تا بحار االنـوار )کتاب االمامة، 

جلـد 23 تـا 27( و ضیـاء العالَمین فتونی عاملی. 

گروه احتجاجی  کنون در صدد بازگفِت آن نیستیم _ آثار  که ا ۀ مختلف _ 
ّ
 به ادل

 شهرتی بیش از گروه تبیینی یافته؛ به گونه ای که روش اّول به عنوان مشهورترین روش 
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در بیـــان امامت مطرح شـــده اســـت؛ در حالی که ایـــن روش نهایتـــًا در حّد »اثبات 

امامت« اســـت نه در حّد »تبییـــن امامت«. 

]3[

کیــد بــر ضــرورت تــداوم تولیــد چنیــن آثــاری بــه  اهمّیــت آثــار احتجاجــی و تأ

کتــاب حاضــر،  ــا ایــن وجــود، در  ــی ب ــکار نیســت. ول ــل ان ــان روزآمــد، قاب شــیوه و زب

کهــن و  کیــد بــر نــّص احادیــث منابــع  کار رفتــه اســت؛ آن هــم بــا تأ روش تبیینــی بــه 

ــار ارزشــمند شــیخ  کلینــی، آث کافــی  ــر الدرجــات صفــار،  معتبــر شــیعی ماننــد بصائ

صــدوق و شــیخ طوســی و ماننــد اینهــا. 

یــم »وصــف خورشــید را از زبــان خورشــید  کــه بــاور دار یکــرد بــدان رو اســت  ایــن رو

ــرار  ــادی ق کــه هــر لحظــه در معــرض تندب ــه شــمع های لرزانــی  بایــد شــنید و بــس«؛ ن

دارنــد و احتمــال خواموشــی در مــورد آنهــا مــی رود. 

]4[

کتـاب، حاصـل تـالش مداوم چند سـاله ای اسـت که در مراحـل مختلف؛  ایـن 

یـس و مباحثـۀ مکـّرر آنها و سـرانجام  بـه ترتیـب: گزینـش و دسـته بنـدی روایـات، تدر

کتـاب، بارهـا بازنگـری شـده و مالحظـات و دیدگاه هـای  در مرحلـۀ نـگارش در ایـن 

اهـل نظـر در آن ِاعمـال شـده اسـت. در تمـام ایـن مراحـل بـه ویـژه مرحلـۀ نـگارش، 

کثریـت مخاطبـان، مجموعـه ای خـوش خـوان و خـوش  کوشـش شـده بـا توّجـه بـه ا

ترتیـب در قالـب چنـد دفتـر عرضـه شـود. 

 البته قلۀ رفیع مقامات ائمۀ اطهار؟مهع؟ در چنان اوجی قرار دارد که هیچ کس را

که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:  کند؛ چنان   نرسد تا دستیابی به آن را اّدعا 



درس نامۀ معرفت امام12

ْیر«؛1 یعنی: »علوم و معارف از سرچشـمۀ  ّيَ الّطَ
َ
 َیْرَقـی ِإل

َ
ـْیُل َو ال ـي الّسَ »َیْنَحـِدُر َعّنِ

 مـن همچـون سـیل سـرازیر می شـوند، و هیـچ پرنـده اى در فضـاى علم بـه اوج رفعت 

من نمی رسد«.

کار را بـا وجـود چنـد مرحلـه بازنگـری و بازنـگاری، نخسـتین  ی، ایـن  بدیـن رو

کـه بایـد بـا تذکـرات اهـل نظـر، رونـد پیوسـتۀ  یـم  گام در راهـی دراز می دانیـم و بـاور دار

اصـالح و تصحیـح و تکمیـل را بپیمایـد. 

]5[

که دسـتمایۀ  یم  ی خود دار ه ای تنیده ز دل، بافته ز جان« را پیش رو
ّ
اینک »حل

کلمـات وحیانـی،  کالم نورانـی اهـل بیـت؟مهع؟ اسـت و در پرتـو همـان  اصلـی آن، 

گر  ه های بلند را، ا
ّ
توضیحاتـی ذیـل آنهـا بیـان شـده تـا نکات آن را تبیین کنـد و آن قل

نـه بـرای عمـوم دسـتیاب کنـد، بلکـه در چشـم انـدازی روشـن در معرض دیـد بینش 

و بصیـرت دوسـتداران خانـدان نـور قـرار دهد. 

گر  کــه این تــالش مختصــر، هرگز به ســامان نمی نشســت، ا  نیــاز بــه گفتــن نیســت 

نظــر عنایــت صاحــب والیــت مطلقــه در ایــن روزگار، حجــت حــی خــدا، حضــرت 

 بقیــة اهلل ارواحنــا فــداه شــامل حــال نگارنــدگان نمی شــد و حضرتــش بــه عیــن عنایت 

در این وجیزه نظر نمی فرمود.

 این نظر عنایت را در آغاز و انجام ارج می نهیم؛ بدان امید که حضرتش با امضای

کاران و  کـه  بـر ایـن دفتـر می نهنـد، بـرکات خـود را بـر نگارنـدگان و دسـت انـدر   قبـول 

گرامـی مسـتدام دارند.  خواننـدگان 

1. نهج البالغم، خطبۀ سوم، شمشمیم.
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تمهید

یکـی از مبانـی اساسـی امامـت و والیت، اعتقاد به ضـرورت وجود حّجت الهی 

در هـر عصـر اسـت. بـر اسـاس ایـن اعتقـاد، خداوند از ابتـدای آفرینش تـا روز قیامت 

همـواره بنـدگان شایسـتۀ خـود را بـه عنـوان حّجت هـای خـود بـر مـردم برگزیـده اسـت 

و انسـان ها هیـچ گاه بـی  نیـاز از ایـن حّجت هـا نمی شـوند. البتـه حّجت هـای الهـی 

کـه در برخـی دوره هـا، بـر اسـاس مصالح و  همـواره ظاهـر و آشـکار نیسـتند و چـه   بسـا 

حکمت هایـی، از دیـدگان مـردم پنهان شـوند.

 شـیخ صدوق در مورد این مبنای مهم اعتقادی می نویسـد: »انسـان باید معتقد 

کـه زمیـن هیـچ   گاه از حّجـت خـدا بـر آفریدگانـش خالـی نمی مانـد، خـواه ایـن  باشـد 
حّجـت آشـکار و شـناخته شـده باشـد خـواه خائـف و پنهـان از دیده هـا«.1

بـرای روشـن شـدن معنـا و مفهـوم حّجـت و تبییـن جایـگاه و نقـش حّجت هـای 

کـه نکاتـی را یـادآور شـویم: الهـی در هسـتی، الزم اسـت 

 »حّجت« در لغت به معنی دلیل، برهان و راهنما است. به عبارت دیگر، »آنچه 

گوینـد.2 راغب اصفهانـی، حّجت  بـه آن دعـوی یـا مطلبـی را ثابـت کننـد«، حّجـت 

1. الهّایة، ص ۳۸.
 ۲. المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، ص 1۲1؛ لسان العرب، ج ۳، ص ۵۳؛ أقرب الموارد فی فصح 
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کـرده اسـت: راهنمایـی آشـکار بـه راه مسـتقیم و آنچـه بـه وسـیلۀ آن  را این گونـه معنـا 
می تـوان بـه درسـتِی یکـی از دو مخالـف پـی بـرد.1

تـی، می گوید: » ممکن  یشـۀ واژه حّجـت، پـس از بیان جمال ابـن   فـاِرس در بیـان ر

یشـه گرفتـه شـده باشـد؛ زیـرا حّجـت همیشـه مورد  اسـت حّجـت از معنـای قصـد، ر
قصـد اسـت، یـا این کـه از طریـق آن، حـق مطلـوب، مـورد قصد قـرار می گیـرد...«. 2

کـه در ایـن زمینه در آموزه های قرآنـی و روایی مطرح  برخـی از مهم تریـن مباحثـی 

شـده، به شـرح زیر است:

1. حّجت های الهی، وسیلۀ اتمام حّجت بر مردم

کریم در این باره می فرماید:  خداوند در قرآن 

ا  �زݡً �ی ٖ ُه َع�ز كٰا�زَ اللّٰ  وݩَ
ݦݩݩۚ
ِل٭ ُ سݨݧ َد اݠل�ݩُّ ْ عݧ ݨَ �ةٌ �ب َّ ِه ُح�ب ى اللّٰ

َ
ٰاِس َعل و�زَ ِلل�زّ

ُ
ك ݩَ ݧ ٰا �ی

ّ
ل �زَ ِل�ئَ ݣݣ�ݬی رݪٖ دزِ ݩزݨْ �زَ َوُم�ݧ �ݬی �ݪݭٖ ݭِ ݫ

ّ ݩݒ سݧ َ ا ُمٮبݧ
ً ݩݧ
>ُرُسل

بـرای  تـا  کـه بشـارت   دهنـده و هشـدار دهنـده بودنـد  ا<؛3 یعنـی: »پیامبرانـی  مݡً َحٖك�ی

مـردم پـس از ]فرسـتادن[ پیامبـران، در مقابـل خـدا ]بهانـه و[ حّجتـی نباشـد و خـدا 

توانـا و حکیـم اسـت«.

و  بـر مـردم  اتمـام حّجـت  را  از فرسـتادن پیامبـران  آیـه، هـدف  ایـن  خداونـد در 

کـه پیامبران،  بسـتن راه بهانـه   جویـی بـر آنها دانسـته اسـت. بنابرایـن، می توان گفت 

»حّجـت« خـدا بـر مـردم هسـتند و بـا آمـدن آنهـا، دیگـر کسـی نمی تواند بـه درگاه خدا 

کـه چـرا راه مسـتقیم را بـه مـا نشـان نـدادی. مدعـی شـود 

العربیم و الشوارد، ج 1، ص 1۶۴؛ فرهنگ الروس، ج 1، ص ۸۰۸؛ فرهنگ عمیّ، ج 1، ص ۷۷۹.

1. مفردات ألفاظ المرآن فی غریب المرآن، ص 1۰۷.
۲. معجم مماییس اللغة، ج ۲، ص ۳۰.

۳. نساء: 1۶۵.
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در دعـای شـریف ندبـه نیـز بـه ایـن موضـوع توجـه شـده؛ در این دعا پس از اشـاره 

بـه چنـد تـن از پیامبـران بزرگـوار الهی چنین آمده اسـت: 

وِصیاَء ُمْسَتْحِفظًا َبْعَد 
َ
رَت له أ ُه ِمنهاجا؛ َو َتَخّیَ

َ
ُه َشریَعًة َو َنَهْجَت ل

َ
 َشَرْعَت ل

ٌ
»َو ُکّل

 الَحّقُ َعْن 
َ

ًة علی ِعباِدَک. و ِلئاّل َیُزول ٍة. ِإقامًة ِلدینَک َو ُحّجَ
َ

ُمْسَتْحِفٍظ ِمْن ُمَدٍة إلی ُمّد

وا 
ُ
ٰال �ة

َ
ٖه ل ݭِ ݫ لݫ ْ ݭبݧ �ݫ

�بٍ ِم�زݨْ �ةَ اٰ َعدز ٰاُهْم �بِ �ز
ݨْ
ك

َ
ْهل

َ
 ا

ݨݡٓ
ٰا �زّ

ݨَ
ْ ا وݧ

َ
َحٌد: >َوݠل

َ
 أ

َ
هِلِه و ِلَئاّل َیُقول

َ
ِه َو َیْغِلَب الباِطُل َعلی أ َمَقّرِ

ݧٰى<1«؛2 یعنـی: »و بـرای هریـک  �ݩزݧ
ْ حݩزݨݧ

ّلَ َو�زَ دزِ �زْ �زَ
َ
ِْل ا ݧ �بݧ

َك ِم�زݨْ �ةَ ٰا�ةِ �ی َ ءاٰ عݧ بݪِ ٮݫ
ݩةَّ ݧ ݧ ݠݠٮݧ َ ݩزݧ �ݧ ا �زَ

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ ٰا َرسݧ ݠݠٮݩݦز �یْ

َ
�ةَ ِال

ْ
ْرَسل

َ
 ا

ݡٓ
لٰا وݩْ

َ
ٰا ل ݠݠٮز َّ َر�ب

از آنان شـریعتی و روشـی برگزیدی؛ و برایش جانشـینانی نگهبان انتخاب کردی، تا هر 

کـدام یکـی پـس از دیگـری، در مّدتـی معیـن، دینـت را برپـا دارنـد و حّجـت بـر بندگانـت 

باشـند تـا حـق از جایـگاه خـود خـارج نشـود و باطـل بـر حق مـداران چیـره نگـردد و کسـی 

نتواند بگوید: »چرا پیامبری هشـداردهنده به سـوی ما نفرسـتادی و نشـانه  ای هدایتگر 

بـرای مـا بـه پـا نداشـتی تـا پیش از آنکه خوار و رسـوا شـویم، از آیاتت پیـروی کنیم؟«.

2. نیاز همیشگی به حّجت

در بینـش اسـالمی، بشـر همـواره نیازمنـد هدایت گـر اسـت. خداونـدی که خالق 

م تکوین
َ
م است، قوانینی برای آن وضع کرده است. به دیگر عبارت، خدای عال

َ
 عال

ـم تشـریع )شـریعت و قانـون( یکـی اسـت. همان گونـه 
َ
ـم خلقـت( بـا خـدای عال

َ
)عال

کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ فرمـود:

کـــه مـــرا آفریـــد، و پیوســـته  کســـی  <؛ 3 یعنـــی: »همـــان  ِ �زݫ �ی دݬٖ ْ ݩݧ هݧ َ وݨَ �ی هݩُ
ی �زَ �زٖ

�ةَ
َ
ل ی �زَ ٖ �ز

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

 >ا

راهنمائیم می کند«.

1. طم، 1۳۴.
۲. بحاراالنوار، ج ۹۹، ص 1۰۵.

۳. شعراء: ۷۸.
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ـم که خداونـد آن را 
َ
کـه از قوانیـن ایـن عال بنابرایـن بشـر همـواره نیازمنـِد آن اسـت 

کنون، هیـچ   گاه جهان  ـع شـود. از ایـن رو، از ابتـدای آفرینـش انسـان تا
ّ
قـرار داده، مطل

کـه حّجت هـای خـدا بـر بندگانـش باشـند، خالی  از پیامبـران و امامـان هدایت گـری 

کـره زمیـن تنهـا دو نفـر باقـی مانـده  ی  گـر بـر رو نبـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن اعتقـاد، ا

اثنـاَن  ِإاّل  ْرِض 
َ
ِفـی األ َیْبـِق  ـْم 

َ
ل ـو 

َ
»ل بـود:  الهـی خواهـد  آنهـا حّجـت  از  باشـند، یکـی 

ـة«.1 دانشـوران شـیعه ایـن موضـوع را تحـت عنـوان »اضطرار به  َحُدُهمـا الُحّجَ
َ
ـکاَن أ

َ
ل

گزیـری از حّجـت( مطـرح سـاخته اند.2  حّجـت« )نا

حضرت امام محمد باقر؟ع؟ در این باره می فرمایند:

ی اهلِل َو ُهَو 
َ
 َو ِفیَهـا ِإَماٌم ُیْهَتَدى ِبِه ِإل

َّ
 ُقِبـَض  آَدَم ؟ع؟، ِإال

ُ
ْرضـًا ُمْنـذ

َ
»َو اهلِل َمـا َتـَرَك اهلُل أ

ی ِعَباِدِه«؛3یعنی: »به خدا 
َ
ٍة هلِلَِّ َعل ْرُض ِبَغْیِر ِإَماٍم، ُحّجَ

َ ْ
 َتْبَقی األ

َ
ی ِعَباِدِه. َو ال

َ
حّجتُه َعل

 سوگند، خداوند از روزی که آدم؟ع؟  قبض ]روح[ شد، هیچ سرزمینی را از پیشوایی

کـه ]مـردم[ بـه وسـیله او بـه سـوی خـدا هدایـت می شـوند، خالـی نگذاشـته اسـت. 

کـه حّجـت  ایـن پیشـوا، حّجـت خـدا بـر بنـدگان اوسـت و هرگـز زمیـن بـدون امامـی 

خـدا بـر بندگانـش باشـد، باقـی نمی مانـد«.

آدمـی  کـه  واقعیـت دارد  ایـن  یشـه در  ر الهـی،  بـه حّجت هـای  نیـاز همیشـگی 

1. الکافی، ج 1، ص 1۷۹، بم نمل از امام صادق؟ع؟.

ــة، بــاب اإلضطــرار إلــی  کتــاب الحجد ک: الکافــی، ج 1،  ۲. بــرای مطالعــم بیشــتر در ایــن زمینــم ر. 
الحجــة، ص 1۶۸- 1۷۴؛ کمــال الّیــن و دمــام النعمــة، ج 1، بــاب العلــة التــی مــن أجلهــا یحتــاج 
إلــی اإلمــام؟ع؟، ص ۲۰1 - ۲1۰؛ کتــاب الغیبــة )نعمانــی(، بــاب ۹، ص 1۳۹ و1۴۰؛ بحاراالنــوار، ج 

۲۳، بــاب االضطــرار الــی الحجــة و أند األرض الدخلــو مــن حجــة، ص 1 ۵۶.
۳. الکافي، ج 1، ص1۷۹.
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بـرای پیمـودن مسـیر هدایـت و دسـت یافتـن بـه حقیقـت هسـتی، همـواره نیازمنـد 

 راهنمایِی بندگان شایسته ای است که از سوی خدای متعال به این منظور برگزیده 

گرفته   اند. شده و رسالت هدایت و راهبری آدمیان را برعهده 

3. تعیین و معّرفِی حّجت الهی، فقط توسط خداوند متعال

در قرآن مجید، خداوند متعال »امامت« را عهد خود دانسته است:

ی٭ݦݦݦݦݩݩݩۖ  �ةٖ
َّ �ی ّرِ

ٰاَل َوِم�زݨْ �زُ  �ة
ݦۖ
ا٭ ٰاِس ِامٰامݡً َك ِلل�زّ

ُ
ِعل اٰ ٖى �ب

ٰاَل ِا�زّ  �ة
ݦݦݦݩۖ

٭ �ݩزَّ ُ ݩݩݧ هݧ ݩَّ مݧ �ةَ
ݦَ

ا كَِلمٰا�ةٍ �زݦَ ۥ �بِ
�ݨُ َم َر�بُّ ٖه�ی �اٰ ݨْ ݧ ى ِا�ب

ݡٓ لٰ ݩݩةَ ݠݠٮݧ ݨْ  >ِاَو�زِ ا�ب

که ابراهیم را پروردگارش  کنید[ هنگامی  <؛1 یعنی: »]یاد  �زَ �ی ٖ مݫ ِ ٰالݫ
ٰاُل َعْهِدی ال�زّ ݠݠٮز یَ ٰاَل لٰا �ݫ �ة

کامــل بــه انجــام رســانید،  بــه امــوری ]دشــوار و ســخت[ آزمــود، پــس او همــه را بــه طــور 

پــروردگارش ]بــه خاطــر شایســتگی ولیاقــت او[ فرمــود: مــن تــو را بــرای مــردم پیشــوا و 

ــروردگار[  ــز پیشــوایانی برگزیــن[. ]پ ــم ]نی گفــت: و از دودمان ــرار دادم. ابراهیــم  ــام ق ام

فرمــود: پیمــان مــن ]کــه امامــت و پیشــوایی اســت[ بــه ســتمکاران نمی رســد«.

 بر اساس این آیه، خداوند عهدش )امامت( را به هر کس که خود الیق و شایستۀ 

کــه خداونــد علیــم و خبیــر اســت،  ایــن مقــام بدانــد، وا می گــذارد. و از آنجایــی 

کســی شایســتۀ ایــن عهــد الهــی اســت. عــالوه بــر دالیــل عقلــی، دالیــل  می دانــد چــه 

نقلــی بســیاری بــرای اثبــات ایــن عقیــدۀ امامیــه )الهــی بــودن نصــب امــام(، در قــرآن 

ــات وجــود دارد. و روای

کـه دلیل بر نصـب الهی امامت قـرار گرفته، خداوند  بـرای نمونـه، در میـان آیاتـی 

ک«، »جعلنا منهم«،  کلمات »جاِعٌل«، »جعلنا متعال در تعداد بسـیاری از آنها، از 

کـرده و یـا از جانـب پیامبـران و اولیـاء  »نجعلهـم«، بـرای تبییـن این مطلـب اسـتفاده 

1. بمره: 1۲۴.
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خـدا جهـت درخواسـت مقـام امامت، کلمات »واجعل لـی«، »واجعلنا« به کار برده 
شده است.1

از سـوی دیگر گفته می شـود، شـخص حّجت الهی، از پیش معّین شده است. 

این بدان معناست که قائل باشیم خداوند متعال، حّجت خود را بر اساس مصالح 

کـرده اسـت.   و حکمت هایـی، پیـش از ورودشـان بـه ایـن دنیـا، انتخـاب و اصطفـاء 

 قرآن مجید، خبر از پیامبرِی حضرت عیسی بن مریم؟امهع؟ در بدو والدت و پیامبرِی 

حضرت یحیی بن زکرّیا؟امهع؟ در خردسالی، می دهد و می فرماید:

ٰا�بَ  �ة ِ ݫ كݫ
ݨْ
َِى ال

ز ٰا�ݧ �ة ِه ءاٰ ُد اللّٰ ٖى َع�بݨْ
ٰاَل ِا�زّ ا* �ة ݠݠٮیّݡً َمْهِد َصٮبِ

ْ
ݭِى ال

مݦُ َم�زݨݨْ كٰا�زَ ڡݨز ݭِ ݫ
ّ ݧ
ل

كݦݦݨَ َ �زُ زݧ ْڡݧ ݨݧ ـــوا َك�ݭیݧ
ُ
ٰال >... �ة

ا<؛2 یعنـــی: »...گفتنـــد: چگونـــه با کودکی که در گهواره اســـت، ســـخن  ݠݠٮیّݦݡً ٮبِ
ی �زَ ٖ

�ݨز
َ
َعل بَ َوحݫ

گهواره[ گفت: بـــی تردید من بنده خدایم، به من کتاب  بگوییـــم؟! * نوزاد ]از میان 

کرده و مرا پیامبر قرار داده است«. عطا 

ا<؛3 یعنی: »اى یحیی، کتاب ]خدا[  ݠݠٮیّݡً َم َصٮبِ
ْ
ُحك

ݨْ
ٰاُه ال ݠݠٮݩز ْ ٮیݧ

�ةَ  َوءاٰ
ۖ ݩݩݧ
٭ ݢهةٍ ݢ وݨَّ �ݦݨةُ  �بِ

ٰا�بَ �ة ِ ݫ كݫ
ݨْ
ِ ال �ز ݩٰی �زُ ݧ �ی

ْ حݧ َ ٰا �ی  >�ی

کودکی به او نبّوت دادیم«. را به جد و جهد بگیر، و از 

بـه همیـن ترتیـب، امامـت امـام جـواد، امـام هـادی و امـام زمـان؟مهع؟ در سـنین 

کودکـی و نوجوانـی دلیلـی بـر ایـن قاعـده اسـت.

4. امامت، تداوم حّجت های الهی

کـــه واجد همـــة مزایای مشـــترک  پیامبـــر خـــدا؟لص؟، خاتـــم انبیاء الهی اســـت 

یکی فمم(. 1. برای مطالعۀ بیشر ر.ک: نصب امام دوسط خّاونّ )ادلم نملی(، دانشنامۀ حوزوی )و
۲. مریم: ۳۰-۲۹.

۳. همان: 1۲.
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انبیای پیشـــین و بلکه باالتر از آن هاســـت. قرآن کریم برخـــی خصوصیت هایی ویژة 

کـــه انبیـــای دیگـــر فاقـــد آن بوده انـــد و تـــا روز قیامت کســـی به این  ایشـــان قـــرار داده 

ویژگی ها مّتصف نخواهد شـــد. پس از وجود مقّدس نبّی خاتم؟لص؟، ســـر سلســـلۀ 

هدایـــت به دســـت با کفایِت ســـرور اوصیـــاء الهی، امیر مؤمنان؟ع؟، ســـپرده شـــد تا 

چـــراغ هدایت روشـــن بماند. 

آن چه در بحث امامت مورد نظر شیعه است، امام به معنای خلیفه و جانشین 

غیـر  الهـی  مسـئولیت های  و  وظایـف  تمـام  در  او  بـا  کـه  اسـت  خـدا؟لص؟   رسـول 

یافت وحی تشریعی، مشترک است. از در

امامـــت در اصطـــالح شـــیعه، عبـــارت از یـــک منصـــب الهـــی و خـــدادادی 

اســـت. امـــام رضـــا؟ع؟ در تعریـــف امامـــت می فرماینـــد: »امامـــت زمـــام دیـــن و نظـــام 

ــالم و  ــاروِر اسـ ــاِس بـ ــان اســـت. امامـــت اسـ ــّزت مؤمنـ ــا و عـ ــالح دنیـ ــلمین و صـ مسـ

شـــاخۀ بلنـــد آن اســـت. امـــام، حـــالل خـــدا را حـــالل و حـــرام خـــدا را حـــرام می شـــمرد 

و آن را تحّقـــق می بخشـــد؛ حـــدود الهـــی را بـــه پـــا مـــی دارد و از دیـــن خـــدا دفـــاع 

می کنـــد و بـــه ســـوی راه پـــروردگارش بـــه وســـیلۀ دانـــش و انـــدرز نیکـــو و دلیـــل رســـا 

و محکـــم دعـــوت می کنـــد. امـــام امیـــن خداونـــد در میـــان مـــردم، حّجـــت حـــق بـــر 

خلـــق، خلیفـــۀ الهـــی در جامعـــه، رهبـــر و رهنمـــای خلـــق بـــه ســـوی حـــق و نگهبـــان 
ــی اســـت«.1 ــوق الهـ ــم حقـ حریـ

5. جایگاه امامت در اعتقادات امامّیه

در آموزه هـای روایـی شـیعه، توحیـد بـا نبـوت و امامـت پیوسـته اسـت و هر کدام 

1. الکافی، ج 1، ص ۲۸۶.
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در معّیـت بـا دیگـری معنـا می یابـد. و نیـز، قبـول توأمـان ایـن سـه، تنهـا شـرط نجـات 

معرفی شـده اسـت. 

تســلیم در برابــر پیــام توحیــد، یعنــی آن که مخلوقیــت خود را بیابد و بــه خالقیت او 

ایمــان آوَرد، حکــم عقــل اســت.1 ایــن تســلیم و عقیــده، تــا جایــی اهمّیــت می یابــد کــه 

رســول خــدا؟لص؟، آن را »برتریــن عبــادت« دانســته 2 و امــام صــادق؟ع؟، آن را »بهــای 

بهشــت« خوانده انــد.3 حضــرت علــی بــن موســی الرّضــا؟امهع؟، در بیــان خــود در شــهر 

کــه  نیشــابور، ضمــن حدیــِث سلســلة الذهــب، توحیــد را »دژ اســتوار الهــی« دانســتند 

کــس وارد آن شــود، از عــذاب الهــی در امــان می مانــد«.4 چیســت ایــن دژ اســتوار،  »هــر 

کــس وارد آن نشــود، در بیــان پیامبــر، »کّل جبــار عنیــد« )ســتم پیشــۀ ســرکش(  کــه هــر 

نــام می گیــرد؟5 

که آمـرزش گناهانش را  گران سـنگ کمیل، انسـانی  کـه در دعـای  چگونـه اسـت 

کید  از خدایـش می طلبـد، فقـط بـر توحیـد و معرفـت و اقـرار خـود بـه مقام الوهیـت تأ

می کند؟6 

1. این گردن نهادن دا آنجا ارزش دارد کم محّث بزرگ شیعم، مرحوم شیخ صّوق، نخستین باب 
کتاب خود »دوحیّ« را بّان اختصاص داده است. عنوان این باب چنین است: »باب ثواب 
ّین و العارفین«. وی در آن باب، ۳۵ حّیث آورده بم این مضمون کم باالدرین عبادت،  الموحد
عمیّه بم دوحیّ است. ]التوحیّ، ص 1۸[ عالمم مجلسی نیز نخستین باب از کتاب التوحیّ 
بحار االنوار را »باب ثواب الموحّین و العارفین، و بیان وجوب المعرفة و علتم، و بیان ما هو حق 

معرفتم دعالی « نامیّه و  ۳۹ حّیث در این موضوع آورده است. ]بحار األنوار، ج ۳، ص۳۴۰[
۲. التوحیّ، ص 1۸.

۳. همان، ص ۲1. 
۴. همان، ص ۲۴ -۲۵ بم چنّین سنّ و منابع دیگر.  

۵. همان، ص ۲1.
۶. عبارادـــی ماننـــّ: أ دراك معذبي  بنارك  بعـــّ دوحیّك و بعّ ما انطوى علیـــم قلبي من معرفتك 
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این کـه امیـر مؤمنـان؟ع؟ فرموده انـد: »اإلسـالم هـو التسـلیم«،1 تسـلیم در برابـر چـه 

کـه برابـر با اصل اسـالم اسـت؟! مطلبـی مـورد نظـر بـوده اسـت 

 سخن از این است که عقیده به نبوت و امامت، الزمۀ گسست ناپذیِر عقیده به 

گفت.  که بدون نبوت و امامت نمی توان از توحید سـخن  گونه ای   توحید اسـت؛ به 

که برخی از آنها را مرور می کنیم: بر این مطلب شواهد فراوانی موجود است 

یکـم.  برخـی از آیـات قـرآن بـه روشـنی همراهِی توحید با نبـوت و امامت را اعالم 
می دارد.2

گروهـی از آیـات، همـراه بـا روایـات ائمـه اطهـار؟مهع؟، تـالزم توحیـد بـا نبـوت  دوم: 
و امامـت را می رسـاند.3

که قبول نبوت و امامت را الزمۀ قبول توحید می داند.4  سوم: روایاتی 

و لهـــج بـــم لســـاني من ذکـــرك و اعتمـــّه ضمیري مـــن حبك و بعّ صـــّق اعترافـــي و دعائي 
خاضعـــا لربوبیتك 

 <[ امـام باقـر؟ع؟ 
ݦۗ
٭ لٰامݩُ ْ ݧ ِاݣݣسݧ

ْ
ِه ال َد اللّٰ �زَ ِع�زْ �ی ئمـم، ص 1۰۰؛ ذیـل آیـۀ 1۹ آل عمـران ]> ِا�زَّ الّ�ٖ 1. خصائـص اال

ْسِلیُم  التدَ
َ

فرموده انّ، منظور از اسالم، دسلیم در برابر والیت علی بن ابیطالب؟امهع؟  است: »َقال
َیِة«. ]مناقب آل أبي طالب؟مهع؟، ج ۳، ص۹۵[

َ
َوال

ْ
ِبي َطاِلٍب ِبال

َ
 ِلَعِليدِ ْبِن أ

<؛ و نیـز ماننّهـای آن: 11۰، 1۲۶، 1۳1، 1۴۴، 1۵۰،  ِ و�زݫ ُ عݧ ی ݫ ٖط�ݫ
َ
َوا َه  وا اللّٰ ةُ �ݧ

ا�ةَّ ۲. ماننـّ: شـعراء: 1۰۸:>�زَ
1۶۳، 1۷۹؛ نـوح: ۳.

<...؛ ذیل این آیم امام باقر؟ع؟ می فرماینّ: 
ݦ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل �ݦݨَ ال�ݩݦݩزݨّ ݨَ �ݧ ی �زَ �ةٖ

ݩَّ
ِه اݠل �ݩݩݩةَ اللّٰ ْ��ݦَ ِ ۳. ماننّ: روم: ۳۰؛ ...>�ݦݨز

ــّ«.  ْوِحیـ ــا التدَ ــی  َهاُهَنـ ـ
َ
ــيدُ اهلِل ِإل ــَن َوِلـ ُمْؤِمِنیـ

ْ
ــُر ال ِمیـ

َ
ــيدٌ أ  اهلِل َعِلـ

ُ
ــول ٌّ َرُسـ ــ ـ  اهلُل ُمَحمدَ

دَ
ــَم ِإال ـ

َ
 ِإل

َ
ــَو ال  »ُهـ

]دفسیر قمی، ج۲، ص 1۵۵[
بیـان  نیشـابور  اهـل  امـام رضـا؟ع؟ در جمـع  کـم  الذهـب،  متوادـر سلسـلة  و  ۴. حّیـث مشـهور 
اِبي «. سـپس فرمود: »ِبُشـُروِطَها 

َ
ِمَن ِمْن َعذ

َ
 اهلُل ِحْصِنـي  َفَمـْن  َدَخلَ  ِحْصِني  أ

دَ
ـَم ِإال

َ
 ِإل

َ
فرمودنـّ: »ال

َنـا ِمـْن ُشـُروِطَها«. ]التوحیـّ صـّوق، ص ۲۵[
َ
َو أ
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یارات معتبر، بارها این حقیقت را بیان داشته اند.1 چهارم: متون ز

6. امامت، مهم ترین اصل دین

گسسـتنی بـا توحیـد و نبـّوت دارد، می تـوان  عـالوه بـر آن کـه امامـت، پیونـدی نا
گفـت، مهم تریـن اصـل دیـن اسـت. در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت:2

ْشـَیاَء 
َ
ـی َخْمَسـِة أ

َ
ُم َعل

َ
ْسـال ِ

ْ
: ُبِنـَي اإل

َ
ِبـي َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
متـن: »َعـْن ُزَراَرَة َعـْن أ

ّيُ َشـْي ٍء 
َ
ُت َو أ

ْ
 ُزَراَرُة َفُقل

َ
َیـِة َقال

َ
َوال

ْ
ـْوِم َو ال َحـّجِ َو الّصَ

ْ
َکاِة َو ال ِة َو الـّزَ

َ
ـال ـی الّصَ

َ
َعل

ِلیـُل  
َ

َواِلـي  ُهـَو الّد
ْ
َهـا ِمْفَتاُحُهـّنَ َو ال

َ
ّن

َ
ْفَضـُل أِل

َ
َیـُة أ

َ
َوال

ْ
 ال

َ
ْفَضـُل َفَقـال

َ
ِمـْن َذِلـَك أ

.» ْیِهّنَ
َ
َعل

کـه فرمودنـد: اسـالم بـر پنـج چیـز  ترجمـه: »زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد 

کدام  گفتم:  گوید:  سازمان شده، بر نماز و زکاة و حج و روزه و والیت. زراره 

اینهـا برتـر اسـت؟ فرمودنـد: والیت برتر اسـت، زیرا کلید همـه ]آن چهار ُرکِن 

کـه والیتـش را خداوند واجب سـاخته اسـت[،  دیگـر[ اسـت، و والـی ]کسـی 

راهنمـا بـرای انجـام آن چهار رکن دیگر اسـت«.

 اهلِل؟لص؟: 
َ

 َرُسول
َ

ُة ِإّن
َ

ال  الّصَ
َ

َفْضِل َفَقال
ْ
ِذي  َیِلي َذِلَك ِفي ال

َّ
ُت ُثّمَ ال

ْ
 متن: »ُقل

ُة َعُموُد ِدیِنُکْم.
َ

ال  الّصَ
َ

َقال

کم بم طریق بسـیار معتبر از امام هادی؟ع؟ رسـیّه، آمّه اسـت: »... کبیره  یارت جامعم  1. در ز
ه... «. ]مـن ال یحضـره الفمیـم، ج ۲، ص ۶11؛  ِّ ْرَکانـًا ِلَتْوِحیـ

َ
ْرِضـم ... و أ

َ
َفـاَء ِفـي  أ

َ
َرِضَیُکـْم  ُخل

 ِبُکـْم  ِبُکـم  َو 
َ
أ َّ َراَد اهلَل  َبـ

َ
یـارت آمـّه اسـت: »َمـْن  أ دهذیـب االحـکام، ج ۶، ص ۹۷[ در همیـن ز

ـَم ِبُکـم «. یعنـی دنهـا راه رسـیّن بـم دوحیـّ و معرفـت و  ُه َدَوجدَ َّ ُه  َقِبـَل  َعْنُکـْم  َو َمـْن َقَصـ َّ ـ َمـْن  َوحدَ
قـرب الهـی دوجـم بـم امامـان معصوم؟مهع؟ اسـت. 

۲. بم منظور سـهولت در اسـتفاده، روایت بم چنّ قسـمت دمسیم شّه است.
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ِة 
َ

ال  ِبالّصَ
َ
ــُه َقَرَنَها ِبَهــا َو َبــَدأ

َ
ّن
َ
َکاُة أِل  الــّزَ

َ
َفْضــِل َقال

ْ
ــِذي َیِلیَهــا ِفــي ال

َّ
ــُت ُثــّمَ ال

ْ
 ُقل

َ
َقــال

ُنوَب.
ُّ

ِهــُب الذ
ْ

َکاُة ُتذ  اهلِل؟لص؟: الّزَ
ُ

 َرُســول
َ

َهــا َو َقــال
َ
َقْبل

ٰاِس  ى ال�ݩݩݦزݨّ
َ
ِ َعل هݬݫ  >َولݬِلّٰ

َ
 اهلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
َحّجُ َقــال

ْ
 ال

َ
َفْضــِل َقــال

ْ
ــِذي َیِلیَهــا ِفــي ال

َّ
ــُت َو ال

ْ
ُقل

 
َ

<1 َو َقــال �زَ ٖم�ی
َ
عٰاݠل

ْ
ّیٌ َع�زِ اݠل �زِ

َه عزَ ِا�زَّ اللّٰ َ� �زَ زَ �زݨْ َك�ݧ َ  َومݧ
ݩۚ ݩݧ ݧ
ا٭

ً ݩݧ
ل ݫݠݠٖٮی ݫ ِ� َسٮبݫ ْ �یݧ

َ
�ٰاَع ِال ِ َم�زݭݪِ اْس�ݦݩةَ �ة ٮیْ �بَ

ْ
ُّ ال ِح�ب

ــًة َو َمــْن َطــاَف 
َ
ًة َناِفل

َ
ــٌة َخْیــٌر ِمــْن ِعْشــِریَن َصــال

َ
ــٌة َمْقُبول َحّجَ

َ
 اهلِل؟لص؟: ل

ُ
َرُســول

 
َ

ــُه َو َقــال
َ
ْحَســَن َرْکَعَتْیــِه َغَفــَر اهلُل ل

َ
ْســُبوَعُه َو أ

ُ
ْحَصــی ِفیــِه أ

َ
َبْیــِت َطَوافــًا أ

ْ
ا ال

َ
ِبَهــذ

ُمْزَدِلَفــِة.
ْ
ِفــي َیــْوِم َعَرَفــَة َو َیــْوِم ال

ــْوِم َصــاَر آِخــَر َذِلــَك   الّصَ
ُ

ــُت َو َمــا َبــال
ْ
ــْوُم ُقل  الّصَ

َ
ــُت َفَمــا َذا َیْتَبُعــُه َقــال

ْ
 ُقل

َ
َمــا َقــال

ــاِر«. 
َ
ــٌة ِمــَن الّن ــْوُم ُجّنَ  اهلل؟لص؟ الّصَ

ُ
 َرُســول

َ
 َقــال

َ
ْجَمــَع َقــال

َ
أ

ترجمـه: »گفتـم: سـپس کدامشـان برتـرى دارد؟ فرمودنـد: نمـاز؛ به راسـتی که 

رسـول خـدا؟لص؟ فرمودنـد: نمـاز عمود دین شـما اسـت. 

کـه خدا  گفتـم: سـپس کـدام در برتـرى دنبـال آن اسـت؟ فرمودنـد: زکاة؛ زیـرا 

کـرده و پیـش از نمـاز آورده و رسـول خـدا؟لص؟ فرمودنـد:  آن را قریـن نمـاز 

گناهـان را می بـرد. زکاة، 

کدامسـت؟ فرمودنـد: حـج اسـت، خـداى عـز و  گفتـم: پـس از آن برتـری بـا 

کـه را  کعبـه هـر  جـل فرمـوده اسـت: »و بـراى خـدا اسـت بـر مـردم حـج خانـه 

کـه خدا بی نیاز اسـت از  کفـر ورزد پـس به راسـتی  کـه  بـدان راهـی باشـد و هـر 

جهانیـان« و رسـول خـدا؟لص؟ نیـز فرمودنـد: هـر آینـه یـك حـج مقبـول، بهتـر 

کـه بـر ایـن خانـه کعبـه طـواف کنـد و هفت  اسـت از بیسـت نمـاز نافلـه و هـر 

1. آل عمران: ۹۷.
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دورش را بشـمارد و دو رکعـت آن را خـوب بخوانـد، خدایـش بیامرزد و در روز 

عرفـه و روز مشـعر فرمـوده اسـت آنچـه را فرمـوده اسـت.

گفتـم: چـرا روزه در فضیلـت، آخـر  گفتـم: دنبـال آن چیسـت؟ فرمـود: روزه، 

همـه اسـت؟ فرمودنـد: رسـول خـدا؟لص؟ فرمـوده: روزه سـپر آتـش اسـت«.

ـْم َتُکـْن ِمْنـُه َتْوَبـٌة ُدوَن 
َ
ْشـَیاِء َمـا ِإَذا َفاَتـَك ل

َ ْ
ْفَضـَل األ

َ
 أ

َ
 ِإّن

َ
 ُثـّمَ َقـال

َ
متـن: »َقـال

ْیـَس َیَقـُع 
َ
َیـَة ل

َ
َوال

ْ
َحـّجَ َو ال

ْ
َکاَة َو ال َة َو الـّزَ

َ
ـال  الّصَ

َ
َیـُه ِبَعْیِنـِه ِإّن ْیـِه َفُتَؤّدِ

َ
ْن َتْرِجـَع ِإل

َ
أ

ْو َسـاَفْرَت ِفیـِه 
َ
ـْرَت أ ْو َقّصَ

َ
ـْوَم ِإَذا َفاَتـَك أ  الّصَ

َ
َداِئَهـا َو ِإّن

َ
َشـْي ٌء َمَکاَنَهـا ُدوَن أ

ْیَك 
َ
 َقَضـاَء َعل

َ
ْنـَب ِبَصَدَقـٍة َو ال

َّ
ْیـَت َذِلـَك الذ امـًا َغْیَرَهـا َو َجَز ّیَ

َ
ْیـَت َمَکاَنـُه أ ّدَ

َ
أ

یـَك َمَکاَنـُه َغْیـُرُه«. َبَعـِة َشـْي ٌء ُیْجِز ْر
َ ْ
ـَك األ

ْ
ْیـَس ِمـْن ِتل

َ
َو ل

که چون  ترجمه: »گوید: سـپس فرمودند: به راسـتی بهترین چیزها آن اسـت 

کـه بدان بـاز گردى و خـود آن را انجام  از دسـت تـو رفـت توبـه و جبـران نـدارد 

دهی. به راستی نماز و زکاة و حج و والیت چون از دست رفتند، چیزى به 

جـاى آنهـا واقـع نشـود جـز اداى خـود آنهـا و چون روزه از تو فوت شـد یا دربارۀ 

کردى در جاى آن چند روز از  کردى و افطار  کردى یا در آن سفر  کوتاهی  آن 

غیـر مـاه رمضـان روزه مـی دارى و یـا به جـاى روزه، کفاره می دهـی و قضاء بر 

کـه بـه جـاى آن چیـز دیگرى  تـو نیسـت و از ایـن چهـار تـا هیـچ کـدام نیسـت 

جـز خود آن پذیرفته شـود«.

ْشــَیاِء َو ِرَضــا 
َ ْ
ْمــِر َو َســَناُمُه َو ِمْفَتاُحــُه َو َبــاُب األ

َ ْ
 ِذْرَوُة األ

َ
 ُثــّمَ َقــال

َ
متــن: »َقــال

ولݨَ  ُ ݧ سݧ ِ�ِع اݠل�ݩّݨَ ُ >َم�زݨݨْ �ی
ُ

 َیُقــول
َ

 اهلَل َعــّزَ َو َجــّل
َ

َمــاِم َبْعــَد َمْعِرَفِتــِه ِإّن ِ
ْ

اَعــُة ِلل ْحَمــِن الّطَ الّرَ

ا<1«.  �زݦݡً �ی ِهْم َح�زٖ �یْ
َ
ٰاَك َعل �ز

ْ
ْرَسل

َ
ا  

ݡٓ
مٰا ݩݩݩݩݧّٰى �زَ ݩݩݧ ݧ لݧ ݨݨَ وݧ �ةَ �زݨْ  َ َه٭ݦݦݩݩݩۖ َومݧ طٰاَع اللّٰ

َ
ْد ا َ ةݧ �ݧ �زَ

1. نساء: ۸۰.
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کلیـــد آن  ـــۀ امـــر دیـــن و بلنـــد تریـــن جایـــگاه آن و 
ّ
ترجمـــه: »ســـپس فرمودنـــد: قل

و دِر هـــر چیـــزى و خشـــنودى خـــداى رحمـــان، طاعـــت امـــام اســـت، پـــس از 

کنـــد  کـــه از رســـول اطاعـــت   معرفـــت او؛ زیـــرا خـــدای عـــز و جـــل فرمایـــد: »هـــر 

ـــه او  ـــبت ب ـــو را نس ـــا ت ـــد م ـــت ده ـــه پش ک ـــر  ـــرده و ه ک ـــت  ـــدا را اطاع ـــًا خ محقق

نگهبـــان نفرســـتادیم«.

َق ِبَجِمیـــِع َماِلـــِه 
َ

ـــُه َو َصـــاَم َنَهـــاَرُه َو َتَصـــّد
َ
ْیل

َ
 َقـــاَم ل

ً
 َرُجـــال

َ
ّن

َ
ـــْو أ

َ
َمـــا ل

َ
متـــن: »أ

ــُع  ــوَن َجِمیـ ــُه َو َیُکـ ــّيِ اهلِل َفُیَواِلَیـ ــَة َوِلـ َیـ
َ

ــِرْف َوال ــْم َیْعـ ـ
َ
ــِرِه َو ل ــَع َدْهـ ــّجَ َجِمیـ َو َحـ

 
َ

ــِه َو ال ــي َثَواِبـ ــّقٌ ِفـ ــّزَ َحـ  َو َعـ
َ

ــّل ـــی اهلِل َجـ
َ
ــُه َعل ـ

َ
َکاَن ل ــا  ــِه َمـ ْیـ

َ
ــِه ِإل ِتـ

َ
ل

َ
ــِه ِبَدال ْعَماِلـ

َ
أ

ـــَة  َجّنَ
ْ
ـــُه اهلُل ال

ُ
ـــْم ُیْدِخل ـــُن ِمْنُه ُمْحِس

ْ
ـــَك ال ِئ

َ
ول

ُ
 أ

َ
ـــال ـــّمَ َق ـــاِن ُث یَم ِ

ْ
ـــِل اإل ْه

َ
ـــْن أ َکاَن ِم

ِبَفْضـــِل َرْحَمِتـــِه«.1

گر شـــخصی، همه شـــب به عبادت بپردازد، هـــر روز روزه دارد،  ترجمه: »اما ا

کنـــد ولی معرفـــت والیت  تمـــام مالـــش را صدقـــه دهد و همـــه عمرش حج 

ولـــّی خدا را نداشـــته باشـــد تا پیرو او باشـــد و تمامِی کارهایـــش به راهنمائی 

او باشـــد، او را بر خدای عز و جل حق ثوابی نیســـت و از اهل ایمان نباشـــد، 

کـــردار باشـــند، خـــدا بـــه فضـــل و  ســـپس فرمودنـــد: آنـــان هـــر کـــدام خـــوش 

رحمتـــش او را در بهشـــت در آورد.

کالم امام؟ع؟، احکام و معارف الهی، بـــرای قبول به درگاه خداوند،  بر اســـاس 

کـــه از جانـــب خـــدای عـــّز و جـــل، کســـی اســـت   نیازمنـــد هدایـــت و راهنمایـــِی 

 آن معـــارف و احـــکام را بـــه افـــراد بیامـــوزد. بـــه عبارتی، می بایســـت امـــاِم منصوب 

1. الکافي، ج ۲، ص1۸-1۹، ح۵.
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کیفّیـــت و چگونگـــی اقامۀ نمـــاز را به مـــا بیاموزد و نـــه خلفای  از جانـــب خداونـــد 

کـــه از جانـــب خداونـــد نصـــب نشـــده اند و بـــه علـــم موهبتـــِی الهـــی   ســـقیفه ای 

دسترسی ندارند.

ـــورد  ـــه و م ـــگان پذیرفت ـــرای هم ـــی ب ـــه نوع ـــن ب ـــی، قوانی ـــی اجتماع ـــی، در زندگ از طرف

کســـی نمی توانـــد بگویـــد رانندگـــی می کنـــم ولـــی بنـــا نـــدارم  احتـــرام اســـت. بـــرای نمونـــه، 

ــد و  ــن بگویـ ــر چنیـ گـ ــه ا کـ ــم.  کنـ ــروی  ــور پیـ کشـ ــن  ــی ایـ ــی و رانندگـ ــن راهنمایـ از قوانیـ

گـــر  کنـــد، اجـــازۀ رانندگـــی از او ســـلب خواهـــد شـــد. همین طـــور اســـت ا چنیـــن عمـــل 

کســـی بخواهـــد در آزمـــون ورودی یـــا فـــارغ التحصیلـــِی یـــک سیســـتم آموزشـــی شـــرکت 

کـــه بـــا خـــود از منـــزل آورده  کنـــد، نمی توانـــد مطالـــب علمـــی خـــود را در پاســـخ نامه ای 

کـــه برگـــۀ وی  کنـــد، مســـئولیِن برگـــزاری امتحـــان، حـــق دارنـــد  گـــر چنیـــن  کـــه ا وارد نمایـــد. 

ـــد. ـــح نکنن را تصحی

گـر شـخصی بگویـد مـن نمی خواهـم احـکام و معـارف دینـی را، از فـردی  حـال ا

بـر مبنـای خواسـت و سـلیقۀ خـود،  کنـم؛ بلکـه  یافـت  کـرده در کـه خداونـد معّیـن 

دانشـمندی دینـی را بـر می گزینـم. حـال بـر اسـاس آموزه هـای ایـن امـاِم خودسـاخته 

و خودخواسـته، تمـام روزهـا نمـاز می خوانـم و تمـام شـب ها بـه عبـادت می پـردازم. 

کـه  گذشـت، خداونـد متعـال بـه عنـوان خالـق حکیـم، حـق دارد  کـه  بـا وصفـی 

کـه او در حقیقـت، در مقابـل امـر الهـی بـه  اعمـال ایـن شـخص را هیـچ نپذیـرد؛ چـرا 

کـرده اسـت. ـم 
َ
اطاعـت از فرسـتادگان خداونـد، قـد َعل

کـه  کنـون، در زمان هـا و مکان هایـی  از سـویی مبنـای شـیعۀ امامّیـه از دیربـاز تـا 

بـه امـام؟ع؟ دسترسـی مسـتقیم وجـود نـدارد، رجوع به عاِلمی اسـت که اشـخاص را 

بـه سرچشـمۀ حقیقـی دیـن برسـاند. بـه دیگـر معنـا، نـزد شـیعه، عاِلمـی معتبر اسـت 
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شـخصی  یافت هـای  در بـه  این کـه  نـه  و  کنـد  متّصـل  معصـوم  امـام  بـه  را  مـردم  کـه 

خویـش متکـی و مغـرور باشـد.

مولـی مّحمـد تقـی مجلسـی ]معـروف بـه مجلسـی اّول[، در توضیـح ایـن روایـت 

بـه تبییـن یـک خطـای اصولـی می پـردازد. بنـا بر این روایـات، برخی والیـت و امامت 

را، در ردیـف فـروع دیـن هم چـون زکات و نمـاز و حـج دانسـته و از اهمّیـت ویـژۀ آن 

کنـار نمـاز و روزه و حـج  کـه والیـت در  گـروه روایـات را  غافـل شـده اند. ایشـان، ایـن 
قـرار می گیـرد، تقّیـه ای می دانـد.1 2

همو در لوامع صاحبقرانی می نویسد:

کـه حضـرت امـام محمد باقر؟ع؟  »منقـول اسـت در ]حدیـث[ صحیـح از زراره، 

که بناى اسـالم بر پنج چیز اسـت بر نماز، و زکات، و حج، و روزه، و امامت  فرمودند 

ائمـه معصومیـن؟مهع؟ و بـر ایـن مضمـون احادیث صحیحه متواتره وارد شـده اسـت. 

گـر کسـی اینهـا را یـا یکـی از اینها را اعتقاد نداشـته باشـد  کـه ا و داللـت می کنـد بـر آن 

کافـر اسـت. و در ایـن خالفـی نیسـت و اینهـا  کنـد اصلـش را یـا وجوبـش را  و انـکار 

گـر کسـی نمـاز نکند یـا زکات  کـه ا یـات دیـن اسـت بلکـه ظاهـرش آن اسـت  از ضرور

کافـر دارد  کـه حکـم  کافـر باشـد. و حـق آنسـت  ندهـد یـا حـج نکنـد یـا روزه نگیـرد 

گـر کسـی امامـی را اعتقـاد بـه  یعنـی عذابـش مثـل عـذاب کفـار اسـت، و هـم چنیـن ا

ل( مشـــابم چنین بیانـــی را در مرآه العمـــول، ج ۷، ص 1۰۰  1. عالمۀ مجلســـی )فرزنّ مجلســـی اود
است. رده  آو

کالصحیـح عـن زرارة عنـم؟ع؟  و روي أیضـا  أبـو جعفـر؟ع؟ رواه الکلینـي فـي الحسـن  ۲. »قـال 
بطـرق متکثـرة کاد أن دکـون متوادـرة، و دخصیـص الخمسـة لالهتمـام و دأخیـر الوالیة التي هي 
رد في األخبـار المتوادرة...«؛ روضة  مـن أصـول الّیـن للتمیـة، و لبیان اشـتراط األربعة بها کما و

المتمیـن فـي شـرح مـن ال یحضـره الفمیـم، ج ۳؛ ص۲۲۵
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کافـر اسـت؛ بـه این معنی که همیشـه در جهنـم خواهد بود  امامتـش نداشـته باشـد، 

کـه بمیـرد و امـام زمـان خـود را ندانـد  کـه هـر  چـون احادیـث متواتـره وارد شـده اسـت 

تـا صبـح  گـر چـه همیشـه روزهـا روزه باشـد و شـب  ا کافـر مـرده اسـت.  )نشناسـد( 

گر همـه عبادت را  عبـادت کنـد و امـام زمـان خـود را نشناسـد، بعـد از خـدا و رسـول ا

تـرك  کنـد از ایمـان بـدر مـی رود امـا از اسـالم بـدر نمـی رود چنانکـه بـر این مضمـون نیز 
احادیـث صحیحـه متواتـره وارد شـده اسـت«.1

کتاب فقهی خـــود، در بخش وجـــوب نماز، بعـــد از معرفت به  شـــیخ مفیـــد در 

خداونـــد و رســـول او و ائّمـــۀ هدی؟مهع؟، نماز را عمـــود دین می داند و نـــه قبل از آن: 

»و الصـــالة عمـــاد الدین بعد المعرفة باهلل و رســـوله  و األئمة الراشـــدین؟مهع؟...«.2 

مولی صالح مازندرانی3 نیز در همین زمینه می گوید:

کـه،  »اینکـه اسـالم بـر پنـج پایـه اسـتوار اسـت، بـر ایـن مطلـب داللـت می کنـد 

هرکـس یکـی یـا بخشـی از آن هـا را رهـا کنـد، از اسـالم خـارج شـده و به کفر وارد شـده 

اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در حدیـث، عبـارِت »ُبنـی اإلسـالم« آمـده ] ونـه عبـارِت 

کـه[ سـخن از بنـای اسـالم اسـت و نـه بنـای ایمـان!  »بنـی اإلیمـان«، معلـوم می شـود 

]بـه دیگـر معنـا[، آنکـس کـه یکـی از این ارکان را رها کند، اسـالم ندارد نه آنکه گمان 
کنیـم اسـالم دارد، ولـی ایمـان نـدارد«. 4 

1. لوامع صاحبمرانی مشهور بم شرح فمیم، ج ۶، ص1۵۴-1۵۳.
۲. الممنعة، ص۳۴.

۳. مولـــی محمـــّ صالح، معـــروف بم مولـــی صالـــح مازنّرانی، فرزنـــّ احمّ بن شـــمس  الّین 
طبرســـی، ســـروی، مازنّرانی اســـت. وی دانشـــمنّی پارســـا، زاهّ، محمق، جامع معمول و 
منمـــول و دارای اخـــالق فاضلـــم و صفـــات حمیّه بود. لمبش حســـام الّین بود. وی شـــوهر 

ّ باقر مجلســـی و دامـــاد مولی محمّدمی مجلســـی بود.  مـــم محمد خواهـــر عالد

 ۴. »و بناء االســـالم بعّها علی خمس دل علی أن من درك منها شـــیئا خرج من االســـالم و دخل 
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همچنین در بارۀ این حدیث مهم، نکات زیر قابل تأمل اند:

ک« در بسـیاری از موضوعات  1- در زندگی انسـان ها، بحث »شـاخص« یا »مال

مطـرح اسـت. بـرای مثـال، تابلـوی راهنمایـی، یـک شـاخص اسـت که هـر راننده ای 

می بایسـت خـود را بـا آن تطبیـق دهد.

سـتارۀ قطبـی، شـاخصی بـرای شناسـایی جهـت شـمال اسـت و عـدد خاصی، 

یتامیـن در برگـۀ آزمایش. یـادِی یـک و شـاخص کمبـود یـا ز

کـه بـدون توجـه بـه آنان، نمی تـوان مّدعـی بود که  شـاخص ها آنقـدر ُپـر اهمّیتنـد 

کنترل   مسـیر را درسـت رفته ایم. نمی توان بی توّجه به شـاخص جهانِی توّرم، ادعای 

توّرم را داشت.

ماننـد هـر مسـئلۀ دیگـر، خداونـد نیـز بـرای دیـن خـود شـاخصی قرار داده اسـت. 

نمی تـوان بـی عنایـت بـه ایـن شـاخص الهـی، اعمالـی انجـام داد، در پـِی اطاعـت از 

افـرادی بـود و سـپس، ادعـای دیـن داری کرد.

ی از رسـوالن الهی؟مهع؟ و جانشـینان  شـاخص دینداری نزد خدای متعال، پیرو

بـر حـق ایشـان، در هـر عصـر و زمانـی اسـت. چـه اّمـت موسـی؟ع؟ باشـی و چـه اّمـت 

حضـرت مصطفی؟ص؟! 

ٌم <؛   وٌر َرح�ی �ز ُه عزَ
َ
م َوالّل

ُ
ك و�بَ �ز م �زُ

ُ
ك

َ
� ل �زِ عز َ ُه َو�ی

َ
ُم الّل

ُ
ك ݠݠٮب ح�بِ ُ عو�زىی �ی ݠݠٮبِ

ا�ةَّ َه �زَ
َ
و�زَ الّل ِح�بّ

م �ةُ ݠݠٮةُ �ز ُك�ز ل اإِ
>�ةُ

ی کنید! تا خدا )نیز( شـما را  یـد، از مـن پیـرو گـر خـدا را دوسـت می دار یعنـی: »بگـو: ا

گناهانتان را ببخشـد؛ و خدا آمرزنده مهربان اسـت«. دوسـت بدارد؛ و 

 في الکفر و انما قال بنی االسالم و لم یمل بنی االیمان لئال یتوهم أن التارك داخل في االسالم«؛ 
شرح الکافي_ األصول و الروضة )للمولی صالح المازنّراني(، ج ۸، ص۹1. 
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گــر پیــرو و دنبالــه رو حّجت الهــی باشــی، در دایرۀ  بــر اســاس ایــن شــاخص الهــی، ا

گناهانــت راهــی بــرای بخشــایش  دیــن داری قــرار داری، اعمالــت ارزشــمند اســت و 

 خواهد داشت. در غیر این صورت و با فاصله گرفتن از شاخص اصلی، دین داری ات 

مورد پذیرش نخواهد بود.

کـه تنهـا توّجـه و پذیـرش ایـن شـاخص  2- از سـویی دیگـر، نبایـد تصـور داشـت 

کوشـیدن در راِه درسـت انجـام دادن عمـل، نیـازی نیسـت؛ بلکـه  کافـی اسـت و بـه 

پیشـوایان معصـوم مـا؟مهع؟، همـواره پیـروان خـود را بـه ایـن مهـم متذّکـر می کردنـد و 

امیـر  کـه پیشـوای متقیـان،  برنامـه داشـتند. چونـان  را در  الهـی  تقـوای  بـه  سـفارش 

فرمودنـد: مؤمنـان؟ع؟ 

ـٍة َو َسـَداد...«؛  یعنـی: »...مـرا با ورع و کوشـش 
َ

ِعیُنوِنـي ِبـَوَرٍع َو اْجِتَهـاٍد َو ِعّف
َ
»...أ

کدامنـی و درسـتی یـارى کنید...«. در عبـادت، و پا

3- علمای شـیعه نیز، با تأسـی از سـیرۀ معصومین؟مهع؟، بر این مهم که شـاخص 

کیـد می کردنـد  اصلـِی پذیـرش عبـادات، معرفـت و اطاعـت از حّجـت الهـی اسـت تأ

کوشـش در انجـام عبـادات تشـویق می نمودنـد. بـرای نمونـه، رئیـس  و از سـویی، بـه 

المحدثیـن شـیخ صـدوق، بـا نوشـتِن کتـاب »فضائل الشـیعه«، شـاخص اصلـی و با 

نگاشـتن کتـاب »صفـات الشـیعه«، رویکـرد دوم را مدنظـر قـرار داده اسـت.

7. اهمّیت معرفت امام

در جایـی کـه مسـئلۀ امامـت، از چنین اهمّیتی برخوردار اسـت که معتقد نبودن 

به آن، انسان را از دایرۀ ایمان و بلکه اسالم خارج می سازد، اعتراف به این اصل مهم 

 پـس از شـناخت آن و معرفـت بـه ایـن اصـل مهـم پـس از اقـرار بـه آن، مهم تریـن وظیفـۀ 

هـر مسـلمانی اسـت. از ایـن روسـت کـه شـیخ صـدوق، با سـندی عالی از امام حسـن 
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عسـکری؟ع؟ بـه نقـل از اجـداد طاهرینشـان نقل می کنند کـه فرمودند:

ــّيِ  ــو َعِل ُب
َ
ــي أ َثِن

َ
 َحّد

َ
ــال ــُه َق ــَحاَق َرِضــَي اهلُل َعْن ــِن ِإْس ــَم ْب ــُن ِإْبَراِهی ــُد ْب ــا ُمَحّمَ َثَن

َ
»َحّد

 َســِمْعُت 
ُ

َس اهلُل ُروَحــُه َیُقــول
َ

َعْمــِرّيَ َقــّد
ْ
ــَد ْبــَن ُعْثَمــاَن ال  َســِمْعُت ُمَحّمَ

َ
ــاٍم َقــال ْبــِن َهّمَ

َي  ــِذي ُرِو
َّ
َخَبــِر ال

ْ
َنــا ِعْنــَدُه َعــِن ال

َ
؟امهع؟ َو أ َحَســُن ْبــُن َعِلــّيٍ

ْ
ــٍد ال ُبــو ُمَحّمَ

َ
ِبــي َیُقــول : ُســِئَل أ

َ
أ

 
َ

ّن
َ
ــِة. َو أ ِقَیاَم

ْ
ــْوِم ال ــی َی

َ
ــِه ِإل ِق

ْ
ــی َخل

َ
ــٍة هلِلَِّ َعل ــْن ُحّجَ ــو ِم

ُ
 َتْخل

َ
ْرَض ال

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
َعــْن آَباِئــِه؟مهع؟، أ

ــًة...«؛1 یعنــی: »و علــّی بــن هّمــام  ــْم  َیْعــِرْف  ِإَمــاَم َزَماِنــِه َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهِلّیَ
َ
َمــْن  َمــاَت  َو ل

کــه می گفــت: از پــدرم  گویــد: از محّمــد بــن عثمــان عمــرّى_ قــّدس اهلل روحــه_ شــنیدم 

کــه از آن حضــرت از خبــرى  کــه می گفــت: مــن نــزد امــام عســکرّى؟ع؟ بــودم  شــنیدم 

کــه از پــدران بزرگــوارش روایــت شــده اســت پرســش کردنــد کــه زمیــن از حّجــت الهــی بــر 

کــه بمیــرد و امــام  زمانــش را نشناســد  کســی  خالیــق تــا روز قیامــت خالــی نمی مانــد و 

بــه مــرگ جاهلّیــت درگذشــته اســت«.

ایــن روایــت شــریف، بــا تواتــر معنــوی از رســول خــدا؟لص؟ نــزد شــیعه و ســّنی 

ــن مغیــره از امــام صــادق؟ع؟ چنیــن نقــل می کنــد:  گــزارش شــده اســت.2 حــارث ب

 اهلِل؟لص؟: »َمـــْن مـــاَت الَیْعـــِرُف ِإماَمـــُه 
ُ

 َرُســـول
َ

ِبـــی َعْبـــِداهلِل؟ع؟ قـــال
َ
ـــُت أِل

ْ
»ُقل

ــِرُف  ــًة الَیْعـ ـ ْو جاِهِلّیَ
َ
ــالَء أ ــَة َجْهـ ـ ــُت: جاِهِلّیَ ـ

ْ
ــْم، ُقل : َنَعـ

َ
ــال ــًة«؟ قـ ـ ــًة جاِهِلّیَ ــاَت ِمیَتـ مـ

َو َضـــالٍل«؛3 یعنـــی: »بـــه ابوعبـــداهلل ]امـــام  ِنفـــاٍق  َو  ُکْفـــٍر  ـــَة  : جاِهِلّیَ
َ

قـــال ِإماَمـــُه؟ 

ــرد و  ــه بمیـ کـ ــی  ــد: »کسـ ــدا؟لص؟ فرمودنـ ــول خـ ــا رسـ ــردم: آیـ کـ ــرض  ــادق؟ع؟[ عـ صـ

ـــم:  گفت ـــد: آری.  ـــت«؟ فرمودن ـــه اس ـــا رفت ـــی از دنی ـــرگ جاهل ـــه م ـــد ب ـــش را نشناس امام

کمال الّین و دمام النعمة، ج ۲، ص۴۰۹، ح۹.  .1
ـــرای مطالعـــم بیشـــتر ر.ک: الغّیـــر، ج 1۰، ص ۳۵۸-۳۶۰؛ رهایـــی از مـــرگ جاهلـــی، مهـــّی   ۲. ب

فمیم ایمانی.
کافی، ج1، ص ۳۷۷، ح ۳.  .۳
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کفـــر  ـــد: جاهلیـــت  کـــه امامـــش را نشناســـند؟ فرمودن ـــا جاهلیتـــی  کامـــل ی جاهلیـــت 

گمراهـــی«. و نفـــاق و 

 نوعًا در فرهنگ عموم، منظور از جاهلّیت، آلودگی به انواع فسـق و فسـاد اسـت

  ولیکن، در این روایت مقصود از مرگ جاهلی، مرگ در حالِت کفر و نفاق و گمراهی 

یارویی با دین است.  و بیخبری از دین و بلکه رو

پیامبـر از رسـالت  از اسـالم،  فـرد عـادی در عصـر جاهلّیـت پیـش  یـک  از  گـر   ا

خدا؟لص؟  که قرار است ده سال آینده مبعوث شود، بپرسیم، او در جهل محض به 

که امام منصوب از جانب خدا   سر می برد. همین طور است میزان بهره مندی فردی 

را به امامت نپذیرفته درحالی که اّدعای مسلمانی دارد.

بـر  فـراوان اسـالم  کیدهـای  این گونـه روایـات و مانندهـای بسـیار آن، ضـرورت تأ

شـناخت امـام را بـه خوبـی آشـکار می کند و روشـن می سـازد کـه معرفت امـام، از آن رو 

کـه می بینیـم  کـه مقدمـۀ پیـروی و اطاعـت از اوسـت. از همیـن روسـت  اهمیـت دارد 

زمانـه«،  امـام  یعـرف  لـم  »و  تعبیـر  کنـار  در  مـات«،  »مـن  روایت هـای  از  بسـیاری  در 

عبارت هایـی چـون »و لیـس علیـه إمـام«1 یـا »و لیـس لـه إمـام«2 یـا »و لیـس لـه إمـام 

یأتـّم بـه«،3 »و لیـس لـه إمـام یسـمع لـه و یطیـع«4 و در تعابیـر اهـل تسـّنن: »و لیـس علیه 

کـه همـۀ آنهـا بـر مقـّدم بـودن معرفـت  طاعـة«5، »و لیـس فـی عنقـه بیعـة«6 آمـده اسـت 

1. الکافی، ج 1، ص ۳۷۶، ح 1.
۲. همان، ح۲.

۳. دفسیر عیاشی، ج ۲، ص 1۸۵، ح 1۶۹۹.
۴. اإلختصاص، ص ۲۶۸و۲۶۹.

۵. مجمع الزوائّ، ج ۵، ص ۲۲۳.
قوال و األفعال، ج 1، ص 1۰۳، ح ۲۶۳. کنزالعمال فی سـنن األ  .۶
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برای پیروی و اطاعت از امام به عنوان شرط نجات و رستگاری داللت می کند.

حکمـت  کـه  می آیـد  بـر  چنیـن  معصومیـن؟مهع؟  روایـات  فحـوای  از  هم چنیـن، 

آفرینـش انسـان، رسـیدن بـه مقـام معرفت خداسـت. ایـن معرفت حاصل نمی شـود 

مگـر بـه معرفـت امـام و حّجـت عصـر؟ع؟؛ زیـرا امـام، آینـه تمـام نمـای حـق و واسـطه 

شـناخت خداسـت. بـرای نمونـه، حضـرت اباعبـداهلل؟ع؟ می فرماینـد:

 ِذکـُرُه، مـا َخلـَق الِعبـاَد ِإاّل ِلَیعِرفـوُه فـِإذا َعَرفـوُه َعَبـُدوُه 
َ

 اهلَل، َجـّل
َ

َهـا النـاُس! ِإّن ّیُ
َ
»أ

ِعبـاَدِة ماَسـواُه«؛ یعنـی: »هـان ای مـردم! همانـا  َعـن  ِبِعباَدِتـِه  َعَبـُدوُه اسـَتغَنوا  َفـِإذا 

خداونـد بـزرگ بـاد یـاد او بنـدگان را نیافریـد مگـر بـرای اینکـه او را بشناسـند. پـس 

هـرگاه او را بشناسـند، او را بپرسـتند و هـرگاه او را بپرسـتند، بـا پرسـتش او، از بندگـی 

هـر آنچـه جـز خداسـت، بی  نیـاز شـوند«. مـردی پرسـید: ای فرزنـد رسـول خـدا، پـدر 

ُکّلِ َزمـاٍن  هـِل 
َ
و مـادرم فدایـت، معرفـت خـدا چیسـت؟ حضـرت فرمودنـد: »َمعِرَفـُة أ

کـه  کـه اهـل هـر زمانـی، امامـی را  یِهـم طاَعُتـُه«؛1 »ایـن اسـت 
َ
ـِذی َیِجـُب َعل

َّ
ِإماَمُهـُم ال

بایـد از او فرمـان برنـد، بشناسـند«.

8. معرفت امام به چه معناست

کـه معرفت امـام، عبارت  آن چـه از مجمـوع روایـات بـه دسـت می آیـد، آن اسـت 

است از:

1- شناخت امام به نسب و حسب او )شناخت شخصّیت حقیقی امام(

ـم هسـتی و شـناخت وظایـف مـا نسـبت بـه او 
َ
2- شـناخت جایـگاه امـام در عال

)شـناخت شـخصّیت حقوقـی امام(

1. علل الشرایع، ج1، ص ۹.
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شـــیخ صـــدوق؟حر؟ در تأیید این مطلـــب مهم، دربـــاره ضرورت معرفـــت امام و 

کـــه هـــر مســـلمان باید در مـــورد امام خـــود بدانـــد، می نویســـد: » بر مـــا واجب  آنچـــه 

که درود خـــدا بر آنان بـــاد، با نام ها  کـــه پیامبر ]اســـالم[ و امامان پـــس از او را  اســـت 

کـــه بر مـــا الزم آمده اســـت و  و ویژگی هایشـــان بشناســـیم. ایـــن امـــر واجبـــی اســـت 

کـــس را در مـــورد آن نمی پذیرد، خـــواه جاهل ]قاصر[ باشـــد و  خداونـــد عـــذر هیـــچ   
مقّصر«.1 ]جاهـــل[  خواه 

کتـاب ارزشـمند مکیـال   المـکارم، مـراد و مقصـود از »معرفـت امـام« را  نویسـندۀ 

کیـد شـده اسـت، چنیـن توضیـح می دهـد:  کـه در روایـات بـر آنهـا تأ

کـه امامـان مـا؟مهع؟، تحصیـل آن را نسـبت  »بـدون تردیـد، مقصـود از شـناختی 

کـه مـا آن حضـرت را چنان کـه هسـت  بـه امـام زمانمـان امـر فرموده  انـد، ایـن اسـت 

کـه ایـن شـناخت سـبب در امـان مانـدِن مـا از شـبهه های  گونـه   ای  بـه  بشناسـیم، 

گمـراه   کننـدۀ مدعیـان دروغیـن باشـد. چنیـن  ُملحـدان و مایـۀ نجاتمـان از اعمـال 

شـناختی تنهـا بـه وسـیلۀ دو امـر بـه دسـت می آیـد: شـناختن شـخص امـام بـه نـام و 

نسـب و دوم، شـناخت ویژگی هـای او. بـه دسـت آوردن ایـن دو شـناخت، از اهـّم 
اسـت«.2 واجبـات 

بـه دو  نمونـه،  بـرای  دارنـد، می تـوان  اشـاره ای  نکتـه  ایـن دو  بـر  کـه  احادیثـی  از 

کـرد: اشـاره  ذیـل  حدیـث 

َتّمُ ِبَنْعِتِه  
ْ
ِذي ِبـِه َیأ

َّ
َماِم ال ِ

ْ
1- از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »...َو َبْعـَدُه َمْعِرَفُة اإل

1. الهّایة ]فی االصول و الفروع[، ص ۲۸ و ۲۹.
۲. مکیال المکارم فی فوایّ الّعا للمائم، ج ۲، ص 1۰۷.
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َو ِصَفِتـِه  َو اْسـِمِه...«؛1 یعنـی: »... و بعـد از آن، معرفـت امامـی اسـت که امامت او را 

که ویژگی و صفت و اسـم او را بشناسـد...«. پذیرفته اسـت 

یـارت حضـرت علـی بن موسـی  کـه در فضیلـت ز 2- از امـام صـادق؟ع؟، آنـگاه 

حّقـش«،  بـه  شـناخت  بـا  ـِه:  ِبَحّقِ »َعاِرفـًا  معنـای  در  می گوینـد،  سـخن  الّرضـا؟امهع؟ 

فرمودنـد:

ْیَهـا َعاِرفـًا 
َ
َهـا ُطـوُس َمـْن َزاَرُه ِإل

َ
 ل

ُ
ْرِض ُخَراَسـاَن ِفـي َمِدیَنـٍة ُیَقـال

َ
»ُیْقَتـُل َحَفَدِتـي ِبـأ

ـُت 
ْ
َکَباِئـِر ُقل

ْ
ْهـِل ال

َ
َکاَن ِمـْن أ ـَة َو ِإْن  َجّنَ

ْ
ُتـُه ال

ْ
ْدَخل

َ
ِقَیاَمـِة َو أ

ْ
ُتـُه ِبَیـِدي َیـْوَم ال

ْ
َخذ

َ
ـِه أ ِبَحّقِ

یٌب َشـِهیٌد َمْن َزاَرُه  اَعِة َغِر ُه ُمْفَتـَرُض الّطَ
َ
ّن
َ
ـُم أ

َ
 َیْعل

َ
ـِه َقال ـُت ِفـَداَك َو َمـا ِعْرَفـاُن َحّقِ

ْ
ُجِعل

ِن اْسُتْشـِهَد َبْیَن َیَدْي َرُسـوِل  ْجَر َسـْبِعیَن َشـِهیدًا ِمّمَ
َ
 أ

َ
ْعَطاُه اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
ِه أ َعاِرفًا ِبَحّقِ

ـی َحِقیَقـٍة«؛2 یعنـی: »یکـی از نوه هـاى مـن در زمیـن خراسـان در شـهرى 
َ
اهلِل؟لص؟ َعل

یـارت کند، من در  بنـام طـوس کشـته می شـود، هـر کس که با شـناخت حّقـش او را ز

گر چه از اهل  روز قیامت او را به دسـت خود می گیرم و به بهشـت داخل می سـازم، ا

گفتم: فدایت شـوم، شـناخت حق او چیسـت؟  گفت:  ى  کبیره باشـد. راو معاصی 

کـه او امامـی واجـب اإلطاعـه اسـت  کـه بدانـد  فرمـود: شـناخت حـق او ایـن اسـت 

کنـد، خـداى یـارت  کـس بـا شـناخت حّقـش او را ز کـه هـر   و غریـب و شهیدیسـت 

ى رسـول خـدا؟لص؟ در دفاع  کـه پیش رو  عـّز و جـّل اجـر هفتـاد شـهید از شـهدائی را 
ى حقیقـت به شـهادت رسـیده اند بـه او عطـا می کند«.3 از او، از رو

ثني عشر، ص۲۶۳.  ئمة اإل ثر في النص علی األ کفایة األ  .1
۲. األمالي)للصّوق(، ص1۲1؛ بحار األنوار، ج ۹۹، ص۳۵.

کـم هنـوز چشـم بـم جهـان  کیـّ امـام صـادق؟ع؟ بـر معرفـت نـوۀ خـود امـام رضـا؟ع؟  ۳. شـایّ دأ
کـرد. کـم در آینـّه قـّ علـم خواهنـّ  نگشـوده انّ، بـم جهـت ابطـال عمیـّۀ واقفـم اسـت 
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کــه در زمــرۀ اعتقــادات الزم در ایــن  نکتــۀ دیگــر آن کــه عبــارِت »غریــب« و »شــهید« 

روایــت ذکــر شــده اســت، اشــاره بــه شــناخت دشــمنان ایشــان _ اصــل برائــت_ و نشــان 

از اهمّیــت جایــگاه تبــّری در اعتقــادات شــیعی دارد.

از آن چــه گذشــت، ضــرورت تــداوم حّجــت، نصــب و تعییــن آن از ســوی خداونــد 

متعــال، اهمّیــت جایــگاه امامــت و اهمّیــت معرفــت او و نیــز معنــای ایــن معرفــت بــه 

اجمــال روشــن شــد. 

 در صفحات آتی، دربارۀ این عناوین و عناوین دیگِر مرتبط با معرفت به تفصیل 

سخن خواهد رفت.
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روایت اّول: حّجت الهی )امام(، حافظ دین خدا

کــه از خــواص اصحــاب چهــار امــام معصــوم؟ع؟ ]از امــام رضــا  فضــل بــن شــاذان1 

ــام حدیــث علــل  ــا ن کــه ب ــوده اســت، روایتــی طوالنــی _  ــا حضــرت عســکری؟مهع؟ [ ب ت

ــت مــواردی از عقایــد و احــکام 
ّ
مشــهور اســت _ نقــل می کنــد. ایــن روایــت بیــان عل

کــه مــن تمــام ایــن  شــرعی اســت. فضــل بــن شــاذان در پایــان حدیــث اظهــار مــی دارد 

ــی  ــون در متن کن ــنیده ام و ا ــا؟ع؟ ش ــرت رض ــف از حض ــس مختل ــب را در مجال مطال

کــه از  پیوســته ارائــه می کنــد.2 در ضمــن ایــن حدیــث، از امــام رضــا؟ع؟ نقــل می شــود 

ایشــان پرســیدند: چــرا ]خداونــد متعــال[ اولــی األمــر ]را[ قــرار داد و طاعتشــان را واجــب 

فرمــود؟ در پاســخ فرمودنــد:

ـی َحـّدٍ 
َ
ـا َوَقُفـوا َعل ّمَ

َ
ـَق ل

ْ
َخل

ْ
 ال

َ
ّن

َ
َکِثیـَرٍة. ِمْنَهـا، أ ـٍل 

َ
متـن ]بخـش اّول[: »ِقیـَل ِلِعل

کتـاب  کـرد بـم  ت »فضـل بـن شـاذان«، می دـوان رجـوع  1. بـرای مطالعـۀ بیشـتر پیرامـون شـخصید
کـم  کتاب هایـی اسـت  کـم یکـی از بهتریـن  »خورشـیّ شـرق« نوشـتۀ مهـّی بیـات مختـاری 

پیرامـون وی بـم رشـتۀ دحریـر درآمـّه اسـت.
ضـا؟ع؟ نمل کرده  ۲. دمـام ایـن حّیـث را شـیخ صـّوق در کتـاب علـل الشـرایع و عیـون اخبار الرد

است.
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ـْم َیُکْن َیْثُبُت 
َ
 ِلَمـا ِفیـِه ِمـْن َفَسـاِدِهْم ل

َ
َحـّد

ْ
ْوا َذِلـَك ال

َ
 َیَتَعـّد

َ
ْن ال

َ
ِمـُروا أ

ُ
َمْحـُدوٍد َو أ

ِبیَح 
ُ
َوْقِف ِعْنَد َما أ

ْ
ُهْم ِبال

ُ
ُخذ

ْ
ِمینًا َیأ

َ
ْیِهْم ِفیـِه أ

َ
ْن َیْجَعـَل َعل

َ
 ِبـأ

َّ
 َیُقـوُم ِإال

َ
َذِلـَك َو ال

ْم َیُکْن َذِلَك 
َ
ْو ل

َ
ُه ل

َ
ّن
َ
ْیِهـْم أِل

َ
ُخوِل ِفیَما َخَطَر َعل

ُ
ي َو الّد َعـّدِ ُهـْم َو َیْمَنُعُهـْم ِمـَن الّتَ

َ
ل

مـًا  ْیِهـْم َقّیِ
َ
َتـُه َو َمْنَفَعَتـُه  ِلَفَسـاِد َغْیـِرِه َفَجَعـَل َعل

َّ
ذ

َ
 َیْتـُرُك ل

َ
َحـٌد ال

َ
ـَکاَن أ

َ
ِلـَك ل

َ
َکذ

 َنِجـُد ِفْرَقـًة 
َ

ـا ال
َ
ّن
َ
ْحـَکاَم َو ِمْنَهـا أ

َ ْ
ُحـُدوَد َو األ

ْ
َفَسـاِد َو ُیِقیـُم ِفیِهـُم ال

ْ
َیْمَنُعُهـْم ِمـَن ال

ُهْم ِمْنُه 
َ
 ل

َ
 ُبّد

َ
ـٍم َو َرِئیٍس ِلَما ال  ِبَقّیِ

َّ
ـِل َبُقوا َو َعاُشـوا ِإال

َ
ِمل

ْ
ـًة ِمـَن ال

َّ
 ِمل

َ
ِفـَرِق َو ال

ْ
ِمـَن ال

ُم 
َ
ا َیْعل َق ِمّمَ

ْ
َخل

ْ
ْن َیْتُرَك ال

َ
َحِکیـِم أ

ْ
ـْم َیُجْز ِفي ِحْکَمِة ال

َ
ْنَیـا َفل

ُ
یـِن َو الّد ْمـِر الّدِ

َ
ِفـي أ

ـُموَن ِبِه َفْیَئُهْم  ُهْم َو ُیَقّسِ وَن ِبِه َعُدّوَ
ُ
 ِبِه َفُیَقاِتل

َّ
ُهْم ِإال

َ
 ِقَواَم ل

َ
ُهْم ِمْنُه َو ال

َ
 ل

َ
 ُبّد

َ
ُه ال

َ
ّن
َ
أ

وِمِهْم«.
ُ
ُهـْم ُجُمَعَتُهـْم َو َجَماَعَتُهـْم َو َیْمَنُع َظاِلَمُهْم ِمـْن َمْظل

َ
َو ُیِقیـُم ل

ت هاى بسیار. از آن جمله آن که: مردم همین 
ّ
ترجمه: »گفته می شود براى عل

کـه در قانـون، حـد معّیـن و مشـّخصی برایشـان معلـوم شـد و مأمـور شـدند کـه 

کشـیده نشـوند. ایـن امـر سـامان نیابـد جـز  از آن تجـاوز ننماینـد تـا بـه فسـاد 

بـه اینکـه خداونـد در مـورد آن قانـون، فـردی شایسـته و امیـن بـر آنـان بگمـارد 

تـا وى ایشـان را از تعـّدى و تجـاوز از قانـون، بـازدارد و نگـذارد در ممنوعـات 

گـر ایـن چنیـن نبـود، هیچ کـس از آنچه  داخـل شـوند و بـه فسـاد گراینـد؛ زیـرا ا

ت خـود را می یافـت و منفعتـی بـراى خویـش در آن می دیـد، دسـت 
ّ

در آن لـذ

گرچه به فسـاد دیگرى تمام شـود. پس  بر نمی داشـت و خوددارى نمی نمود، 

خداونـد بـراى آنـان قّیـم و سرپرسـت قرار داد تا آنـان را از تباهی جلوگیرى کند 

ـف عقوبـت نمایـد و حـد زنـد و احـکام را برقـرار دارد.
ّ
و در صـورت تخل

 و دیگر این که، ما هیچ گروه دینی و غیر دینی را نمی یابیم که به حیات و زندگی 

گزیِر خود در دین  اجتماعـی خـود ادامـه داده باشـند، مگـر این که برای امـور نا
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کـه حکیـم  و دنیـا، سرپرسـت و رئیـس دارنـد. پـس در حکمـت بـارى تعالـی 

اسـت، جایـز نیسـت کـه خلـق را بـدون رئیـس و سرپرسـتی کاردان رهـا کنـد؛ 

گـردد، و بقـا و  بـا اینکـه می دانـد چـاره اى از تعییـن آن نیسـت و بایـد انتخـاب 

دوام بـراى بقـاى خلـق، بـدون پیشـوا میّسـر نیسـت، و بـا او و فرمانـش دشـمن 

را می راننـد، و امـوال عمومـی را قسـمت می کننـد، نمـاز جمعـه و عبـادات 

اجتماعـی را بـه امامـت او انجـام می دهند، و اوسـت که دسـت سـتمکار را از 

ظلـم بـه مظلـوم کوتـاه می کنـد«.

نکات: 

کـــه حـــوزۀ  1- نکتـــۀ قابـــل تأّمـــل در ایـــن روایـــت، اشـــاره بـــه ایـــن ســـؤال مهـــم اســـت 

کجاست؟!   دین، 

یکـــی از محورهـــاى بســـیار مهـــِم مباحـــث جدیـــد کالمـــی، رابطـــۀ دین و دنیاســـت. 

گروهـــی وظیفـــۀ دیـــن را فقـــط امـــرى »ایـــن جهانـــی« می داننـــد و آن را دنیـــوى محـــض 

ى و بیگانـــه از صحنه هـــاى جوامـــع  گـــروه دیگـــر، آن را اخـــرو  تفســـیر می کننـــد و 

ـــه  ک ـــی  ـــیر خاص ـــه تفس ـــه ب ـــا توج ـــز، ب ـــروه نی گ ـــن دو  ـــک از ای ـــر ی ـــته اند. ه ـــرى پنداش بش

کوچکتـــرى تقســـیم  گروههـــاى  کـــردن آن دارنـــد، بـــه  ى  ـــا اخـــرو از دنیـــوى بـــودن دیـــن ی

شـــده اند.

کریم براى انبیاء؟مهع؟ اهدافی ذکر شده است: دعوت به معاد اندیشی،1  در قرآن 

ۥݨٓ ِا�زّٖٓى  هݨُ �ݨݨُ ْ �یݩݧ
ٍ� عزَ ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ْم ِم�زݨْ ِاݡلݧ

ُ ݧ
ك

ݦَ
َه مٰا ل ُدوا اللّٰ ْوِم اْع�بُ ٰا �ةَ ٰاَل �ی �ة ِمٖ� �زَ ْ وݧ ا ِالٰى �ةَ ُو�ݡً ݧ ٰا �ݩزݧ �ز

ْ
ْرَسل

َ
ْد ا َ ةݧ �ݧ

َ
1. ماننـّ أعـراف: ۵۹: >ل

ٍم<؛ یعنـی: »بـم یمیـن، نـوح را بـم سـوی قومـش فرسـتادیم، پـس  �ی ٖ ݭٍ َع�ز ݫ ݢمݫ ݢ ْ وݨݧ ݦَ �بَ �ی اٰ ْم َع�ز
ُ
ك �یْ

َ
�زُ َعل اٰ �ز

َ
ا

کـم شـما را جـز او معبـودی نیسـت، مـن قطعـًا از  بـم آنـان گفـت: ای قـوم مـن! خـّا را بپرسـتیّ، 
زی بـزرگ بـر شـما می درسـم«. عـذاب رو
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دعوت به یکتاپرستی و امر به اطاعت از رسوالن الهی،1 تعلیم حکمت،2 دعوت 

کتاب،4 دعوت به عدالت اجتماعی و اجراى آن5 و نجات انسانها  به تقوا،3 تعلیم 
از غل و زنجیر.6

کنیـّ  <؛ یعنـی: »کـم خـّا را بپرسـتیّ و از او پـروا  ِ و�زݫ ُ عݧ ی ݫ ٖط�ݫ
َ
وهݩُ َوا ةُ �ݧ

َه َوا�ةَّ ُدوا اللّٰ �زِ اْع�بُ
َ
1. ماننـّ نـوح: ۳؛ >ا

و از مـن اطاعـت نماییـّ«.

ِهْم  �یْ
َ
وا َعل

ُ
ل ݨْ ݩݩةݧ ݠݠٮݧ یَ ِسِهْم �ݫ زُ �ݧ ݩزݨْ �ݧ

َ
ا ِم�زݨْ ا

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ مݦْ َرسݧ هݪِ �ی َ �زٖ َع�ݒ َ �زَ ِا�زْ �ب �ی ِم�زٖ ݨْ ُموئݧ

ْ
ى ال

َ
ُه َعل ْد َم�زَّ اللّٰ َ ةݧ �ݧ

َ
۲. ماننـّ آل عمـران: 1۶۴؛> ل

<؛ یعنی: »یمینًا خّا  �زٍ ݬٖ�ی ݫ لٰاٍل ُمٮبݫ ی صزَ �زٖ
َ
ُل ل ْ �بݧ

زُوا ِم�زݨْ �ةَ ݧ ݨݨْ كٰا�ݧ �ةَ ِاَو�زݧ َ مݧ
ݨْ
ِحك

ݨْ
ٰا�بَ َوال �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
ُمُهُم ال ِ ݫ

ّ
َعل ُ ْم َو�ی هݭِ �ی ٖ ݫ ݫ ّݫ ݧ ݣݣكݧ َ �ݦݩݩزݩݧ یݦݩُ ٖ� َوݥ�ݫ ٰا�ةِ �ی ءاٰ

ـت نهـاد کـم در میـان آنـان پیامبـری از خودشـان برانگیخـت کـم آیـات او را بـر آنان  بـر مؤمنـان مند
کتـاب و حکمـت بـم آنـان  کشـان می کنـّ، و  می خوانـّ و ]از آلودگی هـای فکـری و روحـی[ پا

کـم آنـان پیـش از آن در گمراهـی آشـکاری بودنـّ«. می آمـوزد، و بـم راسـتی 
کـم برادرشـان نـوح بـم  <؛ یعنـی: »هنگامـی  و�زَ ُ ةݧ �ݧ

ݩةَّ ݠݠٮݧ لٰا �ةَ
َ
ُوٌح ا ݩزݧ مݨْ �ݧ ُ وهݨݧ ُ ݧ حزݧ

َ
ݨْ ا ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
ٰاَل ل ۳. ماننـّ شـعراء: 1۰۶؛>ِا�زْ �ة

آنـان گفـت: »آیـا دموا پیشـم نمی کنیـّ؟!«.
�ةَ  َ مݧ

ݨْ
ِحك

ݨْ
َوال ٰا�بَ  �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال ُمُهُم  ِ ݫ

ّ
َعل ُ َو�ی َك  ٰا�ةِ �ی ِهْم ءاٰ �یْ

َ
َعل وا 

ُ
ل ݨْ ݩݩةݧ ݠݠٮݧ یَ �ݫ ݨݨْ  ݨُمݨݧ هݧ ݩزݨْ ِم�ݧ ا 

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ َرسݧ مݦْ  هݪِ �ی �زٖ  

ݨْ َ�ݒ ݧ ݧ عݧ ْ ݨݧ ا�ب وݦَ ٰا  ݠݠٮز َّ >َر�ب بمـــره: 1۲۹؛   ۴. ماننـــّ 
ُم<؛ یعنـــی: »پـــروردگارا! در میـــان آنـــان پیامبـــری از خودشـــان برانگیـــز،  �ی ٖ ݫ َحكݫ

ݨْ
�زُ ال �ی ٖ �ز

َ عݧ
ْ
زْ�ةَ ال ںݧ

َ
َك ا

 ِا�زَّ
ݦݦݩݦݦݩۖ

٭ مݦْ ِ هݫ ی ٖ�ݭݫ ݫ ݫ ݫ
ݨّ
ݢك ݢ َ �ݦݩݩزݩݧ یݦݩُ ݥ�ݫ  وݩَ

کتـــاب و حکمـــت بیامـــوزد، و ]از آلودگی هـــای ظاهـــری  کـــم آیـــات دـــو را بـــر آنـــان بخوانـــّ، و آنـــان را 
یـــرا دـــو دوانـــای شکســـت ناپذیـــر و حکیمـــی«. کنـــّ؛ ز کشـــان  و باطنـــی[ پا

ٰاُس  ال�ݩݩݦزݨّ وَم  ݨةُ �ݧ یݨَ ݫ �ݫ ِ لݫ ݤ�زَ  اٰ �ݦݩݩز ٖم�ݭی
ݨْ
َواݠل ٰا�بَ  �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال ُم  ݩݩُ هݧ َ عݧ مݨَ ٰا  �ز

ݨْ
ݢݠل ݢ �ݩزَ ْ �ݦݩزݨݧ

ݦَ
َوا ٰا�ةِ  ِݠݠٮز

ّ یݧ ݫ ٮݫ َ بݧ ݫ �ݫ
ْ
اݠل �بِ ٰا  �ز

َ
ُرُسل ٰا  �ز

ْ
ْرَسل

َ
ا ْد  َ ةݧ �ݧ

َ
>ل ۲۵؛  حّیـّ:  ماننـّ   .۵

ـم و معجزات فرسـتادیم و با ایشـان کتاب 
د
<...؛ یعنـی: »همانـا مـا پیمبـران خـود را بـا ادل

ݦݩݩ
ْسِط٭ �ةِ

ْ
ال  �بِ

گراینّ...«. کردیم دا مردم بم راستی و عّالت  و میزان عّل نازل 

ݩٰ��ةِ  ݧ رݧ ݨْ وݧ
ݭِى ال�ةَّ

ڡݨز َدُهْم  ا ِع�زْ و�بݡً ةُ ݩݧ �ݧ
ݨْ
ُ�ۥ َمك ُدو�زَ بِ ݫ حݫ

َ �ی ی  ٖ �ز
ݩَّ
ال ّیَ  ِ

ّ ݨݧ ݣݣمݧ اݦُ
ْ
ال ّیَ  �بِ

ولݨَ ال�زَّ ُ ݧ سݧ اݠل�ݩّݨَ ُعو�زَ  بِ ݠݠٮݫ
ةَّ ݧ ݧ ٮݧ یَ �ݫ �زَ  �ی ٖ �ز

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

۶. ماننـّ: أعـراف: 1۵۷؛>ا
ُع  َ�زݩَ یݨݧ ݫ َو�ݫ  َ ںئِ�ݒ

ݡٓ
ٰا �ب

ݩݩزَ حݧ
ݨْ
ال ِهُم  �یْ

َ
َعل مݩُ  ِ

�ݨّ َ �ݧ یُ َوݥ�ݫ ٰا�ةِ  ݠݠٮب ِ
ݩّ �یݧ

الّ�َ  ُ ݧ ݩُمݧ ݠهݧ
َ
ل لݩݩُّ  ِ ݫ حݫ ُ ݧ َو�ی  �ِ

َ
ك ُم�زْ

ْ
ال مݨْ َع�زِ  ݩݩݩٰ�هݦݩݩُ ݧ ݧ ݧ هݧ زݨْ ݧ ݠݠٮݩݧ َ َو�ی  ِ َمْعُ�و�ز

ْ
ال �بِ ُهْم  ُم�ݨُ

ݩئْ
ا �یَ ِل  �ی ݬٖ ݫ ݫ حݪبݫ

زْ ݧ ݧ �ݧ اݪݪِ
ݨْ
َوال

َل  ِ �ز
ْ �زݧ
ُ
ا ٓی  ٖ �ز

ݩَّ
ال وَر 

ال�زُّ ُوا  ݩݧ ݧ َعݧ ݨݧ ݧ بݧ ݠݠٮݫ
َوا�ةَّ ݣݣوݤُه  َ��ݦݦُ َو�زَ ݢوݤُه  ݢ ُ ݩݧ رݧ َوَع�زَّ  �ٖ �بِ وا  ُ ݧ َم�زݧ �زَ ءاٰ �ی ٖ �ز

َّ
ال �زَ  

ݦݦݦݩݩۚ
٭ ِهمݨݦْ ݨْ �یݧ

َ
َعل ݩزَ�ةݨْ  ی كٰاںݧ �ةٖ

ݩَّ
اݠل لٰاَل 

عزݨْ
اݨَ

ݨْ
َوال ُهْم  ِاْص�ݨَ ُهمݨݨݦْ  َع�زݨْ

پیـروی  ـی«  »امد پیامبـر  )خـّا(،  فرسـتاده  از  کـم  »همانهـا  یعنـی:  <؛  ِلُ�و�زَ ُم�زْ
ْ
ال ُم  ُ هݧ َِك  ݫ ݩݩݩئݫ ݧ �ݧ

ݡٓ ولٰ
ُ
ا ۥݦݨٓ  �ݦُ ݩَ َمعݧ

کـم نزدشـان اسـت، می یابنـّ؛ آنهـا را  کـم صفادـش را، در دـورات و انجیلـی  می کننـّ؛ پیامبـری 
کیـزه را بـرای آنهـا حـالل می شـمرد،  بـم معـروف دسـتور می دهـّ، و از منکـر بـاز میـّارد؛ اشـیار پا
کـم بـر آنهـا بـود، )از دوش و  کیهـا را دحریـم می کنـّ؛ و بارهـای سـنگین، و زنجیرهایـی را  و ناپا
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 با دقت در این آیات و نیز با مطالعه آیاتی که فواید عمل به دستورهاى انبیا را ذکر 

 کرده است، فهمیده می شود که هدف اصلی از دین الهی، وصول انسان به سعادت 

کمال حقیقی است. معنوى و 

از سـویی، هـر حرکـت ذهنـی و جسـمِی انسـان، آنـگاه کـه تحـت ارادۀ او باشـد یا 

کمـک می کنـد و یـا در مسـیر شـقاوت او قـرار می گیـرد. اعمـال  کمـال حقیقـی او  بـه 

کـه در مسـیر  و افـکار انسـان، سـاختار شـخصیتی او را تشـکیل می دهنـد و آنـگاه 

گیرنـد، انسـان در مرحلـۀ حیوانیـت و در  نفـس و بـه انگیزه هـاى دنیـوِى ِصـرف قـرار 

گر در راسـتاى کمـال و به خاطـر رضایت  نفـع و ضـرر بـا آنهـا هم مسـلک اسـت. ولـی ا

پـروردگار باشـند مقـّرب انسـان خواهنـد بـود.

گر انسان، افکار و اعمال خود را جهتی الهی نبخشد، غفلت به او عارض   پس ا

می شود و سرمایۀ حقیقی خویش ضایع می کند. امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

ــم َیُکــن هــذا 
َ
ــُه إذا ل

َ
ــٍة وُســکوٍن؛ أل ّن ُکّلِ َحَرَک ــِه فــي  ّیَ ــِص الّنِ ــن خاِل ــِد ِم  ِللَعب

َ
ــّد »الُب

الَمعنــی َیکــوُن غاِفــاًل«؛1 یعنــی: »بنــده بایــد در تمام حــرکات و ســکنات خود نّیت 

کار نباشــد، در شــمار  گــر ایــن معنــا در  خالــص ]بــراى خــدا [داشــته باشــد؛ زیــرا ا

غافــالن اســت«.

امام سجاد؟ع؟ نیز، پیرامون نقش قلب و عمل چنین می فرمایند:

ْعَضاِئَنــا َو 
َ
وِبَنــا، َو َحــَرَکاِت أ

ُ
 َهَمَســاِت ُقل

ْ
ٍّ َو آِلــِم، َو اْجَعــل ــ ــی ُمَحمدَ

َ
ِ َعل

د
اللُهــمدَ َفَصــل

 َدُفوَدَنــا َحَســَنٌة 
َ

ــی ال ِســَنِتَنا ِفــي ُموِجَبــاِت َثَواِبــَك َحتدَ
ْ
ل
َ
َهَجــاِت أ

َ
ْعُیِنَنــا، َو ل

َ
َمَحــاِت أ

َ
ل

یش کردنـّ، و از نوری  گردنشـان( بـر مـی دارد، پـس کسـانی کـم بم او ایمان آوردنـّ، و حمایت و یار
کـم بـا او نـازل شـّه پیـروی نمودنـّ، آنـان رسـتگاراننّ«.

1. مصباح الشریعة، ص۵۳.
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َئٌة َنْســَتْوِجُب ِبَها ِعَماَبَك «؛1  یعنی: »خّایا!  َنا َســیدِ
َ
 َدْبَمی ل

َ
َنْســَتِحقدُ ِبَها َجَزاَءَك، َو ال

درود بــر محمــّ و آل او فرســت و چنــان کــن کــم انّیشــم دل و جنبــش انّام و بینش 

گــردد. چنانکــم هیــچ عمــل  گفتــار زبــان مــا، همــم در موجبــات ثــواب دــو  چشــم و 

کار زشــت  کــم موجــب پــاداش ثــواب اســت از دســت مــا بــم در نــرود و هیــچ  نیــک 

کــم ســبب عموبــت دــو باشــّ بــراى مــا نمانــّ«.

کننــده از درگاه  کننــده بــه درگاه الهــی )مقــّرب( و دور  پــس دایــره اعمــال نزدیــک 

گسترده و شامل اعمال مادى و معنوى انسان در دنیا می شود   الهی )مبعد(، بسیار 

و به هر عملی می توان جهت الهی داد. به همین سبب است که پیامبر گرامی؟لص؟  

می فرمایند:

ْکِل«؛2 یعنی: »ای اباذر!
َ ْ
ْوِم  َو األ ی  ِفي  الّنَ ٌة َحّتَ ُکّلِ َشْي ٍء ِنّیَ َك ِفي 

َ
َبا َذّرٍ ِلَیُکْن ل

َ
 »َیا أ

 باید در هر چیزى نیت )الهی( باشد حتی در خوابیدن و خوردن«.

گذشت، مطالب زیر قابل استفاده است: از آن چه 

الف. عمل و فکر بر روح انسان مؤثر است.

گر جهت الهی داشت نزدیک کننده به درگاه الهی است   ب. هر عمل و فکرى، ا

کننده از درگاه الهی است.  گر جهِت نفسی داشت، دور  و ا

کننـده  ج. هیـچ حرکـت و سـکوِن ارادى، از قانـوِن »دورکننـده  بـودن یـا نزدیـک 

بـودن«،  خـارج نیسـت.

که از اراده ناشی شده   بنابراین، هر حالتی چه ذهنی و چه جسمی، در صورتی 

گــر از هــواى  کمــال دارد و ا ى بــه ســوى  گیــرد، رو باشــد و در جهــت فرمــان الهــی قــرار 

1. صحیفم سجادیم، دعاى شماره ۹.
۲. وسائل الشیعة، ج 1، ص۴۸.
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گرفتــه باشــد، در مســیر شــقاوت انســانی قــرار دارد.1 نفــس نشــات 

آن چـه خداونـد متعـال بـه عهـدۀ حجـج الهـی نهاده، پاسـداری از دیـن و دنیای 

کـه، بشـر در مسـیر نزدیک شـدن بـه درگاه الهـی گام بردارد  گونـه ای  مردمـان اسـت بـه 

و در ایـن مسـیر، دیـن و دنیـای خـود را آباد سـازد. 

َحاِفظـًا  ِمینـًا 
َ
أ مـًا  َقّیِ ِإَمامـًا  ُهـْم 

َ
ل َیْجَعـْل  ـْم 

َ
ل ـْو 

َ
ل ـُه 

َ
ّن
َ
أ  ...« دوم[:  ]بخـش  متـن 

َزاَد 
َ
ْحـَکاُم َو ل

َ ْ
ـَنُن َو األ َرِت الّسُ یـُن َو ُغّیِ ـُة َو َذَهـَب الّدِ

َّ
ِمل

ْ
َدَرَسـِت ال

َ
ُمْسـَتْوَدعًا، ل

ُمْسـِلِمیَن؛ 
ْ
ـی ال

َ
ُهوا َذِلـَك َعل ِحـُدوَن َو َشـّبَ

ْ
ُمل

ْ
ُمْبَتِدُعـوَن َو َنَقـَص ِمْنـُه ال

ْ
ِفیـِه ال

َو  ِفِهـْم 
َ

اْخِتال َمـَع  َکاِمِلیـَن  َغْیـَر  ُمْحَتاِجیـَن  َمْنُقوِصیـَن  ـَق 
ْ
َخل

ْ
ال َوَجْدَنـا  ـا 

َ
ّن

َ
أِل

ِلَمـا  مـًا َحاِفظـًا  َقّیِ ُهـْم 
َ
ل ـْم َیْجَعـْل 

َ
ل ـْو 

َ
َفل ْنَحاِئِهـْم 

َ
أ ِت  َتَشـّتُ َو  ْهَواِئِهـْم 

َ
أ ِف 

َ
اْخِتـال

ـَنُن َو  ـَراِئُع َو الّسُ
َ

َرِت الّش ا َو ُغّیِ ّنَ ی َنْحِو َما َبّیَ
َ
َفَسـُدوا َعل

َ
؟لص؟ ل

ُ
ُسـول َجاَء ِبِه الّرَ

ْجَمِعیـن«.2
َ
ـِق أ

ْ
َخل

ْ
َکاَن ِفـي َذِلـَك َفَسـاُد ال یَمـاُن َو  ِ

ْ
ْحـَکاُم َو اإل

َ ْ
األ

گر ]خداوند[ پیشـوائی اسـتوار، امین، حافظ و امانت داری مورد  ترجمه: »... ا

اطمینـان بـراى آنـان قـرار ندهـد، آئین خداوند کهنه گردد، و دیـن از بین برود، 

سـّنت و احـکام دسـتخوش تغییـر خواهـد شـد؛ و بدعتگـزاران در آن ]دیـن[ 

مسـلمانان  بـر  را  آن  و  می کاهنـد  آن  از  ملحـدان  و  نمـوده،  تصـّرف  و  دخـل 

مشـتبه می کننـد، زیـرا مـا دیده ایـم کـه ]غالـِب[ مردم، کوتـه نظـر و نیازمندند و 

گرایش هـا و پراکندگـی در  کامـل نیسـتند، بـه عـالوه، تفاوت هـا و اختـالِف در 

گـر بر آنها سرپرسـتی نگمـارد که نگاهبان  نظـرات وجـود دارد. بدیـن جهـت، ا

1. برگرفتم از ممالۀ رابطۀ دین و دنیا. 
 ۲. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج ۲، ص1۰1؛ این روایت از فضل بن شاذان، با عبارات مشابم دیگری 

نیز نمل شّه است.
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آموزه هـای رسـول خـدا؟لص؟ باشـد، بـه همان گونـه کـه گفتـه شـد، کارشـان به 

کشـیده خواهـد شـد؛ و شـریعت ها و احـکام و سـّنت ها، دسـتخوش  تباهـی 

تغییـر خواهـد شـد. و فسـاد تمـام آفریـدگان در ایـن ]نکتـه[ اسـت«.

نکات: 

 1- خداونـد حکیـم، بـه جهـت حفـظ دیـن از  تحریفات و تغییـرات، در هر عصر 

 حافظ و نگهبانی برای نگاهداری از آن معّین کرده است. از طرفی برخی مخاطبان 

ی از هوای نفس و به نّیت دسـتیابی به اهدافی غیر الهی، اقدام  انبیاء؟مهع؟، با پیرو

کـرده و بـا کمـِک مراجعـه نکـردن مردمان بـه وصّی نبی، بـه اهداف  بـه تحریـف دیـن 

کـه نقل معتبـر و کتاب خـدا نیز  خـود جامـۀ عمـل پوشـانیدند. بـه حکـم عقـل سـلیم 

آن را تأییـد می کنـد، نـه خداونـد سـنِخ خلـق اسـت و نه آفریـدگان مانند خدا!

گویای این حقیقت است: پیام بلنِد آیات قرآن مجید نیز 

ُ� <؛1یعنـی: »...آن خـدای یکتـا را هیـچ  ٖ��ی �بَ
ْ
ُع ال �ی ٖ ݫ مݫ

 َوُهَو الّسَ
ݩۖ
٭ ءݦٌ یݦْ

َ ِلٖه �ݒ
ݨْ َ َكِم�ݒ ْسݧ ݨݧ ݭیݨݧ ݫ ٮݫ

َ
 ...> ݠل

مثل و مانندی نیست و او شنوا و بیناست«.

طبیعتـًا بشـر هیـچ  راهـی بـرای درک شـناخت و عظمـت خداونـد متعـال نـدارد 

گوشـه ای از شـناخت خویـش را بـه مـا  کـه خداونـد متعـال خـود،  مگـر بـه آن مقـدار 

کـه دربـارۀ خداونـد متعـال  برسـاند. بـه همـان شـناخِت موهبتـِی الهـی، در می یابیـم 

نـه می توانیـم بگوییـم نیسـت و نـه می توانیـم بگوییـم چیسـت.

موالی متقیان امیر مؤمنان؟ع؟ می فرمایند:

که از چیزی وجود نیافته اسـت و موجودات را از چیزی  سـتایش خدای را اسـت 

1. شوری: 11.
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نیافریده اسـت... در صفات، از آنچه آفریده اسـت جدا اسـت...«.1

یا در سخنی از حضرت علی بن موسی الّرضا؟امهع؟ آمده است: 

 َمـا ُیْمِکُن ِفیِه َیْمَتِنُع ِفـي َصاِنِعِه«؛2 
ُ

ُکّل  ُیوَجـُد ِفـي َخاِلِقـِه َو 
َ

ـِق ال
ْ
َخل

ْ
 َمـا ِفـي ال

ُ
»ُکّل

یعنـی: »پـس هرچـه در آفریـده یافت می شـود، در آفریدگارش وجـود ندارد و هرآن 

چـه در آفریـده امـکان پذیر می باشـد، در آفریدگارش ممتنع اسـت«.

از ایـن رو، بـه مقـام ذات خداونـد راهـی نیسـت؛ نـه فکـر بـدان مقـام راه دارد و نـه 

عقـل، نـه وهـم و نـه کشـِف اربـاب شـهود. تمامـِی این هـا از ایـن مقـام قاصـر و در ایـن 

گـر قـدم پیـش بگذارند، حیـران می گردند یا بـه راه ضاللت و  میـدان کامـال عاجزنـد. ا

ک بشـر، بـه آنچه محدود  خطـا می رونـد و عـالوه بـر نرسـیدن، از آن دور می شـوند. ادرا

کـه فراتـر از همـۀ محدودیت ها اسـت. اسـت راه دارد نـه بـه ذاتـی 

کـــه فقیـــر بالذات هســـتند، بـــه خداوند و ارشـــاد و  بنابرایـــن مردمـــان، از آنجـــا 

 هدایت او نیازمندند. حال وقتی خداوند در جایگاه عظیم خود، فردی را به عنوان

 امیـــِن مطلـــق خود معرفی کرده و در دســـترس مردم قرار می دهـــد، جایگاه واالی آن 

فرد هویدا می شود. 

که از جانب خداوند متعال تابیده تا مردم را از   امین خداوند، چون نوری است 

ظلمت برهاند و چون طنابی است که از قعر چاه وابستگی های کور نجاتشان دهد.

کـه قـرار دادِن یـک امین برای یک پادشـاه، بایسـتی از سـوی خود  طبیعـی اسـت 

گیرد و نـه دیگران!  پادشـاه صـورت 

1. التوحیّ، ص ۶۹، ح ۲۶.
۲. التوحیّ، ص ۴۰، ح۲.
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کـه مقامـی بلنـد پایـه، فـردی را به عنـوان نمایندۀ خـود معّرفی می کند،  هنگامـی 

ی را بـه صـورت مطلـق نمایندۀ  کـرده و گاه، و گاه حیطـۀ ایـن نمایندگـی را مشـخص 

کامـل و مطلـِق آن مقـاِم بلنـد  خویـش اعـالم می نمایـد. در صـورت دوم، اطمینـان 

پایـه، نسـبت بـه نماینـدۀ معّرفـی شـده اش )در تمامـی رفتـار و گفتـار و حاالتـش اعـم 

از خشـم و غضـب و خشـنودی...( نمایـان می شـود. 

کـه بـه عنـوان امیـن مطلـق خداونـد معّرفی شـده اسـت، هر چنـد در ظاهر   فـردی 

 مانند دیگر افراد زمین است ولی در واقع، به ماننِد دیگران نیست. الزمۀ زمینی بودن، 

گرفتـن در معـرض هواهـای  گرفتـن در تضادهـا و تمایـالت مختلـف و نیـز قـرار  قـرار 

کسـی، اثبات مقام بلندی برای  نفسـانی و شـیطانی اسـت. اثبات این صفت برای 

 او است و نشان از آن دارد که صاحب این صفت، دارای مرتبۀ اعالی ایمان و یقین 

کـه از دسـتبرد هـوای نفـس و شـیطان محفـوظ بـوده و از هـر  و اطمینـان نفـس اسـت 

گرفتن حقایق از مبداء متعال و هم از حیث عمل و هم   جهت، هم از جنبه علم و 

از جهت صفات، مورد وثوق و اطمینان خدای متعال می باشد. 

بـر آن کـه مطلـق بـودِن ایـن مقـام بـرای حجـج الهـی،  در روایـات شـیعه، عـالوه 

م اسـت، سـه صفـِت بـارز نیـز بـرای امین بـودِن حّجت خدا معلوم شـده اسـت: 
ّ
مسـل

الف( أمین اهلل فی دینه

ب( فی خلقه

ج( فی غیبه )سّره(

 از جمله روایاتی که در آن، این تقسیم بندی به چشم می خورد می توان به حدیث

که دربارۀ امیر مؤمنان؟ع؟ می فرمایند: کرد   امام باقر؟ع؟ اشاره 

ِذي 
َّ
ِقِه َو َغْیِبِه  َو ِدیِنِه ال

ْ
ی َخل

َ
ِمیَن  اهلِل  َعل

َ
؟ع؟ أ َکاَن َو اهلِل َعِلّيٌ ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ 

َ
 أ

َ
»َقال
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اْرَتَضـاُه ِلَنْفِسـِه...«؛ 1 یعنـی: »امـام باقـر علیه؟ع؟ فرمودند: به خـدا که علی؟ع؟ امین 

خـدا بـود بـر خلقـش و راز پنهانش و دینی که براى خود پسـندیده بود...«.

که در روایت مورد بحث به آن اشـاره شـده، باید  در توضیح »أمین اهلل فی دینه« 

یـخ، أمیرالمؤمنیـن؟ع؟  گـواه تار گفـت، دیـن خـدا بزرگتریـن أمانـت الهـی اسـت. بـه 

غدیریـه  یـارت  ز در  هـادی؟ع؟  امـام  بودنـد.  خـدا  دیـن  بـراي  دار  أمانـت  بهتریـن 

امیرمؤمنـان؟ع؟ می فرماینـد: بـه  خطـاب 

ُروِس  
ُ

ـَنَن َبْعـَد الـّد ْوَضحـَت الّسُ
َ
ـُق، َو أ

ْ
َخل

ْ
ُه  ال

َ
، َو َقـْد َنَبـذ َحـّقُ

ْ
َي ِبـَك َظَهـَر ال

َ
»َمـْوال

ْمـِس «؛ یعنـی: »مـوالی مـن! حـق بـه دسـت تـو ظاهـر شـد ]غالـب شـد[ در  َو الّطَ

حالی کـه مـردم بـدان پشـت پـا زده بودند و سـّنت های پیامبر را آشـکار سـاختی، 

کهنـه و محـو شـده بـود«. پـس از آن کـه 

یافـت معـارف الهـی و دیـن حقیقِی اسـالم،  بـا ایـن وصـف، بهتریـن فـرد بـرای در

کـه می گویـد،  امیـن خداونـد در دیـن الهـی اسـت. ایـن همـان اندیشـۀ شـیعی اسـت 

کاسـِت معـارف الهـی، می بایسـت بـه امیـر مؤمنـان؟ع؟ و  کـم و  یافـت بـی  بـرای در

خانـدان طاهرینشـان رجـوع نمـود.

و  سـپرده  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  را  کامـل  علـم  متعـال  خداونـد  آن کـه  وجـود  بـا 

کـه  یـخ فریـاد می زنـد  ایشـان را بـاب علـم نبـی قـرار داده اسـت ولـی بـا ایـن وجـود، تار

آن بزرگمـرد، هرگـز در ایـن امانـت خیانـت نکـرد:

ـْو 
َ
ل اهلِل  امیـر مؤمنـان؟ع؟ می فرماینـد: »...َو  حضـرت صّدیقـۀ طاهـره؟اهع؟ دربـارۀ 

ُم 
ُ
 َیْکل

َ
َسـاَر ِبِهْم  َسـْیرًا ُسـُجحًا ال

َ
َقـُه َو ل

َ
ْعَتل

َ
 اهلِل؟لص؟ ال

ُ
ُه َرُسـول

َ
ـوا َعـْن ِزَمـاٍم َنَبـذ

ُ
َتَکاّف

َو  َتـاُه 
َ

ِضّف َتْطَفـُح  َفْضَفاضـًا  َنِمیـرًا   
ً

َمْنَهـال ْوَرَدُهـْم 
َ َ
أل َو  ِکُبـُه  َرا ُیَتْعَتـُع   

َ
ال َو  ِخَشاُشـُه 

1. الکافي، ج 1، ص۲۹1.
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َمـاِء َو َرْدِعِه 
ْ
 ِبَغْمِر ال

َّ
َي  َغْیـَر ُمَتَحّلٍ ِمْنـُه ِبَطاِئـٍل ِإال ُهـُم الـّرَ

َ
ـَر ل ْصَدَرُهـْم ِبَطانـًا َقـْد َتَخّیَ

َ َ
أل

ما  ُهُم اهللُ  >�بِ
ُ

ُخذ
ْ
ْرِض َو َسـَیأ

َ ْ
ـَماِء َو األ ْیِهـْم َبـَرَکاُت الّسَ

َ
ُفِتَحـْت َعل

َ
ـاِغِب َو ل  َسْوَرَةالّسَ

<...«؛1یعنی: » ... به خدا سوگند اگر دست ]از نیرنِگ خود در حوادِث  و�زَ ِس�بُ
ْ
ك َ وا �ی

 كا�زُ

که پیغمبر خدا؟لص؟  پس از رسـول خدا؟لص؟[ باز می داشـتند و زمام خالفت را 

بـه دسـت او ]علـی[ نهـاده بـود از وى بازپـس نمی گرفتنـد، و در اختیـارش باقـی  

کمـال  کـردۀ( بشـرّیت را بـا  گـم  کارواِن )ره  می گذاشـتند، ]در ایـن صـورت، علـی[ 

آرامش، با سیرى مالیم به سوى سعادت و حّق رهبرى می نمود، بی آنکه به واسطۀ 

گـردد، و سـوار بـر آن نیـز بـه واسـطۀ جنبش هـاى   کشـیدن افسـار، مرکـوب زخمـی 

ّیـۀ آن در شـکنجه و ناراحتـی بیفتـد، تـا ]الین کـه[ ایشـان را  ناشـی از حرکـت بی رو

که آبی پاك،  گواراى آب حیات برسـاند. جویبارى  ]مردم را[ به سرچشـمۀ زالل و 

کیـزه بـود، و آنـان را سـیراب  دو سـمت آن مـوج مـی زد، و اطـراف و جوانـب آن پا

کـه خـودش از آن  می نمـود، سـیر و سـیراب از آن چشـمه بـاز می گردانـد، در حالـی 

بهـره اى نمی بـرد، مگـر بـا جامـی کوچـك کـه تشـنه اى تشـنگی خـود را رفـع کنـد، و 

اندکـی غـذا کـه گرسـنه رفـع گرسـنگی خـود بـدان نمایـد، و کوچکترین بهـره اى به 

نفـع خویـش نمی بـرد، و آن زمـان بـود کـه درهـاى بـرکات از زمیـن و آسـمان بـه روى 

که چنین نکردند، به زودی خداوند آنان را به خاطر  گشـوده می شـدو اینک  مردم 

گنـاه بزرگشـان سـخت گرفتـار خواهد کـرد...«.

کـه حّجـت خـدا، حضـرت بقیـة اهلل األعظـم؟ع؟، امـروز  مـا نیـز گواهـی می دهیـم 

گناهـی  " أمیـن اهلل فـی األرض" اسـت و در ایـن امانـت خائـن نبـوده اسـت، مرتکـب 

کـه حضـرت علـی بن  نشـده و دیـن خـدا را تغییـر نـداده اسـت. چونان کـه در دعایـی 

1. معاني األخبار، ص۳۵۵. 
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موسـی الّرضـا؟امهع؟ بـرای حضـرت مهـدی؟ع؟ انشـاء فرموده انـد آمـده اسـت:

 
َ

ِنـْب َذْنبـًا َو ال
ْ

ـْم ُیذ
َ
ـُه ل

َ
ّن
َ
ـِة أ اّمَ ـوِل  الّطَ

ُ
ِقَیاَمـِة َو َیـْوَم ُحل

ْ
ـُه َیـْوَم ال

َ
ـا َنْشـَهُد ل

َ
»...اللُهـّمَ َفِإّن

ْم 
َ
َك ُحْرَمًة َو ل

َ
ـْم َیْهِتْك ل

َ
َك َطاَعًة َو ل

َ
ـْم َیَضْع  ل

َ
ـْم َیْرَتِکـْب َمْعِصَیـًة َو ل

َ
َتـی ُحوبـًا َو ل

َ
أ

ِقـّيُ  اِهـُر الّتَ ُمْهَتـِدي  الّطَ
ْ
َهـاِدي ال

ْ
ـُه ال

َ
ّن
َ
یَعًة َو أ ـَك َشـِر

َ
ـْر ل ـْم ُیَغّیِ

َ
یَضـًة َو ل ـَك َفِر

َ
 ل

ْ
ل ُیَبـّدِ

ِکي ...«.1  ِضـّيُ الّزَ ِقـّيُ الّرَ الّنَ

کـه  ُمْسـِلِمیَن«، این طـور بـه دسـت می آیـد 
ْ
ـی ال

َ
ُهوا َذِلـَك َعل 2- از عبـارت »َشـّبَ

کـه توسـط منافقـان بـه پیکـرۀ دیـن وارد می شـود، لزومـًا توسـط مـردم قابـل  تحریفاتـی 

شناسـایی نیسـت. 

یـک  می کند که عمر سـعد در معرکۀ کشـتِن  ایـن غبارآلودگـی تـا آن جـا فضـا را تار

کنـد، ای سـپاه خـدا ]کـه در اطاعـت یزیـد هسـتید[،  کربـال، فریـاد  سـبط النبـی در 

گیریـد:  کنیـد و ]بـا کشـتن حسـین بـن علـی؟امهع؟[ بهشـت را پـاداش  حملـه 

ْبِشِري...«. 2 
َ
»َخْیَل  اهلِل  اْرَکِبي َو أ

این واقعّیت تلخ از زبان سّجاد؟ع؟ این گونه بیان شده است:

ـی 
َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ ِإل

ْ
َعاِبِدیـَن َعِلـّيُ ْبـُن ال

ْ
ُد ال : َنَظـَر َسـّیِ

َ
ـَة َقـال ِبـي َصِفّیَ

َ
َعـْن َثاِبـِت ْبـِن أ

ی 
َ
 َعل

َ
َشـّد

َ
 َما ِمْن َیْوٍم أ

َ
ِبي َطاِلٍب َفاْسـَتْعَبَر ُثّمَ َقال

َ
اِس ْبِن َعِلّيِ ْبِن أ ُعَبْیِد اهلِل ْبِن َعّبَ

َسـُد اهلِل َو 
َ
ِلـِب أ ُمّطَ

ْ
ـُه َحْمـَزُة ْبـُن َعْبـِد ال ُحـٍد ُقِتـَل ِفیـِه َعّمُ

ُ
َرُسـوِل اهلِل؟لص؟ ِمـْن َیـْوِم أ

؟ع؟ 
َ

ِبـي َطاِلٍب ُثـّمَ َقال
َ
ـِه َجْعَفـُر ْبُن أ َسـُد َرُسـوِلِه َو َبْعـَدُه َیـْوَم ُمْؤَتـَة ُقِتـَل ِفیـِه اْبـُن َعّمِ

َ
أ

ُهـْم ِمـْن 
َ
ّن
َ
ـَف َرُجـٍل َیْزُعُمـوَن أ

ْ
ل

َ
ُثـوَن أ

َ
ْیـِه َثال

َ
ـَف َعل

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟ اْزَدل

ْ
َکَیـْوِم ال  َیـْوَم 

َ
َو ال

ی  ِعُظوَن َحّتَ  َیّتَ
َ

ُرُهْم َفال ّکِ
َ

 ِبَدِمِه َو ُهَو ِبـاهلِل ُیذ
َ

ـی اهلِل َعـّزَ َو َجـّل
َ
ُب ِإل  َیَتَقـّرَ

ٌ
ُکّل ـِة  ّمَ

ُ ْ
َهـِذِه األ

1. مصباح المتهجّ و سالح المتعبّ، ج 1، ص۴1۰.
۲. اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد، ج ۲، ص۸۹.
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مـًا َو ُعْدَوانـًا...«؛1 یعنـی: »امـام چهـارم بـه عبیـد اهلل بـن عبـاس بن 
ْ
ـوُه َبْغیـًا َو ُظل

ُ
َقَتل

گرفت و فرمود: روزى به رسـول خدا؟لص؟  کرد و اشـك چشـمش را  علی، نگاهی 

کشـته شـد و بعـد از آن  کـه عمویـش حمـزه در آن  سـخت تر از روز احـد نگذشـت 

موتـه اسـت کـه عمـوزاده اش جعفر بن ابی طالب کشـته شـد. سـپس فرمـود روزی 

هماننـد روز حسـین ]؟ع؟[ نیسـت! ]از ایـن بزرگ تـر داغـی وجـود نـدارد[ سـی هـزار 

کـدام  گرفتنـد و هـر  کـه گمـان می کردنـد از ایـن اّمتنـد ]و مسـلمانند[ دور او را  مـرد 

گمـان خـود[، بـه خـدا تقـّرب می جسـت در حالی کـه حضرتـش  کشـتن او ]بـه  بـا 

کـه او را بـه  پیوسـته آن هـا را بـه خـدا تذّکـر مـی داد اّمـا آنـان پنـد نپذیرفتنـد تـا آن جـا 

سـتم و ظلـم و عـدوان کشـتند.

3- توصیفی که حضرت علی بن موسی الّرضا؟امهع؟ در این روایت بیان می کنند 

ا َو  ّنَ ی َنْحِو َما َبّیَ
َ
َفَسُدوا َعل

َ
،؟لص؟ ل

ُ
ُسول مًا َحاِفظًا ِلَما َجاَء ِبِه الّرَ ُهْم َقّیِ

َ
ْم َیْجَعْل ل

َ
ْو ل

َ
]ل

ْجَمِعین[ 
َ
ِق أ

ْ
َخل

ْ
َکاَن ِفي َذِلَك َفَساُد ال یَماُن َو  ِ

ْ
ْحَکاُم َو اإل

َ ْ
َنُن َو األ َراِئُع َو الّسُ

َ
َرِت الّش ُغّیِ

که حضرت امیر؟ع؟ در نهج البالغه به آن اشاره فرمودند: همانی است 

َضاِلیـَل ِمـْن 
َ
ـاٍل  َو أ ْیـَس ِبـِه  َفاْقَتَبـَس َجَهاِئـَل ِمـْن ُجّهَ

َ
ی َعاِلمـًا َو ل »َو آَخـُر َقـْد َتَسـّمَ

ِکَتـاَب 
ْ
کًا ِمـْن َحَباِئـِل ُغـُروٍر َو َقـْوِل ُزوٍر َقـْد َحَمـَل ال ْشـَرا

َ
ـاِس أ ٍل  َو َنَصـَب ِللّنَ

َّ
ُضـال

َکِبیـَر  ُن  َعَظاِئـِم  َو ُیَهـّوِ
ْ
ـاَس ِمـَن ال ْهَواِئـِه ؛ ُیْؤِمـُن الّنَ

َ
ـی أ

َ
َحـَق  َعل

ْ
ـی آَراِئـِه  َو َعَطـَف ال

َ
َعل

ِبـَدَع َو َبْیَنَهـا 
ْ
 ال

ُ
ْعَتـِزل

َ
 أ

ُ
ـُبَهاِت َو ِفیَهـا َوَقـَع  َو َیُقـول

ُ
ِقـُف ِعْنـَد الّش

َ
 أ

ُ
َجَراِئـِم . َیُقـول

ْ
ال

ـُب َحَیـَواٍن ...«.2
ْ
ـُب َقل

ْ
َقل

ْ
ـوَرُة، ُصـوَرُة ِإْنَسـاٍن  َو ال اْضَطَجـَع  َفالّصُ

فتنـۀ سـقیفه حّجـت خـدا را بـه عنوان سـّکاندار حقیقی کشـتی دین، از سـفینۀ 

1. األمالي)للصّوق(، ص۴۶۲، ح 1۰.
۲. نهج البالغم، خطبم ۸۷.
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کـرد و مسـیر ایـن سـفینۀ خـدا عمـاًل از راه اصلـی خـود منحـرف گشـت.  الهـی پیـاده 

کـه، وارونـه شـدن دیـن را در پـی داشـت و از دیـن خـدا جـز اسـم و رسـمی  تـا آن جـا 

باقـی نماند.

جاهالنی عاِلم نما، به عوِض ائّمۀ هدایت؟مهع؟، دین و دنیای مردم را به دست 

یسمان هاى فریب و گفتارهاى مزّورانه براى مردم گستراندند،  گرفتند، دام هایی از ر

قرآن را بر آراء خود تطبیق دادند و حق را بر اساس هواى خود تفسیر نمودند.

گرفتار  کردند در حالی که خود  گناهان بزرگ، تشویق  کوچک شمردن  مردم را به 

که می خواهیم از شبهه دور باشیم.  شبهات فراوان بودند و به زبان اّدعا می کردند 

یختند در حالی که مّدعی بودند اصِل   بر لباس دین، وصلۀ ناجور بدعت ها، آو

دین است. آنان صورتشان صورت انسان بود و قلبشان قلب حیوان.

روایت دوم: حّجت الهی )امام(، سبب رفع عذاب از مردم

ِّ ْبـــِن َعِليدٍ  ِبـــي َجْعَفٍر ُمَحمدَ
َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ُجْعِفيدِ َقـــال

ْ
َّ ال یـــ متـــن: »َعْن َجاِبـــِر ْبِن َیِز

ی 
َ
ِم  َعل

َ
َعال

ْ
 ِلَبَمـــاِء ال

َ
َماِم َفَمـــال ِ

ْ
ِبـــيدِ َو اإل ـــی الندَ

َ
ِ َشـــْي ٍء ُیْحَتـــاُج ِإل

يد
َ
َباِقـــِر؟ع؟  أِل

ْ
ال

ْرِض ِإَذا َکاَن ِفیَها 
َ ْ
ْهـــِل األ

َ
اَب َعْن أ

َ
َعذ

ْ
 َیْرَفُع ال

ندَ اهلَل َعزدَ َو َجـــلدَ
َ
َصاَلِحـــِم َو َذِلـــَك أ

 
َ

<. 1 َو َقال
ݦݩݩݦ
ِهْم٭ �ݭی ݨْ�ةَ �زٖ ݩزݧ ںݧ

َ
ݤ َوا ْ ُمݧ ݩݧ هݧ ݦَ ݣݣٮݭب ِ

دݦزّ َ عݧ ُ یݧ ݫ ݫ ِ�ݫ ُه ݠلݫ  اهلُل َعـــزدَ َو َجـــَل  >َومٰا كٰا�زَ اللّٰ
َ

ْو ِإَماٌم َقـــال
َ
َنِبـــيدٌ أ

ْرِض َفِإَذا 
َ ْ
ْهِل األ

َ
َمـــاٌن أِل

َ
ْهُل َبْیِتي أ

َ
ـــَماِء َو أ ْهِل السدَ

َ
َماٌن أِل

َ
ُجوُم أ ؟لص؟: »الندُ ِبـــيدُ الندَ

 
َ

ْهل
َ
َدی أ

َ
 َبْیِتي أ

ُ
ْهـــل

َ
ـــَماِء َما َیْکَرُهـــوَن  َو ِإَذا َذَهَب أ ْهَل السدَ

َ
َدی أ

َ
ُجوُم أ َذَهَبـــِت الندُ

ْرِض َمـــا َیْکَرُهوَن««.2 
َ ْ
األ

1. انفال: ۳۳.
۲. علل الشرائع، ج 1، ص 1۲۳.
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ترجمـه: »جابـر بـن یزیـد جعفـی می گوید ازحضـرت امام باقر؟ع؟ پرسـیدم، به 

چـه سـبب مـردم بـه پیغمبر و امـام؟مهع؟ احتیاج دارنـد؟ فرمودند: بـراى این که 

ـم بـر َمـدار صـالح باقـی بمانـد. توضیـح این کـه، خـدای عـز وجـل عـذاب 
َ
عال

را از زمینیـان ]کـه بـه واسـطۀ اعمـال بدشـان مسـتوجب شـده اند[ زمانـی بـر 

کـه در قـرآن می فرمایـد:  کـه نبـی یـا امـام در میـان آنـان باشـد. چنـان  مـی دارد 

کـه تـو اى پیغمبـر در بیـن  کـرد در حالـی  »خداونـد مـردم را عـذاب نخواهـد 

ایشـان هسـتی«. و ]از سـوی دیگر[ رسـول خدا؟لص؟ فرمودند: »ستارگان امان 

هسـتند بـراى اهـل آسـمان و اهـل بیـت مـن، امـان هسـتند بـراى اهـل زمیـن؛ 

گرفتـار  گـر سـتارگان از آسـمان فـرو ریزنـد، اهـل آسـمان بـه امـوری ]عـذاب[  و ا

گـر اهـل بیـت مـن از میـان مـردم  کـه خـوش نمی دارنـد. همین گونـه ا می شـوند 

کـه خـوش نمی دارنـد««. گرفتـار مسـائلی می شـوند  برونـد، زمینیـان 

نکات:

ی زمین، چه مردم او را بشناسند چه نشناسند،   1- وجود شخص نبی و امام به رو

چـه غایـب از نظـر باشـد و چـه آشـکار، سـبِب برطـرف شـدن عـذاب عمومـی الهـی 

کـه ایـن یکـی از فوایـد وجـود امـام غایـب اسـت. اسـت؛ 

 2- منظور از عذاب الهی در کتاب خدا و سّنت پیامبر؟لص؟، آن بالی عمومی

که بر برخی اقوام پیشین نازل می شد و همگی از میان می رفتند.  است 

کافـر بـه همـراه هـم از میـان رفته انـد1 و  گاه مؤمـن و  3- در عذاب هـای عمومـی، 

کافران از میان رفته اند. 2  گاه با خروج مؤمنان از میان مردم، تنها 

1. ماننّ عذاب بر برخی اقوام بنی اسرائیل.
۲. ماننّ قوم لوط و قوم نوح؟امهع؟.
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گـروه نخسـت بایـد دانسـت، خداونـد حکیـم، عادل تـر از آن اسـت  در توضیـح 

کـه بی گناهـان را بـه گنـاه کافـران عـذاب نمایـد1 و بـه اصطـالح، »تر و خشـک را با هم 

بسـوزاند«! بلکـه خداونـد تبـارک و تعالـی، پیـش از عـذاب، نـزول عـذاب را مقـارن بـا 

سـر رسـیِد أجـل مؤمنیـن قـرار داد و بدیـن ترتیـب، مؤمنـان بـا سـرآمدِن أجـل خـود از 

دنیـا رفتنـد و نـه بـه عـذاب الهـی.2، 3 

 
َ

ْفــل ِ َجِنیــَن َو الطد
ْ
 َو ال

َ
َحْمــل

ْ
ندَ ِفیِهــُم ال

َ
ــی ُیوُنــَس أ

َ
ِإل ْوَحــی اهلُل 

َ
1. بــرای نمونــم آمــّه اســت: »...َفأ

 َســَبَمْت 
ُ

ل ّْ َعــ
ْ
َحَکــُم ال

ْ
َنــا ال

َ
أ َو  َمِهیــَن 

ْ
ُمْســَتْضَعَف ال

ْ
َو ال ِعیَفــَة 

َة الضدَ
َ
َمــْرأ

ْ
َو ال َکِبیــَر 

ْ
ــْیَخ ال

َو الشدَ
ِکَبــاِر ِمــْن َقْوِمــَك...«؛ یعنــی: »خّاونــّ متعــال بــم 

ْ
ُنــوِب ال

ُ
َغــاَر ِبذ ُب الصدِ ِ

د
َعــذ

ُ
 أ

َ
َرْحَمِتــي َغَضِبــي ال

کــم در میــان آنــان جنیــن حیــوان و انســان اســت و نیــز خردســاالن  حضــرت یونــس وحــی فرســتاد 
ــر  کــم رحمتــم ب ــا مــن قاضــِی دادگــری هســتم  ــوان و خوارشــّگان. امد ــوان ناد و ســالخوردگان و بان
 غضبــم ســبمت گرفتــم اســت. خردســاالن را بم خاطــر گناهــان بزرگترهای قومت عــذاب نخواهم

 کرد...».  ]دفسیر صافي، ج ۲، ص۴۲1؛ بحار األنوار، ج 1۴، ص۳۹۳[

َك ِبَعْمِلي َو 
َ
ل ّْ ْحَکاِمَها َفَعَرْفُت َع

َ
ُموِرَك َو أ

ُ
ِي َنَظْرُت ِفي َجِمیِع أ ۲. برای نمونم آمّه است: »َیا َربدِ ِإند

ی 
َ
َمَرُه اهلُل َدَعال

َ
 َفأ

ُ
ْطَفال

َ ْ
اِبَك َو ِفیِهُم األ

َ
ُهْم ِبَعذ ِة َفَتُعمدُ َبِلیدَ

ْ
ْهِل ال

َ
ی أ

َ
َك َدْسَخُط َعل ْعِرْفُم ِإندَ

َ
ْم أ

َ
َبِمَي َباٌب ل

َك 
َ
ل َّ ٌة َفَمَرَصْتُم َف

َ
 ِبَها َو َناَم َفَجاَءْت َنْمل

ى َشَجَرًة َفاْسَتَظلدَ
َ
یًّا َفَرأ ِّ َحردُ َش

ْ
ِة َو َکاَن ال یدَ ِ َبرد

ْ
ی ال

َ
ْن َیْخُرَج ِإل

َ
أ

وا 
َمْوَم ِإَذا اْسَتَحمدُ

ْ
ْیُر ِإندَ ال ُم َیا ُعَز

َ
ُم َمَثٌل ُضِرَب َفِمیَل ل ندَ

َ
َکِثیرًا َفَعَرَف أ ْمِل  ْرَض ِبِرْجِلِم َفَمَتَل ِمَن الندَ

َ ْ
األ

اِبي«؛ 
َ

ِء ِبَعذ
َ

َك َهُؤال
َ
ِئَك ِبآَجاِلِهْم َو َهل

َ
ول

ُ
أ ْطَفاِل َفَماُدوا 

َ ْ
َّ اْنِمَضاِء آَجاِل األ ُم ِعْن

َ
ُنُزول ْرُت 

ّدَ َق اِبي 
َ

َعذ
یعنی: »]ُعزیر بم درگاه الهی عرضم داشت:[ پروردگارا من در همۀ امور آفرینش دو و احکام دین 
کم آن را نمی فهمم!  کردم و با عمل خود عّل دو را شناختم، دنها یك مطلب باقی مانّه  دو نظر 
کودکان را مشمول عذاب می گردانی؟  ی  چرا وقتی بر اهل شهرى غضب می کنی، همم آنها حتد
یاد بود، عزیر در  گرما ز خّاونّ براى فهمانّن مطلب بم او فرمان داد دا بم سوى بیابان رود. چون 
کرد و دعّاد  گزیّ، او پاى خود را بلنّ  گرفت و بم خواب رفت. مورچم اى او را  سایم درختی آرام 
م شّ کم خّاونّ این مسألم را براى دفهیم مطلب  زیادى مورچم را بم قتل رسانیّ، آن وقت متوجد
او وحی شّ: اى عزیر وقتی مردمی سزاوار عذاب من می گردنّ،  بم  و  آورده است،  او پیش  بم 
ا  نزول عذاب را با أجِل اطفال دمّیر می کنم، پس گنهکاران بم واسطم عذاب هالك می شونّ، امد

بي گناهان و کودکان بم اجل طبیعی خود می میرنّ«.  ]قصص األنبیاء؟مهع؟، ص۲۴۰[
۳. برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: دادگری خّاونّ، ص1۴۹- 1۵۹.
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 4- جمله »النجوم امان الهل السماء«،1 ستارگان امان برای اهل آسمان هستند،

کـه در بیـان فضایـل ائمـه؟مهع؟ وارد شـده اسـت. بـر   قطعـه و قسـمتی از روایاتـی اسـت 

اسـاس ایـن روایـات، نقـش ائمـه؟مهع؟ بـرای اهـل زمیـن مانند نقش سـتارگان بـرای اهل 

آسـمان ها بیـان شـده اسـت. بـه نظر می رسـد منظـور از اهل آسـمان ها، موجـودات غیر 

مـادی و فرشـتگان اسـت؛ زیـرا معمـواًل هنگامـی کـه اهـل آسـمان در مقابـل اهل زمین 

قـرار می گیرنـد، منظـور فرشـتگان و موجـودات غیـر مـادی اسـت. اّمـا در تبییـِن نقـش 

سـتارگان برای اهل آسـمان، شـاید مقصود این باشـد که تا زمانی که سـتارگان پا بر جا 

هسـتند، قیامت برای اهل آسـمان ها بر پا نمی شـود. چرا که مقّدمه و یا نشـانۀ بر پایی 

قیامت برای اهل آسـمان ها از بین رفتن سـتارگان اسـت. این نکته را از برخی روایات 

می تـوان اسـتفاده نمـود؛ در برخـی روایـت آمـده اسـت، وقتـی نجـوم از بیـن برونـد بـرای 

ُجـوُم  کـه خوشـایند آنـان نیسـت: »َفـِإَذا َذَهَبـِت الّنُ اهـل آسـمان چیـزی اتفـاق می افتـد 

ـَماِء َمـا َیْکَرُهـوَن«.2 و در تعبیـر دیگـری آمـده اسـت، هنگامـی کـه نجوم از  ْهـَل الّسَ
َ
َتـی أ

َ
أ

بیـن برونـد، آن چـه کـه وعـده )وعیـد( بـه آن داده شـده بودند فرا می رسـد: »فـإذا ذهبت 

النجـوم أتـی ألهل السـماء ما یوعـدون«.3 

کـه فرشـتگان نیـز ناخـوش دارنـد و بـه عنـوان وعـدۀ مهـم  بـه نظـر می رسـد، امـری 

الهـی بـرای آنـان مطـرح اسـت، حادثـۀ قیامـت اسـت. بنابرایـن تـا زمانی کـه سـتارگان 

بـر پـا هسـتند، امـان و عالمـت برای اهل آسـمان اسـت کـه هنوز حادثه هـول و هراس 

کـه تـا  انگیـز قیامـت بـر پـا نشـده اسـت. ائمـه؟مهع؟ نیـز امـان بـرای اهـل زمیـن هسـتند 

1. األمالي )للصّوق(، ص 1۸۶.
۲. علل الشرائع، ج 1، 1۲۴.

ئمة األطهار؟مهع؟، ج ۲، ص ۵۰۲. ۳. شرح األخبار فی فضائل األ
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کـه تمـام اهـل  حجـت خـدا، ائمـه از اهـل بیـت؟مهع؟ در زمیـن هسـتند، حادثـه ای 

زمیـن را از بیـن ببـرد اتفـاق نمی افتـد.

روایت سوم: چند بیان بر ضرورت وجود حّجت خدا

ـِذي 
َّ
ْنِدیـِق ال  ِللّزِ

َ
ـُه َقـال

َ
ّن
َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟  أ

َ
َحَکـِم َعـْن أ

ْ
متـن: »َعـْن ِهَشـاِم ْبـِن ال

َنـا َخاِلقًا َصاِنعًا 
َ
َن  ل

َ
ْثَبْتَنا أ

َ
ـا أ ّمَ

َ
ا ل

َ
 ِإّن

َ
ُسـَل َقـال ْنِبَیـاَء َو الّرُ

َ ْ
ْثَبـّتَ األ

َ
ْیـَن أ

َ
ُه ِمـْن أ

َ
ل

َ
َسـأ

اِنـُع َحِکیمـًا ُمَتَعاِلیـًا  َکاَن َذِلـَك الّصَ ـَق َو 
َ
ـا َو َعـْن َجِمیـِع َمـا َخل ُمَتَعاِلیـًا َعّنَ

ُهـْم  ِمُسـوُه َفُیَباِشـَرُهْم َو ُیَباِشـُروُه َو ُیَحاّجَ
َ

 ُیال
َ

ُقـُه َو ال
ْ
ْن ُیَشـاِهَدُه َخل

َ
ـْم َیُجـْز أ

َ
ل

ِقـِه َو ِعَبـاِدِه َو 
ْ
ـی َخل

َ
ـُروَن َعْنـُه ِإل ِقـِه ُیَعّبِ

ْ
ـُه ُسـَفَراَء ِفـي َخل

َ
 ل

َ
ّن

َ
ـوُه َثَبـَت أ َو ُیَحاّجُ

َتْرِکـِه َفَناُؤُهـْم_  ِبـِه َبَقاُؤُهـْم َو ِفـي  ـی َمَصاِلِحِهـْم َو َمَناِفِعِهـْم َو َمـا 
َ
وَنُهـْم َعل

ُّ
َیُدل

ـُروَن  ُمَعّبِ
ْ
ال َو  ِقـِه 

ْ
َخل ِفـي  َعِلیـِم 

ْ
ال َحِکیـِم 

ْ
ال َعـِن  اُهـوَن  الّنَ َو  ِمـُروَن 

ْ
ال َفَثَبـَت 

ِبیـَن  ِقـِه؛ ُحَکَمـاَء ُمَؤّدَ
ْ
ْنِبَیـاُء؟مهع؟ َو َصْفَوُتـُه ِمـْن َخل

َ ْ
؛ َو ُهـُم األ  َو َعـّزَ

َ
َعْنـُه َجـّل

ِفـي  ُهـْم 
َ
ل ُمَشـاَرَکِتِهْم  ـی 

َ
َعل ـاِس  ِللّنَ ُمَشـاِرِکیَن  َغْیـَر  ِبَهـا  َمْبُعوِثیـَن  ِحْکَمـِة 

ْ
ِبال

َعِلیِم 
ْ
َحِکیِم ال

ْ
ِدیَن ِمْن ِعْنـِد ال ّیَ ْحَواِلِهـْم ُمَؤ

َ
ْرِکیـِب ِفـي َشـْي ٍء ِمْن أ ـِق َو الّتَ

ْ
َخل

ْ
ال

ْنِبَیـاُء 
َ ْ
ُسـُل َو األ َتـْت ِبـِه الّرُ

َ
ـا أ ُکّلِ َدْهـٍر َو َزَمـاٍن ِمّمَ ِحْکَمـِة ُثـّمَ َثَبـَت َذِلـَك ِفـي 

ْ
ِبال

 
ُّ

ٌم َیُدل
ْ
ٍة َیُکوُن َمَعُه ِعل ْرُض اهلِل ِمـْن ُحّجَ

َ
َو أ

ُ
 َتْخل

َ
َبَراِهیـِن ِلَکْیـال

ْ
ِئـِل َو ال

َ
ال

َ
ِمـَن الّد

ِتـِه«.1
َ
ِتـِه َو َجـَواِز َعَدال

َ
ـی ِصـْدِق َمَقال

َ
َعل

گوید: زندیق از امام صادق؟ع؟ پرسید: پیغمبران   ترجمه: »هشام بن حکم 

و رسوالن را از چه راه ثابت می کنی؟ 

یـم کـه از مـا و تمام  امـام فرمودنـد: پذیرفتیـم کـه ]1[2 مـا آفریننـده و صانعـی دار

1. الکافي، ج 1، ص 1۶۸.
کم برای سهولت، شماره گذاری شّه است. ۲. این حّیث حاوی چنّ بیان از امام است 
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مخلوقـات منـّزه و برتـر اسـت. ]2[ ایـن صانـع حکیـم و متعالـی اسـت از ایـن 

کننـد و بی واسـطه بـا او  رو، ]منـّزه اسـت از این کـه[ خلـق او را ببیننـد، لمـس 

کنند. ]3[ روشـن می شـود او سـفیرانی در میان آفریدگانش  برخورد و مباحثه 

که پیام او را به بندگانش می رسـانند و ایشـان را به مصالح و منافعشـان  دارد 

راهنمایـی کننـد. ]مصالـح و منافعی که[ بقای مـردم در رعایت آن مصالح و 

فنـای مـردم در تـرک آن باشـد. ]4[ پـس روشـن شـد کـه افرادی از سـوی خدای 

کـه امـر و نهـی و پیـام او را بـه مـردم برسـانند.  حکیـِم علیـم، معّیـن شـده اند 

او هسـتند.  برگزیده هـاى خلـق  و  ]فرسـتادگان[، همـان پیغمبـران  ایـن   ]5[

]فرسـتادگانی[ حکیم که به تربیت ]الهی تربیت[ شـده و به حکمت ]الهی[ 

مبعوث گشـته اند. ]6[ ]آنان[ در هیچ یک از احواالت مردم با آنان مشـارکت 

ندارنـد ]در مقامـات، شـئون، فضائـل،...[ بـا این کـه از نظـر خلقـت و ترکیـب 

شـبیه آناننـد. ]7[ ]آنـان[ از جانـب خـداى علیـم حکیـم بـه حکمـت مؤیـد 

الهـی،  روزگاری، فرسـتادگان  و  زمـان  کـه در هـر  پـس دانسـتیم  باشـند. ]8[ 

داللت هـا و برهان هایـی از سـوی خداونـد می آورنـد.  ]9[ آوردن ایـن دالئـل و 

براهیـن بـرای آن اسـت کـه، زمین خدا از حّجتـی خالی نماند که علم ]الهی[ 

او بـر درسـتِی گفتـار و اّدعایـش گواهـی دهـد«.

ی ُمَشـاَرَکِتِهْم 
َ
ـاِس َعل نکتـه: در ایـن حدیـث شـریف، عبـارِت »َغْیَر ُمَشـاِرِکیَن ِللّنَ

ْحَواِلِهـْم«، بسـیار حائـز اهمّیـت اسـت و 
َ
ْرِکیـِب ِفـي َشـْي ٍء ِمـْن أ ـِق َو الّتَ

ْ
َخل

ْ
ُهـْم ِفـي ال

َ
ل

نشـان از تفـاوت انبیـاء و اوصیـاء ایشـان؟مهع؟، بـا سـایر مخلوقـات دارد. 

گفـت، ایـن بیـان حضـرت صـادق؟ع؟، بـه نوعـی تفسـیر  در حقیقـت می تـوان 

کـه می فرمایـد: ایـن آیـۀ شـریفۀ قـرآن اسـت 
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...<؛ 1  یعنــی: »بگــو: »مــن فقــط بشــری هســتم مثــل  ّىَ
َ
ی ِال

ݡٓ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ ْم �ی
ُ
ك

ݦُ
ل

ݨْ ٌ� ِم�ݦݩݩݒ
َ َسݒ ا �ب

�زَ
َ
 ا

ݡٓ
مٰا

زَّ ْل ِا�ݧ
 > �ةُ

شما؛ )امتیازم این است که( به من وحی می شود...«.

ل، در ظاهــر بــه یکدیگــر شــبیه 
ُ
گ گاه دو شــیء از یــک جنــس، هماننــد دو پیــاِز 

لــی ارزشــمند خواهــد شــد و دیگــری، مبــّدل 
ُ
گ هســتند ولــی در باطــن، یکــی تبدیــل بــه 

کــه ماننــد آن فــراوان اســت!  لــی 
ُ
گ بــه 

گاه  گفـت  گفتـه شـود پیامبـر یـک بشـر، هماننـد دیگـر انسان هاسـت، بایـد  گـر  ا

کـه از ظاهـِر دو دانۀ  کمـاالت یـک فـرد بـزرگ، در ظاهـرش آشـکار نیسـت، همان گونـه 

کـدام هویـدا نیسـت! میـوه، ارزشـمندِی میـوۀ هـر 

گـر پیامبـر، در ایـن آیـه بـه بشـر تشـبیه شـده باشـد، می بایسـت وجـه  از سـویی ا

گفتـه می شـود: »حسـن ماننـد شـیر  شـبه را بـرای ایـن تشـبیه مشـخص نمـود. وقتـی 

گـر شـنونده وجـه شـبه را در نیافتـه باشـد، ممکـن اسـت بگویـد: چـون شـیر  اسـت«، ا

کـه او،  غـّرش می کنـد، پـس حسـن غـّرش هـم می کنـد! از ایـن سـخن معلـوم می شـود 

کـردن را. نـه حسـن راشـناخته اسـت و نـه دلیـل ایـن تشـبیه 

گمـان خطـا در برداشـت  یافـت نشـود یـا  کـه وجـه شـبه بـه درسـتی در در صورتـی 

ی، مـراد  گوینـدۀ سـخن و یـا نماینـدۀ و وجـود داشـته باشـد، عقـل می گویـد، بایـد از 

کـرد. کشـف  گوینـده را  اصلـی 

کالم خـدای متعـال، امـام صـادق؟ع؟ بـه عنـوان حّجـت الهـی،  در بـاب ایـن 

فرزنـد رسـول خـدا؟لص؟ می فرمایـد: و  قـرآن  ـم حقیقـی 
ّ
معل

وٌق  ُیوحی  
ُ
ُهْم َمْخل

ُ
ـُه ِمْثل

َ
ّن
َ
ـِق  أ

ْ
َخل

ْ
: َیْعِنـي  ِفـي  ال

َ
ْم<  َقـال

ُ
ك

ُ
ل ْ ٌ� ِم�ݒ َ َسݒ ا �ب

�زَ
ئَ
ما ا

�زَّ »ِفـي َقْوِلـِه: >اإِ

لت: ۶. 1. فصد
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ـَي «؛ 1 یعنـی: »دربـارۀ ایـن سـخن خداونـد متعـال کـه فرمـود: »مـن بشـری همانند 
َ
ِإل

که  شـما هسـتم«، فرمودند: یعنی در مخلوق بودن همانند شـما اسـت. مخلوقی 

شایسـتگی دریافـت وحی خداونـد را دارد«.

کربننـد  کجـا؟! ذغـال2و المـاس هـر دو از  بلـه؛ هـر دو بشـرند، اّمـا این کجـا و ایـن 

گرانقـدر. کمیـاب و  کـم ارزش و دیگـری  ولـی یکـی 

روایت چهارم: تداوم حّجت های الهی

ا اْنَقَضْت  ّمَ
َ
:... َفل

َ
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟ َقـال

َ
ِبـي َحْمَزَة َعْن أ

َ
متـن ]بخـش اّول[: »َعـْن أ

َقـِد  آَدُم  َیـا  ْن 
َ
أ ْیـِه 

َ
ِإل  

َ
َجـّل َو  َعـّزَ  اهلُل  ْوَحـی 

َ
أ اَمـُه،  ّیَ

َ
أ اْسـَتْکَمَل  َو  آَدَم؟ع؟  ُة  ُنُبـّوَ

یَماَن  ِ
ْ

ِذي ِعْنـَدَك َو اإل
َّ
ـَم ال

ْ
ِعل

ْ
اَمـَك َفاْجَعـِل ال ّیَ

َ
َت أ

ْ
اْنَقَضـْت نبّوتـَك َو اْسـَتْکَمل

ِتـَك  ّیَ َعِقـِب ِمـْن ُذّرِ
ْ
ِة ِفـي ال ُبـّوَ ـِم الّنُ

ْ
ـِم َو آَثـاَر ِعل

ْ
ِعل

ْ
ْکَبـَر َو ِمیـَراَث ال

َ ْ
َو ااِلْسـَم األ

ِة ِمَن  ُبّوَ ْکَبَر َو آَثـاَر الّنُ
َ ْ
یَماَن َو ااِلْسـَم األ ِ

ْ
ـَم َو اإل

ْ
ِعل

ْ
ْقَطـَع ال

َ
ـْن أ

َ
ـي ل ِعْنـَد ِهَبـِة اهلِل َفِإّنِ

 َو ِفیَهـا َعاِلٌم ُیْعَرُف  
َّ

ْرَض ِإال
َ ْ
َدَع األ

َ
ـْن أ

َ
ِقَیاَمِة َو ل

ْ
ـی َیـْوِم ال

َ
ِتـَك ِإل ّیَ َعِقـِب ِمـْن ُذّرِ

ْ
ال

ـُد ِفیَما َبْیَنـَك َو َبْیَن ُنوٍح 
َ
ِبـِه  ِدیِنـي  َو ُیْعـَرُف ِبـِه َطاَعِتـي َو َیُکـوُن َنَجـاًة ِلَمْن ُیول

ـَر آَدَم ِبُنـوٍح؟ع؟...«.3
َ

َو َبّش

کـه فرمودنـد:... و چـون  ترجمـه: »ابوحمـزه از امـام باقـر؟ع؟ روایـت می کنـد 

دوران نبـّوت آدم سـپرى شـد و روزگارش بـه سـر آمـد، خـداى عـز و جـل بـه او 

کـه اى آدم دوران نبّوتـت سـپرى گشـت و روزگارت بـه سـر آمد؛  وحـی فرمـود: 

کبـر و میـراث علـم و آثـار  کـه نـزد تـو اسـت و ایمـان و اسـم ا اینـک آن علمـی 

1. دفسیر قمي، ج ۲، ص۴۷. 
کرده است. کلمم را این گونم نمل  ۲. لغت نامۀ دهخّا، امالی این 

۳. الکافي، ج ۸، ص 11۴.



59 ت الهی )امام( است انسان ناگزیر از رجوع بم حجد

کـه مـن دنبالـۀ علـم و  نبـّوت را در نـزد هبـة اهلل فرزنـِد پـس از خـود بگـذار؛ زیـرا 

کـرد؛  کبـر و آثـار نبـّوت را از نـژاد تـو تـا روز قیامـت قطـع نخواهـم  ایمـان و اسـم ا

کـه دین و  و زمیـن را وانگـذارم جـز آن کـه در آن عاِلمـی ]حّجـت الهـی[ باشـد 

که  کسـانی باشـد  طاعت من، به وسـیله او شـناخته شـود، و وسـیله نجات 

میـان تـو و نـوح بدنیـا آینـد. و آدم؟ع؟ بـه آمـدن نـوح؟ع؟ مـژده داد...«.

نکات:

 1- آن چه از عبارات روایت به دست می آید، این است که: »علم«، »میراث علم«

کـه در توضیح آن هـا، نگارندگان   و »میـراث علـم نبـّوت« سـه مطلـب مجـزا از همنـد 

ایـن مجموعـه، توضیحـی بـه دسـت نیاورده اند.

کبر«، مبتنی بر برخی احادیث می نویسد:  مۀ مجلسی در توضیح »اسم ا
ّ

 2- عال

کتب األنبیاء و علومهم...«؛1 یعنی: »و »اسـم  کبر أي األسـماء العظام أو  »و اإلسـم األ

کبـر« یعنی اسـم اعظـم یا کتب انبیاء یا علومشـان...«. ا

 َو ِفیَهـا َعاِلٌم ُیْعَرُف  ِبِه  
َّ

ْرَض ِإال
َ ْ
ـْن أَدَع األ

َ
کـه در عبـارت »َو ل 3- مقصـود از عاِلمـی 

کـه علمـش  ِدیِنـي  َو ُیْعـَرُف ِبـِه َطاَعِتـي« آمـده اسـت، آن عاِلمـی  ]آن حّجتـی[ اسـت 

مسـتقیمًا از سـوی خداونـد متعـال به او عطا شـده.

کنـون بـه آن دسـت یافتـه، از سـنخ حقیقـت علـم نیسـت.  تـا  کـه بشـر  علمـی 

آن چـه عرصـۀ آزمـون و خطاسـت، علـم نیسـت. دانـش بشـر، انباشـتی از فرضیـات 

کـه در طـی سـالها جمـع شـده اسـت.2 بـا این همـه، ایـن بـه معنـای  و تجربه هاسـت 

تحقیـر علـم بشـری نیسـت ولیکـن، بایـد دانسـت ایـن دانـش محـدود، قابـل قیـاس 

1. مرآة العمول في شرح أخبار آل الرسول، ج ۲۵، ص ۲۷۶.
پر. کارل پو ۲. برای نمونم، ر.ک بم »اسطوره چارچوب: در دفاع از علم و عمالنیت« نوشتۀ 
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کـه حقیقـِت علـم و  کـه از سـوی خالـق ایـن آفرینـش عطـا می شـود _  بـا آن علمـی 

علـم حقیقـی اسـت _ نمی باشـد! آن چـه را بشـر »دانـش« می دانـد، بـا زندگـی محـدود 

بشـری متناسـب اسـت و آن »دانـش حقیقـی« متناسـب بـا حیـات ابـدی انسـان.

 تمامِی بشر، صفرهایی هستند که تا »یک« کنار آنان نباشد، معنا پیدا نمی کنند.1 

که علمش را از خدا می ِستاند.  این عدِد معنادار، آن رسول الهی است 

که بشر با ابزار بشری خود، به هیچ صورت نمی تواند   از طرفی، باید توجه داشت 

بـه علـم موهبتـی الهـی دسـت پیـدا کنـد مگـر آن کـه خالـق متعـال، بـه حکمـت خود 

یافـت علـم الهـی،  کنـد. مابقـی مخلوقـات، بـرای در بـه رسـولی برگزیـده آن را عطـا 

محتـاج آن رسـول برگزیده انـد.

این خود، دلیلی روشن بر لزوم وجود حّجت الهی در هر عصر و روزگار است.

ــداوم وجــود  کــه حقیقــت و اصــِل »ت گفتگــو در همیــن روایــت،  4- مشــابه ایــن 

ی زمیــن در هــر زمــان« را نشــان می دهــد، خطــاب بــه حضــرت نــوح،  حّجــت خــدا رو

حضــرت هــود، حضــرت ابراهیــم، حضــرت صالــح، حضــرت شــعیب، حضــرت 

کــه   یوســف، حضــرت موســی و حضــرت عیســی؟مهع؟ تکــرار شــده اســت. تــا آن جــا 

امام؟ع؟ می فرماید:

ـٌد؟لص؟  ـا َقَضـی ُمَحّمَ ّمَ
َ
ـدًا؟لص؟ َفل َغـْت ُمَحّمَ

َ
ـی َبل متـن ]بخـش دوم[: »َحّتَ

ُد َقْد َقَضْیَت  ْیـِه َیا ُمَحّمَ
َ
ی ِإل

َ
ْوَحـی اهلُل َتَباَرَك َو َتَعال

َ
اُمـُه أ ّیَ

َ
ْت أ

َ
نبّوتـُه َو اْسـُتْکِمل

یَمـاَن َو ااِلْسـَم  ِ
ْ

ـِذي ِعْنـَدَك َو اإل
َّ
ـَم ال

ْ
ِعل

ْ
اَمـَك َفاْجَعـِل ال ّیَ

َ
َت أ

ْ
نبّوتـَك َو اْسـَتْکَمل

ِبـي 
َ
ْهـِل َبْیِتـَك ِعْنـَد َعِلـّيِ ْبـِن أ

َ
ِة ِفـي أ ُبـّوَ ـِم الّنُ

ْ
ـِم َو آَثـاَر ِعل

ْ
ِعل

ْ
ْکَبـَر َو ِمیـَراَث ال

َ ْ
األ

ِم َو 
ْ
ِعل

ْ
ْکَبـَر َو ِمیـَراَث ال

َ ْ
یَمـاَن َو ااِلْسـَم األ ِ

ْ
ـَم َو اإل

ْ
ِعل

ْ
ْقَطـِع ال

َ
ـْم أ

َ
ـي ل َطاِلـٍب؟امهع؟ َفِإّنِ

1. منسوب بم خواجم نصیر الّین طوسی.
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ْنِبَیاِء 
َ ْ
ْقَطْعَها ِمْن ُبُیوَتـاِت األ

َ
ـْم أ

َ
َکَما ل ِتـَك  ّیَ َعِقـِب ِمْن ُذّرِ

ْ
ِة ِمـَن ال ُبـّوَ ـِم الّنُ

ْ
آَثـاَر ِعل

ِبیـَك آَدَم«.
َ
َکاُنـوا َبْیَنـَك َو َبْیـَن أ ِذیـَن 

َّ
ال

ترجمـه: »و چـون دوران نبـّوت محمـد؟لص؟ سـپرى شـد و روزگارش بـه سـر 

نبّوتـت  او وحـی فرمـود: اى محمـد دوران  بـه  و تعالـی  تبـارك  آمـد، خـداى 

کـه نـزد تـو اسـت و  سـپرى شـد و روزگارت بـه سـر رسـید؛ اینـک آن علمـی 

کبـر و میـراث علـم و آثـار نبـّوت را در خاندانـت در نـزد علـی  ایمـان و اسـم ا

کبـر و  کـه مـن دنبالـۀ علـم و ایمـان و اسـم ا بـن ابـی طالـب؟امهع؟ بگـذار، زیـرا 

میـراث علـم و آثـار نبـّوت را از دودمـان تـو قطـع نکنـم؛ چنان کـه از خانـدان  

کـه میـان تـو و پـدرت آدم بودنـد، قطـع نکـردم«.  پیمبرانـی 

کـه عقـل بشـر بـه مـرور زمان  نکتـه: بعضـی از اندیشـمندان بشـری، اّدعـا کرده انـد 

تکامـل یافتـه و در اّمـت پیامبـر خاتـم بـه باالتریـن حـّد خـود رسـیده اسـت. از ایـن 

رو، نیـازی بـه بهره گیـری از حّجت هـای الهـی نـدارد و خاتمّیـت پیامبـر را در همیـن 

راسـتا توجیـه می کننـد.

کـه بشـر همـاره بـه علـم الهـی نیازمنـد اسـت. همانطور کـه  ایـن روایـت می فرمایـد 

مـردم در زمـان حیـات خاتـم األنبیـاء؟لص؟ بـه علـم موهبتـی ایشـان نیـاز داشـتند، 

ایـن نیـاز هم چنـان پابرجاسـت و خداونـد متعـال بـرای رفـع ایـن نیـاز، این علـم را نزد 

اوصیـای پیامبـرش بـه ودیعـه نهـاده تـا مردمـان از آن بهره منـد شـوند. 

یجی علم بشر، با ناتوانی  ضمن آن که اصل استدالل این گویندگان، در تکامل تدر

ثه و یا رموز مومیایی ها بر باد می رود.  کشف رازهای اهرام ثال کنونی در    دانشمندان 

یج افزون شـده، چطور بشـِر امروزی هنوز نتوانسـته  گر علم بشـر به تدر به دیگر معنا، ا
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اسـت علومی را که مصریان به آن دسترسـی داشـتند کشف کند؟!

َ�َم  ی ءاٰ
ݩݩݩݩٰݡٓ ݧ ݧ ݧ َ��زݧ َه اصݨْ  اللّٰ

ـی >ِا�زَّ
َ
 اهلِل َتَبـاَرَك َو َتَعال

ُ
متـن ]بخـش سـوم[: »َو َذِلـَك َقـْول

ٌع  ُه َسٖم�ی ݩۗ َواللّٰ
ݦݩݩݩ
٭ ْع�زٍ هٰا ِم�زݨْ �بَ ْع�زُ ݨَ  �ب

�ةً �یَّ ّرِ
* �زُ �زَ ٖم�ی

َ
عٰاݠل

ْ
ى اݠل

َ
�زَ َعل َل ِعْم�ݣݣاٰ َم َوءاٰ ٖه�ی �اٰ ݨْ ݧ َل ِا�ب ا َوءاٰ و�ݡً زُ َو�ݧ

ـی 
َ
ْمـَرُه ِإل

َ
ـْم َیـِکْل أ

َ
 َو ل

ً
ـَم َجْهـال

ْ
ِعل

ْ
ـْم َیْجَعـِل ال

َ
ـی ل

َ
 اهلَل َتَبـاَرَك َو َتَعال

َ
ٌم< 1 َو ِإّن َعٖل�ی

 
ً

ْرَسـَل َرُسـوال
َ
ـُه أ ِکّنَ

َ
 َنِبـّيٍ ُمْرَسـٍل. َو ل

َ
ٍب َو ال ـٍك ُمَقـّرَ

َ
ـی َمل

َ
 ِإل

َ
ِقـِه ال

ْ
َحـٍد ِمـْن َخل

َ
أ

ـا َیْکـَرُه  َمَرُهـْم ِبَمـا ُیِحـّبُ َو َنَهاُهـْم َعّمَ
َ
ا َفأ

َ
َکـذ ا َو 

َ
َکـذ ـُه ُقـْل 

َ
 ل

َ
ِئَکِتـِه َفَقـال

َ
ِمـْن َمال

ْصِفَیـاَءُه 
َ
ْنِبَیـاَءُه َو أ

َ
ـَم أ

َّ
ـَم. َو َعل

ْ
ِعل

ْ
ـٍم َفَعِلـَم َذِلـَك ال

ْ
ِقـِه ِبِعل

ْ
ْمـَر َخل

َ
ْیِهـْم أ

َ
َفَقـّصَ ِإل

 
َ

ـُه َجـّل
ُ
ِلـَك َقْول

َ
ِتـي  َبْعُضهـا ِمـْن َبْعـٍض . َفذ

َّ
ـِة ال ّیَ ّرِ

ُّ
ْخـَواِن َو الذ ِ

ْ
ْنِبَیـاِء َو اإل

َ ْ
ِمـَن األ

ـا  ّمَ
َ
ا<2 َفأ مݡً �ی ٖ كًا َع�ز

ݨْ
ٰاُهْم ُمل ݠݠٮݩز ْ ٮیݧ

�ةَ �ةَ َوءاٰ َ مݧ
ݨْ
ِحك

ݨْ
ٰا�بَ َوال �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
َم ال ٖه�ی �اٰ ݨْ ݧ َل ِا�ب  ءاٰ

ݡٓ
ٰا ݠݠٮز ْ ٮیݧ

�ةَ ْد ءاٰ َ ةݧ �ݧ َو َعـّزَ >�زَ

ْفَوِة َو  ْنِبَیـاِء ِمـَن الّصَ
َ ْ
ُحَکَمـاُء ِمـَن األ

ْ
ِحْکَمـُة َفُهـُم ال

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ُة َو أ ُبـّوَ ِکَتـاُب َفُهـَو الّنُ

ْ
ال

ْفـَوة...«.3 ُهـَداُة[ ِمـَن الّصَ
ْ
ـُة ]ال ِئّمَ

َ ْ
َعِظیـُم َفُهـُم األ

ْ
ـُك ال

ْ
ُمل

ْ
ـا ال ّمَ

َ
أ

ترجمـه: »و ایـن اسـت گفتـار خـداى تبـارك و تعالـی: »همانـا خداونـد برگزید 

کـه  آدم و نـوح و خانـدان ابراهیـم و خانـدان عمـران را بـر جهانیـان، نسـلی 

که خداى  برخی از برخی دیگر بودند و خدا شـنوا و دانا اسـت« و به راسـتی 

تبـارك و تعالـی، علـم و دانـش را مبـّدل بـه جهـل نمی کنـد؛ و امـِر ]تعیین نبی 

گـذار نکرده اسـت؛ حّتی به فرشـتۀ  و وصـی را[ بـه هیـچ یـك از آفریدگانـش وا

مقّربـی و بـه پیامبر مرسـلی.

کـه بـه هم پیوسـته  او بـه پیامبـران و برگزیـدگان از پیامبـران، بـرادران و نسـلی 

1. آل عمران: ۳۳- ۳۴.
۲. نساء: ۵۴.

۳. الكافي، ج 8، 114. 
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بودنـد آن ]پیـام الهـی[ را بیاموخـت، پس این اسـت گفتـار خداى عز و جل: 

کتـاب و حکمـت دادیـم و بـه آن هـا ملکـی  کـه مـا خانـدان ابراهیـم را  »حّقـا 

کردیـم«. مـراد از »بلکـه او فرسـتاده اى از فرشـتگانش را فرسـتاد  عظیـم عطـا 

و بـه او فرمـود: چنیـن و چنـان بگـو، بدین گونـه آن هـا را ]فرشـته[ بـه آن چـه 

ی  می خواسـت دسـتور داد و از هـر آنچـه خـوش نداشـت، نهـی فرمـود. از رو

گـزارش کرد و فرشـته دانسـت  علـم، امـور آفریـدگان خـود را بـه آن هـا ]فرشـته[ 

آن چـه را بایـد بدانـد.

کـه[  »کتـاب«، نبـّوت اسـت و مقصـود از »حکمـت«،1 یعنـی ]آن حکمـِت الهـی 

کـه همـان حکمای ]الهی[ هسـتند، داده شـده اسـت. منظـور از ]ُملک  بـه پیامبـران 
کـه[ بـه ائّمـۀ هدایتگـر برگزیده عطا شـده اسـت«.2 عظیـم نیـز، آن موهبتـی اسـت 

نکات: 

 1- سّنت خداوند در هدایت مخلوقات، اصطفای افرادی از جانب خود است 

کنند. که مردم را به مسیر هدایت الهی رهنمون 

گفته شد،   2- با عنایت به آن چه در تفاوت میاِن »علم الهی« و »دانش بشری« 

 خداوند متعال سّکان هدایت را به دست کسی جز فرستادۀ برگزیدۀ خود نمی سپارد؛ 

دی دارد. ّد 1. »حکمت« در روایات، مصادیق متع
۲. در رابطـم بـا موضـوع ایـن بخـش و موضوعات مردبـط، عالقم منّان می دواننّ بـم آخرین مناظرۀ 
کمـال الّیـن، ج۲، ص ۳۶۲-۳۶۸، بـاب ۳۴، بیـن حّیـث  کتـاب  کـم در  هشـام بـن حکـم 
ُحَسـْیُن ْبـُن 

ْ
اِنـيدُ َو ال َّ َهَم

ْ
َیـاٍد ال ُّ ْبـُن ِز ْحَمـ

َ
َثَنـا أ

ّدَ کننـّ. ]َح رده شـّه اسـت، مراجعـم  ۵ و ۶، آو
 ِّ ِبیِم َعـْن ُمَحمدَ

َ
َثَنـا َعِلـيدُ ْبـُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َهاِشـٍم َعْن أ

ّدَ ِإْبَراِهیـَم ْبـِن َناَداَنـَة َرِضـَي اهلُل َعْنُهَمـا َقـاال َح
ٍّ َمْجِلـٌس ِفي َداِرِه َیْحُضُرُه  َکاَن ِلَیْحَیی ْبِن َخاِل  :

َ
ْسـَواِريدُ َقـال

َ ْ
ْخَبَرِني َعِليدٌ األ

َ
 أ

َ
ِبـي ُعَمْیـٍر َقـال

َ
ْبـِن أ

َحّ...[
َ ْ
ـٍة َیـْوَم األ

دَ
ِ ِفْرَقـٍة َو ِمل

ُکلد ُمـوَن ِمـْن  ِ
د
ُمَتَکل

ْ
ال
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»
ً

َم َجْهال
ْ
ِعل

ْ
ْم َیْجَعِل ال

َ
گر چنین شود، علم مبّدل به جهل خواهد شد: »ل که ا

که می فرماید: کالم خدا در قرآن مجید  این است معنای 

ݤ <؛ 1 یعنی: »و ݢرݩݦُ وݢ ݨُ ݧ َ�ݧ حݧ
ݨْ
ا ال

َ
ل ّلُ وݩݩَ ِ

ا ال�زّ
َ
ل وُر * وݩݩَ

ا ال�زُّ
َ
ل مٰا�ةُ وݩݩَ

ُ
ل

ا ال�زُّ
َ
ل �ݦݦݩُ * وݩݩَ َٖ��ی ݧ ݧ �بݨݧ

ݨْ
ٰی َواݠل ݩݧ ݧ ْمݧ ݧ ݧ ݧ ݣݣعݧ اَ

ْ
ِوی ال ةَ �ݩݩݧ ْ َسݧ  > َومٰا �ی

هرگز )کافر تاریک جان( کور و )مؤمن روشـن روان( بینا یکسـان نیسـتند. * و هیچ 

ظلمت با نور مسـاوی نخواهد بود * و هرگز آفتاب و سـایه هم رتبه نباشـند«.

 مولی محّمد تقی مجلسـی، با اشـاره به اختالفاتی که میان دانشـمندان مسلمان

 در طـول تاریـخ، در فهـم معنـای توحیـد رخ داده اسـت، منشـأ بـروز این اختالف و 

عدم اّتحاد بر یک معنا را، سـرپیچی از دسـتور رسـول خدا بر رجوع به جانشـین بر 

حّقـش می داند و می نویسـد:

که دست از متابعت  »این مذاهب باطله و امثال اینها از آن جهت به هم رسید 

ابواب مدینه علم و حکمت الهی برداشتند با آن که خود متواترًا از حضرت سید 

المرسلین؟لص؟ نقل کرده اند که آن حضرت فرمودند که : »أنا مدینة العلم و علّی 

 بابها« و در روایت دیگر »انا مدینة الحکمة و علّی بابها« منم شهر علم و حکمت الهی 

و علی دِر آن شهر است، و نفهمیدند که »شهر« چه معنی دارد، و »در« چه معنی 

که از آن  که هر علمی  که مراد آن حضرت این است  که بدیهی است  دارد با آن 

حضرت اخذ نکنند جهل است و علم نیست و داخل شهر نمی توان شد مگر از 
در، و سایر آیات و اخبارى که در این باب وارد شده است همه را ترك کردند...«.2

گـر خداونـد امـر امامـت خـود را حّتـی بـه ملـک مقـرب و نبـی مرسـل نسـپرده  3- ا

اسـت، بـه اصحـاب سـقیفه بسـپارد؟!

1. فاطر: 1۹- ۲1.
۲.  لوامع صاحبمرانی مشهور بم شرح فمیم، ج ۸، ص۶۹۷.
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زمین از وجود امام خالی نمی ماند

روایت اّول: حّجت خدا، همواره در زمین

ـو 
ُ
 َتْخل

َ
ـی ال

َ
:... اللُهـّمَ َبل َخِعـّيِ َیـاٍد الّنَ ـُه؟ع؟ ِلُکَمْیـِل ْبـِن ِز

َ
ٍم ل

َ
َکال متـن: »َو ِمـْن 

 َتْبُطـَل 
َّ

ـا َخاِئفـًا َمْغُمـورًا ِلَئـال ـا َظاِهـرًا َمْشـُهورًا َو ِإّمَ ـٍة ِإّمَ ْرُض ِمـْن َقاِئـٍم هلِلَِّ ِبُحّجَ
َ ْ
األ

ْعَظُمـوَن 
َ ْ
ـوَن َعـَددًا َو األ

ُّ
َقل

َ ْ
ِئـَك َو اهلِل األ

َ
ول

ُ
ْیـَن أ

َ
َکـْم َذا َو أ َناُتـُه َو  ُحَجـُج اهلِل َو َبّیِ

ـی ُیوِدُعوَهـا ُنَظَراَءُهـْم َو  َناِتـِه َحّتَ ِعْنـَد اهلِل َقـْدرًا َیْحَفـُظ اهلُل ِبِهـْم ُحَجَجـُه َو َبّیِ

َو  َبِصیـَرِة 
ْ
ال َحِقیَقـِة  ـی 

َ
َعل ـُم 

ْ
ِعل

ْ
ال ِبِهـُم  َهَجـَم  ْشـَباِهِهْم. 

َ
أ ـوِب 

ُ
ُقل ِفـي  َیْزَرُعوَهـا 

ِنُسـوا ِبَمـا اْسـَتْوَحَش 
ُ
ُمْتَرُفـوَن َو أ

ْ
ُنوا َمـا اْسـَتْوَعَرُه ال

َ
َیِقیـِن َو اْسـَتال

ْ
َباَشـُروا ُروَح ال

ـی. 
َ
ْعل

َ ْ
َمَحـّلِ األ

ْ
َقـٌة ِبال

َّ
ْرَواُحَهـا ُمَعل

َ
ْبـَداٍن أ

َ
ْنَیـا ِبأ

ُ
ـوَن؛ َو َصِحُبـوا الّد

ُ
َجاِهل

ْ
ِمْنـُه ال

َیِتِهـْم...«.1 ـی ُرْؤ
َ
ـی ِدیِنـِه آْه آْه َشـْوقًا ِإل

َ
َعـاُة ِإل

ُ
ْرِضـِه َو الّد

َ
َفـاُء اهلِل ِفـي أ

َ
ِئـَك ُخل

َ
ول

ُ
أ

یـاد نخعـی فرمودنـد:... بـار  ترجمـه: »امیـر مؤمنـان؟ع؟ خطـاب بـه کمیـل بـن ز

خدایـا آرى! زمیـن خالـی و تهـی نمی ماند از کسـي که به حّجت و دلیل، دین 

خدا را بر پا دارد ]و آن کس[ یا آشکار و مشهور است ]مانند یازده امام؟مهع؟[ یا ]بر 

 اثر فساد و تباهکارى مردم[ در نا امنی و پنهانی ]مانند امام دوازدهم؟جع؟[

1. نهج البالغم، حکمت 1۴۷.



درس نامۀ معرفت امام66

 تـا حّجت هـا و دلیل هـاى روشـن خـدا ]آثـار نبـّوت و احـکام دیـن و علـم و 

کجاینـد؟! بـه خـدا سـوگند از  معرفـت[ از بیـن نـرود. و ایشـان چنـد نفرنـد و 

شـمار، بسـیار انـدك هسـتند، و از منزلـت و بزرگـی نـزد خـدا بسـیار بزرگوارنـد. 

حفـظ  را  خـود  روشـن  دلیل هـاى  و  حّجت هـا  ایشـان  وسـیلۀ  بـه  خداونـد 

می کنـد، تـا آنهـا را بـه افـرادی ماننـد خودشـان ]امامـان بعـدی[ سـپرده و در 

کننـد. تثبیـت  دلهاشـان 

علـم الهـی بـا حقیقـِت بصیـرت، یکبـاره ]و بـه صـورت َوهبـی[ بـه آنـان روی 

آورده اسـت و بـا »روح یقیـن« بـه صورتـی مسـتقیم ارتباط برقـرار کردند و آن چه 

غافـالن برایشـان سـخت می آیـد، بـرای آنـان آسـان اسـت و بـه آن چـه جاهالن 

از آن دوری می گزیننـد، ُانـس می گیرنـد؛ در دنیـا بـا اهل دنیـا، با بدن هایی که 

ق به مکان هایی بلندمرتبه اسـت، معاشـرت می کنند. 
ّ
روح های آن ها، متعل

او  دیـن  سـوى  بـه  را[  ]مـردم  کـه  خـدا  نماینـدگان  و  خلفـاء  زمیـن  در  آناننـد 

می خواننـد. آه آه بسـیار مشـتاق و آرزومنـد دیـدار آنـان هسـتم...«.

نکات:

 1- وقتی پیامبری مبعوث می شود، شناسایِی حقیقت شخصّیت الهِی پیامبر،

 بـرای مـردم ناممکـن اسـت! بـه دیگـر معنـا، شـخصّیت الهـی پیامبـر در پـرده ای از 

بـاز  یـت می شـود،  کـه چهـرۀ حّجـت الهـی هـم رؤ قـرار دارد. بنابرایـن زمانـی  غیـب 

ی موکـول بـه ایمان بـه غیب اسـت. یعنی،  معرفـت حقیقـی نسـبت بـه ابعـاد الهـی و

کـه واجـد ویژگی هایـی منحصـر به فرد اسـت که در  یـم و معتقدیـم  بـه او ایمـان می آور

یـت نیسـت.  ظاهـر او قابـل رؤ

 این اعتقاد به غیب، همان است که در قرآن مجید در زمرۀ شروط تقوا و بهره گیری 
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از قرآن به آن اشاره شده است:

...<؛1 یعنی: »در ]وحی  �بِ �یْ
عزَ
ْ
ال  �بِ

و�زَ ݩزُ �ݧ ِ مݫ
وئݨْ ݦݩُ �زَ �ی �ی ٖ �ز

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

* ا َ �زݧ �ی ةٖ �ݧ
ُم�ݩةَّ

ْ
ى ِلل ِ�٭ݦݦݦݩݩݩݩۛ ُهدݩݡً �ی  �زٖ

٭ݦݩݩݩݩۛ ݧْ�بَ ٰا�بُ لٰا َرںی �ة ݭِ ݫ ݫ كݫ
ݨݦْ

ِلَك ال
>�زٰ

کتـاِب ]با عظمت[ هیچ شـکی نیسـت؛ سراسـرش برای   بـودن و حّقانّیـت[ ایـن 

که به غیب ایمان دارند و...«. پرهیزکاران هدایت است * آنان 

یت  یت یا عدم رؤ که چنین است، در فهم مقامات الهِی حّجت خدا، رؤ  حال 

ی یا به عبارتی، ظهور یا غیبت ایشان تفاوتی در اصل ماجرا ندارد و معرفت، دیدار  و

یـس قرنـی بـه پیامبـر خـدا؟لص؟ و وصـّی ایشـان،   محـور نیسـت. ماجـرای ایمـان او

که دیدار، لزومًا معرفت آور نیست و عدم دیدار،  نمونه ای بارز از این حقیقت است 

گفتـه نمانـد دیـدار حّجـت خـدا، بـه شـرط آن کـه   لزومـًا بی معرفتـی در پـی نـدارد. نا

لطف خاص امام شامل شخص شود، بسیار سودمند است. 

کـه غیبـت، زنـدان، حصـر خانگـی و  از سـویی، امـام؟ع؟، شـئون و وظایفـی دارد 

امثـال آن هـا، ضـرری بـه آن نمی رسـاند. البّتـه، ظاهـر بـودن امـام، بـرکات ویـژۀ خود را 

نیـز در پـی دارد.

ـا َخاِئفـًا َمْغُمورًا« مواجهیـم که در آن،  2- در ایـن روایـت شـریف، بـا عبـارت »َو ِإّمَ

یکـی از حـاالت حّجـت خـدا را، در حـال »خـوف« بـه تصویـر کشـیده اند. در این جـا 

الزم می آیـد، واژۀ »خـوف« در ادبیـات دینـی، بررسـی شـود: 

در غالـــب ترجمه هـــای موجـــود، معنـــای خـــوف را "تـــرس" می داننـــد. بـــر ایـــن 

اســـاس، می بایســـت امام عصـــر؟ع؟ را بـــا عنایت به عبـــارِت »الســـالم علیک ایها 

یارت آل یاســـین و نیز با تکیه بر این ترجمۀ نادرســـت، به  المهـــذب الخائـــف« در ز

بشناسیم. »ترســـان«  صفِت 

1. بمره: ۲و۳.



درس نامۀ معرفت امام68

ت 
ّ
 در ایـن راسـتا، هم چنیـن بـه حدیثی از امام صادق؟ع؟ می رسـیم در باب عل

گر در ترجمۀ آن، »خوف« را »ترس« معنا کنیم، معنای آن چنین می شود:   غیبت که ا
کشته شدن می ترسد«! 1 »امام زمان؟ع؟ از 

کـه: مگـر مـا، امامـان  گونـه ترجمه هـا، پرسشـی مطـرح می شـود  طبعـًا پـس از ایـن 

 معصوم خود را "شجاع تریِن مردمان" نمی دانیم؟ و مگر کشته شدن در راه خدا، ترس

کشـته شـدن می ترسـد، چگونـه می توانـد چنـان اصالحـی در  کـه از  کسـی   دارد؟ و 

گیتـی بگسـتراند؟       گسـترۀ  کنـد و عدالـت را در  سـطح جهانـی برپـا 

 گاهی می خواهند پاسخ به این گونه پرسش ها را، نه با تصحیح ترجمه های خود، 

 بلکه با توجیه آن ها ]مانند این توجیه که سخن از دو نوع ترس به میان می آید: ترس 

کنند اما آیا مشکل، به این صورت، حل می شود؟  پسندیده و ترس ناپسند[ حّل 

 حال آن که پاسخ، در معنای صحیح لغت نهفته است. در زبان عربی، »ُجبن« 

و »خوف« معانی مختلفی دارند:      

که ضّد آن، »شجاعت« است.       1ـ »ُجبن«، به معنای ترس، 

که ضّد آن، »امن« است.2   2ـ »خوف« به معنای نا امنی، 

َمْتـــَل «؛ علـــل الشـــرائع، ج 1، 
ْ
 َیَخـــاُف  ال

َ
 اهلِل َقـــال

َ
ـــُم َو ِلـــَم َیـــا َرُســـول

َ
ُغـــاَلِم ِمـــْن َغْیَبـــٍة َفِمیـــَل ل

ْ
 ِلل

ّدَ ـــ  ُب
َ

1. »ال
ص۲۴۳.

کهــن پارســی قــرآن موجــود در  کــم برگرفتــم از 1۴۰ درجمــم  کتــاب »فرهنــگ نامــۀ قرآنــی« _  ۲. در 
ــم  کهــن، ب کلمــۀ »خــوف« در اکثــر ایــن بازگردان هــای  ــم آســتان قــّس رضــوی اســت _  کتابخان
کلمــۀ »امــن« بــم عنــوان »بــی  عنــوان »بیــم« درجمــم شــّه ]فرهنگنامــۀ قرآنــی، ج ۲، ص ۷1۷[ و 
کــم بیشــتر ایــن درجمم هــا در دورۀ  کتــاب، ج1، ص ۲۵۶[. از آنجــا  بیــم« آمــّه اســت. ]همــان 
کار می رفتــم،  کــم در درجمــۀ قــرآن بــم  ــی  ــت خاصد یــژه دقد ــت زبــان فارســی بــوده، بــم و پختگــی و دقد

ــود. ــاد شــّه در متــن خواهــّ ب ــّگاه ی ــّ دی ایــن معادل هــا، مؤید
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 »ُجبن«، صفتی درونی است که در هر حال، برای هر کسی، ویژگی منفی به شمار 

گر به حالت افراطی در آید، یعنی قدرت نمایی همراه  می آید. البته »شجاعت« نیز، ا

 بـا تدبیـر و حکمـت نباشـد، خـود به ویژگی  منفی بدل می شـود. ولـی »ُجبن« همواره

 _ به ویژه در برابر دشمنان _ نکوهیده و زشت است.  

  اّما »خوف«، حالتی بیرونی است که در آن، امنیت، از فردی گرفته می شود، گرچه 

کمال شجاعت باشد. در این حالت، آن فرد، هرگز مقّصر نیست، بلکه  آن فرد، در 

گرفته انـد. قـرآن، در جایـی، خطـاب بـه  کـه امنیـت را از او  کسـانی هسـتند  مقّصـر، 

ی  کـه پیش رو  مجاهـدان جبهه هـای جنـگ، دربـارۀ حالـت »خوف« آنها و مسـائلی 

گزاردن آنها _ سخن می گوید.1  خود دارند _ از جمله چگونگی نماز 

اینـــان، در شـــجاعت، بـــرای دیگـــران، الگـــو و اســـوه اند. ولـــی بـــه دلیـــل هجـــوم 

دشـــمنان، حالـــت »امن« خود را از دســـت داده و بـــه »خوف« گرفتـــار آمده اند. باالتر 

از آن، دربـــارۀ حضـــرت موســـی کلیـــم اهلل؟ع؟ در زمـــان خـــروج از مصـــر، می فرمایـــد: 

<...؛2 یعنـــی: »موســـی از شـــهر مصـــر با حال خوف و مراقبت 
ݦݦݩݩ
٭ �بݦُ

َّ ةݧ �ݧ �ݩَ ݠݠٮةَ ݦَ ا �ی
�زݡً �ئِ

ݡٓ اٰ هٰا �ز ݩَ ِم�زݨْ ݧ ݧ ب َحݫ ݨݨݧ ݩزَ�ݧ حݧ
>�زَ

از دشـــمن بیرون رفـــت...«.

 آن پیامبـر بـزرگ اوالوالعـزم، در اوج شـجاعت، خائـف بـود، یعنـی امنیـت را از او 

 گرفته بودند. و مترّقب بود، یعنی هر لحظه چشم به راه فرارسیدن دشوارِی دیگری، 

بـه دلیـل مکرهایـی کـه فرعونیان پیوسـته به کار می بسـتند. جالب اسـت بدانیم که 

حضـرت سیدالشـهداء؟ع؟ در آغـاز حرکـت جاودانـۀ خـود، از مدینه به سـوی مّکه و 

�زْ 
َ
ا ْم  �ةُ �زْ ِا�زْ حزِ لٰوهةِ  الّ�َ وا ِم�زَ  ُ��ݦُ �ةݨْ �ݦةَ �زْ 

َ
ا ٰاٌح  �ز ُ ْم حب

ُ
ك �یْ

َ
َعل َس  ݨْ یݧ ٮݫ

َ
ل �زَ ݨْ�زِ  ݧ َارݧ

ْ
ال ݭِى 

ڡݨز ْم  ݠݠٮةُ ݦݨْ �ب �ݦݨݦَ ݢاٰ صزَ ݢ 1. نسـاء: 1۰1؛>ِاَوݣݣ�ݩݩز
.  ...>

ݦݦݦݩ
ٓوا٭ �ݦُ زَ �ݧ

َ
ك �زَ  �ی ٖ �ز

َّ
ال ُم 

ُ
ك ݠݠٮزَ �ةِ

�زݨْ َ �ی
۲. قصص: ۲1.
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کوفـه و کربال، همین آیۀ شـریفه را تـالوت کردند.1  از آنجـا بـه سـمت 

که  بـــا ایـــن توضیـــح، بـــه معنای ایـــن جملـــه از روایـــت مـــورد بحث می رســـیم 

ـــا َخاِئفًا  ا َظاِهرًا َمْشـــُهورًا َو ِإّمَ ـــٍة ِإّمَ ْرُض ِمـــْن َقاِئـــٍم هلِلَِّ ِبُحّجَ
َ ْ
ـــو األ

ُ
 َتْخل

َ
فرمودنـــد:  »...ال

 َمْغُمـــورًا...«. پیامبران و امامان معصوم؟مهع؟ که همگی حّجت خدا بودند، در یکی 

از این دو حالت قرار داشتند:

 1- گاهی در حالت امن بودند؛ در نتیجه شهرت داشتند. نشانی آنها برای همه

 روشن بود و به راحتی در دسترس مردم بودند.  

یستند.   2- و گاه، در حالت خوف بودند. در نتیجه ناشناس در میان مردم می ز

 به دلیل کید و مکر دشمنان، خانه نشین یا زندانی یا مشابه آن بودند. در این حالت، 

گرچـه برخـی از مـردم بـه شـیوه ای اسـتثنایی بـه  دسترسـی مـردم بـه آنهـا دشـوار بـود، 

پاسـخ می گرفتنـد.  و  را عرضـه می کردنـد  راه می یافتنـد، مشـکل خـود  حضورشـان 

کـه در تمـام دوره هـای شـّدت و اختنـاق نسـبت بـه پیامبـران و امامـان  ایـن پدیـده _ 

کـه آن  معصـوم؟مهع؟، نمونه هـای فـراوان دارد _ حکمـی عقلـی اسـت، بـرای مـواردی 

ی خـود دارد.   یـت مّهمـی پیـش رو حّجـت خـدا، مأمور

 در جمله ای در دعای افتتاح، از خدای سبحان می خواهیم که »خوِف« حضرت 

ْمنا«.
َ
ُه ِمْن َبْعِد َخْوِفِه أ

ْ
ْبِدل

َ
کند: »أ مهدی؟ع؟ را به »امن« بدل 

  در حالت خوف، دشمنان وضعی برای حضرتش پدید آورده اند که سبب غیبت

  آن جناب شده؛ یعنی زندگی ناشناس در میان مردم، که به تعبیر امام صادق؟ع؟: 

»او را می بینند ولی نمی شناسند«.2   

1. اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد، ج ۲، ص۳۵؛ بحار األنوار، ج ۴۴، ص ۳۳۲.
کمال الّین و دمام النعمة، ج ۲، ص۳۵1؛ بحاراألنوار، ج ۵۲، ص 1۵۲.  .۲
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ــا  ــت و تنه ــدود اس ــرت، مح ــه آن حض ــی ب ــت، دسترس ــن حال ــل ای ــه دلی ــًا ب طبع

گوینــد  معــدودی از افــراد، در حــاالت خــاّص، می تواننــد حضــورًا بــا حضرتــش ســخن 

و بــرای مشــکل خــود پاســخ جوینــد. 

کـه بـه قـدرت قاهـرۀ خـود،  در ایـن جملـه از دعـا، از خداونـد بـزرگ می خواهیـم 

کـه »رحمـة للعالمیـن« اسـت _، از وضـع خـوف بـه وضع   حضـرت مهـدی؟جع؟ را _ 

 امن درآورد، تا: همگان، بدون هیچ نگرانی و واهمه ای و بدون هیچ مانع بازدارنده ای، 

گیرند.         حضورًا از محضر مقّدسش بهره 

گیرد.        تا این خورشیِد پشت ابر، تابش مستقیم خود را از سر 

َیِقیـِن«، بـه 
ْ
َبِصیـَرِة َو َباَشـُروا ُروَح ال

ْ
ـی َحِقیَقـِة ال

َ
ـُم َعل

ْ
ِعل

ْ
3- عبـارِت »َهَجـَم ِبِهـُم ال

کـه می فرمایـد: نوعـی تفسـیر ایـن آیـۀ شـریفه اسـت 

<... ؛1 یعنـی: »بلکـه ایـن قـرآن، آیـات 
ݦݦݩݩ
َم٭

ْ
ِعل

ْ
وا ال و�ةُ

ُ
�زَ ا �ی ٖ �ز

َّ
وِر ال ُ ݧ دݧ ُ ݧ ݭٖى صݨݧ

ٰا�ةٌ ڡݨز ݠݠٮز ِ
ٮیّ َ ٰا�ةٌ �ب �ی ْل ُهَو ءاٰ َ >�ب

روشـنی اسـت در سـینه کسـانی که به آنان معرفت و دانش عطا شـده اسـت...«.

کتسـابِی  کـه ویژۀ معصومان اسـت نه علم ا اینجـا سـخن از علـم موهبتـی اسـت 

کـه بـه دلیـل کامـل  یـاد بـه آن دسـت می یابـد. علمـی  کـه نارساسـت و بشـر بـا تـالش ز

نبـودن، در امـر دیـن قابـل اعتماد نیسـت.

کـه علـم بـه ایشـان عطـا شـده، َبّیـن و  ی آیـات قرآنـی، فقـط بـرای آنـان  بدیـن رو

روشـن اسـت در حالی کـه دیگـران، تنهـا بـر اسـاس احتمـال می تواننـد در مـورد آیـات 

کـرد. سـخن بگوینـد و بـه ایـن احتمـال نمی تـوان تکیـه 

1. عنکبوت: ۴۹.  



درس نامۀ معرفت امام72

روایت دوم: علم، ویژگیِ مهم حّجت الهی

ـٍة  ْرُض  ِمـْن  ُحّجَ
َ ْ
ـو األ

ُ
 َتْخل

َ
متـن ]بخـش اّول[: امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: »َفـال

؟ع؟ 
َ

ِتـِه ُثّمَ َقال
َ
ُسـوِل َو ُوُجوِب َعَدال ـی ِصْدِق  َمَقاِل  الّرَ

َ
 َعل

ُّ
ـٌم َیـُدل

ْ
َیُکـوُن َمَعـُه ِعل

 ِمْن 
َّ

ـُة ِإال ُحّجَ
ْ
 َتُکـوُن ال

َ
ـٍة َو ال ـو ِمـْن ُحّجَ

ُ
 َتْخل

َ
ْرَض ال

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
َبْعـَد َذِلـَك َنْحـُن َنْزُعـُم أ

 اهلَل َشـَرَع 
َ

ّن
َ
ْنِبَیـاِء َو َذِلَك أ

َ ْ
ْنِبَیـاِء َمـا َبَعـَث اهلُل َنِبّیـًا َقـّطُ ِمْن َغْیِر َنْسـِل األ

َ ْ
َعِقـِب األ

ْنِبَیـاَء 
َ ْ
ْخـَرَج ِمْنـُه األ

َ
بـًا أ  َطاِهـرًا َطّیِ

ً
ْخـَرَج ِمـْن آَدَم َنْسـال

َ
ِلَبِنـي آَدَم َطِریقـًا ُمِنیـرًا َو أ

ِب َو ُحِفُظـوا ِفـي 
َ

ْصـال
َ ْ
ـُروا ِفـي األ َجْوَهـِر ُطّهِ

ْ
ـُص ال

َّ
ُسـَل ُهـْم َصْفـَوُة اهلِل َو ُخل َو الّرُ

ْنَسـاُبُهْم«. 
َ
 َشـاَب أ

َ
ـِة َو ال َجاِهِلّیَ

ْ
ـْم ُیِصْبُهـْم ِسـَفاُح ال

َ
ْرَحـاِم_ ل

َ ْ
األ

کــه برخــوردار از علمــی  گاه زمیــن از وجــود حّجتــی  ترجمــه: »پــس هیــچ 

گفتــار رســول و وجــوب عدالــت او می کنــد خالــی  کــه داللــت بــر صــدق 

کــه زمیــن از حّجت خالــی نمی ماند،  نمی مانــد. ســپس فرمــود: مــا معتقدیــم 

و حّجــت جــز از نســل انبیــاء نیســت، و اینکــه خداونــد هیــچ پیامبــرى را 

ــدان  ــراى فرزن ــد ب ــاء مبعــوث نکــرد، توضیــح این کــه خداون جــز از نســل انبی

کیــزه و طاهــرى  پا از صلــب آدم نســل  را معّیــن فرمــود، و  آدم راه روشــنی 

افــرادی  اینــان  انبیــاء و رســوالن از همــان بودنــد.  کــه  را خــارج ســاخت، 

کــه در اصــالب تطهیــر و در ارحــام حفــظ  برگزیــدۀ خــدا و پــاك جوهرنــد 

ــد و از درآمیختــه شــدِن ــه دورن ــا( جاهلّیــت ب  شــدند، از عمــل  نامشــروع )زن
 َانساب مصونند«.

 نکته: خداوند متعال از سر حکمت و علم خویش، حّجت های الهی خود را در 

کیزه انـد. پدرانـی موّحـد و مادرانی  کـه همگـی، مطهـر و پا سلسـله ای قـرار داده اسـت 

کـه قـرآن نیز بـه آن اشـاره می کند: کدامـن! ایـن همـان اسـت  پا



73 زمین از وجود امام خالی نمی مانّ

< 1؛ یعنـی: »و بـه انتقـال تـو در اهـل سـجود )و بـه دوران  �زَ ٖ��ی ݭِى الّسٰا�بِ
َك ڡݨز َ �بݧ

ُّ
ل ةَ �ݧ

�ةݨَ >وݦَ

گاه اسـت«. تحّولـت از اصـالب شـامخه بـه ارحـام مطهـره( آ

ب در ساجدین« را، انتقال رسول خدا؟لص؟ 
ّ
 در شرح این آیه شریفه، منظور از »تقل

 در اصالب پیامبران دانسته اند.2 مرحوم شیخ صدوق، در کتاب اعتقادات اإلمامیة، 

 بابی با عنوان »فصل في أن آباء النبي؟لص؟ کانوا موحدین«3 دارد که در آن به همین 

مهم اشاره می کند.

کار خدا را از ســـنخ  کار خداونـــد را از ســـنخ خلق بدانیـــم و  گـــر مـــا خداونـــد و  ا

کار خلـــق، این اشـــتباه پیش می آید که سلســـلۀ نبـــّوت و امامـــت، همانند موروثی 

کار خالـــق، از مخلوق جداســـت و در  بودن پادشـــاهان دانســـته شـــود. حال آن کـــه 

گر پادشـــاهی فرزند پســـر نداشـــت، میراث ســـلطنتش به بن  آن خللـــی راه نـــدارد. ا

 بســـت می خـــورد و یـــا شـــاهزاده ای شـــاهزادۀ دیگـــر را بـــه قتـــل می رســـاند تا مســـیر 

سلطنت را بچرخاند.

گرفتـه اسـت، از  کـه خداونـد بـرای ظـرف نبـّوت و امامـت درنظـر  اّمـا سلسـله ای 

کیزه و موحد  آدم ابوالبشـر؟ع؟ تا آخرین وصّی پیامبر خاتم، همگی در سلسـله ای پا

قـرار داشـتند و یکـی پـس از دیگـری بـر زمیـن، هدایتگـر خلـق خـدا بودنـد. بی آنکـه 

حّجتـی، حّجـت دیگـری را بـرای رسـیدن بـه ایـن مقـام بـه قتل برسـاند و یا شـخصی 

1. شعراء: ۲1۹.
ݭِى 

َك ڡݨز َ �بݧ
ُّ
ل ةَ �ݧ �ةݨَ وُم* وݦَ �ةُ �زَ �ةَ ٰ�ݣݣ�َك ٖح�ی َ ی �ی ٖ �ز

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

ـی  > ا
َ
؟امهع؟  ]ِفـي [ َقْوِلـِم َدَعال ِّ ْبـِن َعِلـيدٍ ـ ِبـي َجْعَفـٍر ُمَحمدَ

َ
۲. »َعـْن أ

«. ]دفسـیر  َّ َنِبـيدٍ ْنِبَیـاِء َنِبـيدٍ َبْعـ
َ ْ
ْصـاَلِب األ

َ
َبـَك ِفـي أ

دُ
ْمـِرِه َو َدَمل

َ
 َیـَراَك ِحیـَن َدُمـوُم ِبأ

َ
<َقـال �زَ ٖ��ی الّسٰا�بِ

کوفـي، ص۳۰۴[ فـرات 
۳. دصحیح اعتمادات اإلمامیة، ص1۳۹.
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بـی لیاقـت، بـر ایـن مقـام تکیـه زند:

کـه مقام  <... ؛1 یعنـی: »... خـدا داناتـر اسـت  ݩُ �ݩݩݧ �ةَ
َ
ُل ِرسٰال َ عݧ ْ ب حݫ

َ  �ی
ُ �ݒ ُم َح�یْ

َ
ْعل

َ
ُه ا للّٰ

ٱَ
ۘ ا

ِه٭ݦݩݩݩݩ  ...>اللّٰ

کجا قرار دهد...«. رسالت را در 

ی 
َ
ْعل

َ
 َیُکـــوُن أ

َ
ُهْم ِفـــي َمْوِضٍع ال

َ
 َجَعل

َ
 اهلَل َعـــّزَ َو َجـــّل

َ
ّن

َ
متـــن ]بخـــش دوم[: »أِل

ِه َو  ِمیَن َغْیِبِه َو ُمْســـَتْوَدَع ِســـّرِ
َ
ِم اهلِل َو أ

ْ
َن ِعل َکاَن َخاِز َدَرَجًة َو َشـــَرفًا ِمْنُه َفَمْن 

ُة  ُحّجَ
ْ
َفـــِة َفال  ِبَهِذِه الّصِ

َّ
 َیُکـــوُن ِإال

َ
ِقِه َو َتْرُجَماَنُه َو ِلَســـاَنُه ال

ْ
ـــی َخل

َ
حّجتـــُه َعل

ِذي ِعْنَدُه َو 
َّ
ـــِم ال

ْ
ِعل

ْ
ِق ِبال

ْ
َخل

ْ
؟لص؟ ِفي ال ِبّيُ  ِمْن َنْســـِلِهْم َیُقـــوُم الّنَ

َّ
 َیُکـــوُن ِإال

َ
ال

اُس َســـَکَت. ُســـوِل ِإْن َجَحَدُه الّنَ َوِرَثُه َعِن الّرَ

ی 
َ
ُســـوِل َعل ِم الّرَ

ْ
ْیِدیِهـــْم ِمْن ِعل

َ
ا ِفي أ  ِمّمَ

ً
اُس َقِلیـــال ْیـــِه الّنَ

َ
َکاَن َبَقـــاُء َمـــا َعل َو 

وا ِبِه َو  َقـــّرُ
َ
ُهْم ِإْن أ

َ
ِقَیـــاَس َو ِإّن

ْ
َي َو ال

ْ
أ َقاُمـــوا َبْیَنُهُم الـــّرَ

َ
ٍف ِمْنُهـــْم ِفیِه َقْد أ

َ
اْخِتـــال

َشـــاُجُر َو اْســـَتَوى  ُف َو الّتَ
َ

 َو َذَهَب ااِلْخِتال
ُ

َعْدل
ْ
وا َعْنُه َظَهَر ال

ُ
َخـــذ

َ
َطاُعـــوُه َو أ

َ
أ

َیِقین ...«.2
ْ
ـــِك  ال

َ
ی  الّش

َ
َب  َعل

َ
یـــُن َو َغل َباَن الّدِ

َ
ْمـــُر َو أ

َ ْ
األ

ترجمـه: »زیـرا خداونـد ایشـان را در چنـان موضعـی قرار داد کـه از لحاظ درجه 

کـه خزانـه دار علـم الهـی و امیـن غیـب و  و شـرافت باالتریـن اسـت؛ پـس هـر 

محـّل اسـرار، و حّجـت بـر خلـق و ترجمان و لسـان خدا شـد، جـز این صفات 

گـروه نخواهـد بـود. حّجـت خـدا بـا  را نـدارد. پـس حّجـت جـز از نسـل ایـن 

علمی که نزد او اسـت و از رسـول به ارث برده، جانشـین پیامبر در میان مردم 

کت می مانـد.  کننـد، سـا گـر مـردم انـکارش  می شـود. ا

1. انعام: 1۲۴.
۲. اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۲، ص ۳۳۷.
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کـــه مـــردم با اختـــالف نظر بـــراى بقاى خـــود دارند بســـیار کمتـــر از آن  امکاناتـــی 

چیزهایی اســـت که حّجت هـــاى الهی از علم پیامبر در دستشـــان می باشـــد. مردم 

گر بدیشـــان اقرار کرده و اطاعتشـــان  خـــود را مبتـــال به رأى و قیاس کردند در حالی که ا

می کردنـــد و علـــم را از ایشـــان دریافتـــه بودنـــد، عـــدل ظاهـــر شـــده و هـــر اختـــالف و 

تشـــاجرى رخت بربســـته و جاى خـــود را به حکم الهی و دســـتورات دینـــی می داد، و 

یقیـــن بر شـــك غالب می شـــد«.

نکات:

ِقَیاَس«، ناچار به بیان مقّدمه ای 
ْ
َي َو ال

ْ
أ َقاُموا َبْیَنُهُم الّرَ

َ
1- برای شرح عبارت »َقْد أ

 در بــاب »نســبت های الهــی« هســتیم. آن چــه خــدا بــه خــود نســبت داده اســت، 

 _  همانند »کتاب اهلل«، »شهراهلل«، »بیت اهلل«، »حّجت اهلل« _ ویژگی های مهمی دارد 

که در ادامه به سه مورد آن اشاره می شود:

 1- آن چه خدا به خود نسبت می دهد، از سائر همگنانش متمایز شده و تقّدسی 

الهی می یابد. 

کرد.  2- آن چه خدا به خود نسبت می دهد، احکام مخصوصی پیدا خواهد 

3- پذیـرش یـا عـدم پذیـرش مخلوقـات، ایـن نسـبت الهـی را بـر هـم نخواهد زد. 

بـه عبارتـی، آن چـه را خـدا بـه خـود نسـبت داده اسـت، اسـتوار اسـت و مخلوقـات 

کننـد. قـادر نیسـتند ایـن نسـبت را محـو 

که بر هیچ کس پوشیده نیست.  برای نمونه، »بیت اهلل« تقّدسی دارد و احکامی 

 »شـــهراهلل« نیز تقّدس و احکام خاص خود را دارد. به همین صورت اســـت تقّدس 

که غالبًا به دو ِقســـم ظاهری و باطنی تقســـیم  و احـــکام ویژۀ »کتاب اهلل«؛ احکامی 
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شـــده اند. از احـــکام ظاهری، آن که بـــدون طهارت نمی توان خط قـــرآن را لمس کرد 

و از احـــکام باطنـــی آن که، قرآن را نمی توان بر مبنای اندیشـــۀ ناقص بشـــری تفســـیر 

کرد و بـــه مراد حقیقی خدای متعال رســـید.

کـه کالم خـدا با کالم مخلوق شـباهتی  امیـر مؤمنـان؟ع؟ در این بـاره می فرماینـد 

کـه خداوند، خود بـا مخلوقش شـباهتی ندارد: نـدارد زیـرا 

ـُه ُرّبَ َتْنِزیـٍل ُیْشـِبُه 
َ
َمـاِء.1 َفِإّن

َ
ُعل

ْ
ـی َتْفَقَهـُه َعـِن ال ِیـَك َحّتَ

ْ
ُقـْرآَن ِبَرأ

ْ
ـَر ال ْن ُتَفّسِ

َ
ـاَك أ »...ِإّیَ

ْیـَس َشـْي ٌء ِمـْن 
َ
َکَمـا ل َبَشـِر. 

ْ
َم ال

َ
َکال  ُیْشـِبُه  

َ
ـُه ال

ُ
یل ِو

ْ
ُم  اهلِل َو َتأ

َ
َکال َبَشـِر َو ُهـَو 

ْ
ِم  ال

َ
ِبـَکال

 ُیْشـِبُه  َشـْي ٌء 
َ

َبَشـِر َو ال
ْ
ْفَعاِل ال

َ
ی َشـْیئًا ِمْن أ

َ
ُه َتَعال

ُ
 ُیْشـِبُه  ِفْعل

َ
ِلَك ال

َ
َکذ ِقِه ُیْشـِبُهُه 

ْ
َخل

 
َ

ُهْم. َفال
ُ
ْفَعال

َ
َبَشـِر أ

ْ
ُم ال

َ
ی ِصَفُتُه َو َکال

َ
ُم اهلِل َتَباَرَك َو َتَعال

َ
َبَشـِر َفـَکال

ْ
ِم ال

َ
ِمـِه  ِبـَکال

َ
ِمـْن َکال

َبَشـِر َفَتْهِلـَك َو َتِضـَل... «؛2 یعنـی: »...مبـادا قـرآن را بـه رأی 
ْ
ِم ال

َ
َم اهلِل ِبـَکال

َ
ْه َکال ُتَشـّبِ

کنـی بلکـه بایـد آن را از علمـا )معصومیـن؟مهع؟( فـرا بگیـری. زیـرا ای  خـود تفسـیر 

بسـا کـه کالم وحـی در ظاهـر بـه کالم بشـر شـباهت پیـدا کنـد در حالی کـه در واقـع 

کالم خداسـت و تأویل آن شـباهتی به کالم بشـر نمی یابد. هم چنان که هیچ یک 

از آفریـدگان خـدا بـه او شـباهت ندارنـد، همین گونه فعل خدای تبـارک و تعالی با 

هیچ یک از کارهای بشـر شـباهتی ندارد. و هیچ بخشـی از کالم او نیز مانند کالم 

کالم خـدای تبـارک و تعالـی صفـت ]صفـِت فعـل خـدا[ اوسـت  بشـر نمی شـود. 

کـه در ایـن  کالم بشـر تشـبیه نکـن  کالم خـدا را بـه  کالم بشـر افعـال آن هـا. پـس  و 

گمـراه می شـوی...«. صـورت نابـود و 

از سـویی، »شـهراهلل« مـاه خـدا باقـی می ماَنـد، گرچـه مردمـان نخواهنـد حرمتـش 

1. علماء منظور، ائمم هّی؟مهع؟ هستنّ.
۲. التوحیّ )للصّوق(، ص۲۶۵؛ بحار األنوار، ج ۸۹، ص1۰۷.
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کـرد. همین گونـه  را پـاس دارنـد؛ و یـا »شـهراهلل« را نمی تـوان بـه خواسـت مـردم جابجـا 

گرچـه مردمـان نخواهنـد و یـا  کـه فرسـتادۀ خـدا باقـی می ماَنـد  اسـت، »حّجـت اهلل« 

کننـد. »حّجـت اهلل« بـه انتخـاب خداونـد بـر مخلوقـات  نسـبت الهـی اش را انـکار 

گرچـه حقوقـش را پـاس ندارنـد. حّجـت اسـت 

در مواجهـه بـا »حّجـت اهلل«، بـا تقـّدس و احکامـی روبـرو هسـتیم. مهم آن اسـت 

بـرای بهـره ورِی بهینـۀ  بـه خـود نسـبت می دهـد، سـرمایه ای اسـت  کـه آن چـه خـدا 

کـه خداونـد در مواجهـۀ و تعامل بـا آنان فرموده اسـت،  کـه آدابـی  بشـر؛ اّمـا بـه شـرطی 

رعایـت شـود. بنابرایـن بـرای ورود بـه مسـیر سـعادت، راهـی جـز اسـتفاده از مسـیری 

کـرده اسـت وجـود نـدارد. ورنه این بـاران الهی، به عـوِض رحمت  کـه خداونـد معّیـن 

الهـی، بـه نقمـت و عـذاب تبدیـل خواهـد شـد:

سٰاًرا<؛1 یعنی:  ٰا حزَ
ّ
�زَ ِال �ی ٖ مݫ ِ ٰالݫ

دݩُ ال�زّ ݬی ݣݣ�ݫ ٖ
ز �ݧ َ ݧ �زَ َولٰا �ی �ی ِم�زٖ ُموئݨݨْ

ْ
ݩݩةٌ ِلل �ݧ َ مݧ حݨݦݨْ رݩَ ٌء وݦَ

ݡٓ
ٰا �ز �زِ مٰا ُهَو سݒِ ْ�ءاٰ �ةُ

ْ
لݩُ ِم�زَ ال ݪِ

�ݦݩزّ َ ݠݠٮݩݩݦزݧ ݢ�ݦزݦُ ݢ  >وݦَ

 »و ما آنچه از قرآن فرستیم شفا )ی دل( و رحمت )الهی( برای اهل ایمان است 

یان )و شقاوت( چیزی نخواهد افزود«. و ظالمان را به جز ز

کـه در مواجهـه بـا »حّجـت اهلل« موّظـف بـه انجـام آن  یکـی از مهم تریـن احکامـی 

کـه  هسـتیم، بـاور درونـی اسـت بـه این کـه »حّجـت اهلل«، تقـّدس و ویژگی هایـی دارد 

در نتیجـۀ آن، نمی تـوان ایشـان را بـا سـائر مخلوقـات مقایسـه کرد. در مقـام عمل نیز، 

 موظفیم ایشان و کالم ایشان را با فرد یا کالم فردی دیگر، قیاس نکنیم. خواه عاِلم باشد 

و خواه عامی؛ خواه دوستدار اهل البیت؟مهع؟ و خواه دشمن ایشان.

گرفته تا اّمت  اسالم، گذشته  یخ رخ داده است، از اّمت های   آن چه عماًل در تار

1. اسراء: ۸۲.
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  انکار نسبت و تقّدس زدایی از حّجت های الهی بوده است. به دیگر معنا، با رعایت 

کـه خداونـد بـرای حّجـت خـود قـرار داده بـود، مسـیر سـعادت را  نکـردن آن احکامـی 

گرفتـار شـدند.  از دسـت دادنـد و در دام ابلیـس 

در نتیجـۀ ایـن نافرمانـی و انـکار ایـن نسـبت الهـی، اّمت هایی به عذاب آشـکار 

 دچار شدند _ همانند قوم جناب صالح؟ع؟ _ و برخی دچار عذاب پنهان _ همانند 

گرفتـار مقّدس سـازی های خودسـاخته و خودخواسـته  کـه  اّمـت پیامبـر خـدا؟لص؟ 

کردنـد_. گـم  شـدند و مسـیر حـق را 

کـه می فرماینـد،  در بـاِب مقّدس سـازی های خودسـاخته و خودخواسـته  اسـت 

 سه گروهند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید، به آنان به نظر رحمت

 نگاه نمی کند و آنان را پاك نمی سازد و براى آنان عذابی دردناك است: 

ْیَسـْت ِإَماَمُتـُه ِمـَن اهلِل َو َمـْن َجَحـَد ِإَمامـًا ِإَماَمَتـُه ِمـْن ِعْنـِد اهلِل 
َ
َعـی ِإَمامـًا ل »َمـِن اّدَ

ِم َنِصیبـًا«؛1 یعنی: »کسـی کـه ادعاى امامت 
َ

ْسـال ِ
ْ

ُهَمـا ِفـي اإل
َ
 ل

َ
ّن

َ
 َو َمـْن َزَعـَم أ

َ
َعـّزَ َو َجـّل

 می کند، در حالی که امامت او از جانب خدا نیست و کسی که امامت امامی را انکار 

گروه  کنـد ایـن دو  کـه گمـان  کـه امامـت او از جانـب خداونـد اسـت و کسـی  می کنـد 

سـهمی در اسـالم دارند«.

که بی رضای تو نازل شود دغا2 که بر والی تو حایل شود دغل           وحی  شرعی 

که در عبارت  که از این روایت به دست می آید، مطلبی است   2- نکتۀ دیگری 

اُس َسَکَت« نهفته شده.  »ِإْن َجَحَدُه الّنَ

1. الخصال، ج 1، ص1۰۶، ح ۶۹.
۲. اولین قصیّۀ قاآنی، در دیوان چاپ سنگی.
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کت می ماند.  گر مردم مقام علمی امام را انکار کنند، امام سا  در دیدگاه امامّیه، ا

کـه هرکـس، امام را به عنوان ظرف علم الهـی و تنها رابطۀ میان   ایـن بـدان معناسـت 

کرده و در  خداوند و مخلوقاتش نپذیرد، امام بر اسـاس امر الهی، در برابر او سـکوت 

کرده اسـت. نتیجه او خود را از هدایت الهی محروم 

روایت سوم: امام، نگاهبان دین 

 َو ِفیَها 
َّ

و ِإال
ُ
 َتْخل

َ
ْرَض ال

َ ْ
 األ

َ
:  ِإّن

ُ
 َسـِمْعُتُه َیُقـول

َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
متـن: »َعـْن أ

ُهْم«.1 
َ
ُه ل َتّمَ

َ
ُهْم َو ِإْن َنَقُصوا َشـْیئًا أ ُمْؤِمُنـوَن  َشـْیئًا َرّدَ

ْ
َکْیَمـا ِإْن  َزاَد ال ِإَمـاٌم 

ترجمـه: »امـام صـادق؟ع؟ می فرمودنـد: بـه راسـتی زمیـن در هیـچ حالـی از 

گـر مؤمنیـن چیـزى )در اصـول یـا فـروع دیـن(  امـام خالـی نگـردد بـراى آنکـه ا

کنـد«. کردنـد بـراى آنهـا تکمیـل  کـم  گـر چیـزى  افزودنـد آنهـا را برگردانـد و ا

روایت چهارم: امام، میزان شناخت حق و باطل

ْرَض  ِبَغْیِر َعاِلٍم  
َ ْ
ْم َیَدِع  األ

َ
 اهلَل ل

َ
: ِإّن

َ
 َقال

َ
َحِدِهَما؟امهع؟ َقال

َ
ِبي َبِصیٍر َعْن أ

َ
 متن: »َعْن أ

َباِطِل«.2
ْ
َحّقُ ِمَن ال

ْ
ْم ُیْعَرِف ال

َ
 َذِلَك ل

َ
ْو ال

َ
َو ل

 ترجمه: »خداوند زمین را از عاِلم ]حّجت الهی که عاِلم به اسرار الهی است[ 

گر چنین نبود حق از باطل شناخته نمی شد«. که ا خالی نمی گذارد؛ 

روایت پنجم: امام، دعوت �کنندۀ مردم به راه خدا

َحَکـِم َعـْن 
ْ
ـٍد َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن ال ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ـُد ْبـُن َیْحَیـی َعـْن أ متـن: »ُمَحّمَ

ِبـي َعْبـِد 
َ
َعاِمـِرّيِ َعـْن أ

ْ
ْیَماَن ال

َ
ُمْسـِلّيِ َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن ُسـل

ْ
ـٍد ال ِبیـِع ْبـِن ُمَحّمَ َر

1. الکافی، ج 1، ص 1۷۸.
۲. همان.
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َحـَراَم 
ْ
 َو ال

َ
ل

َ
َحـال

ْ
ُف ال ـُة ُیَعـّرِ ُحّجَ

ْ
 َو هلِلَِّ ِفیَهـا ال

َّ
ْرُض  ِإال

َ ْ
ـِت  األ

َ
: َمـا َزال

َ
اهلِل؟ع؟ َقـال

ـی َسـِبیِل اهلِل«.1
َ
ـاَس ِإل َو َیْدُعـو الّنَ

کـه حـالل و حـرام را بـه  ترجمـه: »در زمیـن، همـواره حّجتـی الهـی وجـود دارد 

مـردم بفهمانـد و مـردم را بـه راه خـدا بخوانـد«.

1. همان، ح ۳.
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امامان حق و باطل

روایت اّول: دو گروِه پکیشوا

ِکَتاِب  َة ِفي  ِئّمَ
َ ْ
 األ

َ
: ِإّن

َ
 َقـال

َ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
ْیٍد َعْن أ َحـَة ْبـِن َز

ْ
متـن: »َعـْن َطل

ٰا<1  ِ��ز مݨْ
َ
ا  �بِ

ُدو�زَ ْ ݩݧ هݧ َ  �ی
�ةً َّ مݧ �ئِ

َ
ٰاُهْم ا �ز

ْ
َعل َ ـی >َوحب

َ
 اهلُل َتَبـاَرَك َو َتَعال

َ
 ِإَماَمـاِن َقـال

َ
اهلِل َعـّزَ َو َجـّل

 < 
َ

ْمِرِهـْم َو ُحْکـَم اهلِل َقْبـَل ُحْکِمِهـْم َقـال
َ
ْمـَر اهلِل  َقْبـَل أ

َ
ُمـوَن  أ ـاِس ُیَقّدِ ْمـِر الّنَ

َ
 ِبأ

َ
ال

ْمـِر اهلِل َو ُحْکَمُهـْم َقْبـَل 
َ
ْمَرُهـْم َقْبـَل أ

َ
ُمـوَن أ ٰار<2 ُیَقّدِ ى ال�ݩݦݩزݨّ

َ
ْدُعو�زَ ِال  �یَ

�ةً َّ مݧ �ئِ
َ
ٰاُهْم ا �ز

ْ
َعل َ َوحب

3 .»
َ

ِکَتـاِب اهلِل َعـّزَ َو َجـّل َف َمـا ِفـي 
َ

ْهَواِئِهـْم ِخـال
َ
وَن ِبأ

ُ
ُخـذ

ْ
ُحْکـِم اهلِل َو َیأ

دو  جـل  و  عـز  خـداى  کتـاب  در  ائّمـۀ  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟  »امـام   ترجمـه: 

کـه[ خـداى تبـارك و تعالـی فرمایـد: »و آنهـا را   دسـته اند: 1- ]امامـان هدایـت 

 امامانـی قـرار دادیـم کـه به امر ما هدایت کنند« ]این هدایت به امر خداسـت[ 

 نـه بـه امـر مـردم. ]امامـان هدایـت[، امرخـدا را بـر امـر مـردم و حکـم خـدا را بـر 

کـه[ خداونـد فرمـوده اسـت:   حکـم مـردم مقـدم داننـد. 2- ]امامـان ضاللـت 

»آنهـا را امامانـی قـرار دادیـم که به سـوى دوزخ بخوانند« اینان امـر مردم را بر امر 

1. انبیاء: ۷۳.
۲. قصص:۴1.

۳. الکافي، ج 1، ۲1۶.
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کتـاب  خـدا و حکـم مـردم را بـر حکـم خـدا مقـّدم داننـد  بـر خـالف آنچـه در 

خـداى عـز و جـل اسـت، طبـق هـوس خویش رفتـار کنند«.

نکات:

که از اصطالحات خاص  1- ِامام واژه ای عربی و به معنای پیشـوا و رهبر اسـت 

دیـن اسـالم می باشـد. ایـن واژه بـه خـودی خـود معنـای مقدسـی نـدارد بنابرایـن در 

کـه مـردم را بـه سـوی خدا هدایـت می کردند بـه کار رفته و  قـرآن، هـم بـرای پیشـوایانی 

کـه مـردم را بـه گمراهی می کشـانند.  هـم بـرای کسـانی 

گفته اند اسم مصدری است بر وزن »کتاب«؛  که ارباب لغت  گونه  »امام« همان 

سپس به هر چیز که انسان به آن توجه کند و مقصود او واقع شود اطالق می شود. این 

گفته  گاه  گون، متفاوت می گردد.  گونا واژه با اختالف موارد، و جهات و مالحظات 
می شود: امام جمعه، امام جماعت، امام هدایت و گاه گفته می شود امام ظاللت.1

ایـن واژه در اصـل از مـاده »َاّم« بـه معنـی قصـد کردن آمده اسـت، مقاییس اللغة 

مـی گویـد: »ُاّم« بـه معنـی اصـل و مرجـع و... اسـت، و امـام بـه معنی هر کسـی اسـت 
کارها پیشـوا اسـت. امام به معنی جلو نیز آمده اسـت«.2 که اقتدا به او می شـود و در 

 »ِامام« به معنی پیشوا و مقتدا است و جمع آن »ائّمة« می باشد. راغب اصفهانی

ى اقتـدا شـود، خـواه  ى و بـه و ى پیـرو کـه از و گویـد: »امـام« آن اسـت   در »مفـردات« 
کتـاب یـا جـز آن.3 انسـان باشـد یـا 

یشـه  ولـی بـه نظـر می رسـد همـان گونـه که نویسـنده »التحقیق« پذیرفته اسـت، ر

1. التحمیق، ماده »َاَم«.
۲. معجم مماییس اللغة، ج 1، ص۲1.

۳. مفردات، ذیل »ا م م«.
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گر مـادر را  کـردن تـوأم بـا توجـه خـاص اسـت و حتـی ا تمـام ایـن معانـی، همـان قصـد 

ُاّم می گوینـد، یـا بـر اصـل و اسـاس هـر چیـزى واژه »ُاّم« اطـالق می شـود، بـه خاطـر آن 

اسـت کـه مقصـود انسـان، و مـورد توجـه او اسـت؛ همچنیـن امـام بـه معنـی مقتـدا به 
کـه مـردم بـا قصـد و توجـه خـاص بـه سـراغ او می رونـد.1 کسـی گفتـه می شـود 

کار رفتـه،  کـه بـرای ائّمـۀ هدایـت؟مهع؟ بـه  بنابرایـن بـر پایـۀ لغـت، بهتریـن لغتـی 

که امام صادق؟ع؟ در تفسـیر آیۀ شـریفۀ 124 بقره فرمودند: »امام« اسـت. همان طور 

اَنا ِبـِه «؛2 یعنی: »اگر خداوند نامـی برتر از این  َسـّمَ
َ
ْفَضـُل ِمْنـُه ل

َ
 اْسـمًا أ

َ
ّن

َ
ـْو َعِلـَم اهلُل أ

َ
»ل

نـام بـرای مـا سـراغ داشـت، قطعًا مـا را به آن نـام می خواند«.

امـام در اصطـالح شـیعۀ امامیـه، پیشـواى معصوم و منصـوب از جانب خداوند 

بـر  بـر مخلوقـات واجـب می باشـد. شـیعه  کـه اطاعتـش در تمامـی زمینه هـا  اسـت 

اسـاس نـص صریـح روایاتـش، دوازده تـن را »امـام« مفتـرض الطاعـه، پـس از رسـول 

کـه اسـامی آنـان در روایـات متواتـر ذکـر شـده اسـت. خـدا؟لص؟ می شناسـند 

شـیخ صـدوق؟حر؟ در معانـی األخبـار، در سـبب نامگـذاری ائّمـۀ هدایت؟مهع؟ به 

»امـام« می فرماید:

ی ِذْکــُرُه ُمْفَتَرُض 
َ
ــاِس َمْنُصــوٌب ِمــْن ِقَبــِل اهلِل َتَعال ــُه ُقــْدَوٌة ِللّنَ

َ
ّن
َ
َمــاُم ِإَمامــًا أِل ِ

ْ
َي اإل »ُســّمِ

آن کــه  بــه ســبب  امــام خوانــده شــده،  »امــام،  یعنــی:  ِعَبــاِد«؛3 
ْ
ال ــی 

َ
َعل اَعــِة  الّطَ

پیشــوای مــردم اســت؛ از جانــب خداونــد تعالــی نصــب شــده ]و[ اطاعتــش بــر 

بنــدگان واجــب اســت«.

1. پیام قرآن، ج۹، بخِش »عظمت ممام امام در قرآن مجیّ«.
۲. دفسیر العیاشي، ج 1، ص۵۸.

۳. معاني األخبار، ص۶۴.
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کـه بـر اسـاس نقـاوۀ روایـات  ایـن تعریـف رئیـس المحّدثیـن، شـیخ صـدوق؟حر؟، 

اشـاره  »امـام«  بـاب  در  شـیعه  اعتقـادِی  کلیـد  شـاه  سـه  بـه  اسـت،  برآمـده  شـیعی 

الّطاعـة. و مفتـرض  از جانـب خداونـد  مـردم، نصـب شـده  می کنـد: پیشـوای 

امیر مؤمنان؟ع؟ در توضیح زمامدارِی »امام« می فرمایند:

َظاُم  ُه َفـِإِن اْنَقَطَع الّنِ َخَرِز َیْجَمُعُه َو َیُضّمُ
ْ
َظـاِم ، ِمَن ال ْمـِر َمـَکاُن الّنِ

َ ْ
ـِم ، ِباأل َقّیِ

ْ
»َمـَکاُن  ال

َبدا«؛1 یعنـی: »مرتبۀ زمامدار در این 
َ
اِفیِرِه  أ

َ
ـْم َیْجَتِمْع ِبَحذ

َ
َخـَرُز َو َذَهـَب ُثـّمَ ل

ْ
َق ال َتَفـّرَ

محـور، مرتبـه رشـته اى اسـت کـه مهره ها را جمع می کند و به هـم ارتباط می دهد، 

گر رشـته بگسـلد مهره ها پراکنده شـده و هر یك به جایی می رود، پس از آن هرگز  ا

همه آنها جمع نشـود«.

 مشابه این مضمون در موضع دیگری از نهج البالغه و در خطبۀ غّرای حضرت 

صّدیقۀ طاهره؟اهع؟ آمده است:
َماَمِة.۲ اَعَة َدْعِظیمًا ِلْلِ ِة َو الطدَ مدَ

ُ
َماَمَة ِنَظامًا ِلْل ِ

ْ
* امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماینّ: »َو اإل

ّمًا 
َ
َماَمَة ل ِ

ْ
ِة َو اإل

َّ
ِمل

ْ
اَعَة ِنَظامـًا ِلل * حضـرت صّدیقـۀ طاهـره ؟اهع؟ می فرمایند:  »...الّطَ

ُفْرَقـِة...«؛3 یعنـی: »...خداونـد فرمانبـرداری ]از رهبـران الهـی[ را برای انتظام 
ْ
ِمـَن ال

آییـن، و امامـت را بـرای جلوگیـری از تفرقـه، واجب فرمـود...«.

 مسئلۀ »نظام در اّمت«، مسئله ای محوری در تمامی امور، به ویژه بینش توحیدی 

1. نهج البالغة، خطبم 1۴۶.

۲. شـرح نهـج البالغـة البـن أبـي الحّیـّ، ج 1۹، ص۸۶، حکمـت ۲۴۹؛ مشـابم همیـن روایـت بـا 

ـِة َو ِإَماَمَتَنا 
دَ
ِمل

ْ
انّکـی اختـالف در منابـع دیگـر آمـّه اسـت. بـرای نمونـم: »...َو َطاَعَتَنـا ِنَظامـًا ِلل

ُفْرَقـِة...«؛ اإلحتجـاج علـی أهـل اللجـاج، ج 1، ص۹۹.
ْ
َمانـًا ِلل

َ
أ

۳. من ال یحضره الفمیم، ج ۳، ص۵۶۸.
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َ

اسـت. بـه ایـن معنـا که شـخِص امـام، برای توحیدی که اسـاس دین اسـت ]»...ِإّن

ْوِحیـد...«[،1 محور بینش صحیح توحیدی اسـت. یـِن  الّتَ َسـاَس  الّدِ
َ
أ

کـه از  گـر مـردم، بـرای شـناخت آن، تنهـا بـه امـام معصومـی  کـه ا همـان توحیـدی 

جانـب خـدا نصـب شـده اسـت مراجعه می کردنـد، هیچ دو نفری یافت نمی شـدند 

کـه حضـرت صّدیقـۀ اطهـر ؟اهع؟ در  کـه در توحیـد اختـالف داشـته باشـند؛ آن گونـه 

ِبیـٍد بـر سـر مـزار جناِب حمـزۀ سـّید الشـهداء؟ع؟ می فرمایند:
َ
پاسـخ بـه َمْحُمـوِد ْبـِن ل

ی
َ
َف  ِفي اهلِل َتَعال

َ
َما اْخَتل

َ
ِه ل َبُعوا ِعْتَرَة َنِبّیِ

َ
ْهِلِه َو اّت

َ
ی أ

َ
َحّقَ َعل

ْ
ْو َتَرُکوا ال

َ
َما َو اهلِل ل

َ
 »...أ

  اْثَناِن ...«؛2 یعنی: »به خدا قسم اگر حق را برای اهل آن وا می گذاشتند و از عترت 

پیامبرش پیروی می کردند، هرگز دو نفر در بارۀ خدای تعالی اختالف نمی کردند...«.

که در دو آیۀ یاد شده، ک لفظی دارد. واژه ای  که اشترا  2- »جعل« واژه ای است 

 تکرار شده است. 

ا< بایـد گفت، به  ْمِ��ز
ئَ
ا  �بِ

ْهُدو�زَ َ  �ی
�ةً ّمَ �ئِ

ئَ
اُهْم ا �ز

ْ
َعل َ  در توضیـح کلمـۀ »جعـل« در آیـۀ >َو حب

 قرینۀ فضای روایات و آیات که در آن ها امام با نصب الهی انتخاب می شود، مقصود 
از »جعل«، »جعل و نصب الهی« است.3

اِر<، باید گفت واژۀ »جعل« با عنایت 
ى ال�زَّ

َ
ل  اإِ

ْدُعو�زَ  �یَ
�ةً ّمَ �ئِ

ئَ
اُهْم ا �ز

ْ
َعل َ اّمـــا در آیـــۀ >َو حب

 بـــه آموزه های اســـالمی که می گوید در حیطۀ افعال انســـان، جبـــری راه ندارد، به دو 

معنا می تواند باشد. 

1. التوحیّ، ص۹۶.
ثني عشـر، ص 1۹۹؛ مشـابم این سـخن نیـز از امام باقر؟ع؟  ئمة اإل ثـر فـي النـص علی األ ۲. کفایـة األ

نمل شـّه اسـت: همان، ص ۲۴۶- ۲۴۸.
...<؛ بمره: 1۲۴.

ً
ماما اِس اإِ

َك ِلل�زَّ
ُ
اِعل �زِّىی �ب ۳. ماننّ: >... اإِ
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گونه ای کردیم به   یکی به معنای خذالن: یعنی آن پیشوایان را به حال خود رها 

کــه بــه آن هــا رســید، بــه ســوء اختیــار خــود، دعــوت مــردم   کــه پــس از آن همــه هدایــت 

بــه دوزخ را برگزیدنــد. 

گذاری(: یعنی این که ما آنان را به عنوان پیشـوایانی  دوم به معنای تسـمیه )نام 

 نام گذاری کردیم نه این که به پیشوایی آنان رضایتی داشته باشیم. همانند آیۀ شریفه

 1 .>...
ً
ا ا�ݒ �ز ْحم�زِ اإِ اُ� الّ�َ �زَ ُهْم ِع�ب �ی ِ �ز

َّ
�ةَ ال

َ
ك َملا�ئِ

ْ
وا ال

ُ
َعل َ کـه دربـارۀ مشـرکان می فرمایـد:>... َو حب   

 معنای آیه چنان نیست که مشرکان فرشتگان را دختران خدای تعالی کرده باشند. 

 چـرا کـه چنیـن قدرتـی ندارنـد. بلکه آنان بر اسـاس فکر نارسـای خـود، چنین نامی بر
 فرشتگان نهاده بودند. خداوند این نامگذارِی فرشتگان را، جعل می نامد.2

روایت دوم: پکیشگویِی رسول رحمت؟لص؟ 

ْوَم  َ َیـُة_ >�ی
ْ

ـْت َهـِذِه ال
َ
ـا َنَزل ّمَ

َ
: ل

َ
 َقـال

َ
ِبـي َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
متـن: »َعـْن َجاِبـٍر َعـْن أ

ِإَمـاَم  ْسـَت 
َ
ل  

َ
أ اهلِل   

َ
َرُسـول َیـا  ُمْسـِلُموَن 

ْ
ال  

َ
َقـال ماِمِهْم<3  اإِ �بِ اٍس  �ز

ئُ
ا ُكّلَ  ْدُعوا  �زَ

ـاِس  ـی الّنَ
َ
 اهلِل ِإل

ُ
َنـا َرُسـول

َ
 اهلِل؟لص؟ أ

ُ
 َرُسـول

َ
 َفَقـال

َ
ْجَمِعیـَن َقـال

َ
ِهـْم أ ِ

ّ
ُکل ـاِس  الّنَ

ْهِل َبْیِتي 
َ
اِس ِمـَن اهلِل ِمْن أ ی الّنَ

َ
ٌة َعل ِئّمَ

َ
ِکـْن َسـَیُکوُن ِمـْن َبْعـِدي أ

َ
ْجَمِعیـَن َو ل

َ
أ

ْشـَیاُعُهْم  
َ
ِل  َو أ

َ
ـال

َ
ُکْفـِر َو الّض

ْ
ـُة ال ِئّمَ

َ
ُبـوَن َو َیْظِلُمُهـْم أ

َّ
ـاِس َفُیَکذ َیُقوُمـوَن ِفـي الّنَ

َمـْن  َو   
َ

ال
َ
أ َقاِني 

ْ
َسـَیل َو  َمِعـي  َو  ـي  ِمّنِ َفُهـَو  َقُهـْم 

َ
َصّد َو  َبَعُهـْم 

َ
اّت َو  َواالُهـْم  َفَمـْن 

َنـا ِمْنـُه َبـِري ٌء«.4 
َ
 َمِعـي َو أ

َ
ـي َو ال ْیـَس ِمّنِ

َ
َبُهـْم َفل

َّ
َکذ َمُهـْم َو 

َ
َظل

1. زخرف: 1۹.
۲. بر اساس  بیان: روض الجنان و روح الجنان في دفسیر المرآن، ج 1۵، 1۳۸-1۳۷.

۳. إسراء: ۷1.
۴. الکافي، ج 1، ۲1۵.
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را به  از مردم  که هر دسته  آیۀ »روزى  »امام باقر؟ع؟ فرمودند: چون  ترجمه: 

امامشان خوانیم« نازل شد، مسلمین عرض کردند: یا رسول اهلل! مگر شما امام 

همۀ مردم نیستید؟ پیغمبر فرمودند: من از جانب خدا به سوى همۀ مردم 

 فرستاده شده ام ولی بعد از من امامانی از خاندانم بر مردم منصوب می شوند،

 ایشان در میان مردم هستند اّما مردم آنها را تکذیب می کنند. و پیشوایان 

که به والیت آنان  کرد، هر  گمراهی و پیروانشان بر آنان ستم خواهند  کفر و 

از من است و با من  کند و تصدیقشان نماید،  ى  آنها پیرو از  گردن نهد و 

کند و  که به ایشان ستم  کسی  گاه باشید  کرد. آ است و مرا مالقات خواهد 

تکذیبشان نماید، از من نیست و با من نیست و من از او بیزارم«.

نکات:

کـه تـا  کـه از ایـن روایـت شـریف بـه دسـت می آیـد، آن اسـت  1- یکـی از نکاتـی 

نـاٍس«، نـه فقـط مردمـان عصـر نبـوی[، 
ُ
 أ

َ
قیـاِم قیامـت، بـرای هـر گروهـی از مـردم ]»ُکّل

ایـن آیـه حجّیـت دارد؛ از ایـن رو، می بایسـت در هر عصری، امامی از خاندان رسـول 

ـی 
َ
ـٌة َعل ِئّمَ

َ
أ َبْعـِدي  ِمـْن  بـا نصـب الهـی وجـود داشـته باشـد: »َسـَیُکوُن  خـدا؟لص؟، 

ْهـِل َبْیِتـي«.
َ
ـاِس ِمـَن اهلِل ِمـْن أ الّنَ

2- بـر اسـاس ایـن روایـت و مشـابهان آن، بـر مبنـای پذیرفتـن یـا نپذیرفتن والیت 

اهـل البیـت؟مهع؟، مـردم به دو دسـته تقسـیم می شـوند: یـا والیت ایشـان را می پذیرند 

کـه در نتیجـه، بـه رسـول خـدا وابسـته و پیوسـته خواهنـد شـد و یـا از پذیـرش والیـت 

گسسـته و جدا خواهند شـد. در  که در نتیجه، از رسـول خدا  ایشـان سـر باز می زنند 

ایـن حالـت، رسـول خـدا؟لص؟ از اینان، اعالم برائت می کنـد و از اّمت پیامبر بیرون 

می شـوند، گرچـه خـود، خودشـان را اّمـت پیامبـر بداننـد. مؤّیـد ایـن مطلـب، کالمی 
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کـه جنـاب جبرئیـل بـه رسـول خـدا؟لص؟ دربـارۀ قاتـالن سـّید الشـهداء؟ع؟  اسـت 

کـه حسـین را بـه قتـل می رسـانند  کـه: عـده ای در آینـده خواهنـد آمـد  عرضـه داشـت 

کـه اّدعـا می کننـد از اّمـت تـو هسـتند: در حالـی 

ِتـَك ِبـَراٍء ِمـَن اهلِل َو ِمْنـَك...«؛1  ّمَ
ُ
ُهـْم ِمـْن أ

َ
ّن
َ
َتـَك َو َیْزُعُمـوَن أ

َّ
ـوَن ِمل

ُ
َنـاٍس َیْنَتِحل

ُ
»...أ

کـه خـود را منتسـب بـه دیـن تـو می داننـد در حالی که نسـبت به  یعنـی: »مردمـی 

خداونـد و تـو بیگانه انـد...«.

 3- نکتۀ دیگری که از این روایت به دست می آید آن است که همزمان با حضوِر 

حّجـت الهـی، دشـمنانی وجـود دارنـد که آنـان را تکذیب می کنند. ایـن نکته همان 

کـه هیـچ پیامبـر و رسـولی نبـوده، جز  کـرده اسـت  کـه قـرآن مجیـد بـه آن اشـاره  اسـت 

آن کـه ابلیـس توسـط یارانـش در برنامه هـای آن رسـول سـنگ اندازی کرده اسـت:

 ُ �زݧ َ ݧ سݧ
زݨْ ٮݧ ݨَ یݧ �ݫ

�زَ  �ٖ ِ ݠݠٮة
ٮیَّ ْم�زِ

ُ
ا ݭٖٓى 

ڡݨز �ٰا�زُ  �یْ
َّ ی السݒ �ةَ

ْ ݧ
ل
َ
ا ی 

ٰݡٓ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ �ݩݦزّݧ ݨݨَ مݧ �ةَ ݢاٰ  ݢ ِا�ز  
اݦݦݩݩݠٰٓ
ّ
ِال ݭٍ 

یݨّ �بِ
�زَ وٍل َولٰا  ُ َِك ِم�زݨْ َرسݩݧ ݫ لݫ ݨْ �بݧ

�ةَ ٰا ِم�زݨْ  �ز
ْ
ْرَسل

َ
ا  

ݡٓ
>َومٰا

تــو  از  م<؛ یعنــی: »و پیــش  ٌم َحٖك�ی َعٖل�ی ُه  َواللّٰ  
ݦݦݦݩۗ

ٖ�٭ ٰا�ةِ �ی ءاٰ ُه  اللّٰ ݩِْكُم  حݧ ُ یݧ �ݫ ّمَ 
ُ �ݒ �ٰا�زُ  �یْ

َّ السݒ ی  �ةݭِ
ݨْ
ل �یُ ُه مٰا  اللّٰ

ک و  ــا ــرد ]اهــداف پ هیــچ رســول و پیامبــری را نفرســتادیم مگــر آنکــه هــرگاه آرزو می ک

کفــر و شــرک پیــاده کنــد[ شــیطان ]بــرای  ســعادت بخــش خــود را بــرای نجــات مــردم از 

 بازداشــتن مــردم از پذیــرش حــق[ در برابــر آرزویــش شــبهه و وسوســه می انداخــت، ولــی 

خــدا آنچــه را شــیطان ]از وسوســه ها و شــبهه ها می انــدازد[ می زدایــد و محــو می کنــد، 

ســپس آیاتــش را محکــم و اســتوار می ســازد؛ و خــدا دانــا و حکیــم اســت«.

 اّما در نهایت، خداوند متعال نور خود را روشن نگاه داشته است و کید دشمنان

 را بی اثر ساخت.

کامل الزیارات، ص۲۶۳.  .1
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روایت اّول: پکیمانی از جانب خدا

ْمَر 
َ ْ
َن األ  َتَرْو

َ
  أ

ُ
َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
ْشـَعِث َقال

َ ْ
متـن: »َعـْن َعْمِرو ْبِن األ

ی 
َ
َعْهـٌد َمْعُهـوٌد ِمْن َرُسـوِل اهلِل؟لص؟ ِإل

َ
ـُه ل

َ
 َو اهلِل ِإّن

َّ
َکال ْیَنـا َنَضُعـُه َحْیـُث َنَشـاُء 

َ
 ِإل

ی َصاِحِبه«. 1 
َ
ی َیْنَتِهَي ِإل َرُجٍل َفَرُجٍل َحّتَ

ــه  کـ ــنیدم  ــادق؟ع؟ شـ ــرت صـ گفـــت از حضـ ــعث  ــن اشـ ــرو بـ ــه: »عمـ ترجمـ

فرمودنـــد: خیـــال می کنیـــد اختیـــاِر تعییـــن امـــام بـــه دســـت مـــا اســـت؟! هـــر 

کـــس را بخواهیـــم انتخـــاب می کنیـــم؟! هرگـــز! بـــه خـــدا قســـم چنیـــن نیســـت. 

ــا منتهـــی ــه[ تـ ــا ]ائّمـ ــه تـــک تـــک مـ کـــرم؟لص؟ بـ ــر ا یســـت از پیامبـ  ایـــن قرار

 شود به صاحب خود«.

بـه خالفتـی بشـری  الهـی  تنـّزل وصایـت  پیامـد شـوم سـقیفه،  بزرگتریـن  نکتـه: 

کـه در نتیجـۀ آن، دیـن خـدا از مسـیر صحیـح منحـرف گشـت. وصـی و حّجت  بـود 

کـه منصـوب می شـود و حّتـی رسـوالن و  الهـی، تنهـا و تنهـا بـه نصـب خداونـد اسـت 

جانشینانشـان، در ایـن انتخاب هـا نقشـی ندارنـد.

1. بحار األنوار، ج ۲۳، ص ۷۰.
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 در دست خداوند
ً
روایت دوم: اختیار تعیین امام، انحصارا

ْوِصَیاَء َو َذَکْرُت ِإْسَماِعیَل  
َ ْ
ُبو َعْبِد اهلِل؟ع؟ األ

َ
: َذَکَر أ

َ
َباٍن َقال

َ
 متن: »َعْن ُعَمَر ْبِن أ

 َواِحٌد َبْعَد َواِحد.1 
ُ

ی اهلِل َیْنِزل
َ
 ِإل

َّ
ْیَنا َما ُهَو ِإال

َ
ٍد َما َذاَك ِإل َبا ُمَحّمَ

َ
 َو اهلِل َیا أ

َ
 ال

َ
َو َقال

ترجمـــه: »عمـــر بـــن ابان گفت حضـــرت صادق؟ع؟ نـــام ائمه را بـــرد؛ من از 

اســـماعیل نام بـــردم. فرمود: نـــه به خدا ایـــن اختیار به ما داده نشـــده فقط 

خداونـــد تعییـــن می کند و به فـــرد فرد ما می رســـد«.

گشـت آسـان شـود«، اسـم و رسـم دوازده  نکته: امروزه بنا به قاعدۀ »معّما چو حل 

 امـام بـه طـور علنـی و عمومـی نـزد شـیعیان دانسـته اسـت. اّمـا در روزگار یـازده امـام 

پیشـین، بـه جهـت شـرایط تقّیـه، همـگان از نـام و رسـِم دوازده امـام شـیعه، باخبـر 

نبودنـد. احادیثـی نیـز هم چـون حدیـث لوح، تنها نزد خواص مطرح بـود. در عصر امام 

صـادق؟ع؟، اسـماعیل پسـر ایشـان، در ذهـن شـیعیان، بـه عنـوان یـک احتمـال قـوی 

گرفتـه می شـد. ولیکـن امـام صـادق؟ع؟ بـا توضیـح  بـرای تصـّدی امـر امامـت در نظـر 

کـه امـام پـس از ایشـان را، تنهـا  عباراتـی همچـون ایـن روایـت، خاطـر نشـان می کردنـد 

خداونـد اسـت کـه معّیـن می کنـد و ایـن امـری اسـت کـه از پیـش تعییـن شـده اسـت. 

کــه اســماعیل، در زمــان حیــات امــام صــادق؟ع؟ از دنیــا رفــت و  گفتنــی اســت 

کــه امامــت در نــزد او نبوده اســت. با این حال، برخــی منحرفان بر عقیده  معلــوم شــد 
ۀ اسماعیلیه را شکل دادند.2

ّ
 به امامت او باقی ماندند و فرقۀ ضال

ّ؟مهع؟، ج 1، ص۴۷1. 1. بصائر الّرجات في فضائل آل محمد
بـــارۀ اســـماعیلیم، ر.ک: آشـــنایی با فـــرق و مذاهب اســـالمی، رضا  ۲. بـــرای مطالعـــۀ بیشـــتر در

برنجکار.
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روایت سوم: خبر دادن خداوند به هر امام، در مورد امام بعدی

ا َعاِلٌم    َما َماَت ِمّنَ
ُ

 َســـِمْعُتُه َیُقول
َ

ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال
َ
 متن: »َعْن ُحْمَراَن َعْن أ

ی َمْن ُیوِصي« .1
َ
ی ُیْعِلَمُه اهلُل ِإل َحّتَ

 ترجمه: »حمران گفت حضرت صادق؟ع؟ فرمودند: عاِلمی ]امام و پیشوایی[

 از مــا خانــدان نمی میــرد، مگــر اینکــه خداونــد ]قبــل از مرگــش[ بــه او اطــالع 

کنــد«.  کــه بــه چــه کســی وصّیــت  می دهــد 

نکات: 

گـــم نکننـــد  کـــه شـــیعیان، خـــط اصلـــی را  1- ایـــن اشـــارت ها، همـــه از ایـــن روســـت 

گفتـــه شـــد، شـــاید  کـــه پیشـــتر  و شـــاخصه های شـــناخت امـــام را بداننـــد. همان طـــور 

ــاِم  ــناخت امـ ــرای شـ ــیعیان بـ ــه شـ کـ کامـــل دانســـت، چالش هایـــی  ــور  ــه طـ ــوان بـ نتـ

پـــس از امـــام زمـــاِن خـــود داشـــتند چه هـــا بـــوده  اســـت؛ لیـــک همین قـــدر می دانیـــم 

کـــه در ایـــن وانفســـا، امامـــان معصـــوم؟مهع؟ و اصحـــاب خـــاّص ایشـــان، می کوشـــیدند 

تـــا بـــا روشـــن ســـاختن شـــاخصه های امـــام، مســـیر الهـــی امامـــت بـــه بیراهـــه نرفتـــه و 

گـــم نشـــود. راه 

2- تعییـن اوصیـای پیامبـر خاتـم؟لص؟، بـه رسـم تعییـن اوصیـای تمـام انبیـاء 

کـه تنهـا و تنهـا خداونـد  پیشـین صـورت گرفتـه اسـت و توقیفـی اسـت. بـه ایـن معنـا 

کـه عاِلـم و متصـل بـه علـم الهـی  کـه وصـی را تعییـن می کنـد. از طرفـی، امـام  اسـت 

کیسـت تـا ودایـع  کـه جانشـین پـس از او  اسـت، بـر اسـاس تعلیـم خداونـد می دانـد 

امامـت را هنـگام مـرگ بـه او بسـپارد.

ّ؟مهع؟، ج 1، ص۴۷۳. 1. بصائر الّرجات في فضائل آل محمد
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روایت چهارم: تأکید خداوند بر امامت و چگونگی تعامل اّمت با آن

 
ُ

َکاَن َیُقـول  :
َ

ِخیـِه ُموَسـی ]بـن جعفـر[؟ع؟ َقـال
َ
متـن: »َعِلـّيٌ ]بـن جعفـر[ 1َعـْن أ

ام جور بم سـر می بردنّ، شـیفتگان  ِّ حکد زگاری کم ائمم معصومین؟مهع؟ در اختناق شـّی 1. در رو
گذشـتم بـا پیشـوای محبـوب خـود  گاه و ازجـان  اهـل بیـت عصمـت؟مهع؟ بـم وسـیلم افـرادی آ
یافـت  یـش را بّیـن طریـق از امـام؟ع؟ در در اردبـاط بودنـّ و جـواب مسـائل و مشـکالت خو
یشـاونّی بـا حضـرت موسـی  کـم بـا شـیوه ای خـاص و بـم دلیـل خو می کردنـّ. یکـی از افـرادی 
پاسـخ  و  کنـّ  حفـظ  مـردم  بـا  زنـّان،  از  را  بزرگـوارش  بـرادر  اردبـاط  دوانسـت  جعفـر؟امهع؟،  بـن 

یافـت دارد، فرزنـّ برومنـّ امـام صـادق؟ع؟ اسـت. سـواالت شـیعیان را از امـام؟ع؟ در
ُعَریضـی،  علـی  بـم  مشـهور  جعفـر؟امهع؟،  بـن  موسـی  حضـرت  بزرگـوار  بـرادر  جعفـر،  بـن  علـی 
کوچک دریـن فرزنـّ امـام صـادق؟ع؟ اسـت. او از بـرادرش، امـام موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ و امـام 
گفتـم شـّه ایشـان، دـا زمـان امـام هـادی؟ع؟ زنـّه بـود. او  کـرده اسـت.  رضـا؟ع؟ روایادـی نمـل 
کتابـی  پرسـش شـیعیان و پاسـخ حضـرت موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ را منتمـل می کـرد و آنـان را در 

کنـون موجـود اسـت. کـم ا رده  گـردآو بـا نـاِم »مسـائل علـی بـن جعفـر« 
بـر  بـود،  گرفتـم  بـاال  و  امامـت وجـود داشـت  بـاب  کـم در  بـا وجـود فتنم هـای دشـواری  ایشـان 
رده انـّ: کوشـیّ. بـرای نمونـم آو ـم  ئمد یـج امامـت جـواد األ ّ و در درو عمیـّۀ راسـتین خـود باقـی مانـ
یـّ: »مـن در مّینـم، نـزد علـی بن  یـان حّیـث اسـت _ می گو ـار _ کـم از راو ـّ بـن حسـن عمد محمد
ـم( بـم مسـجّ  ئمد ـّ بـن علـی بـن موسـی؟مهع؟ )حضـرت جـواد األ کـم ابـو جعفـر محمد جعفـر بـودم 
پیامبـر؟لص؟ آمـّ. چـون علـی بـن جعفـر وی را دیـّ، بـا شـتاب و بـّون کفش و عبا، برخاسـت 
گفـت: »ای عمـو، خـّای  بـم علـی  بـزرگ داشـت.امام جـواد؟ع؟  را  او  را بوسـیّ و  و دسـتش 
مـن  و  ایسـتاده ای  دـو  رم!  »سـرو گفـت:  پاسـخ  در  جعفـر  بـن  علـی  بنشـین«.  کنـاد،  رحمتـت 
کـم علـی بـن جعفـر بـم مجلـس خـود بازگشـت، یارانـش او را نکوهـش  بنشـینم؟!«. هنگامـی 
کردنـّ و گفتنـّ: »دـو عموی پّر او هسـتی و با این حـال، چنین در برابرش فرودنی می کنی؟!«. 
علـی بـن جعفـر در پاسـخ آنـان گفـت: »چـون خّا و نم مـِن پیرمرد، این جوان را شایسـتۀ امامت 
ییـّ بـم خـّا پنـاه می بریـم. مـن  کنـم؟! از آن چـم می گو دانسـتم اسـت. مـن فضیلـت او را انـکار 
یـم«. ]کافـی، ج1، ص ۳۲۲؛ بـرای مطالعـۀ بیشـتر، ر.ک: سـر بـر آسـتان امـام،  بنـّه و غـالم او

مردضـی نـادری، چـاپ مؤسسـم فرهنگـی نبـأ[
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ِعَبـاِد ِفي 
ْ
ـی ال

َ
ـَد اهلُل  َعل

َ
ْهـُل َبْیِتـِه َمـا َوّک

َ
 ِبَسـَنٍة ِإَذا اْجَتَمـَع ِعْنـَدُه أ

َ
ْن ُیْؤَخـذ

َ
َقْبـَل أ

ِعَبـاُد َشـْیئًا َمـا َجَحُدوَها«.1
ْ
َشـْي ٍء َمـا َو َمـا َجَحـَد ال

ترجمـه: »علـی ]بـن جعفـر[ از بـرادر خـود حضـرت موسـی ]بـن جعفـر[ نقـل 

کـه آن جنـاب یـك سـال قبـل از اینکـه زندانی شـود، هر وقت بسـتگان و   کـرد 

 خویشـاوندان، اطرافـش جمـع می شـدند، می فرمـود: خداونـد بیـش از تمـام 

کید می کند.  کید کرده، دربارۀ اقـرار به امامت تأ  آن چـه دربـارۀ مـوارد دیگر تأ

کرده اند، به انکار اصل  که انکار   از سـوی دیگر مردم، بیش از تمام حقایقی 

امامت پرداخته اند«.

نکات:

1- در بیـــن مجموعـــۀ معـــارف اســـالمی، آن چـــه بیشـــتر مـــورد توجـــه مردمـــان اســـت، 

گوهـــر اصلـــی  در حـــوزۀ احـــکام می گنجـــد. حـــال آن کـــه بیـــش و پیـــش از هـــر چیـــزی، 

ــائل  ــام مسـ ــان تمـ ــویی، از میـ ــادات اســـت. از سـ ــی، مبحـــث اعتقـ ــارف دینـ در معـ

اعتقـــادی، باورمنـــدی بـــه والیـــت الهّیـــه، درخشـــان و مهـــم جلـــوه می کنـــد. زیـــرا بـــا 

کـــه معـــارف دینـــی بـــه مردمـــان تفهیـــم می شـــود و شـــاهراه هدایـــت  راهبـــری امـــام اســـت 

 از بیراهه معّین می گردد.

این همان موضوعی است که از دیرباز تا کنون، مردم به آن گرفتار شدند و توجه 

 بـه اصـل والیـت را وا نهادنـد. توّجـه بـه حـوزۀ احکام و اخالق در جای خود ارزشـمند

 است ولیکن، اصل و اساس دینداری بر محور تبعّیت از امامی می گردد که خداوند 

کـه معرفـت صحیـح دینـی   اطاعتـش را بـر همـگان واجـب سـاخته اسـت. امامـی 

کند و سره را از ناسره، باز شناساَند.  را بیان 

1. مسائل علي بن جعفر و مستّرکادها، ص۳۲۰.
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کـردن موضـوع  کـه مسـئله، بـه کمرنـگ  2- بـا کالم امـام کاظـم؟ع؟، در می یابیـم 

امامـت محـدود نمی شـود. بلکـه مسـئلۀ انـکار و دشـمنی با موضوع امامـت در میان 

َد 
َ

کیـد خداوند متعال بـر محور امامت اسـت، ]َما َوّک کـه بیشـترین تأ اسـت. از آن جـا 

ِعَبـاِد ِفـي َشـْي ٍء[ ابلیـس بـا علـم بـه اهمّیـت ایـن موضـوع، بـا تمـام قـوا بـه 
ْ
ـی ال

َ
اهلُل  َعل

یخ مسـلمین،  دشـمنی با آن پرداخته اسـت و در نتیجۀ این دشـمنی ها، در طول تار

ِعَباُد َشـْیئًا َما َجَحُدوَها[
ْ
امامت با بیشـترین هجمه مواجه شـده اسـت. ]َما َجَحَد ال

3- در جمع هـای خانوادگـی و دوسـتانه، از بیـان معـارف دینـی غافـل نباشـیم و 

کاظـم؟ع؟ درس بگیریم. از ایـن سـّنت امـام 

ُکُروَنــا 
ْ

ــْم َیذ
َ
 َو ل

َ
ُکــُروا اهلَل َعــّزَ َو َجــّل

ْ
ــْم َیذ

َ
نیــز، فرمودنــد: »َمــا اْجَتَمــَع  َقــْوٌم  ِفــي َمْجِلــٍس ل

ــٍر؟ع؟  ــو َجْعَف ُب
َ
 أ

َ
ــال : َق

َ
ــال ــّمَ َق ــِة_ ُث ِقَیاَم

ْ
ــْوَم ال ــْم َی ْیِه

َ
ــَرًة َعل ــُس َحْس َمْجِل

ْ
ــَك ال َکاَن َذِل  

َّ
ِإال

ــی، در  ــچ مردم ــی: »هی ــْیَطاِن«؛1 یعن
َ

ــِر الّش ــْن ِذْک ــا ِم َن ــَر َعُدّوِ ــِر اهلِل َو ِذْک ــْن ِذْک ــا ِم  ِذْکَرَن
َ

ِإّن

کــه در آن ذکــر خــداى عــز و جــل و ذکــر مــا نباشــد جــز اینکــه آن  انجمنــی فراهــم نشــوند 

انجمــن در روز قیامــت مایــه حســرت و افســوس آنــان باشــد، ســپس فرمودنــد: )پــدرم( 

حضــرت ابــو جعفــر؟ع؟ فرمودنــد: همانــا ذکــر مــا ذکــر خــدا اســت و ذکــر دشــمن مــا ذکــر 

شــیطان اســت«.

هم چنین حضرت امام صادق؟ع؟ به داود بن سرحان فرمودند:

: َرِحـَم اهلُل َعْبـدًا اْجَتَمـَع َمـَع آَخـَر 
ُ

ُقـول
َ
ـي أ ّنِ

َ
َم، َو أ

َ
ـال ـي الّسَ ْبِلـْغ  َمَواِلـَي  َعّنِ

َ
»َیـا َداُوُد، أ

ـی ِذْکِرَنـا 
َ
ُهَمـا، َو َمـا اْجَتَمـَع اْثَنـاِن َعل

َ
ـٌك َیْسـَتْغِفُر ل

َ
 َثاِلَثُهَمـا َمل

َ
ْمَرَنـا، َفـِإّن

َ
َکـَرا أ ا

َ
َفَتذ

 
َ

َفـِإّن ْکـِر،  ِ
ّ

ِبالذ وا 
ُ
َفاْشـَتِغل اْجَتَمْعُتـْم  َفـِإَذا  ِئَکـَة، 

َ
َمال

ْ
ال ِبِهَمـا  ـی( 

َ
)َتَعال اهلُل  َباَهـی   

َّ
ِإال

1. وسائل الشیعة، ج ۷، ص1۵۳. 
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ْمِرَنـا 
َ
َکـَر ِبأ ـاِس ِمـْن َبْعِدَنـا َمـْن َذا َکَرِتُکـْم ِإْحَیاُؤَنـا، َو َخْیـُر الّنَ ا

َ
ِفـي اْجِتَماِعُکـْم َو ُمذ

ـی ِذْکِرَنـا«؛1 یعنـی: »ای داود، سـالم مـرا بـه دوسـتانم برسـان و بـه آنهـا بگـو 
َ
َو َدَعـا ِإل

کنـار دیگـری بنشـیند در  کـه در  کنـد بنـده ای را  کـه مـن می گویـم: خـدا رحمـت 

حالی کـه دربـارۀ امـر مـا )امـر امامـت و والیـت( گفتگـو می کننـد. پـس دراین حـال 

کنـد. هیـچ گاه دو نفـر بـا  فرشـته ای در جمـع آن دو بنشـیند و برایشـان اسـتغفار 

گـرد هـم نیامدنـد، مگـر آن کـه خداونـد متعـال بـه  محـوِر یـادآورِی مـا اهـل بیـت 

کردیـد، دربـاره مـا  ئکـه مباهـات فرمـود. هـرگاه باهـم اجتمـاع  سـبب آن هـا بـر مال

سـخن بگوییـد زیـرا در همیـن اجتمـاع شـما و گفتگوهای شـما دربارۀ مـا، امر ما 

احیـا می شـود. بهتریـن مـردم پـس از مـا ]اهـل بیـت[ کسـانی هسـتند که امـر ما را 

یـادآور می شـوند و مـردم را بـه سـوی نـام و یـاد مـا می خواننـد«.

1. األمالي )للطوسي(، ص۲۲۴.
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روایت اّول: ضرورت معرفت امام، حقیقتی به روشنِی روز

 َسـِمْعُت 
َ

َقـال ـاٍم  َهّمَ ُبـو 
َ
أ َثِنـي 

َ
 َحّد

َ
َقـال اهلُل  َرِحَمـُه  ـِل 

َ
ُمَفّض

ْ
ال ُبـو 

َ
أ ْخَبَرَنـا 

َ
»أ متـن: 

ُبو 
َ
  ُسـِئَل أ

ُ
ِبي َیُقول

َ
 َسـِمْعُت أ

ُ
َس اهلُل ُروَحُه َیُقول

َ
َعْمـِرّيَ َقـّد

ْ
ـَد ْبـَن ُعْثَمـاَن ال ُمَحّمَ

َي َعْن آَباِئِه؟مهع؟  ـِذي ُرِو
َّ
َخَبِر ال

ْ
َنا ِعْنـَدُه َعِن ال

َ
؟امهع؟ َو أ َحَسـُن ْبـُن َعِلـّيٍ

ْ
ـٍد ال ُمَحّمَ

 َمـْن  َماَت  َو 
َ

ّن
َ
ِقَیاَمـِة َو أ

ْ
ـی َیـْوِم ال

َ
ِقـِه ِإل

ْ
ـی َخل

َ
ـٍة هلِلَِّ َعل ـو ِمـْن ُحّجَ

ُ
 َتْخل

َ
ْرَض ال

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
أ

َهاَر َحّقٌ   الّنَ
َ

ّن
َ
َکَمـا أ ا َحّقٌ 

َ
 َهذ

َ
 ِإّن

َ
ًة َفَقال ـْم  َیْعـِرْف  ِإَمـاَم َزَماِنـِه َمـاَت ِمیَتًة َجاِهِلّیَ

َ
ل

ـٌد ُهـَو   اْبِنـي ُمَحّمَ
َ

َمـاُم َبْعـَدَك َقـال ِ
ْ

ـُة َو اإل ُحّجَ
ْ
ـُه َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل َفَمـِن ال

َ
َفِقیـَل ل

ـًة...«.1  ـْم َیْعِرْفـُه َمـاَت ِمیَتـًة َجاِهِلّیَ
َ
ـُة َبْعـِدي َمـْن َمـاَت َو ل ُحّجَ

ْ
َمـاُم َو ال ِ

ْ
اإل

گویــد از محمــد بــن عثمــان عمــرى قــدس اهلل  یعنــی: »ابــو علــی بــن همــام 

روحــه شــنیدم می گفــت از پــدرم شــنیدم می گفــت مــن در حضــور ابــو محمــد 

حســن بــن علــی؟ع؟ بــودم کــه از او ســؤال شــد دربــارۀ خبــرى کــه از پــدران خود 

روایــت کــرده اســت: کــه زمیــن تــا روز قیامــت از حّجــت خــدا بر خلقــش خالی 

کــس بمیــرد در حالی کــه امــام زمــان خــود را نشــناخته باشــد،  نیســت؛ هــر 

ثني عشر، ص۲۹۶. ئمة اإل ثر في النص علی األ 1. کمال الّین و دمام النعمة، ج ۲، ص ۴۰۹؛ کفایة األ



97 ضرورت معرفت امام

بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت. فرمودنــد: بــه راســتی ایــن درســت اســت، 

چنان کــه روز درســت اســت. بــه او عــرض شــد یــا ابــن رســول اهلل حّجــت و 

امــام بعــد از تــو کیســت؟ فرمودنــد: پســرم محمــد؛ او اســت امــام و حّجــت بعد 

از مــن. هــر کــس بمیــرد در حالــی کــه او را نشــناخته باشــد، بــه مــردن جاهلیت 

مــرده اســت...«.

کـه محتـوای آن در بیـن فریقیـن _ شـیعه و اهل تسـّنن  نکتـه: ایـن روایـت شـریف 

_ متواتـر معنـوی اسـت، حقایقـی در بـر دارد:  

یت منحصر به دورۀ خاصی نیست. 
ّ
 الف( بر اساس شماری از آیات و روایات، جاهل

برای نمونه، در قرآن مجید در هشداری خطاب به برخی زنان پیامبر خدا؟لص؟، از 

آن ها خواسته شده رفتاری همانند رفتاِر »جاهلّیت اولی« نداشته باشند:

< ...؛1 یعنی: »و در خانه هاى خود 
ݩݩ
ݣݣݣولٰى٭ اُ

ْ
�ةِ ال ٰاِهِل�یَّ حب

ݨْ
َ ال ݨݧ حب ُّ �ݨݧ َ ݠݠٮبݨݨݧ

�زَ �ةَ ْ حب َّ �ݧ َ ݠݠٮبݧ
�زَّ َولٰا �ةَ

ُ
ك و�ةِ ݠݠٮیُ ُ ݭٖى �ب

ْ��زَ ڡݨز �ةَ  > وݦَ

قرار بگیرید و همچون جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید...«.

در روایــات شــیعه و ســّنی، »جاهلّیــت اولــی« را دلیلــی بــر رخ دادن »جاهلیــت 

کــه ایــن جاهلّیــت بعــدی، در میــان مســلمانان  دیگــری« می داننــد2 و روشــن اســت 

رخ داده اســت!

1. احزاب: ۳۳.
ِبیــِم: ِفــي َهــِذِه 

َ
ِّ اهلِل؟ع؟ َعــْن أ ــ ِبــي َعْب

َ
ٍّ َعــْن أ ــ ْی ــِن َز َحــَة ْب

ْ
۲. بــرای نمونــم از روایــات شــیعم: »َعــْن َطل

ْخــَرى«؛ دفســیر قمــي، ج ۲، 
ُ
ــٌة أ ْي َســَیُکوُن َجاِهِلیدَ

َ
 أ

َ
ولى ...< َقــال

ائُ
ْ
�ةِ ال اِهِل�یَّ حب

ْ
َ ال حب ُ�ّ ݠݠٮبَ

�زَ �ةَ ْ حب َ�ّ ݠݠٮبَ
َیــِة >َو لا �ةَ

ْ
ال

ص1۹۳.
ن: »ان عمــر بــن الخطــاب رضــی اهلل عنــم ســألم فمــال أ رأیــت قــول اهلل دعالــی  و از روایــات اهــل دســند
کانــت الجاهلیــة غیــر  ولى...<،  هــل 

ائُ
ْ
ال �ةِ  اِهِل�یَّ حب

ْ
ال  َ حب ُ�ّ ݠݠٮبَ

�ةَ �زَ  ْ حب َ�ّ ݠݠٮبَ
�ةَ >َو لا  آلــم[  ألزواج النبــي؟مص؟ ]و 

 و لهــا آخــرة...«؛ الــّر المنثــور 
د

واحــّة؟! فمــال ابــن عبــاس رضــی اهلل عنهمــا مــا ســمعت بأولــی إال
فــی التفســیر بالماثــور، ج ۵، ص1۹۷.
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»مـــرگ جاهلـــی«، پـــی آمـــد “زندگـــی جاهلـــی” اســـت. و زندگی جاهلـــی یعنی 

زندگـــی در فضـــای دوری از دیـــن و انـــکار آن. ایـــن دوری از دیـــن و انـــکار آن، گاه در 

زمانـــی اســـت که “دیـــن” هنوز بـــروز نیافته، یعنی زمـــان جاهلیت و پیـــش از بعثت 

رســـول خـــدا؛؟لص؟ اّما، گاه ایـــن دوری، پس از بعثت پیامبر رحمت اســـت و پس از 

آشـــنایی با شـــرایع اســـالم روی می   دهد. 

امــا در  بــه میــدان می   آیــد.  بــا چهــرۀ آشــکار خــود  در حالــت اول، جاهلیــت 

حالــت دوم، بــه ظواهــر دیــن حرمــت نهــاده می شــود تــا روح دیــن پشــت ســر افکنــده 

کــه التــزام بــه ظواهــر احــکام دیــن، مانعــی بــرای دســتیابی بــه اصــل  شــود. اینجاســت 

ــا اّدعــای مســلمانی.   ــه آییــن جاهلی،ب و باطــن دیــن می   شــود، یعنــی زندگــی ب

کــه مــا را بــه مــرگ جاهلــی،  در دعــای معرفــت، از خداونــد ســبحان می خواهیــم 

از دنیــا نبــرد:
ة«.1  ُتِمْتِني  ِمیَتًة َجاِهِلّیَ

َ
»اللُهّمَ ال

از سویی، در دعای معرفت پس از جملۀ یاد شده می   گوییم: 

ْیَتِني«؛ یعنی: »خّایا! پس از آن کم مرا هّایت فرمودی،  َّ َّ ِإْذ َه ِبي َبْع
ْ
 ُدِزْغ َقل

َ
 »َو ال

دل مرا بم انحراف مینّاز«. 

کــه هدایــت الهــی، توســط پیامبــران وامامــان؟مهع؟ _ و در ایــن زمــان  روشــن اســت 

بــه دســت امــام عصــر؟جع؟ _ بــه مــردم می   رســد. پــس از آن، انســان ها اختیــار دارنــد 

گــر راه راســت را برگزیننــد، خداونــد نیــز بــر هدایــت  کــه آن را بپذیرنــد یــا نپذیرنــد. ا

ــد:  ــان می   افزای آن

1. مصباح المتهجّ و سالح المتعبّ، ج 1، ص۴1۲.
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کـه هدایـت یافتـه انـد خـدا  کسـانی  اَ�ُهْم ُهدًى...<؛1 یعنـی: »و  َدْوا رز �زَ اْه�ةَ �ی �ز
َّ
>َو ال

بـر هدایتشـان افـزوده...«. 

گـر بـه سـوء اختیـار خـود، راه انحـراف را انتخـاب کننـد، خداونـد نیـز آنهـا را به  و ا

کـردن« می      نهـد:  خودشـان وا می   گـذارد و نـام ایـن پدیـده را »گمـراه 

َُهْم...<؛2 یعنی: »... هنگامی که آنها از حق منحرف شدند،  وٮب
ُ
ل  اهلُل �ةُ

اعزَ رز
ئَ
وا ا اعزُ ا رز ّمَ

َ
ل  >... �زَ

خداوند قلوبشان را منحرف ساخت...«.

یـــم: خدایـــا! پس از اینکـــه مـــرا هدایت فرمـــودی، به من  بنابرایـــن عرضـــه می دار

گر  کـــه این هدایـــت را بپذیـــرم و دلم بـــه انحراف متمایل نشـــود. چـــرا که ا توفیـــق ده 

ط بر شـــیطان 
ّ
توفیـــق به مـــن ندهی، و مرا به ســـوء اختیار خود واگذاری، قدرت تســـل

و هـــوای نفـــس نمی   یابم. 

که می   توانند  خداوند متعال، انسان ها را هدایت می   کند. این انسان ها هستند 

  به اختیار خود، آن هدایت را بپذیرند یا نپذیرند. در این عبارت، از خداوند متعال 

کـه بـه مـا توفیق دهد هدایت الهی یعنی معرفت امام عصر ارواحنا فداه   می   خواهیـم 

گرفتار مرگ جاهلی نشویم. را به جان بپذیریم تا 

روایت دوم: معرفت، میزان برتری

ــَو  ــاِل ُه ْعَم
َ ْ
ّيُ األ

َ
ــُه: أ

َ
ــُت ل

ْ
: ُقل

َ
ــال ــِد اهلِل؟ع؟، َق ــي َعْب ِب

َ
ــْن أ ــَة، َع ــْن ُزْرَع متــن: »َع

َة، َو 
َ

ــال  َهــِذِه الّصَ
ُ

َمْعِرَفــِة َیْعــِدل
ْ
: َمــا ِمــْن َشــْي ٍء َبْعــَد ال

َ
َمْعِرَفــِة َقــال

ْ
ْفَضــُل َبْعــَد ال

َ
أ

 
ُ

 َبْعــَد َذِلــَك َشــْي ٌء َیْعــِدل
َ

َکاَة، َو ال   الــّزَ
ُ

ِة َشــْي ٌء َیْعــِدل
َ

ــال َمْعِرَفــِة َو الّصَ
ْ
 َبْعــَد ال

َ
ال

ّ؟لص؟: 1۷. 1. محمد
۲. صف: ۵.
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ــِه َمْعِرَفُتَنــا، َو  ِ
ّ
، َو َفاِتَحــُة َذِلــَك ُکل َحــّجَ

ْ
 ال

ُ
 َبْعــَد َذِلــَك َشــْي ٌء َیْعــِدل

َ
ــْوَم، َو ال الّصَ

َخاِتَمُتــُه َمْعِرَفُتَنــا...«.1

ترجمـه: »زرعـة می گویـد از حضـرت صـادق؟ع؟ پرسـیدم: چه عملـی بعد از 

معرفـت از همـه اعمـال افضل اسـت؟! فرمودند: هیـچ کارى بعد از معرفت 

معـادل نمـاز نیسـت. بعـد از معرفـت و نمـاز چیزى برابر زکات نیسـت و بعد 

از آن چیـزى برابـر روزه نیسـت و بعـد از آن چیـزى برابـر حـج. و پیـش آهنـگ 

تمـام اینهـا معرفـت مـا اسـت و پایـان تمـام آنها نیـز معرفت ما اسـت«. 

نکات:

 1- بعد از رحلت پیامبر خدا ؟لص؟  با کارگردانِی  جبهۀ منافقین، تعریف مسلمانی، 

 به سـیمای ظاهری محدود شـد. آن چه معیار اصلی و اساسـی در دین بود، به کثرت

نماز و روزه و حج افراد منحصر گردید. از اسالم جز اسم و رسمی باقی نماند. 

م
ّ
 کتـاب خـدا را خواندنـد بی آن که بدانند چه می گوید و بی آن که درب خانۀ معل

 حقیقـِی آن را بکوبنـد. نمـاز برپـا کردنـد بی آن کـه روح والیـت نمازشـان را زنـده کنـد و 

کـرده بودند. حـج برپـا نمودنـد در حالی کـه مقصـد و مقصـود اصلـی را گم 

کـردن مسـیر معـارف دیـن  کـه منافقـان، بـرای منحـرف  ایـن همـان مسـیری بـود 

کـه  کـه موفقّیـت چشـمگیری داشـت تـا جایـی  کـرده بودنـد. طرحـی  نبـوی طراحـی 

کردنـد. کشـتِن پسـر پیامبـر خـدا تعریـف  جهـاد را در 

بـا تأّسـی بـه رسـول خاتـم؟لص؟ پیـروان خویـش را  از سـویی، اهـل البیـت؟مهع؟ 

کسـب معرفـت تشـویق می کردنـد و بیان می داشـتند شـاخص برتـرِی فـرد، برتـری  بـه 

1. األمالي )للطوسي(، ص۶۹۴.
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ایشـان در  برتـری  بـه  برتـری اشـخاص  بلکـه،  و زکاة و حـج نیسـت؛  و روزه  نمـاز  در 

اسـت: معرفتشـان 

ُکْم َمْعِرَفًة«؛1 یعنی: »و فرمود پیغمبر؟لص؟ 
ُ
ْفَضل

َ
ُکْم  ِإیَمانًا أ

ُ
ْفَضل

َ
؟لص؟   أ ِبّيُ  الّنَ

َ
»َقال

که برترین معرفت را داراست«. کسی است  که برترین شما در مدار ایمان، 

بـه عبارتـی بـر اسـاس ایـن روایـت شـریف و روایات مشـابه آن، تمامـی اعمال، در 

ی معرفـت امـام سـنجیده خواهـد شـد. بـه دیگـر معنـا، شـرط قبـول عمـل و نیـز  تـرازو

تعییـن رتبـۀ عمـل بـه میـزان معرفـت شـخص نسـبت بـه امـام اسـت. چنان کـه امـام 

باقـر؟ع؟ فرمودنـد:

َمام «؛2 یعنی: »تمامّیت حج به لقاء امام است«. ِ
ْ

َحِج  ِلَقاُء اإل
ْ
»َتَماُم  ال

بندگـی  یشـۀ  ر بـا هدایـت آن جنابـان،  البیـت،  اهـل  پیـروان مکتـب  رو،  ایـن  از 

 خداوند را در معرفت حّجت او یافتند و در این مسیر، دانستند که در پرتو این ایمان 

صحیح، عمل صالح به ثمر می نشیند. 

کـه عمـل، صالـح شـمرده شـده و  بنابرایـن، بعـد از ایمـان قلبـِی صحیـح اسـت 

پذیرفتـه می شـود. از سـویی دیگـر، هرچـه ایمـان افزایـش یابـد، ارزش آن عمل صالح 

نیـز افـزوده می گـردد.

روایت سوم: معرفت امامان، شاخص عبادت خداوند

 
َ

َما َیْعـــِرُف اهلَل َعّزَ َو َجّل
َ
  ِإّن

ُ
َبا َجْعَفٍر؟ع؟ َیُقـــول

َ
 َســـِمْعُت أ

َ
متـــن: »َعـــْن َجاِبٍر َقال

 َیْعِرِف اهلَل َعّزَ 
َ

َبْیِت َو َمـــْن ال
ْ
ْهَل ال

َ
ا أ َو َیْعُبـــُدُه َمـــْن َعَرَف اهلَل َو َعَرَف ِإَماَمـــُه ِمّنَ

1. جامع األخبار، ص۵.
۲. الکافي، ج ۴، ص۵۴۹.
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ا
َ

َما َیْعـــِرُف  َو َیْعُبُد َغْیَر اهلِل َهَکذ
َ
َبْیِت  َفِإّن

ْ
ْهَل  ال

َ
ـــا أ َماَم  ِمّنَ ِ

ْ
 َیْعِرِف  اإل

َ
 َو ال

َ
 َو َجـــّل

1.»
ً

ال
َ

 َو اهلِل َضال

 ترجمه: »امام باقر؟ع؟ می فرمودند: فقط کسی خداى عز و جل را می شناسد 

 و می پرستد که هم نسبت به خدا و هم نسبت به امام از ما خاندان، معرفت 

کـه نسـبت بـه خـدای عـز و جـل و نسـبت بـه امـام از  کسـی  داشـته باشـد. 

مـا خانـدان معرفـت نداشـته باشـد، غیـر خدا را شـناخته و پرسـتیده اسـت. 

گمراهنـد«. گونـه  اینـان بـه خـدا سـوگند، بدیـن 

نکات:

1- معرفـت بـه خداونـد، معرفـت بـه نبی خـدا و نیز معرفت به امامـی که خداوند 

ی یک حقیقت و در هم تنیده اند.   اطاعتش را بر همگان واجب ساخته است، سه رو

ی را انکار کرد.  بدین معنا که نمی توان مّدعی معرفت خدا بود در حالی که حّجت و

گمراهی محض است: »َیْعُبُد َغْیَر اهلِل    و نیز، انکار حّجت خدا، عبادت غیر خدا و 

»
ً

ال
َ

ا َو اهلِل َضال
َ

َهَکذ

1. الکافي، ج 1، ص1۸1.
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روایت اّول: معرفت، نعمت ویژۀ الهی

 َمـْن  َمَنّ  
َّ

ـی َحِقیَقـِة َمْعِرَفِتَنـا ِإال
َ
 َوَصـَل ِإل

َ
متـن: »عـن أبـی جعفـر؟ع؟:... َو اهلِل ال

َنـا َوِلّیًا...«.1 
َ
ْیـِه َو اْرَتَضـاُه ل

َ
اهلُل  َعل

حقیقـت  بـه  کسـی  سـوگند،  خـدا  بـه  فرمودنـد:...  باقـر؟ع؟  »امـام  ترجمـه: 

کـه خداونـد بـر آن هـا مّنت نهـاده و  معرفـت مـا دسـت نمی یابـد مگـر کسـانی 

مـا او را بـه عنـوان ولـّی خـود پسـندیده باشـیم«.

نکات:

که قابل شمارش نیستند: کرده  1- خداوند نعمت های فراوانی عطا 

کـه نعمتهـای خـدا  گـر بخواهیـد  ...<؛2 یعنـی: »و ا
ݨݨݨ
٭
ݩݡٓ

وهٰا ُ ݩݩݧ ْ�ݧ حݧ
ِه لٰا �ةُ �ةَ اللّٰ َ ْعمݧ ِ وا �ݨزݫ

ُ
ّد ُ عݧ ݨݨْ �ةَ >ِاَو�زݧ

کنیـد هرگـز نتوانید...«. را شـماره 

در میان این نعمت های بی شمار،  نعمت هدایت، آن نعمتی است که خداوند 

کشیده است: آن را به رخ 

1. مناقب آل أبي طالب؟مهع؟، ج ۴، ص۳۸۸.
۲. نحل: 1۸.
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َ �ݦݩݩزݩݧ یݦݩُ ٖ� َوݥ�ݫ ٰا�ةِ �ی ِهْم ءاٰ �یْ
َ
وا َعل

ُ
ل ݨْ ݩݩةݧ ݠݠٮݧ یَ ِسِهْم �ݫ زُ �ݧ

ݩزݨْ �ݧ
َ
ا ِم�زݨْ ا

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ مݦْ َرسݧ هݪِ �ی  �زٖ

َ َع�ݒ َ  �ب
�زَ ِا�زْ �ی ِم�زٖ ݨْ ُموئݧ

ْ
ى ال

َ
ُه َعل ْد َم�زَّ اللّٰ َ ةݧ �ݧ

َ
>ل

<؛ 1 یعنـــی:  �زٍ ݬٖ�ی ݫ لٰاٍل ُمٮبݫ ی صزَ �زٖ
َ
ُل ل ْ �بݧ

وا ِم�زݨْ �ةَ
زُ ݧ ݨݨْ كٰا�ݧ  ِاَو�زݧ

�ةَ َ مݧ
ݨْ
ِحك

ݨْ
ٰا�بَ َوال �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
ُمُهُم ال ِ ݫ

ّ
َعل ُ ْم َو�ی هݭِ �ی ٖ ݫ ݫ ݫ

ّ ݧ ݣݣكݧ

کـــه در  »خداونـــد بـــر مؤمنـــان منـــت نهـــاد ]= نعمـــت بزرگـــی بخشـــید[ هنگامـــی 

کـــه آیـــات او را بـــر آنهـــا بخوانـــد، و  میـــان آنهـــا، پیامبـــری از خودشـــان برانگیخـــت؛ 

ک کنـــد و کتـــاب و حکمـــت بیامـــوزد؛ هـــر چنـــد پیـــش از آن، در گمراهـــی  آنهـــا را پـــا

 آشکاری بودند«.

پـروردگار بـر مؤمنـان مّنـت گذارد، یعنی عماًل نعمت بزرگـی در اختیار آنها نهاد! 

کـه بعثـت پیامبـر؟لص؟ بـراى   اّمـا اینکـه چـرا تنهـا نـام مؤمنـان بـرده شـده در حالـی 

 هدایت عموم بشر است، به این دلیل است که از نظر نتیجه و تاثیر، تنها مؤمنان هستند 

که از این نعمت بزرگ استفاده می کنند و آن را به خود اختصاص می دهند.

شـــاید در ابتـــدای نظـــر، تصور شـــود »مّنت گذاشـــتن« امری نازیبا اســـت، ولی 

کامال روشـــن  یشـــۀ اصلـــی لغت »مّنـــت« بـــاز می  گردیـــم مطلب  کـــه به ر هنگامـــی 

کلمه در اصـــل، از »من« به معنی  می شـــود. راغـــب در مفردات خود می گویـــد: این 

گرفتـــه شـــده و بـــه همیـــن دلیل هر  کـــه بـــا آن وزن می کننـــد  ســـنگ هایـــی اســـت 

ُة:  ِمّنَ
ْ
َمُن : ما یوزن بـــه... و ال

ْ
گران بهایـــی را »مّنت« می  گویند: »ال  نعمت ســـنگین و 

الّنعمة الّثقیلة«.2

گر این کار جنبه عملی داشته باشد، یعنی کسی عماًل نعمت بزرگی به دیگرى   ا

گر کسی کار کوچك خود را با سخن، بزرگ کند و به   بدهد، زیبا و ارزنده است و اما ا

کارى اسـت بسـیار زشـت. بنابراین مّنتی نکوهیده اسـت به معنی   رخ افراد بکشـد 

1. آل عمران: 1۶۴.
۲. مفردات ألفاظ المرآن، ص۷۷۷.
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که زیبنده است همان بخشیدن  گفتار است؛ اما مّنتی   بزرگ شمردن نعمت ها در 

نعمتهاى بزرگ است.

یگـوش، به ارزش  کـه کودک باز یـادآوری بـزرگ بـودن ایـن نعمـت، برای آن اسـت 

بـا سـّکه های دیگـر  بـه او هدیـه داده شـده، متوّجـه باشـد و آن را  کـه  سـّکۀ طالیـی 

کـه بـه کمتریـن  گـر قیمـت سـکۀ طالیـش را ندانـد، بعیـد نیسـت  کـه ا یکسـان ندانـد! 

بهایـی آن را از چنگـش برباینـد.

که در روز قیامت دربارۀ آن سؤال می گردد: این همان نعمتی است 

ِم<؛1 یعنی: »آن گاه شما در آن روز از نعمت ها بازپرسی  ٖع�ی
ٍ َع�زِ ال�زَّ ݫ دز ِ ݫ ݩݩئݫ �ݧ ْومݩَ ݦَ �زَّ �ی

ُ
ل ْس�ئَ ٮةُ

َ
ّمَ ل

ُ  >�ݒ

خواهید شد.

نمی فهمـد،  را  هدایـت  ارزش  کـه  آن  جـا  از  سـقیفه،  مکتـب  کـه  دانسـت  بایـد 

نعمـت را منحصـر بـه مسـائل و مواهـب دنیایی می داند. از ایـن رو، مصادیِق نعمِت 

مـورد سـؤال در قیامـت را، مـواردی همچـون آب سـرد و نـان گرم و خانۀ بزرگ و اسـب 
رهـوار و... می دانـد.2

اّمـا وقتـی این گونـه اقـوال در محضـر ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ مطـرح می شـد، در پاسـخ 

 می فرمودند، خداوند کریم تر از آن است که از مؤمنی دربارۀ خوردنی ها و نوشیدنی های 

کرده[ بپرسد: او ]که به او عطا 

ْکَرُم 
َ
 اهلَل أ

َ
 ِإّن

َ
ِم < َقال ٖع�ی

ٍ َع�زِ ال�زَّ ݫ دز ِ ݫ ݩݩئݫ �ݧ ْومݩَ ݦَ �زَّ �ی
ُ
ل ْس�ئَ ٮةُ

َ
ی  > ل

َ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟  ِفي َقْوِلِه َتَعال

َ
 »َعْن أ

ْکِلِه َو ُشْرِبِه«. 3
َ
 ُمْؤِمنًا َعْن أ

َ
ل

َ
ْن َیْسأ

َ
ِمْن أ

1. دکاثر: ۸.
رین در مکتب خلفا، ذیل آیۀ یاد شّه. ۲. بنگریّ بم دفسیر طبری، بم عنوان امام المفسد

۳. المحاسن، ج ۲، ص۳۹۹.
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کســی مهمــان حضــرت باقــر؟ع؟ شــد و در آن جــا  در روایتــی دیگــر آمــده اســت، 

طعــام نظیــف و لذیــذی خــورد. بــه حضرتــش عرضــه داشــت وقتــی ایــن طعــام را 

کــه خداوند کنــون هماننــدش را نخــورده بــودم _ بــه یــاد این آیــه افتادم  کــه تــا   خــوردم _ 

کــرد. حضرتــش فرمودنــد: نــه! چنیــن نیســت! آن نعمــِت   از آن نعمــت ســؤال خواهــد 

مــورد پرســش، والیت ماســت:

ُت 
ْ
َکل

َ
َغـَداِء َفأ

ْ
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟ َفَدَعا ِبال

َ
ی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
َکاُبِلـّيِ َقال

ْ
ِبـي َخاِلـٍد ال

َ
»َعـْن أ

َعاِم  ا َفَرْغَنا ِمَن الّطَ ّمَ
َ
ْطَیَب ِمْنُه َفل

َ
 أ

َ
ْنَظَف ِمْنُه َو ال

َ
ُت َقّطُ َطَعامًا أ

ْ
َکل

َ
َمَعُه َطَعامًا َما أ

ْنَظَف ِمْنـُه َقّطُ 
َ
ْیُت أ

َ
ُت ِفـَداَك َمـا َرأ

ْ
ُت ُجِعل

ْ
ْیـَت َطَعاَمَنـا ُقل

َ
َکْیـَف َرأ   َیـا َبـا َخاِلـٍد 

َ
َقـال

ِم<  ٖع�ی
ٍ َع�زِ ال�زَّ ݫ ِدز ݫ ݩݩئݫ �ݧ ْومݩَ ݦَ �زَّ �ی

ُ
ل ْس�ئَ ٮةُ

َ
ِکَتـاِب اهلِل  >ل ِتـي ِفـي 

َّ
َیـَة ال

ْ
ـي َذَکـْرُت ال ِکّنِ

َ
ْطَیـَب َو ل

َ
 أ

َ
َو ال

َحِق«. 1
ْ
ْیـِه ِمَن ال

َ
ْنُتْم َعل

َ
ا أ وَن َعّمَ

ُ
ل

َ
َما ُتْسـأ

َ
 ِإّن

َ
ُبـو َجْعَفـٍر؟ع؟ ال

َ
 أ

َ
َفَقـال

2- از طـــرف دیگر نعمِت معرفت با تالش بشـــری به دســـت نمی آید. بلکه باید 

که مختص زمان غیبت به شیعیان  توســـط خداوند به فردی اعطا شود. در دعایی 

 تعلیـــم شـــده اســـت، معرفت خـــدا، رســـول خـــدا و حّجـــت خـــدا را از درگاه باری 

یم: تعالی خواستار

ْفِني  َك اللُهّمَ َعّرِ ْعِرْف َنِبّیَ
َ
ْم أ

َ
ْفِني َنْفَسـَك ل ْم ُتَعّرِ

َ
َك ِإْن ل

َ
ْفِني  َنْفَسـَك  َفِإّن »اللُهّمَ َعّرِ

ْفِني حّجتَك  ْعِرْف حّجتـَك اللُهـّمَ َعّرِ
َ
ـْم أ

َ
َك ل

َ
ْفِنـي َرُسـول ـْم ُتَعّرِ

َ
ـَك ِإْن ل

َ
َك َفِإّن

َ
َرُسـول

ـُت َعـْن ِدیِنـي«؛ 2 یعنـی: »خدایا خـودت را به 
ْ
ل

َ
ْفِنـي حّجتـَك َضل ـْم ُتَعّرِ

َ
ـَك ِإْن ل

َ
َفِإّن

گـر تـو خـودت را به من نشناسـانی، من رسـولت را نشناسـم.  مـن بشناسـان، زیـرا ا

گر تو پیغمبرت را بمن نشناسانی، من  خدایا تو پیغمبرت را بمن بشناسان، زیرا ا

1. همان، ص۴۰۰-۳۹۹.
۲. الکافي، ج 1، ص۳۳۷.



107 چیستی و چگونگی معرفت امام 

گر تـو حّجتت   حّجـت تـرا نشناسـم. خدایـا حّجـت خـود را بمـن بشناسـان، زیرا ا

گمراه می شوم«. را بمن نشناسانی، از طریق دینم 

که می فرماید: این دعا، بیان دیگری است از این آیل شریفه 

...<؛ 1 یعنی: 
ݦݩݩ
٭ هݩُ ا اللّٰ �ݠݠٮزَ ݩݩٰ ݧ ݧ ݧ �زْ َهدݧ

َ
 ا

ݡٓ
لٰا وݩْ

َ
ِدَی ل َ ݩݩةݧ �ݧ ْ هݧ �زَ ِ ٰا لݫ ݩزّ اٰ َومٰا ُكݡںݩݧ دݨݦز ِݠهݩٰ ݫ ݫ ٰا لݫ �ݠݠٮز ٰ ݩݩݧ ݧ ی َهدݧ ٖ �ز

ݩَّ
ِه ال ُد ِللّٰ ْ ݧ َحمݧ

ݨْ
وا ال

ُ
ٰاݠل  >...َو�ة

گر خدا ما را هدایت نمی کرد هدایت نمی یافتیم...«. »...ا

کـه خداوند یـک هدایت عام  کـه در این جـا قابـل ذکـر اسـت، آن اسـت  نکتـه ای 

وفطـری بـه همگان داده اسـت:

...<؛2 یعنی: »... این فطرتی است که خداوند،
ݦۚ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل �ݦݨَ ال�ݩݦݩزݨّ ݨَ �ݧ ی �زَ �ةٖ

ݩَّ
ِه اݠل �ݩݩݩةَ اللّٰ ْ��ݦَ ِ  >... �ݦݨز

انسانها را بر آن آفریده...«.

معرفت ُصنع خداست و بندگان در آن نقشی ندارند:

َمْعِرَفُة ِمْن ُصْنـِع َمْن ِهَي 
ْ
ِبي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ال

َ
ـُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ـِد ْبـِن َحِکیـٍم َقـال »َعـْن ُمَحّمَ

گوید:  ِعَبـاِد ِفیَهـا ُصْنـٌع«؛3 یعنـی: »محمـد بـن حکیـم 
ْ
ْیـَس ِلل

َ
 ِمـْن ُصْنـِع  اهلِل  ل

َ
َقـال

کیسـت؟ فرمودنـد: سـاخت   بـه امـام صـادق؟ع؟ عرض کـردم: معرفـت سـاخت 

خداسـت، بـراى بنـدگان در سـاخت آن بهـره  ای نیسـت«.

که از این موهبت الهی بهره مند باشـد یا نه و یا به  سـپس، انسـان مختار اسـت 

کر  گر بنـده ای، در مقابل این نعمِت خدادادی، شـا چـه میـزان بهره منـد شـود. حـال ا

ناسپاسـی  گـر  ا ولـی  بـر نعمتـش می افزایـد  الهـی، خداونـد  بـر اسـاس سـّنت  باشـد، 

کـه ایـن سـّنت الهـی در مقابـل هـر  کیفـر قـرار داده اسـت.  کنـد، خـود را در معـرض 

1. اعراف: ۴۳.
۲. روم: ۳۰.

۳. الکافي، ج 1، ص1۶۳.
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نعمتـی اسـت:

ْبـَواِب 
َ
َنـا ِمـْن أ

َ
َهَمَنـا ِمـْن ُشـْکِرِه، َو َفَتـَح ل

ْ
ل

َ
َفَنـا ِمـْن  َنْفِسـِه ، َو أ ـی  َمـا َعّرَ

َ
َحْمـُد هلِلَِّ َعل

ْ
»ال

ِتـه«؛ 1 یعنـی: »حمـد و سـپاس خداوندى را که خود را به ما شناسـانید  ـِم ِبُرُبوِبّیَ
ْ
ِعل

ْ
ال

کـرد و ابـواِب علـِم ربوبّیـت خویـش را بـه  و شـیوه سپاسـگزارى اش را بـه مـا الهـام 

روى مـا بگشـاد«.

فزونـِی  خـود،  اختیـار  بـا  و  بنـده  سـوی  از  هدایـت  نعمـت  پذیـرش  سـویی،  از 

داشـت: خواهـد  پـی  در  را  هدایـت 

ى...<؛2 یعنی: »و آنان که هدایت پذیرفتند، خداوند بر  َ�ُهْم ُهدݩݡً اٰ َدْوا رز �زَ اْه�ةَ �ی ٖ �ݩز
َّ
 > َوال

هدایتشان خواهد افزود...«.

که در   نکتۀ قابل تأّمل در این آیه، توّجه به مصدر»اهتداء« و مشتقات آن است 

ایـــن آیـــه از آن اســـتفاده شـــده. بـــر اســـاس لغـــت، »هـــادی« بـــه معنـــای »هدایتگـــر« 

]اســـم فاعـــل[، »مهـــدی« بـــه معنـــای »هدایـــت شـــده« ]اســـم مفعـــول[ و »مهتـــدی« 

ــا  ــه یـ ــای مطاوعـ ــال در معنـ ــاب افتعـ ــل از بـ ــم فاعـ ــر« ]اسـ ــای »هدایـــت پذیـ ــه معنـ بـ
ــرش[ اســـت.3 پذیـ

که معرفت وهدایت، عدد  بنابراین، معرفت ُصنع4 خداسـت  اّما باید دانسـت 

گـر انسـان این موهبت  ثابتـی نـدارد و قابلّیـت آن را دارد کـه مـدام بـر آن افـزوده  شـود. ا

یـج آن  کار بـرد و در ترو الهـی را بـه  صـورت بـاوری قلبـی پذیرفـت، آن را در عمـل بـه 

ل. 1.  صحیفة سجادیة، دعای اود
ّ؟لص؟: 1۷. ۲. محمد

۳. این نکتۀ دقیق، از دیّ برخی مترجمان قرآن مجیّ، پوشیّه مانّه است.
۴. ساختن، آفریّن.
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کـه مصلحت بداند،  کوشـید، در نتیجـه خداونـد هدایت هـای بعـدی را به آن میزان 
سـرازیر خواهـد کرد.1

روایت دوم: معرفت، برترین فریضۀ الهی

ــٍد؟امهع؟ ... قــال  ــاِدِق َجْعَفــِر ْبــِن ُمَحّمَ ُکْنــُت ِعْنــَد الّصَ  :
َ

متــن: »َعــْن ِهَشــاٍم َقــال

ّبِ َو  ــّرَ ــُة ال ــاِن َمْعِرَف ْنَس ِ
ْ

ــی اإل
َ
ــا َعل ْوَجَبَه

َ
ــِض  َو أ َفَراِئ

ْ
ْفَضــَل  ال

َ
 أ

َ
ــادق؟ع؟  ِإّن الص

ــَه َغْیــُرُه... َبْعــَدُه َمْعِرَفــُة 
َ
 ِإل

َ
ــُه ال

َ
ّن
َ
ْن َیْعــِرَف أ

َ
َمْعِرَفــِة أ

ْ
 ال

ُ
ــِة َو َحــّد ُعُبوِدّیَ

ْ
ــُه ِبال

َ
ْقــَراُر ل ِ

ْ
اإل

ــي  ــِمِه ِف ــِه َو اْس ــِه َو ِصَفِت ــّمُ ِبَنْعِت َت
ْ
ــِه َتأ ــِذي ِب

َّ
ــاِم ال َم ِ

ْ
ــُة اإل ــَدُه َمْعِرَف ُســوِل... َبْع الّرَ

ِة  ُبــّوَ  َدَرَجــَة الّنُ
َّ

ِبــّيِ ِإال  الّنَ
ُ

ــُه ِعــْدل
َ
ّن
َ
َمــاِم أ ِ

ْ
ْدَنــی َمْعِرَفــِة اإل

َ
ُیْســِر َو أ

ْ
ُعْســِر َو ال

ْ
َحــاِل ال

ْمــٍر 
َ
ُکّلِ أ ــُه ِفــي 

َ
ْســِلیُم ل  َطاَعَتــُه َطاَعــُة اهلِل َو َطاَعــُة َرُســوِل اهلِل َو الّتَ

َ
ّن

َ
ــُه َو أ َو َواِرُث

ــُن  َمــاَم َبْعــَد َرُســوِل اهلِل؟لص؟ َعِلــّيُ ْب ِ
ْ

 اإل
َ

ّن
َ
ــُم أ

َ
ــِه َو َیْعل  ِبَقْوِل

ُ
ْخــذ

َ ْ
ْیــِه َو األ

َ
ّدُ ِإل َو الــّرَ

ــُد  ُحَســْیِن ُثــّمَ ُمَحّمَ
ْ
ُحَســْیُن ُثــّمَ َعِلــّيُ ْبــُن ال

ْ
َحَســُن ُثــّمَ ال

ْ
ِبــي َطاِلــٍب َو َبْعــَدُه ال

َ
أ

َنــا ُثــّمَ َبْعــِدي ُموَســی اْبِنــي َو َبْعــَدُه َعِلــّيٌ اْبُنــُه َو َبْعــَد َعِلــّيٍ 
َ
ْبــُن َعِلــّيٍ ُثــّمَ أ

ــُة  ُحّجَ
ْ
ــُه َو ال َحَســُن اْبُن

ْ
ــّيٍ ال ــَد َعِل ــُه َو َبْع ــّيٌ اْبُن ــٍد َعِل ــَد ُمَحّمَ ــُه َو َبْع ــٌد اْبُن ُمَحّمَ

َحَســن ؟مهع؟«؛2 
ْ
ــِد ال

ْ
ــْن ُول ِم

 ترجمــه: »هشــام می گویــد وقتــی نــزد امــام صــادق؟ع؟ بــودم، فرمودنــد: برتریــن 

بــه  اقــرار  و  خداونــد  معرفــت  انســان،  بــر  خــدا  امــر  واجب تریــن  و  فریضــه 

کــه بــاور داشــته باشــد  عبودیــت در پیشــگاه او اســت. حــّد معرفــت آن اســت 

کــه معبــودی راســتین جــز او نیســت... بعــد از آن معرفت رســول اســت... بعد 

ـّ  محمد انسـان،  دوحیـّی  فطـرت  در  ارواح  و  ذرد  عالـم  جایـگاه  ر.ک:  بیشـتر،  مطالعـۀ  بـرای   .1
1۳۹۴ش. نبـأ،  انتشـارات  یی،  اسـکو بیابانـی 

ثني عشر، ۲۶۲. ئمة اإل ثر في النص علی األ کفایة األ  .۲
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از آن، معرفــت امامــی اســت کــه او را بــه امامــت پذیرفتــه ای. ]می بایســت[ کــه 

گشــایش بشناســی.  او را بــه ویژگــی  و صفــت و اســمش، در حــال دشــواری و 

کــه او را ]در تمــام مــوارد[ همســان  نزدیکتریــن1 حــّد معرفــِت امــام، آن اســت 

ــی  ــر بدان ــه[ او را وارث پیامب ــر آن ک ــّوت. ]دیگ ــۀ نب ــر در درج ــی مگ ــر بدان پیامب

کــه اطاعــِت او، اطاعــت خــدا و اطاعــت رســول خداســت.  بــاور داری  و 

کالم او  و نیــز در تمــام امــور تســلیم او باشــی و امــور را بــه او برگردانــی و بــه 

کــه امــاِم بعــد از رســول خــدا؟لص؟، علــی بــن  کنــی. هم چنیــن بدانــی  عمــل 

ابیطالــب؟امهع؟ اســت و بعــد از او...)حضرتــش اســامی یــازده امــام از فرزنــدان 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را ذکــر فرموده انــد(«.

نکات: 

1- نخســتین نکتــه ای کــه در این جــا بــه نظر می رســد، ســخن از »چیســتِی معرفِت 

ارتبــاط نزدیکــی  از لغــت آن پیداســت،  کــه  امــام« اســت. »معرفــت«، همان گونــه 

کرده انــد.  کــه، درون مــا را بــدان متذکــر  بــا »اعتــراف« دارد. اعتــراف بــه آن حقیقتــی 

کــه پیونــدی بــا »عقــد« بــه معنــای »گــره« دارد. بــه آن  همین طــور اســت اعتقــاد داشــتن؛ 

گــره بخــورد.  کــه، قلــب انســان بــا آن  حقیقتــی در درون خــود یافتــه اســت،  معنــا 

ــی از اطالعــات و دانســتی ها  کــه معرفتــی دارد، تنهــا انبان کســی  ــه دیگــر معنــا،  ب

نســبت بــه حقیقتــی کــه بــر او روشــن شــده نیســت؛ بلکــه، عــارف بــه معرفــت، پیونــدی 

ـت  ـا بنـا بـم دقد کرده انـّ؛ امد 1. أدنـی معرفـة اإلمـام« را غالبـَا بـم عنـوان »کمتریـن حـّ معرفـت« معنـا 
کـرد. بـرای مطالعـۀ بیشـتر، ر.ک:  بـر لغـت، بایـّ آن را »نزدیک دریـن حـّ بـم معرفـت امـام« معنـا 
ـۀ 

د
ری بـر معنـای عبـارت »ادنـی المعرفـة« در حّیـث امـام رضـا؟ع؟، مجیـّ میالنـی، مجل مـرو

سـفینم، سـال یازدهـم، شـماره ۴۲، بهـار 1۳۹۳ش.
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کــه نشــانی از پذیــرش قطعــی آن  قلبــی بــا آن حقیقــِت روشــن شــده دارد. حقیقتــی 

کــه بــر او روشــن  موضــوع اســت. نیــز عــارف بــه معرفــت، اعتــراف بــه آن حقیقتــی دارد 

شــده اســت.

وقتـی عقـدی منعقـد می شـود، چـه میـان زن و مـرد باشـد و چـه میـان خریـدار و 

کـه می بایسـت، هـر دو طـرف بـدان پایبنـد باشـند. فروشـنده، تعهداتـی الزم می آیـد 

بنابرایـن، در پـِی ایـن اعتقـاد و اعتـراف، تعهـدی الزم می آیـد. تعهـد نسـبت بـه 

گـردن نهـاده اسـت: کـه بـر او روشـن شـده و بـه آن  آن حقیقـت 

ُه ِفي ُعُنِقي...«؛1 یعنی: »...عهدی و عقدی و بیعتی 
َ
 »...َعْهدًا َو َعْقدًا َو َبْیَعًة ل

گرفته ام...«. که بر عهده  است از برای او 

کـه بدانیم  کـه بایـد در زمینۀ معرفت دانسـت، این اسـت  2- نکتـۀ مهـم دیگـری 

 رابطۀ معرفت با »دانستِن محِض بدون مسئولیت« چیست؟! یعنی دانستنی که در 

پِی آن، شخص برای خود مسئولیتی احساس نکند.

قرآن مجید میان عاِلم و جاهل تفاوتی قائل شده است:

...<؛2 یعنی: »... بگو: آیا کسانی که  و�زَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ �زَ لٰا �ی �ی ٖ �ݩز

َّ
و�زَ َوال ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �زَ �ی �ی ٖ �ز

َّ
ِوی ال ةَ �ݩݩݧ ْ َسݧ ْل َهْل �ی >... �ةُ

معرفت و دانش دارند با کسانی که بی بهره از معرفت و دانش اند، یکسانند؟...«.

در  بلکـه  نیسـت؛  نادانـی  بـه  نسـبت  دانسـتن،  تنهـا در فضیلـِت  تفـاوت،  ایـن 

مسـئولیت سـنگین تر عاِلم نسـبت به جاهل نیز هسـت. این فزونی مسـئولیت عاِلم 

کـه حضرتـش  بـر جاهـل، در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ چنیـن بیـان شـده اسـت 

1. المصباح للکفعمي، ص۵۵1.
۲. زمر: ۹. 
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خطـاب بـه حفـص بـن غیـاث فرمودنـد:

َعاِلِم َذْنـــٌب َواِحٌد«؛1 یعنی: 
ْ
ْن ُیْغَفَر ِلل

َ
َجاِهـــِل  َســـْبُعوَن  َذْنبًا َقْبـــَل أ

ْ
 »َیـــا َحْفـــُص  ُیْغَفـــُر ِلل

گنـــاه عالـــم  یـــده شـــود پیـــش از آنکـــه یـــك  گنـــاه جاهـــل آمرز »اى حفـــص، هفتـــاد 

یـــده شـــود«. آمرز

ایــن بــدان معناســت کــه عاِلــم به ازای هر مطلبی که بر او روشــن شــده، مســئولّیت 

کــه بــه آن پایبنــد بــوده و عمــل کنــد. بنابرایــن معرفــت، بــا دانســتِن محــض بــدون  دارد 

تعّهــد در تضاد اســت.

تصــور کنیــد دو بیمــار بــه پزشــکی حــاذق مراجعــه کنند. هــر دو به خبره بــودن این 

پزشــک معتقدنــد و او را از میــان دیگــران، دانشــمند تر یافته انــد. حــال پــس از دریافــت 

کار درمانــش را  ــا اطاعــت دقیــق از دســتور پزشــک،  نســخه و دارو، یکــی از ایــن دو، ب

دنبــال می کنــد اّمــا دیگــری، خــود را بــه دانســتنی های حاشــیه ای و بی مصــرف ســرگرم 

کارخانــۀ ســازندۀ  کــرده اســت. او وقــت خــود را بــه امــوری تلــف می کنــد ماننــد این کــه، 

کارخانــه  دارو در چــه زمانــی تأســیس شــده، ســرمایۀ آن چقــدر اســت، وســعت محــل 

چنــد متــر مربــع اســت و....

در ایــن میــان شــخص اّول، بــا بــاور داشــتن کالم پزشــک و عمــل بــه آن، در درمــان 

ــم و  ــای عل ــا اّدع ــه ب ــرد در حالی ک ــدت می گی ــر دوم ش ــاری نف ــا بیم ــد اّم ــود می کوش خ

تحقیــق خــود را فریفتــه اســت.

کــرده اســت؟! آیــا وظیفــۀ بیمــار،  کدام یــک بــه حکــم عقــل عمــل  در ایــن مثــال، 

کارخانــۀ ســازندۀ داروســت یــا عمــل بــه دســتور پزشــک؟!  بررســی تاریخچــۀ 

1. الکافي، ج 1، ص۴۷.
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کـرده  بـر مبنـای ایـن مثـال می گوییـم، نفـر اّول نسـبت بـه ایـن دارو معرفـت پیـدا 

کـه از آن در لسـان  ولـی نفـر دوم، بـه دانسـتنی های بی حاصـل دسـت یافتـه اسـت 

روایـات بـه »علـٌم ال َینَفـع« تعبیـر می شـود:

در تعقیبات نماز عصر آمده است:

 َیْنَفع «؛1 یعنی: »خدایا پناه می برم به تو از علمی 
َ

ٍم  ال
ْ
ُعوُذ ِبَك... ِمْن ِعل

َ
 »اللُهّمَ ِإّنِي أ

که سود نبخشد...«.

3- بر اساس آن چه گفته شد، روشن می شود که دین به مانند یک درخت است 

یشـۀ آن، اعمـال واجـب و حـرام تنـۀ درخـت و مسـتحّبات و مکروهـات  کـه عقیـده ر

وابسـته  یکدیگـر  بـه  اجـزا  ایـن  تمـام  این کـه  وجـود  بـا  طبعـًا  اسـت.  آن   شـاخه های 

یشـه بدون تنه و شـاخه ثمر می دهد و نه بالعکس، ولی در مقایسـۀ   اسـت؛ یعنی نه ر

یشۀ محکم تری داشته باشد.   استواری دو درخت با هم، درختی استوارتر است که ر

یشـه  گر ر یشـۀ آن آفت خورده باشـد. از طرفی ا که به ر و درختی آسـیب پذیرتر اسـت 

کـه به شـاخه و تنه بخورد، قابل جبران اسـت. محکـم باشـد، آفتـی 

کنـار عمـل صالـح آورده اسـت. بـا  کـه قـرآن مکـّررًا  ایمـان را در  از ایـن روسـت 

کـه توّسـط ائّمـۀ هدایـت بـه مـا تعلیـم شـده اسـت، زمانی که   این همـه، در دعاهایـی 

بندۀ مؤمن به درگاه خداوند عرض نیاز می کند، برای ورود به آستان مقّدس عبودّیت، 

 ایمـان قلبـی خـود را پیشـکش می کنـد و نـه عمـل بیرونـی خـود را. واژه واژۀ دعـای 

گواه است. کمیل، دعای عرفه و دعای ابوحمزه، بر این حقیقت 

کمیـل بـه مـا آموخته انـد، آنچـه بـرای ممانعـت از عـذاب  بـرای نمونـه در دعـای 

1. مصباح المتهجّ و سالح المتعبّ، ج 1، ص۷۵.
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الهـی بسـیار ارزشـمند می باشـد، ایمـان و معرفـت بـه خداونـد اسـت:

ْیِه 
َ
ـاِر َبْعـَد َتْوِحیِدَك َو َبْعَد َمـا اْنَطَوى  َعل ِبـي ِبالّنَ ِ

ّ
 ُتـَراَك ُمَعذ

َ
ـي أ ّبِ ِدي َو َر ِهـي َسـّیِ

َ
»...ِإل

ِبـي ِمـْن َمْعِرَفِتـك...«؛1  یعنـی: »...اى خـداى مـن و سـرور و صاحـب اختیـارم، 
ْ
َقل

آیـا مـرا بـه آتـش دوزخ عـذاب  می نمایـی، پـس از اینکه بـه یگانگی ات اقـرار کردم و 

پـس از آنکـه دلـم از نـور شـناخت تو روشـنی گرفـت؟!...«.

 
َ

ـی ِصَیاِمـي  َنَهـارًا، َو ال
َ
ْسَتْشـِهُد َعل

َ
 أ

َ
و یـا در صحیفـۀ سـجادّیه می گوییـم: »...َو ال

گـواه می گیـرم، و  ْیـال...«؛2 یعنـی: »... نـه روزی را بـه روزه گرفتنـم 
َ
ـِدي ل ْسـَتِجیُر ِبَتَهّجُ

َ
أ

نـه بـه بیداری شـبی پنـاه می گیـرم...«.

کـه در صـدر روایـت مذکـور بـه آن  ایـن همـان ارزش معرفـت را آشـکار می کنـد 

ْنَسـاِن« ِ
ْ

ـی اإل
َ
ْوَجَبَهـا َعل

َ
أ َو  َفَراِئـِض  

ْ
ال ْفَضـَل  

َ
اشـاره شـده اسـت: »أ

کـه در بخـش تمهیـد مطـرح شـد، معرفـت امـام، دانسـتن اسـم  4- همان گونـه 

و َنَسـب اوسـت و هم چنیـن شـناخت ویژگی هـا و شـئون ایشـان: »ِبَنْعِتـِه َو ِصَفِتـِه 

َو اْسـِمِه«. بـردن اسـامی دوازده امـام در ایـن حدیـث شـریف و مشـابهاِن فـراوان آن، 

امامـان معصـوم  اسـامی  بـه  نبسـت  افزایـی شـیعیان  راسـتای معرفـت  کوششـی در 

اسـت. تـا بـه دیـن وسـیله، راه بـر مّدعیـان دروغیـن بسـته باشـد.

ّیت الیه آن نبی، او را صاحب  5- خداوند برای هر نبی، به جهت پیشبرد مأمور

ویژگی ها و شئونی الهی ساخته که الزمۀ تبلیغ و تبیین دین الهی می باشد. وصی و 

که مأمور به راهبرِی همان دین است، الجرم می بایست  جانشین هر نبی، از آن جا 

« می باشد.  ِبّيِ  الّنَ
ُ

صاحب همان ویژگی ها و شئون الهی است و به این معنا »ِعْدل

1. إقبال األعمال، ج ۲، ص۷۰۷.
ادیم، دعای ۳۲. ۲. صحیفۀ سجد



115 چیستی و چگونگی معرفت امام 

از  به دلیل خاتمّیت آن حضرت،  البته، در باب جانشینان رسول خاتم؟لص؟  که 

دایرۀ تمام این ویژگی ها و شئون، مقام نبوت استثناء می شود.

حدیث مشهور منزلت، که میان شیعه و اهل تسّنن در فضیلت امیر مؤمنان؟ع؟  

« را نشان می دهد. ِبّيِ  الّنَ
ُ

وارد شده است، وجهی از وجوه »ِعْدل

روایت سوم: پکیوند معرفت و عبادت

َمـا 
َ
ِإّن َحْمـَزَة  َبـا 

َ
أ َیـا  َجْعَفـٍر؟ع؟  ُبـو 

َ
أ  

َ
َقـال  

َ
َقـال َماِلـّيِ 

ُ
الّث َحْمـَزَة  ِبـي 

َ
أ »َعـْن  متـن: 

 
ًّ

ا َضـاال
َ

َمـا َیْعُبـُد َغْیـَرُه َهَکـذ
َ
ّن
َ
َکأ  َیْعـِرُف اهلَل 

َ
ـا َمـْن ال ّمَ

َ
َیْعُبـُد اهلَل َمـْن َعـَرَف اهلَل َو أ

 
َ

ـدًا َرُسـول ُق ُمَحّمَ ُق اهلَل َو ُیَصـّدِ  ُیَصـّدِ
َ

َحـَك اهلُل َو َمـا َمْعِرَفـُة اهلِل َقـال
َ
ْصل

َ
ـُت أ

ْ
ُقل

َبـَراَءُة 
ْ
ُهـَدى ِمـْن َبْعـِدِه َو ال

ْ
ـِة ال ِئّمَ

َ
اهلِل؟لص؟ ِفـي ُمـَواالِة َعِلـّيٍ َو ااِلیِتَمـاِم ِبـِه َو ِبأ

ّيُ َشـْي ٍء 
َ
َحـَك اهلُل أ

َ
ْصل

َ
ـُت أ

ْ
 ُقل

َ
ِلـَك ِعْرَفـاُن اهلِل َقـال

َ
َکذ ِهـْم َو  ـی اهلِل ِمـْن َعُدّوِ

َ
ِإل

ُتَعـاِدي   َو  اهلِل   ْوِلَیـاَء 
َ
أ ُتَواِلـي     

َ
َقـال یَمـاِن  ِ

ْ
اإل َحِقیَقـَة  ُت 

ْ
اْسـَتْکَمل َنـا 

َ
أ ُتـُه 

ْ
َعِمل ِإَذا 

ْوِلَیـاُء اهلِل 
َ
ـُت  َو َمـْن أ

ْ
 ُقل

َ
َمـَرَك اهلُل َقـال

َ
َکَمـا أ اِدِقیـَن  ْعـَداَء اهلِل  َو َتُکـوُن  َمـَع  الّصَ

َ
أ

ُحَسـْیُن َو َعِلـّيُ ْبـُن 
ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
 اهلِل َو َعِلـّيٌ َو ال

ُ
ـٌد َرُسـول ْوِلَیـاُء اهلِل_ ُمَحّمَ

َ
 أ

َ
َفَقـال

ـی َجْعَفـٍر َو ُهـَو َجاِلـٌس 
َ
 ِإل

َ
ْوَمـأ

َ
ْیَنـا ُثـّمَ اْبِنـي َجْعَفـٌر َو أ

َ
ْمـُر ِإل

َ ْ
ُحَسـْیِن ُثـّمَ اْنَتَهـی األ

ْ
ال

َمـَرُه اهلُل1 
َ
َکَمـا أ اِدِقیـَن  َکاَن َمـَع الّصَ ْوِلَیـاَء اهلِل َو 

َ
ـی أ

َ
ِء َفَقـْد َوال

َ
ـی َهـُؤال

َ
َفَمـْن َوال

ـُت َمـْن ُهـْم 
ْ
 ُقل

َ
َبَعـُة َقـال ْر

َ ْ
ْوَثـاُن األ

َ ْ
 األ

َ
َحـَك اهلُل َقـال

َ
ْصل

َ
ْعـَداُء اهلِل أ

َ
ـُت َو َمـْن أ

ْ
ُقل

ِء 
َ

َیـُة َو َمْن َداَن ِدیَنُهـْم َفَمْن َعاَدى َهُؤال َفِصیـِل َو ُرَمـُع َو َنْعَثـٌل َو ُمَعاِو
ْ
ُبـو ال

َ
 أ

َ
َقـال

ْعـَداَء اهلِل«. 2
َ
َفَقـْد َعـاَدى أ

وا َمَع  زُ و�ݧ
ُ
ك َه وݩَ وا اللّٰ ةُ ݨݧ �ݧ

ةَّ وا ا�ݧ ُ ݧ َم�زݧ �زَ ءاٰ �ی ٖ �ز
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ݡٓ
ٰا کـــم فرمـــود:>�ی ــاره اســـت بـــم آیـــۀ  11۹ ســـورۀ مبارکـــۀ دوبـــم  1. اشـ

.> �زَ �ی الّ�ٰاِ��ةٖ

۲. دفسیر عیاشي، ج ۲، ص11۶.
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گویـد: امـام باقـر؟ع؟ بـه مـن فرمودنـد: فقط و فقـط خدا را  ترجمـه: »ابـو حمـزه 

 کسـی می پرسـتد که نسـبت به او معرفت داشـته باشد. اّما کسی که نسبت 

گونه گمراهانه می پرستد.   به خداوند معرفت نداشته باشد، گویی او را این 

پرسـیدم: معرفت خدا چیسـت؟ فرمودند: خدا و محّمد  رسـول خدا؟لص؟ 

 را، تصدیق کند در باب والیت علی و قبول امامت ایشان و ائّمۀ هدی پس 

 از ایشان. نیز اعالم دوری جستن از دشمن آن ها در پیشگاه خدا. فقط این 

چنین می توان به معرفت خدای عز و جل دست یافت 

گــر انجــام بدهــم، حقیقــت ایمــان را در خــود  کــه ا کاری اســت  پرســیدم: چــه 

کامــل می کنــم؟ فرمودنــد: بــا اولیــای خــدا پیمــان والیــت ببنــدی ودشــمنان خــدا را 

 دشــمن داری و بــا صادقــان همــواره همــراه باشــی چنان چــه خداونــد متعــال بــه تــو امــر 

فرموده است.

کیاننـد؟ فرمودنـد: اولیـای خـدا، محّمـد رسـول اهلل و علـی  گفتـم: اولیـاى خـدا 

و حسـن وحسـین و علـی بـن الحسـین ]؟مهع؟[ سـپس امـر بـه مـا رسـیده اسـت، بعـد 

فرزنـدم جعفـر. در ایـن موقـع اشـاره بـه فرزندشـان ]حضـرت[ جعفر کردند که نشسـته 

کـه به والیت اینان گردن نهـد والیت اولیای خدا را پذیرفته  بـود. ]و فرمودنـد:[ کسـی 

کـه خداونـد امـر فرموده اسـت. گفتم  کـرده اسـت. همان گونـه  و بـا صادقـان همراهـی 

دشـمنان خـدا کیاننـد؟! فرمودنـد: بتهـاى چهارگانـه. گفتـم آن چهـار بـت کیانند؟! 

یـه1 و هـر کـس پیـرو آنها باشـد. هر که دشـمن  فرمـود ابـو الَفصیـل و رمـع و نعثـل و معاو

اینهـا باشـد دشـمنی بـا دشـمنان خـدا کرده اسـت«.

1. بـــرای شـــناخت ایـــن افـــراد، ر.ک: االســـرار فیمـــا کنـــی و عـــرف بم االشـــرار، الشـــیخ عبـــّ االمیر 
النجفی. الفاطمـــی 
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نکات:

گونه پرستش سخن می گوید: یکی عبادت راستین و بر مدار حق   1- قرآن از دو 

گرایش های هواپرستانه.  و دیگری پرستش بر مدار ضاللت و 

گزیـــر بـــه اطاعـــت از  کـــه بـــرای پرســـتش خـــدا، نا گـــروه نخســـت ایـــن اســـت   دســـتور 

رسول او هستید: 

...<؛1 یعنی: »هر که از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت
ݦݦݩݩݩ
َه٭ طٰاَع اللّٰ

َ
ْد ا َ ةݧ �ݧ ولݨَ �زَ ُ ݧ سݧ ِ�ِع اݠل�ݩّݨَ ُ  >َم�زݨݨْ �ی

کرده...«.  از خدا اطاعت 

 اّما گزارش گروه دوم آن است که از طریق امیال نفسانی و گرایش های شخصی، 

کنند: خداپرستی 

...<؛2 یعنی: »پس آیا کسی که معبودش را هوای نفسش ݣݣ��ݦُ ٰ ۥ َهوݧ ݩُ �ݧ َ ݧ  ِالٰهݧ
ݩزَ دݧ
َ زݧ حݧ

ْ�ةَ َم�زݭݪِ ا�ةَّ ںی
َ
ݢا َ�ݢ ݢ�زَ ݢ

َ
 >ا

 قرار داده دیدی؟...«.

کـه امـام باقـر؟ع؟،  ایـن دوگانگـی در رفتـار، در پیـام حدیـث مزبـور آمـده اسـت. 

عبـادت صحیـح را منحصـر بـه تصدیـق خـدا و رسـول و ائّمـه می دانـد و راه دیگـر را، 

راه باطـل می شـمارد.

ـــه امـــام عصـــر خـــود، معرفـــت داشـــته باشـــد و  کـــه انســـان، ب ـــرار اســـت  2- وقتـــی ق

ـــام  ـــت ام ـــد، معرف ـــه درگاه خداون ـــه اش ب ـــن وظیف ـــه مهم تری ک ـــد  ـــان بیاب ـــه انس ک آن گاه 

ــه در ادارۀ  ــی او و بلکـ ــام در زندگـ ــد نقـــش امـ کنـ ــاور  ــد و ســـپس بـ ــد بدانـ اســـت، بایـ

عالـــم چیســـت.

1. نساء: ۸۰.
۲. جاثیم: ۲۳.
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خداوند در قرآن مجید می فرماید:

...<؛1 یعنی: »پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان 
ݦݦݩݩ
ِسِهْم٭ زُ �ݧ

ݩزݨْ �ݧ
َ
�زَ ِم�زݨْ ا �ی ِم�زٖ ُموئْ

ْ
ال لٰىݤ �بِ ݨْ وݧ

َ
ّیُ ا �بِ

زَّ ݩݩݧ ل�ݧ
ٱَ

 >ا

نزدیک تر است...«.

 »اولی« در لغت، به معنای »چسبیده و نزدیکترین« است: »الواو و الالم و الیاء: 
ُي : القْرب«.2

ْ
 علی قرب. من ذلك  الَول

ُّ
أصٌل صحیح یدل

ی پیامبر را می پذیرد 
ّ

که توال ی فردی را داشتن، یعنی قبوِل این ُقرب. آن کس 
ّ
تول

کـه پیامبـر نزدیکتریـن فـرد اسـت نسـبت بـه  و بـه آن اعتـراف می کنـد، ایـن مطلـب را 

کـه نزدیک شـدن به یک شـیء، انسـان را از  خـودش، پذیرفتـه اسـت. طبیعـی اسـت 

کمـا این کـه وقتـی بـه یـک دیـوار نزدیـک می شـویم،  شـیء مخالـف آن دور می کنـد؛ 

کـه  کـه در مقابـل آن اسـت، دور خواهیـم شـد. بدیهـی اسـت  الجـرم از دیـوار دیگـر 

کـه  نمی تـوان بـه طـور همزمـان، بـه هـر دو دیـوار نزدیـک بـود. از همیـن بـاب اسـت 

نمی تـوان بـه صـورت همزمـان، هم دوسـت داِر ولّی خدا بود و هم دوسـت داِر دشـمن 

کـه دوسـت خـدا و دشـمن خـدا، در دو جبهـۀ جـدا از همنـد: خـدا؛ 

کــس دو  000<؛3 یعنــی: »خداونــد بــرای هیــچ  ٖ�٭ݦݦݩݩݩݩݩݦ ِ ْو�زݫ َ ݭٖى حب
�ݨزِ ڡݨز ْ ݨݧ �ی �بَ

ْ
ل ٍل ِم�زݨْ �ةَ �بݩݦݩُ ُه ِل�ݨَ َعَل اللّٰ َ >مٰا حب

دل در درونــش نیافریــده...«.

یــارت عاشــورا می گوییــم: بــه شــما نزدیــک می شــوم  ایــن اســت معنــای آ نکــه در ز

َبــا َعْبــِد اهلِل 
َ
)تقــّرب جســتن(، بــا دور شــدن )برائــت جســتن( از دشــمنان شــما: »َیــا أ

َحَســِن 
ْ
ــی ال

َ
ــی َفاِطَمــَة َو ِإل

َ
ُمْؤِمِنیــَن َو ِإل

ْ
ِمیــِر ال

َ
ــی أ

َ
ــی َرُســوِلِه َو ِإل

َ
ــی اهلِل َو ِإل

َ
ُب ِإل َتَقــّرَ

َ
ــي أ ِإّنِ

1. احزاب: ۶.
۲. معجم المماییس اللغة، ج ۶، ص1۴1.    

۳. احزاب: ۴.
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ْیــِه ُبْنَیاَنــُه َو َجــَرى 
َ
َســاَس َذِلــَك َو َبَنــی َعل

َ
ــَس أ ّسَ

َ
ــْن أ َبــَراَءِة ِمّمَ

ْ
ْیــَك ِبُمَواالِتــَك َو ِبال

َ
َو ِإل

ْیُکــم«.1 
َ
ِمــِه َو َجــْوِرِه َعل

َ
ِفــي ُظل

یارت امین اهلل، با جلوۀ عملِی این برائت و والیت آشنا می شویم: در ز

ِق 
َ

ْخــال
َ
ْنِبَیاِئــَك [ ُمَفاِرَقــًة أِل

َ
ْوِلَیاِئــَك ]أ

َ
ًة ِبُســَنِن أ »اللُهــّمَ َفاْجَعــْل َنْفِســي ... ُمْســَتّنَ

ْعَداِئك«؛ 2 »خداوندا قرار بده مرا... در حالی که در عمل آیین اولیاء تو را گردن نهم 
َ
 أ

و از منِش دشمنان تو دوری کنم...«.

بنابرایـن بـه صـورت طبیعـی، نزدیـک شـدن بـه جبهـۀ خداونـد، دوری از جبهـۀ 

کـه انسـان مؤمـن می گویـد: پیامبر خدا؟لص؟  شـیطان را در پـی دارد. این گونـه اسـت 

نزدیکتریـن اسـت نسـبت بـه مـن! بـه همیـن شـکل، وصـّی ایشـان، نزدیک تریـن فـرد 

اسـت نسـبت بـه مـن، حّتـی از خـودم نسـبت بـه خـودم. 

گــر فــردی چنیــن مطلبــی را بیابــد، قلبــش بــا آن پیونــد بخــورد و بــه آن اعتــراف  ا

کــه نزدیکتریــن فــرد اســت نســبت  کســی زندگــی می کنــد  نمایــد، در عمــل، هــر روز بــا 

بــه خــودش.

کـه  گـوار اجتماعـی، بارهـا و بارهـا شـاهد آن بوده ایـم  3- امـروزه در حـوادث نا

مجامـع مختلـف و تشـّکل های بیـن المللـی و یـا مـردم نهـاد، از وقـوع عملّیـات ضـد 

کـرده و طی بیانیه ای رسـمی، آن عمل را محکوم  بشـری و امثـال آن هـا اعـالم بیـزاری 

کـه مـا نیـز بـه عنـوان یـک انسـان  می کننـد. در چنیـن فضایـی، دور از ذهـن نیسـت 

کـه بـه نـام دیـن خـدا و زیـر پرچـم پیامبـر خـدا، قـدم  کسـانی را  آزاده، عمـل و طریـِق 

1. مصباح المتهجّ و سالح المتعبّ، ج ۲، ص۷۷۴.
کامل الزیارات، ص۴۰.  .۲
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کـه ایـن، همـان طریـِق  کنیـم.  ـم می گذارنـد، محکـوم 
َ
در راه دشـمنی بـا خداونـد عال

کنـون اسـت. ـم، از دیربـاز تـا 
َ
آزادمـردان عال

ݭٖى 
َ�ُموا ڡݨز �ةَ ْ�مٰا�زِ احزْ �زِ حزَ اٰ حضـرت سـّید الشـهداء؟ع؟ در توضیـح آیـۀ شـریفۀ >ٰهدݦز

...<1 کالمـی راهگشـا دارنـد: ٭ݦݦݦݩݩݩݩ مݦْ ِ هݫ ِ
ݩّ ݧ ݧ َرٮب

َبـا 
َ
ِبـي َطاِلـٍب؟مهع؟: َیـا أ

َ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن أ

ْ
ـُت ِلل

ْ
: ُقل

َ
ْضـِر ْبـِن َماِلـٍك َقـال »َعـِن الّنَ

 .>
ݦݦݦݩݩݩ
٭ ِمݦْ هݫ ِ

ݩّ ݧ ݧ َرٮب ݭٖى 
ڡݨز َ�ُموا  �ةَ احزْ ْ�مٰا�زِ  حزَ �زِ  اٰ >ٰهدݦز َجـَل   َو  َعـّزَ  اهلِل  َقـْوِل  َعـْن  ْثِنـي  َحّدِ اهلِل!  َعْبـِد 

َب 
َ

َکـذ ـوا 
ُ
َنـا َصـَدَق اهلُل َو َقال

ْ
 ُقل

َ
ـَة اْخَتَصْمَنـا ِفـي اهلِل َعـّزَ َو َجـّل َمّیَ

ُ
 َنْحـُن َو َبُنـو أ

َ
َقـال

ِقَیاَمـِة«؛2 یعنـی: »نصـر بـن مالـك می گوید: به 
ْ
َخْصَمـاِن َیـْوَم ال

ْ
اُهـُم ال اهلُل َفَنْحـُن َو ِإّیَ

امـام حسـین؟ع؟ عـرض کـردم: یـا ابا عبـد اهلل، راجع بـه  این سـخن خداوند به من 

توضیـح بـده کـه فرمـود: »اینـان دو دشـمن هسـتند کـه در بـاره پروردگارشـان بـا هم 

دشـمنی کردنـد«. فرمودنـد: مـا و بنـی امّیـه کـه در بـاره خـدا با هم دشـمنی کردیم، 

مـا گفتیـم: خداوند راسـت می گوید، آنها گفتند: خداونـد دروغ می گوید، ما و آنها 

در قیامـت دو طـرف مخاصمـه هسـتیم«.

4- این کـه حضرتـش نـام مبارک ائّمه را بیشـتر از نام فرزندشـان امام صادق؟مهع؟ 

گانـه  کـه الزم نبـود شـیعیان بـه امامـان دوازده  ادامـه ندادنـد، دلیلـی بـر ایـن نیسـت 

معقتـد باشـند. بلکـه، هـر شـیعه تـا آن زمـان می بایسـت بـه نـام و نشـان ائّمـه تـا امـام 

گاه باشـد و نیـز، تعـداد امامـان را دوازده نفـر بدانـد. عصـر خویـش آ

کــه اســامی ائّمــۀ پــس از ایشــان، بــه صــورت عمومــی  شــّدت تقّیــه بــه ایــن ماجــرا 

منتشــر نشــود، ایــن قاعــده را تقویــت می کنــد. از ایــن رو، نــام و نشــان دقیــق تمامــِی 

ردگارشان بم مخاصمم و جّال پرداختنّ...«. 1. حج: 1۹؛ یعنی: »اینان دو گروهنّ کم درباره پرو
۲. الخصال، ج 1، ص۴۳-۴۲.
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ــه عنــوان ســّری از  ــه شــیعیان خــاص اعــالم می شــد و ب ــه، تنهــا ب گان امامــان دوزاده 

اســرار الهــی، حفــظ می گردیــد. 

بـه  بصیـر  ابـو  کـه  اسـت  آمـده  لـوح،  گرانقـدر  حدیـث  ماجـرای  در  نمونـه  بـرای 

کـرد ایـن حدیـث را جـز بـرای اهـل آن آشـکار نکـن: عبدالرحمـن بـن سـالم سـفارش 

 َعـْن 
َّ

َکَفـاَك َفُصْنـُه ِإال
َ
َحِدیـَث ل

ْ
ا ال

َ
 َهـذ

َّ
ـْم َتْسـَمْع ِفـي َدْهـِرَك ِإال

َ
ـْو ل

َ
ُبـو َبِصیـر ل

َ
 أ

َ
»َقـال

گـر در عمـر خـود جـز ایـن حدیـث را نشـنوى،  گفـت: ا ْهِلـِه«؛1 یعنـی: »ابـو بصیـر 
َ
أ

بـراى تـو بـس اسـت، آن را از جـز اهلـش نگهـدار«.

بـن  یزیـد  بـا  بـن جعفـر؟امهع؟  از مکالمـۀ میـان موسـی  یـا در ماجـرای دیگـری،  و 

کـه حضرتـش،  یـدی، اوج اختنـاق دورۀ عّباسـی هویـدا می شـود؛ تـا آن جـا  َسـلیط ز

گونـه وصّیـت  بـرای مخفـی مانـدِن وصـّی خویـش ]علـی بـن موسـی الّرضـا؟امهع؟[، دو 

بیـان می کننـد: یـک وصّیـت ظاهـری بـه تمامـی فرزنـدان خـود و یک وصّیـت باطنی 

تنهـا بـه امـام رضـا؟ع؟.

کوشـا  که در حفظ این سـّر،  ْیِدي ، سـفارش می کنند  یَد ْبِن َسـِلیٍط الّزَ آن گاه به َیِز

بـاش و ضمنـًا از منتقـل کردن این سـر بـه اهلش، غفلت نورز:

ــِر  اِهـ
َ

ْوَصْیـــُت ِفـــي الّظ
َ
ـــي َخَرْجـــُت ِمـــْن َمْنِزِلـــي َفأ ْخِبـــُرَك َیـــا َبـــا ُعَمـــاَرَة ِإّنِ

ُ
 أ

َ
»...َقـــال

 ُثـــّمَ 
َ

َباِطـــِن... َقـــال
ْ
ِتـــي ِفـــي ال ْفَرْدُتـــُه ِبَوِصّیَ

َ
ْشـــَرْکُتُهْم  َمـــَع اْبِنـــي َعِلـــّيٍ َو أ

َ
ـــی َبِنـــّيَ َفأ

َ
ِإل

َبـــُه 
ْ
ْو َعْبـــدًا اْمَتَحـــَن اهلُل َقل

َ
 أ

ً
 َعاِقـــال

َّ
 ُتْخِبـــْر ِبَهـــا ِإال

َ
َهـــا َوِدیَعـــٌة ِعْنـــَدَك َفـــال

َ
یـــُد ِإّن  َیـــا َیِز

َ
َقـــال

َهـــا  ّدِ
َ
ـــَهاَدِة َفأ

َ
َت َعـــِن الّش

ْ
ـــی َو ِإْن ُســـِئل

َ
 َتْکُفـــْر ِنَعـــَم اهلِل َتَعال

َ
ْو َصاِدقـــًا َو ال

َ
یَمـــاِن أ ِ

ْ
ِلل

 اهلُل
َ

ْهِلهٰا...<2 َو َقـــال
َ
ى ا

ݡٓ ٰ ٰا�ةِ ِال مٰا�ز اَ
ْ
وا ال

ݩُّ �ݧ ئَ وݩݧ �زْ �ةݦُ
َ
ْم ا

ُ
ك ُم�ݩݦݩُ

ݩئْ
ا َه �یَ   > ِا�زَّ اللّٰ

ُ
ـــی َیُقـــول

َ
 اهلَل َتَعال

َ
 َفـــِإّن

1. الکافي، ج 1، ص۵۲۸.
۲. نساء: ۵۸؛ یعنی: »خّا قاطعانم بم شما فرمان می دهّ کم امانت ها را بم صاحبانش بازگردانیّ...«.
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َدُه ِم�زَ اهلِل...< 1...«؛2 هاَ�هةً ِع�زْ
َ َم سݒ �زْ َك�ةَ ُم ِمّمَ

َ
ل طزْ

ئَ
 َعّزَ َو َجَل  >...َو َم�زْ ا

 یعنی: »...اى ابا ُعماره! از خانه ام خارج شدم و در ظاهر به تمام پسرانم از جمله 

»علـّی« وصّیـت و سـفارش کـردم )و در ظاهـر همگـی را وصّی قـرار دادم( اّما به او 

در پنهان و جداى از دیگران، وصّیت نمودم )او را وصّی خود نمودم(... سپس 

حضـرت بـه مـن فرمودنـد: ای یزیـد! این مطالب ودیعه و امانت اسـت در نزد تو، 

و در مـورد ایـن مطالـب بـا هیـچ کسـی صحبـت نکن جز بـا افراد عاقـل یا صادق 

کـه خداونـد قلـب او را براى ایمان امتحان نموده اسـت )و او از این  و یـا بنـده اى 

گـر از  کفـران نکـن و ا امتحـان سـرافراز بیـرون آمـده باشـد( و نعمت هـای الهـی را 

گواهـی و شـهادت خواسـته شـد، شـهادت بـده زیـرا خداونـد تبـارک و تعالـی  تـو 

�زݨْ  َ ْهِلهٰا...<3 و نیز می فرماید:  >... َومݧ
َ
ى ا

ݡٓ ٰ ٰا�ةِ ِال مٰا�ز اَ
ْ
وا ال

ݩُّ �ݧ ئَ وݩݧ �زْ �ةݦُ
َ
ْم ا

ُ
ك ُم�ݩݦݩُ

ݩئْ
ا َه �یَ  می فرماید: > ِا�زَّ اللّٰ

.»...>... ِه٭ݩݩݩݩݦۗ َدُهۥ ِم�زَ اللّٰ هٰاݣݣَ�هةً ِع�زْ َ َم سݒ ݩݩةَ �زݨْ َك�ݧ ُم ِممݩَّ
ݩَ
ل طزْ

َ
ا

روایت چهارم: معنای معرفت خدا، معرفت اهل هر زمان به امامشان

ــی 
َ
َعل ؟ع؟  َعِلــّيٍ ْبــُن  ُحَســْیُن 

ْ
ال َخــَرَج   :

َ
َقــال َعْبــِد اهلِل؟ع؟  ِبــي 

َ
أ »َعــْن  متــن: 

 ِلَیْعِرُفــوُه 
َّ

ِعَبــاَد ِإال
ْ
ــَق ال

َ
 ِذْکــُرُه َمــا َخل

َ
 اهلَل َجــّل

َ
ــاُس ِإّن َهــا الّنَ ّیُ

َ
 أ

َ
ْصَحاِبــِه َفَقــال

َ
أ

 
َ

َفــِإَذا َعَرُفــوُه َعَبــُدوُه َفــِإَذا َعَبــُدوُه اْســَتْغَنْوا ِبِعَباَدِتــِه َعــْن ِعَبــاَدِة َمــْن ِســَواُه َفَقــال

ْهــِل 
َ
 َمْعِرَفــُة أ

َ
ــي َفَمــا َمْعِرَفــُة اهلِل َقــال ّمِ

ُ
ْنــَت َو أ

َ
ِبــي أ

َ
ــُه َرُجــٌل َیــا اْبــَن َرُســوِل اهلِل ِبأ

َ
ل

ــُه«.4 ــْم َطاَعُت ْیِه
َ
ــِذي َیِجــُب َعل

َّ
ــُم ال ــاٍن ِإَماَمُه ُکّلِ َزَم

گواهـی و شـهادت الهـی را  کـم  1. بمـره: 1۴۰؛ یعنـی: »... و چـم کسـی سـتمکاردر اسـت از آن کـس 
کـم نـزد اوسـت، کتمـان می کنـّ؟!...«.

۲. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص۲۵.
۳. نساء: ۵۸؛ یعنی: »خّا قاطعانم بم شما فرمان می دهّ کم امانت ها را بم صاحبانش بازگردانیّ...«.

۴. علل الشرائع، ج 1، ص ۹.
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ترجمــه: »حضــرت صــادق؟ع؟ فرمودنــد: حضــرت حســین بــن علــی؟امهع؟ در 

کردنــد و خطــاب بــه آنهــا فرمودنــد: اى مــردم،  جمــع یارانشــان حضــور پیــدا 

 خداوند جّل ذکره، بندگانش را نیافریده مگر براى آن که به معرفت او دست

کــه بــه معرفــت او دســت یافتنــد، او را عبــادت می کننــد.   یابنــد. هنگامــی 

کردند، از پرستش غیر او بی نیاز می گردند. شخصی  که او را عبادت   زمانی 

حضــرت  چیســت؟  خــدا  معرفــت  خــدا؟لص؟،  رســول  پســر  اى  پرســید: 

 فرمودند: آنست که اهل هر عصر و زمانی امامی را که اطاعتش بر آنها واجب 

است بشناسند«.

نکات:

گسسـتنِی معرفت امـام عصر؟ع؟ با معرفت خداوند  1- از ایـن روایـت، ارتبـاط نا

روشـن می شـود و نیـز، لـزوم وجود حّجت الهی در هـر عصر و دوره.

2- مرحوم شیخ صدوق در توضیح این روایت چنین می نویسد:

کل زمـان  کل زمـان أن اهلل هـو الـذي ال یخلیهـم فـي  »یعنـي بذلـك أن یعلـم أهـل 

عـن إمـام معصـوم فمـن عبـد ربـا لـم یقـم لهـم الحجـة فإنمـا عبـد غیـر اهلل عـز و 

جـل«؛ 1 یعنـی: »مقصـود امـام؟ع؟ آنسـت که: اهل هر عصـرى بدانند که خداوند 

عـّز و جـّل، آن هـا را در هیـچ زمانـی، بدون امـام معصوم نگذارده اسـت. بنابراین 

گـر کسـی معبـودی را بپرسـتد بـدون این که ]آن معبـود برای مـردم[ حّجت اقامه  ا

کـرده اسـت«. کـرده باشـد، بـه یقیـن اهلل عـّز و جـّل را عبـادت 

1. علل الشرائع، ج 1، ص۹.
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روایت اّول: در محضر امام خود را دانستن، ثمرۀ معرفت صحیح

َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َعـْن َقْوِل اهلِل َتَباَرَك 
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ُفَضْیـِل ْبِن َیَسـاٍر َقال

ْ
متـن: »َعـِن ال

 َیـا ُفَضْیـُل اْعـِرْف  ِإَماَمـَك  
َ

...<1 َفَقـال
ݦݦݩݩݩ
٭ مٰاِمِهمݨݦْ ِ اݫ ٰاٍس �بِ �ز

ُ
وا ُكلݩَّ ا ݩُ عݧ دݨْ مݩݩَ �زَ وݨْ ݦَ ـی > �ی

َ
َو َتَعال

َر َو َمـْن َعَرَف ِإَماَمُه 
َ

ّخ
َ
ْو َتأ

َ
ْمُر أ

َ ْ
ا األ

َ
َم َهـذ

َ
َك َتَقّد ـْم َیُضـّرَ

َ
ـَك ِإَذا َعَرْفـَت ِإَماَمـَك ل

َ
َفِإّن

َکاَن َقاِعـدًا ِفـي  ـِة َمـْن 
َ
َکاَن ِبَمْنِزل ْمـِر 

َ ْ
ا األ

َ
ْن َیُقـوَم َصاِحـُب َهـذ

َ
ُثـّمَ َمـاَت َقْبـَل أ

ِة 
َ
ْصَحاِبِه ِبَمْنِزل

َ
 َبْعـُض أ

َ
 َو َقال

َ
ـِة َمـْن َقَعَد َتْحـَت ِلَواِئِه َقال

َ
 َبـْل ِبَمْنِزل

َ
َعْسـَکِرِه ال

َمِن اْسُتْشـِهَد َمَع َرُسـوِل اهلِل؟لص؟«.2 

گوید: از امام صادق؟ع؟ دربارۀ قول خداى تعالی  ترجمه: »فضیل بن یسار 

کـه هـر دسـته از مـردم را به امامشـان می خوانیم« پرسـیدم. فرمود: اى  »روزى 

گاه امـام خـود را شـناختی، تقـّدم  فضیـل! تـو امـام خـود را بشـناس، زیـرا هـر 

یانـت ندهـد. کسـی که امامـش را بشناسـد و پیش  یـا تأخـر ایـن امـر ]ظهـور[ ز

کـه در لشـکر آن حضـرت  کسـی اسـت  از قیـام صاحـب األمـر بمیـرد، ماننـد 

گروهـی از مـردم را بـا پیشوایشـان )بـم پیشـگاه  کـم مـا هـر  زی  1. اسـراء: ۷1؛ یعنـی: »]بـم یـاد آر[ رو
می خوانیـم...«. حمیمـت( 

۲. الکافي، ج 1، ۳۷1.
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بـوده اسـت، نـه، بلکـه مانند کسـی که زیر پرچم آن حضرت نشسـته باشـد. 

در اینجـا یکـی از اصحابـش فرمـوده: ماننـد کسـی اسـت که در رکاب رسـول 

خدا؟لص؟ شـهید شـده باشد«.

نکات:

1- بـا عنایـت بـه ایـن روایـت، می توان گفـت، حضرت مهـدی؟ع؟ بیش و پیش 

که موعود روزگاران باشد، موجود روزگاران است از این رو، ظهور تنها بخشی از   از آن 

 زندگی ایشان را تشکیل می دهد. هدف اصلِی ظهور، دستیابی به معرفت حضرت 

 مهدی؟ع؟ برای همگان است. سالیانی است که خداوند امام عصر را به عنوان امام 

یسـتند و رفتنـد و معرفـت  کـرده و افـراد بسـیاری در دوران غیبـت او آمدنـد، ز اقامـه 

کمـاالت رسـیدند. کـرده و بـه  کسـب  امامشـان را 

بدیـن سـبب آن چـه بـر مـا در دوران غیبـت الزم اسـت، معرفت امام عصر اسـت 

و زندگـی بـا بـاور حضـور او؛ و نـه فقـط به  امیـد ظهور او.

گرفتـه بـود  ـم را نکبـت فرا
َ
کـه عال  هماننـد زمـان خانـه نشـینی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

یستند و خود را از ایشان بهره مند   اّما افرادی چون سلمان و ابوذر با معرفت امیر می ز

که عموم مردم از ایشان غافل بودند. می ساختند. این در حالی بود 

دانسـتنی اسـت وقتـی عـارف بـه معرفـت الهـی، جایـگاه امـام را در زندگـی خـود 

ی را تجربـه می کنـد، بـه حکـم عقـل بـه نقطـه ای  می یابـد و نیـز عمـاًل زندگـی مهـدو

کـه بـرای ظهـور حضرتـش دسـت به دعا بـردارد؛ تا دیگران نیز از این چشـمه  می رسـد 

گردنـد. این همان هدایتی اسـت که قبل  سـیراب شـوند و از هدایـت الهـی بهره منـد 

گسـترش عمومـی نیافتـه بـود. از  از زمـان ظهـور، بـه دلیـل تقّیـه و غیبـت حضرتـش، 
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ایـن رو، در بهتریـن حـاالت قـرب انسـان در شـب های مـاه رمضـان، بـه تعلیـم امـام 

عصـر؟ع؟ می خوانیـم:

َحـّقِ َمَخاَفَة 
ْ
 َیْسـَتْخِفَي ِبَشـْي ٍء ِمـَن ال

َ
ـی ال ـَك َحّتَ ـَة َنِبّیِ

َّ
ْظِهـْر ِبـِه ِدیَنـَك َو ِمل

َ
»اللُهـّمَ أ

ْغَنـاُه...«؛ 1  ِ
ّ
َنـاُه  َو َما َقُصْرَنـا َعْنُه َفَبل

ْ
ل َحـّقِ َفَحّمِ

ْ
ْفَتَنـا ِمـَن ال َحـٍد ِمـَن... اللُهـّمَ َمـا َعّرَ

َ
 أ

کـن، تـا چیـزی از   یعنـی: »خدایـا بـه وسـیلۀ او دینـت و روش پیامبـرت را آشـکار 

 حق، از ترس احدی از مردم پنهان نماند... خدایا آنچه از حق به ما شناساندی 

تـاب تحملـش را نیـز عنایـت کـن، و آنچـه را در رسـیدن به آن کوتاهـی کردیم، ما 

را به آن برسـان...«.

کـه نسـبت بـه امـام زمـان خـود، معرفتـی صحیـح داشـته باشـد، بـه  2- فـردی 

کـه والیـت او را پذیرفتـه اسـت، در تمـام آنـات و  صـورت عملـی، بـا امـام عصـر خـود 

کـه ظهـور یا غیبـت امام،  کـرد. در ایـن زمـان اسـت  لحظـات عمـرش زندگـی خواهـد 

کسـی امـام؟ع؟ را حاضـر و ناظـر و نیـز  بـرای او و در معرفـت او تفاوتـی نـدارد. چنیـن 

مؤثـر بـر زندگـی خـود می بینـد و می یابـد. از ایـن رو، بـا اعتقـاد بـه حضـور او زندگـی 

می کنـد و نـه تنهـا بـا امیـد بـه ظهـور او.

کـه چنیـن کسـی، ماننـد اشـخاصی اسـت که در خیـام حضرت   از ایـن روسـت 

و در رکاب حضـرت حضـور دارنـد.

روایت دوم: راه نجات از نابودی در زمان غیبت )1(

ِبـــي 
َ
ُحَســـْیِن ْبـــِن َعِلـــّيِ ْبـــِن أ

ْ
َماِلـــّيِ َعـــْن َعِلـــّيِ ْبـــِن ال

ُ
متـــن: »َعـــْن َثاِبـــٍت الّث

لٰىݤ  ݨْ وݧ
َ
ْم ا هݨݨݦُ ْع�زُ ݨَ ِم �ب ݩْ�اٰ ݧ رݧ اَ

ْ
وا ال

ُ
وݠل

ُ
َیـــُة >... َوا

ْ
ـــْت َهـــِذِه ال

َ
: ِفیَنـــا َنَزل

َ
ـــُه َقـــال

َ
ّن
َ
َطاِلـــٍب؟مهع؟ أ

1. دهذیب األحکام، ج ۳، ص111.
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�ةً َ �یݧ ٰا�ةِ  �ب

�ةً َ هٰا َكِلمݧ
َ
َعل َ َیـــُة >َوحب

ْ
ـــْت َهـــِذِه ال

َ
ِه...<1 َو ِفیَنـــا َنَزل ٰا�بِ اللّٰ ݭٖى ِك�ة

ڡݨز ْع�زٍ  ݠݠٮبَ �بِ

ِبـــي َطاِلـــٍب؟مهع؟ 
َ
ُحَســـْیِن ْبـــِن َعِلـــّيِ ْبـــِن أ

ْ
َماَمـــُة ِفـــي َعِقـــِب ال ِ

ْ
ٖ�...<2 َو اإل �بِ ݭٖى َع�ةِ

ڡݨز

ـــَرى...  ْخ
ُ ْ
ـــَن األ  ِم

ُ
ـــَول ْط

َ
ـــا أ ـــِن ِإْحَداُهَم ـــا َغْیَبَتْی ـــِم ِمّنَ َقاِئ

ْ
 ِلل

َ
ّن

َ
ـــِة َو أ ِقَیاَم

ْ
ـــْوِم ال ـــی َی

َ
ِإل

ـــِه   ِب
ُ

ـــْن َیُقـــول ـــُر َم ْکَث
َ
ـــِر أ ْم

َ ْ
ا األ

َ
ـــی َیْرِجـــَع  َعـــْن َهـــذ َمُدَهـــا َحّتَ

َ
  أ

ُ
ْخـــَرى  َفَیُطـــول

ُ ْ
ـــا األ ّمَ

َ
َو أ

ـــْم َیِجـــْد ِفـــي َنْفِســـِه 
َ
ـــْت َمْعِرَفُتـــُه َو ل  َمـــْن َقـــِوَي َیِقیُنـــُه َو َصّحَ

َّ
ْیـــِه ِإال

َ
 َیْثُبـــُت َعل

َ
َفـــال

َبْیـــِت«.3 
ْ
ْهـــَل ال

َ
َنـــا أ

َ
َم ل

َّ
ـــا َقَضْیَنـــا َو َســـل َحَرجـــًا ِمّمَ

کـه فرمودنـد: ایـن آیـه  کنـد  ترجمـه: »ثابـت ثمالـي از امـام سـّجاد؟ع؟ روایـت 

کتـاب خـدا، خویشـاوندان نسـبت بـه  دربـارۀ مـا نـازل شـده اسـت: »... و در 

یکدیگـر در آنچـه خـدا مقـّرر داشـته َاولـی هسـتند...« و ایـن آیـه نیـز دربـاره مـا 

ّیـۀ او تـا قیامـت، کلمـۀ  نـازل شـده اسـت: »و خـدا آن ]حقیقـت[ را در همـه ذر

گردانیـد...« و امامـت تـا روز قیامـت در نسـل  حسـین بـن علـّي بـن أبـی  باقـی 

کـه یکـی از دیگـرى طوالنی تـر  طالـب؟مهع؟ اسـت، و قائـم مـا دو غیبـت دارد 

اسـت... و غیبـت دیگـر طوالنـی می شـود تـا آن جـا کـه غالب معتقدیـن به آن 

امـام، از ایـن امـر بـاز گردند. بر امامت او، ثابت نمی ماَند جز کسـی که یقینش 

کنیـم، در درون  قـوى و معرفتـش درسـت باشـد و نسـبت بـه آن چـه مـا حکـم 

خـود احسـاس ناراحتـی نکنـد و نهایـِت درجـۀ تسـلیم در برابـر را داشـته باشـد«.

نکات:

1- بـــه نـــوِر ایـــن روایـــت شـــریف، یکـــی از راه هـــای نجـــات انســـان در امتحان هـــای 

دورۀ طوالنـــی غیبـــت بـــه شـــیعیان »یقیـــن نســـبت بـــه امـــام« دانســـته شـــده اســـت.

1. احزاب:۶.
۲. زخرف: ۲۸.

کمال الّین و دمام النعمة، ج 1، ص ۳۲۳.  .۳
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داشـتن یقیـن نسـبت بـه شـخص امـام و حاضـر و ناظـر بودنـش بـا تمـام مقامـات 

کـه سـبب نجـات در هـر عصری به ویـژه عصر غیبت  و جایـگاه او، از مـواردی اسـت 

گرفتـه اسـت.  کیـد قـرار  کبـری اسـت. ایـن مهـم، در روایـات و ادعیـه بارهـا مـورد تأ

کـه از ناحیـۀ مقدسـۀ  بـرای نمونـه در دعـای عصـر غیبـت1 ]اللهـم عّرفنـی نفسـک[ 

کتـاب ارزشـمند آمـده  امـام عصـر؟جع؟ صـدور یافتـه و بـه سـند معتبـر در چندیـن 

ی در  بـه سـاحت مقـّدس مهـدو یقیـن نسـبت  تقویـت  بـرای  راهـکار  اسـت، شـش 

دوران غیبـت بیـان شـده اسـت. عبـارت چنیـن اسـت: 

 ُتْنِسـَنا 
َ

ا؛ َو ال َمـِد ِفـی َغْیَبِتـِه َو اْنِقَطـاِع َخَبِرِه َعَنّ
َ ْ
َیِقیـَن ِلُطـوِل األ

ْ
ْبَنا ال

ُ
 َتْسـل

َ
ُهـَمّ َو ال

َّ
»الل

ْیـِه؛ 
َ
َة َعل

َ
ـال ـُه َو الَصّ

َ
َعـاَء ل

ّ
َیِقیـِن ِفـی ُظُهـوِرِه َو الُد

ْ
َة ال یَمـاَن َو ُقـَوّ ِ

ْ
ِذْکـَرُه  َو اْنِتَظـاَرُه َو اإل

َکَیِقیِنَنا   َغْیَبِتـِه ِمـْن ُظُهوِرِه َو ِقَیاِمِه؛ َو َیُکـوَن َیِقیُنَنا ِفی َذِلَک 
ُ

َطَنـا ُطـول  ُیَقِنّ
َ

ـی ال َحَتّ

یِلـَک«؛2 یعنـی: »بـار الهـا!  ِفـی ِقَیـاِم َرُسـوِلَک؟لص؟، َو َمـا َجـاَء ِبـِه ِمـْن َوْحِیـَک َو َتْنِز

بـه واسـطۀ غیبـت طوالنیـش و بی خبـرى مـا از او، یقیـن مـا را سـلب مکـن و یـاد و 

انتظار و ایمان و قّوت یقین ما را در ظهورش و دعا و درود ما را بر او از خاطر ما مبر 

تـا آن جـا کـه طـول غیبتـش مـا را از ظهـور و قیامـش نا امید نسـازد و یقین مـا در این 

بـاب ماننـد یقیـن مـا به قیـام و قرآن رسـولت باشـد«. 

کـــه ابلیـــس و یارانـــش  گوهـــری  در اینجـــا، ســـخن از یقیـــن اســـت؛ یعنـــی مهم تریـــن 

 می کوشـــند در زمـــان غیبـــت، از دســـت انســـان برباینـــد. شـــش راهـــکار عبـــارت

 است از: 

گـر هـر  کـم: »ا کیـّ بـر ایـن نکتـم  کـرده، بـا دأ 1. ابـن طـاووس در جمـال األسـبوع ایـن دعـا را روایـت 
دعایـی از عصـر جمعـم را نخوانـّی ایـن دعـا را رهـا مکن، بـم جهت فضل الهـی در این دعا کم 

خّاونـّ، مـا را بـم آن مخصـوص داشـتم اسـت«.
کمال الّین و دمام النعمة، ج ۲، ص۵1۳.  .۲
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 یــک_ او را همــاره بــه یــاد داشــته باشــیم.یک لحظــع از زندگــی را خالــی از یــاد 

حضرتش نداریم.

کــه ایــن انتظــار، روح  کنیــم  دو_ پیوســته چشــم بــه راه آن امــام همــام باشــیم. بــاور 

کــه تنّفــس، مایــۀ حیــات ظاهــری اســت. زندگــی اســت؛ همچنــان 

سه_ ایمان به حضرتش، جان مایۀ تمامی اعمال صالح است.

گیــرد. بــه یــاد  چهــار_ یقیــن بــه ظهــور آن امــام موعــود؟جع؟ در قلب هــا شــّدت 

کــه درون وجــود ما،تنهــا بــه ایــن شــّدت یقیــن برکــت می   یابــد. یــم  آور

یــم.   پنــج_ زبــان را، پیوســته، بــه دعــا بــرای ســالمتی و ظهــور حضرتــش معّطــر بدار

دفــع بالیــای آســمانی و زمینــی از وجــود مقــّدس او را، همــواره از خــدای ســبحان 

بخواهیــم.

ــه ســوی او  ــر او درود فرســتیم. در هــر شــادی و غــم، ب شــش_  هــر لحظــه و هــر دم ب

یــم. روی آور

در  انسـان  نجـات  بـرای  دیگـری  راه  امـام«،  بـه  نسـبت  صحیـح  »معرفـت   -2

که فقط از بدن صحیح و سالم،   امتحان های دورۀ طوالنی غیبت است. همانطور 

کار بر می آید و ثمره ای به ثمر  که  کار بر می آید، تنها از معرفت صحیح است   عمل و 

خواهد نشسـت. در این کتاب کوشـش شـده اسـت، شـاخص های اصلی در مسـیر 

معرفت صحیح نسـبت به امام آشـکار و تبیین شـود. 

 3- »نفی حرج نسبت به حکم معصوم؟مهع؟« و »تسلیم محض در مقابل حکم 

که از این روایت به دست می آید. معصوم؟مهع؟« نیز راه های دیگری است 

َبْیـِت« 
ْ
ْهـَل ال

َ
َنـا أ

َ
َم ل

َّ
ـا َقَضْیَنـا َو َسـل ـْم َیِجـْد ِفـي َنْفِسـِه َحَرجـًا ِمّمَ

َ
ایـن عبـارت »َو ل
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که در آن یکی از شـروط مهم ایمان بیان شـده:  اشـاره اسـت به آیۀ شـریفۀ 65 نسـاء، 

ٰا  ا ِممݩݦّ �بݡً ِسِهْم َح�ݨݨَ زُ �ݧ
ݩزݨْ �ݧ
َ
ا ݭٖٓى 

ڡݨز ُدوا  بِ ݫ حݫ
َ ّمَ لٰا �ی

ُ ْ �ݒ مݨݧ ݩُ هݧ زَ �ݧ ݠݠٮیْ َ �ݦݨݨݦَ �ب ݦݦَ �ب
َ مٰا سݒ ی �ݫ وَك �زٖ ُ ݩݩݧ مݧ ِ

ّ
ݩَك حݧ یُ ݩݩݩݧٰی �ݫ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ و�زَ َح�ةّݧ ݩزُ �ݧ ِ مݫ

وئݨْ ݦݩُ َك لٰا �ی ݭݭݪِ
ّ ݬبݧ �ݫ رݦَ لٰا وݦَ

>�زَ

حقیقـی  مؤمـن  آنـان  کـه  سـوگند  پـروردگارت  »بـه  یعنـی:  ا<؛  مݡً ْسٖل�ی
�ةَ وا  ݩُ مݧ ِ

ّ
ل َ ُسݧ َو�ی �ةَ  ٮیْ

�زَ �ةَ

نخواهنـد بـود، مگـر آنکـه تـو را در آنچـه میـان خـود نـزاع واختـالف دارنـد بـه داوری 

کـرده ای دروجودشـان هیچ دل تنگی و ناخشـنودی  کـه  بپذیرنـد؛ سـپس از حکمـی 

کامـل تسـلیم شـوند«.  احسـاس نکننـد، وبـه طـور 

گفتنـی اسـت ظاهرایـن آیـه، در بـاب ضـرورِت تسـلیم در برابـر رسـول خداسـت 

را  ایـن ویژگـی  آیـه،  باطـن  بیـان  بـا  ایـن حدیـث شـریف  امـام سـّجاد؟ع؟ در  لکـن، 

نیـز صـادق می دانـد. دربـارۀ جانشـینان رسـول خـدا 

روایت سوم: راه نجات از نابودی در زمان غیبت )2(

ِبـي 
َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ْشـَعِرّيِ َقـال

َ ْ
ْحَمـَد ْبـِن ِإْسـَحاَق ْبـِن َسـْعٍد األ

َ
متـن: »َعـْن أ

ـِف ِمـْن َبْعـِده ...
َ
َخل

ْ
ُه َعـِن ال

َ
ل

َ
ْسـأ

َ
ْن أ

َ
یـُد أ ِر

ُ
َنـا أ

َ
؟ع؟ َو أ َحَسـِن ْبـِن َعِلـّيٍ

ْ
ـٍد ال ُمَحّمَ

ی 
َ
 َعل

َ
َتـُه اهلُل َعـّزَ َو َجّل  َمـْن َثّبَ

َّ
َکـِة ِإال

َ
َهل

ْ
 َیْنُجـو ِفیَهـا ِمـَن ال

َ
َیِغیَبـَن  َغْیَبـًة ال

َ
َو اهلِل ل

َعـاِء ِبَتْعِجیـِل َفَرِجـه«. 1
ُ

َقـُه ِفیَهـا ِللّد
َ
َقـْوِل ِبِإَماَمِتـِه َو َوّف

ْ
ال

گویــد: بــر امــام عســکرى علیــه؟ع؟  وارد شــدم  ترجمــه: »احمــد بــن اســحاق 

کــرد و  ى بپرســم؛ حضرتــش آغــاز ســخن  و می خواســتم از جانشــین پــس از و

کــه  فرمــود... بــه خــدا ســوگند بــه یقیــن مهــدی؟ع؟ غیبتــی خواهــد داشــت 

کــه خداونــد  کــت نجــات نمی یابــد مگــر آن هــا  کســی از هال در ایــن غیبــت 

عزوجــل بــر امامــت امــام زمــان؟ع؟ آن هــا را اســتوار بدانــد و در آن زمــان بــرای 

دعــا بــه تعجیــل فرجــش توفیقشــان دهــد«.

کمال الّین و دمام النعمة، ج ۲، ۳۸۴.  .1
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نکتــه: در ایــن روایــت شــریف آن حضــرت دو راه مهــم و شــرط نجــات بــرای عبــور 

از دوران نکبــت بــار و غبــار آلــوِد غیبــت بیــان می کننــد: یکــی ثابــت قــدم مانــدن بــر 

گفتگــو شــد و دیگــری، توفیــق دعــا بــر  کــه پیشــتر در مــورد آن  امامــت امــام عصــر؟ع؟ 

ظهــور حضرتــش.

کمــال تأســف در روزگار مــا، بــه عنــوان یــک عمــل و راهــکار جــدی  کــه بــا  امــری 

کــه در روایــات بــه آنهــا  کارهــای عملــی  گرفتــه نمی شــود و بــه عــوض، ســایر  در نظــر 

کــه بــر اســاس ایــن  گرفتــه اســت؛ در حالــی  کیــد خاصــی نشــده، مــد نظــر افــراد قــرار  تا

روایــت شــریف و ســایر روایــات، دعــای بــر ظهــور و فــرج صاحــب الّزمــان؟ع؟، از 

ــِی منتظریــن می باشــد.  وظایــف مهــِم تمام

ــر ظهــور ایشــان و همچنیــن راه  گــذار ب ــر  کــه در عیــن حــال، بســیار اث وظیفــه ای 

گــو، مــورد  کــه فــرِد دعا نجــات و در امــان مانــدن از بالیــای دوران غیبــت اســت؛ چــرا 

عنایــت و هدایــت امــام عصــر قــرار می گیــرد.1 

ـت و فوایـّ دعـای بـر فـرج امـام عصـر؟ع؟، ر.ک: مکیـال المـکارم،  1. بـرای مطالعـم بیشـتر در اهمید
ـّ دمـی موسـوی اصفهانی. ّ محمد سـید
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مراد از »حکمت« در آیات الهی، معرفت امام است

روایت: حکمت، معرفت امام؟ع؟ است

 َ �ةݧ وݩݩݩئݨْ ݦُ �زݨْ �ی َ ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟  ِفــي َقــْوِل اهلِل َعــّزَ َو َجــَل  > َومݧ
َ
ِبــي َبِصیــٍر َعــْن أ

َ
متــن: »َعــْن أ

َمــاِم«.2 ِ
ْ

 َطاَعــُة اهلِل  َو َمْعِرَفــُة اإل
َ

ا<1 َفَقــال �ݦݡً ݠݠٮی ٖ ݒݫ ݧ ً�ا َك�ݩݩݧ �یْ
ݭݫَِى حزَ

و�ة
ُ
ْد ا َ ةݧ �ݧ �ةَ �زَ َ مݧ

ْ
ِحك

ݨْ
ال

کــه امــام صــادق؟ع؟ راجــع بــه قــول خــداى  ترجمــه: »از ابــی بصیــر نقــل اســت 

عــز و جــل: »بــه هــر کــه حکمــت دادنــد خیــر بســیارى دادنــد« فرمودنــد: مــراد بــه 

حکمــت اطاعــت خــدا و معرفــت امــام اســت«.

نکات:

گفته اند: »با مراجعه به اصل معنی کلمه می توان   1- در توضیح واژۀ »حکمت« 

 به دست آورد که حکمت، یک حالت و خصیصۀ درک و تشخیص است که شخص 

کار را متقن و  کند و مانع از فساد شود و   به وسیلۀ آن می تواند حّق و واقعّیت را درک 

محکـم انجـام دهـد. بنابرایـن حکمـت، حالـت نفسـانی و صفـت روحـی اسـت نـه 

شـیء خارجـی؛ بلکـه شـیء محکـم خارجـی از نتایـج حکمـت اسـت«.3 

1. بمره: ۲۶۹.
۲. الکافي، ج1، ص 1۸۵.

۳. قاموس قرآن، ج۲، ص 1۶۳.
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کــه در بــاب حکمــت، بیــان شــود، زیــر  عالمــۀ مجلســی می گویــد هــر مصداقــی 

کــه،  ــا نــام »اطاعــت خــدا«. بــه ایــن معنــا  ــی ب
ّ
کل مجموعــه ای اســت از یــک عنــوان 

کــه هیــچ کاری نمی کنــد جز آن کــه اطاعت و رضای خدا باشــد.   حکیــم کســی اســت 
از سوی دیگر اطاعت خداوند وابسته به معرفت امام است.1

بنابراین، آن چه امروزه از »حکمت« معنا شده است و آن را مترادف با »فلسفه« 

یـادی دارد و بـه نوعـی تحمیل خواسـتۀ بشـر  می داننـد، بـا معنـای اصیـل آن فاصلـۀ ز

بـر معنـای حقیقی این کلمه اسـت.

کلمات از جانب خداوند متعال، توّجه ویژه ای می طلبد. »کثیر«   2- استخدام 

کـه تمـام دنیـا و متـاع آن را »قلیل«2می نامـد! بـا ایـن  بـه بیـان خداونـدی آمـده اسـت 

 حساب باید دانست، این خیری که خداوند آن را کثیر می نامد، به چه کسانی عطا 

که خداوند آن را »کثیر« می داند،   شده است. با این حساب باید به اهمّیِت خیری 

ِپی ببریم و بدانیم این موهبت واال، شکری ویژه می طلبد.

3- بـر اسـاس معـارف دینـِی شـیعی، هـر آن چـه خیر اسـت، منشـأ و اصـل و مبدأ 

و فـرع و نهایـت آن از اهـل البیت؟مهع؟ اسـت:

َواُه َو ُمْنَتَهاُه...«.3 
ْ
ُه َو َفْرَعُه َو َمْعِدَنُه َو َمأ

َ
ْصل

َ
ُه َو أ

َ
ل ّوَ

َ
ُکْنُتْم أ َخْیُر 

ْ
»... ِإْن ُذِکَر ال

گر پرسد از خداي که یارب کراست حق        الحــــق فیک منک الیک آیدش ندا4

1. مرآة العمول في شرح أخبار آل الرسول، ج ۲، ص۳۲1.
ٌل...<. ِل�ی ا �ةَ ݠݠٮیَ

�زْ
ّ

اُع الُ� ْل َم�ةَ ۲. نساء: ۷۷؛ >... �ةُ
کبیره. ۳. من ال یحضره الفمیم، ج ۲، ص۶1۶؛ جامعۀ 

۴. دیوان قاآنی.
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و یـا این کـه فرمودنـد خداونـد خیـِر هرکـس را بخواهـد، محّبـت امـام حسـین؟ع؟ 

را در دل او می افکنـد. چنان کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد:
َیاَرِتِه...«.1 ُحَسْیِن؟ع؟ َو ُحّبَ ِز

ْ
ِبِه  ُحّبَ ال

ْ
َف  ِفي  َقل

َ
َخْیَر َقذ

ْ
َراَد اهلُل ِبِه ال

َ
»َمْن أ

کامل الزیارات، ص1۴۲.  .1
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راه رسیدن به معرفت

روایت: رابطۀ تنگاتنگ معرفت با درایت سخن معصوم

  
َ

ــا ُبَنــّيَ اْعــِرْف  َمَنــاِزل ــو َجْعَفــٍر؟ع؟  َی ُب
َ
 أ

َ
 َقــال

َ
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َقــال

َ
متــن: »َعــْن أ

ــِة َو  َواَی ــُة ِللّرِ َراَی ــَي الّدِ ــَة ِه َمْعِرَف
ْ
 ال

َ
ــِإّن ــْم َف ــْم َو َمْعِرَفِتِه ــْدِر ِرَواَیِتِه ــی َق

َ
ــیَعِة َعل الّشِ

ــي َنَظــْرُت  یَمــاِن ِإّنِ ِ
ْ

ْقَصــی َدَرَجــاِت اإل
َ
ــی أ

َ
ُمْؤِمــُن ِإل

ْ
ــو ال

ُ
َواَیــاِت َیْعل َراَیــاِت ِللّرِ ِبالّدِ

ُکّلِ اْمــِرٍئ َو َقــْدَرُه   ِقیَمــَة 
َ

ّن
َ
ِکَتــاِب أ

ْ
؟ع؟  َفَوَجــْدُت ِفــي ال ِکَتــاٍب ِلَعِلــّيٍ ِفــي 

ــی َقــْدِر َمــا آَتاُهــْم ِمــَن 
َ
ــاَس َعل ــی ُیَحاِســُب الّنَ

َ
 اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعال

َ
َمْعِرَفُتــُه ِإّن

ــا«.1  ْنَی
ُ

ــي َداِر الّد ــوِل ِف ُعُق
ْ
ال

کـه فرمودند: )پدرم( امـام باقر؟ع؟ به  ترجمـه: »از امـام صـادق؟ع؟ نقل شـده 

مـن چنیـن فرمودنـد: فرزنـدم! جایـگاه افـراد شـیعه را بـر اسـاس روایـت آن هـا 

از مـا و معرفـت آن هـا نسـبت بـه مـا بشـناس. زیـرا معرفت، فهـم ]صحیح[ از 

که مؤمن به باالترین درجات  روایت است و با درایت نسبت روایات است 

ایمـان دسـت می یابـد. مـن در یکـی از نوشـته های امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دیـدم 

کـه قـدر و قیمـت هـر انسـان، وابسـته بـه معرفـت اوسـت. خـدای تبـارک و 

کـه در دنیـا بـه آن هـا داده محاسـبه می کنـد«. تعالـی مـردم را بـر اسـاس عقلـی 

1. معاني األخبار، ص1.
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نکات:

کــه در ایــن روایــت بــه چشــم می خــورد، بحــث »درایــت  1- نخســتین نکتــه ای 

کالم اهــل  کــه در  حدیــث« اســت. درایــت حدیــث ماننــد واژه هــای بســیار دیگــری 

البیــت؟مهع؟ آمــده اســت، معنــای ویــژۀ خــود را دارد. بــرای نمونــه، »فقــه« در لســان اهــل 

ــه  ــه معنــای »دیــن شناســی« و »تحصیــل بصیــرت در علــم دیــن«1 اســت ن البیــت، ب

کــه متخّصــص در احــکام فقهــی اســت. بــه همیــن  این کــه محــدود بــه عاِلمــی باشــد 

شــکل، »درایــت در روایــت« یــا »درایــة الحدیــث« در زبــان ائّمــۀ هــدی؟مهع؟، بــه معنــای 

»شــناخت تکلیــف و وظیفــه بــر مبنــای روایــات« اســت و نــه معنــای امــروز، کــه محدود 

بــه شــناخت اصطالحــات حدیثــی اســت و گاه بــه تعارض هــای شــخصی عاِلمــان بــا 

یکدیگــر می انجامــد.

روایـت  از  گـرو درایـت صحیـح  در  را  روایـت، معرفـت صحیـح  ایـن  در  کنـون  ا

کـه بـا درایـت  کـه امـام از درایـت حدیـث در نظـر دارد، ایـن اسـت  می داننـد. آن چـه 

ْقَصی 
َ
صحیـح نسـبت بـه روایـات، مؤمـن بـه باالتریـن درجـات ایمـان دسـت  یابـد. ]أ

کـه فرمودنـد: قـدر و قیمـت هـر انسـان، وابسـته بـه  یَمـاِن[ از ایـن روسـت  ِ
ْ

َدَرَجـاِت اإل

معرفـت اوسـت.

2- ائّمـۀ هدایـت؟مهع؟ ضمـن روایـات مختلـف، شـاخصه های متعـّددی بـرای 

کمـک بـه فهـم و درایـت صحیـح از روایات به شـیعیان خود ارائـه کرده اند. در همین 

کـه بدانیـم، آن فهمـی صحیـح اسـت که  روایـت، شـاخصۀ مهمـی تعلیـم فرموده انـد 

در نهایـت، شـما را بـه معرفـت برسـاند: »َقـْدَرُه َمْعِرَفُتُه«

1. برای مطالعم بیشتر، ر.ک: وافی، ج1، ص 1۲۸.
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بـا دانسـتن ایـن شـاخصۀ ُپـر اهمّیـت، درایتـی کـه انسـان را به معرفـت امام عصر 

خویـش نرسـاند و بـر معرفتـش نیفزاید، بی فایده اسـت.

یـــب و فر گرچـــه دانشـــمند  می یابـــد  ز دانـــش  ز

یب دانش هم زدانشور چه زر از زرگر است ز

مـــرِد تــــقوا  مــــی تواند  شـــد  بـــر ایـــن توســـن ســـوار

علم، بی تقوا ِسَترون1، علم، بی دین، ابتر است2

کـه در پـِی معرفـت از انسـان  3- مرحلـۀ بعـد از معرفـت صحیـح، عملـی اسـت 

مؤمن انتظار می رود.  بر این اساس است که فرموده اند: علمی که بدون عمل باشد،

 همانند درخت بی ثمر است.3 

کـردن بـه آن چـه می دانیـم و بـه مـا رسـیده اسـت، خـود،  از سـویی دیگـر، عمـل 

که خداوند متعال، به واسـطۀ این   ازدیاد نعمت دانسـتن را در پی دارد. به این معنا 

که نمی داند نیز به او خواهد رساند: عمِل شخص، آن چه را 
ُم «.4

َ
 َیْعل

َ
َمُه  اهلُل  َما ال

َّ
ُم َعل

َ
»قال الباقر؟ع؟: َمْن َعِمَل ِبَما َیْعل

1.: بی بار، بی بر، عمیم.
گرمارودی. ّ علی موسوی  ۲. سید

َکَشَجٍر ِباَل َثَمٍر«؛ عیون الحکم و المواعظ، ص۳۴۰.   ٌم ِباَل َعَمٍل 
ْ
۳. »ِعل

۴. أعالم الّین في صفات المؤمنین، ص۳۰1.



138

 از راه معرفت امام به دست می آید
ً
بندگی خدا، منحصرا

روایت اّول: نقش ائّمه؟مهع؟ در شناساندِن معرفت خداوند 
و جل 

ّ
عز

ْبــَواُب اهلِل َعــّزَ َو 
َ
ْوِصَیــاُء، ُهــْم أ

َ ْ
ُبــو َعْبــِد اهلِل؟ع؟ األ

َ
 أ

َ
 َقــال

َ
ِبــي َبِصیــٍر َقــال

َ
متــن: »َعــْن أ

 َو ِبِهــُم اْحَتــّجَ اهلُل َتَبــاَرَك 
َ

ُهــْم َمــا ُعــِرَف اهلُل َعــّزَ َو َجــّل
َ

ْوال
َ
ِتــي ُیْؤَتــی ِمْنَهــا َو ل

َّ
 ال

َ
َجــّل

ِقِه«. 1
ْ
ــی َخل

َ
ــی َعل

َ
َو َتَعال

 ترجمه: »امام صادق؟ع؟ فرمودند: جانشیناِن راستین پیامبر، تنها دروازه های 

کـه از طریق آن هـا می توان  ورود بـه آسـتان مقـّدس خـدای عـز و جـّل هسـتند 

نبودنـد، خـداى عـز و جـل شـناخته نمی شـد.  ایشـان  گـر  ا بـه خـدا رسـید. 

خـدای تبـارك و تعالـی بـه وسـیلۀ ایشـان، بـر آفریـدگان خـود حّجـت مـی آورد«.

یشـۀ »ب و ب« بـه معنـای »محـّل داخـل شـدن در چیـزی«  نکتـه: »بـاب« از ر

اسـت؛ اصـل آن بـه معنـای »راه ورودی یـا مدخـل مکان ها مثل دِر شـهرها و خانه ها« 

کلمـۀ »بـاب«، مربـوط بـه امـور مـاّدی  ْبـَواب« اسـت. وضـع اّول 
َ
اسـت و جمـع آن »أ

گاهـی بـرای امـور  و محسوسـات اسـت؛ ماننـد »بـاُب الَمدیَنـة« و »بـاُب الـدار«، اّمـا 

1. الکافي، ج 1، ص 1۹۳.
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کالم رسـول خـدا؟لص؟  معنـوی نیـز، هماننـد امـور مـاّدی، دری قـرار می دهنـد. نظیـر 

واژۀ  بـرای  و دروازه ای  بـا آن کـه شـهر  َباُبَهـا«.  َعِلـّیٌ  و  ـِم 
ْ
ِعل

ْ
ال َمِدیَنـُة  َنـا 

َ
»أ کـه فرمودنـد: 

کـه چیـزی وسـیله و راه  »علـم« وجـود نـدارد، ولـی ایـن نام گـذاری از آن جهـت اسـت 
رسـیدن بـه چیـز دیگـر می شـود.1

کـه بایـد از آن طریـق وارد شـد. تنهـا راه رسـیدن بـه  کاری دری و راهـی دارد   هـر 

کـرم؟لص؟ و ائمـه اطهار؟مهع؟  هسـتند و هرکـس طالب دین  علـم و حکمـت، پیامبـر ا

گرنه به مقصد نخواهد رسید. بنابراین معصومین ؟مهع؟ است، باید از این در وارد شود ا

کـه از آنـان  کـه واسـطۀ میـان خـدا و خلق انـد، »ابـواُب اهلل« خوانـده شـده اند، چنـان   

بـه »َسـِبیل«2، »َسـَبب«3 و »صـراط«4 تعبیـر شـده اسـت. ایـن مطلـب در آیـات قـرآن، 

وا  ُ �ةݧ
ݩئْ
یارات ذکر شده است، چنان که حق تعالی می فرماید: >... َوا  احادیث، ادعیه و ز

<؛5 یعنی: »... و به خانه ها از درهای آنها  ِلُ�و�زَ �زْ ْم �ةُ
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
َه ل وا اللّٰ ةُ ݧ �ݧ

 َوا�ةَّ
ݦݦۚ
هٰا٭ �بِ

واٰ ْ �ب
َ
و�ةَ ِم�زݨْ ا ݠݠٮیُ �بُ

ْ
ال

کنید تا رسـتگار شـوید«. وارد شـوید؛ و از خدا پروا 

هم چنین امیرالمؤمنین ؟ع؟ می فرمایند:
ْبَواِبَها«.6

َ
 ِمْن أ

َّ
ُبُیوُت ِإال

ْ
ُیْؤَتي ال

َ
ْبَواُب َو ال

َ ْ
َعاُر... َو األ

َ
»َنْحُن الّش

بنابرایـن امـروز در عالـم هسـتی، خـدا یک بـاب دارد و آن وجود مقّدس حضرت 

1. راغب اصفهانی، مفردات.
۲. بحاراألنوار، ج۲۴، ص ۳۹۶.

۳. همان، ج ۲۳، ص 1۰1.
۴. همان، ج ۲۴، ص 1۲.

۵. بمره: 1۸۹.
م؟مهع؟  یارت جامعۀ کبیره از ائمد ۶. نهـج البالغـم، خطبـۀ 1۵۴، در ذکـر فضائـل اهل بیت؟مهع؟ در ز

یَمان« یاد شـّه اسـت؛ عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج ۲، ص ۲۷۳. ِ
ْ

با عنواِن »أْبَواَب اإل
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کـه هرگـز مسـدود نخواهـد شـد و  هـی هسـتند 
ّ
ولـی عصـر؟ع؟ اسـت. ایشـان بـاب الل

کـه در درجه ای هسـتیم  یـم، بـه جهت این اسـت  گـر مـا راهـی بـه سـوی آن بـاب ندار ا

کـه آن بـاب االهـی را مسـدود می بینیـم، اّمـا آن باب برای افرادی که طالب سـعادت 

هسـتند بـاز خواهـد بود.

ــه امامــان  ــه ب ک کســانی  ــه  ــر ائمــه؟مهع؟، ایــن واژه ب ــاب« ب ــر اطــالق واژۀ »ب ــزون ب اف

نماینــدۀ  خــاص  کاری  یــا  کارهــا  همــۀ  در  و  بــوده  نزدیــک  بســیار  معصــوم؟مهع؟ 

مخصــوص آنــان شــمرده شــوند نیــز اطــالق می شــود. بــر ایــن اســاس می تــوان وکیــل یــا 

گذشــته تمــام وکال و ســفیران ائمــه؟مهع؟  نماینــده ی شــخص را »بــاب« نامیــد. لــذا در 

کــه از اصحــاب برجســته ی آنــان بــه شــمار می آمدنــد، بــه عنــوان »بــاب« خوانــده 

می شــدند. چنان کــه »رشــید هجــري« بــاب ســید الشــهداء؟ع؟ و یــا »یحیی بــن ام 

کتاب هــای  الطویــل مطعمــی« بــاب حضــرت ســّجاد؟ع؟ 1 و نامیــده شــده اند.2 در 

یــخ، ســفرای اربعــه ی امــام زمــان؟ع؟ نیــز در دوره ی غیبــت صغــری،  ســیره و تار

ــَفَراُء  ــوَن َو الّسُ َمْرِضّیُ
ْ
ْبــَواُب ال

َ ْ
»بــاب« خوانــده شــده اند و طبرســی از آنــان بــه عنــوان »األ

َمْمُدوُحــون« نــام می بــرد.3
ْ
ال

در میــان شــیعیان، گروهــی از همــان آغــاز غیبت، خود را بــه دروغ باب ائمه؟مهع؟ 

گرفتــار شــده اند. از جمله ی  کــرده و بدیــن ســبب بــه تکذیــب و نفرین ایشــان  معّرفــی 

آنان »ابومحّمد شــریعی« از اصحاب امام حســن عســکری؟ع؟ ، نخســتین شــخصی

1. مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۳۶۶.
ئمـة؟مهع؟«  یـخ اهـل البیـت؟مهع؟ نمـال عـن األ کتـاب »دار ـم؟مهع؟، در  ۲. اسـامی ابـواب پیامبـر و ائمد
بـم نوشـتۀ ابـن ابـی الثلـج بغـّادی )متوفـای ۳۲۵ق( از صفحـۀ 1۴۵ دـا صفحـۀ 1۵1 نیـز آمـّه 

است.
۳. احتجاج، ج ۲، ص ۴۷۷.
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کــه بــه دروغ اّدعــای »باّبیــت« نمــود و ایــن مقــام را بــه خــود نســبت داد.1 لــذا    اســت 

ــا ســوء اســتفاده مّدعیــان دروغیــن »باّبیــت« روبــه رو شــد  یــج ب  واژه ی »بــاب« بــه تدر

و بــه دنبــال آن اّدعاهــای نادرســت کســانی چــون ســّید علــی محّمــد بــاب،2 ایــن واژه 

کار مــی رود و  کمتــر بــه  کــه امــروزه  گونــه ای  را از جایــگاه اصلــی خــود دور ســاخت، بــه 

کــه بــه دروغ خــود را نماینــده ی معصومــان؟مهع؟  کســانی اســت  بیشــتر بــرای اشــاره بــه 

معرفــی می کننــد.

روایت دوم: صراط دنیا، معرفت امام

ــَراِط  ــِد اهلِل؟ع؟ َعــِن الّصِ ــا َعْب َب
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ــال ــَر َق ــِن ُعَم ــِل ْب

َ
ُمَفّض

ْ
متــن: »َعــِن ال

ْنَیا 
ُ

 َو ُهَمــا ِصَراَطــاِن ِصــَراٌط ِفــي الّد
َ

ــی َمْعِرَفــِة اهلِل َعــّزَ َو َجــّل
َ
ِریــُق ِإل  ُهــَو الّطَ

َ
َفَقــال

ُمْفَتــَرُض 
ْ
َمــاُم ال ِ

ْ
ْنَیــا َفُهــَو اإل

ُ
ــِذي ِفــي الّد

َّ
ــَراُط ال ــا الّصِ ّمَ

َ
ِخــَرِة َو أ

ْ
َو ِصــَراٌط ِفــي ال

ــَو  ــِذي ُه
َّ
ــَراِط ال ــی الّصِ

َ
ــّرَ َعل ــَداُه َم ــَدى ِبُه ــا َو اْقَت ْنَی

ُ
ــي الّد ــُه ِف ــْن َعَرَف ــِة َم اَع الّطَ

ــَراِط  ــْت َقَدُمــُه َعــِن الّصِ
َّ
ْنَیــا َزل

ُ
ــْم َیْعِرْفــُه ِفــي الّد

َ
ِخــَرِة َو َمــْن ل

ْ
ــَم ِفــي ال ِجْســُر َجَهّنَ

ــَم«. 3 ى ِفــي َنــاِر َجَهّنَ ِخــَرِة َفَتــَرّدَ
ْ

ِفــي ال

گویـــد: از امـــام صـــادق؟ع؟ پرســـیدم، صراط  ترجمـــه: »مفّضـــل بـــن عمـــر 

چیســـت؟! فرمودنـــد: راهی به ســـوى معرفـــت خدای عز و جـــّل. صراط دو 

گونه اســـت: صراطی در دنیـــا و صراطی در آخرت. صراط دنیا امام اســـت 

کـــس در دنیا او را شـــناخت و  کـــه فرمانبـــردارى از او واجـــب می باشـــد. هر 

1. بحاراألنوار، ج ۵1، ص ۳۶۷.
یـت در قـرن  عیـان دروغیـن بابد ّد ّ بـاب« از م ـّ شـیرازی« معـروف بـم »سـید ّ علـی محمد ۲. »سـید

یـم« را بنـا نهـاد.  کـم فرقـم ی »بابد سـیزدهم هجـری اسـت 
۳. معاني األخبار، ص۳۲.
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ى  که پلی اســـت به رو کار بســـت، در آخـــرت از صـــراط،  هدایـــت او را بـــه 

جهّنم، خواهد گذشـــت؛ و هر کس در اینجا امام خود را نشناخت، هنگام 

 گذشـــتن از صـــراِط آخـــرت، گامش خواهـــد لغزید و در آتش دوزخ ســـقوط 

کرد«. خواهد 

نکات:

صـراط  دنبالـۀ  آخـرت  صـراط  اسـت،  آخـرت  مزرعـۀ  دنیـا  کـه  همان گونـه   -1

گر در دنیا، صراط مسـتقیم را بشناسـی و در آن قدم بگذاری، در آخرت   دنیاسـت. ا

نیز موفق به عبور از صراط خواهی شد. 

مۀ مجلسی در توضیح این موضوع چنین می نویسد:
ّ

عال

»و األخبـار فـي تفسـیر الصـراط باألئمـة؟مهع؟ و والیتهـم کثیـرة، و الصـراط مـا یؤدي 

النـاس إلـی مقصودهـم، و هـم صـراط اهلل المسـتقیم الـذي ال یوصـل إلـی اهلل و 

طاعته و قربه و رضوانه إال بوالیتهم، و القول بإمامتهم و طاعتهم، و صراط الخرة 

صـورة هـذا الصـراط فمن اسـتقام علی هذا الصراط في الدنیا یجـوز صراط الخرة 

آمنـا إلـی الجنـة«؛1 یعنـی: »روایـات وارده در تفسـیر »صـراط« بـه ائّمـه؟مهع؟ و والیـت 

یـاد اسـت. صـراط آنسـت که مـردم را به مقصودشـان می رسـاند. از  ایشـان بسـیار ز

ایـن رو، »صـراط اهلل« آن صراطـی اسـت کـه بـه خـدا، طاعت خـدا و قرب و بندگی 

او، نمی تـوان دسـت یافـت جـز بـا پذیـرش والیـت ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ و عقیـدۀ بـه 

امامت و اطاعتشـان. صراط آخرت، صورت همین صراط اسـت. بدین روی هر 

کـس در دنیـا بـر ایـن صـراط پایمـردی کنـد، از صـراط آخـرت بـا امنّیـت می گـذرد و 

به سـوی بهشـت رهسـپار می شـود«.

1. مرآة العمول في شرح أخبار آل الرسول، ج ۵، ص۲۶.
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2- در روایـات وارده از معصومیـن؟مهع؟، بـا دو سـطح از تعبیـر نسـبت به سـاحت 

مقـّدس ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ روبـرو هسـتیم و نه تعـارض در تعابیر: 

ـی  
َ
َعل َء 

َّ
ِدال

َ
أ  ...« می داننـد:  الهـی  هدایـت  سـوی  بـه  راهنمـا  را  ایشـان  گروهـی، 

ِصَراِطـه ...«.1 

َراُط  ْنُتُم الّصِ
َ
گروهی، ایشان را خوِد صراط معّرفی می کنند: »... أ ۀ باالتر، 

ّ
 و در پل

ْقَوم...«. 2 
َ ْ
األ

کـه امـام هدایتگـر اسـت بـه سـوی صـراط، منظـور آن باشـد  احتمـال دارد، آن گاه 

کـه خـود، صـراط اسـت، منظـور  کـه هدایتگـر اسـت بـه سـوی صـراط آخـرت؛ و آن گاه 

کـه خـود، صـراط دنیا هسـتند.  ایـن باشـد 

روایت سوم: رابطۀ معرفت با قبولی اعمال

  ُکُل  َمــْن  َداَن  
ُ

َبــا َجْعَفــٍر؟ع؟ َیُقــول
َ
 َســِمْعُت أ

َ
ــِد ْبــِن ُمْســِلٍم َقــال متــن: »َعــْن ُمَحّمَ

ــُر  ــْعُیُه َغْی ــَن اهلِل َفَس ــُه ِم
َ
ــاَم ل  ِإَم

َ
ــُه َو ال ــا َنْفَس ــُد ِفیَه ــاَدٍة ُیْجِه  ِبِعَب

َ
ــّل ــّزَ َو َج اهلَل  َع

ــه... «.  ْعَماِل
َ
ــٌر َو اهلُل َشــاِنٌئ أِل   ُمَتَحّیِ

ٌ
ــَو َضــال ــوٍل َو ُه َمْقُب

ــد:  ــر؟ع؟ می فرمودن ــام باق ــه ام ک ــنیدم  ــد ش گوی ــلم  ــن مس ــد ب ــه: »محم ترجم

گمــان خــود[ راه دینــدارى خــداى عــز و جــل بپیمایــد بــه وســیله  کــه ]بــه  هــر 

کــه خــود را در آن بــه زحمــت افکنــد اّمــا امامــی از جانــب خــدا  عبادتــی 

گمــراِه سرگشــته اســت و  نداشــته باشــد، تــالش او پذیرفتــه نیســت و خــود، 

خــدا اعمــال او را مبغــوض و دشــمن دارد...«.

کبیره. یارت جامعۀ  1. من ال یحضره الفمیم، ج ۲، ص۶11؛ ز
کبیره. یارت جامعۀ  ۲. همان، ص۶1۳؛ ز
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نکات:

که می فرماید:  1- این حدیث، یادآور این آیات شریفه است 
و�ز َْس�بُ حݧ َ ٰا َوُهمݨْ �ی ݠݠٮی

�زْ
ُ

ٰوهةِ الّ� ݩݧ ݧ َ�یݧ ݧ حݧ
ݨْ
ݭِى ال

ْ ڡݨز مݨݨݧ ُ هݧ ُ ّلَ َسْع�یݨݧ �زَ صزَ �ی ٖ �ز
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

ا* ا
ً ݧ
مٰال ْ عݧ

َ
�زَ ا َسٖ��ی ْ ݣݣݣحزݧ اَ

ْ
ال ُݠُكْم �بِ ئݧ �ݩݩݧ ِ

ّ ݠݠٮبݧ
ٮزَ ْل َهْل �زݦُ  >�ةُ

ا<1 عݡً و�زَ ُص�زْ ُ �ݩݩزݧ ِ ݩݧْسݭݫ ݧ حݧ ُ مݦْ �ی ُ ݧ هݧ
ݩزَّ �ݧ
َ
 ا

کنم؟ * ]آنان[ کسـانی  گاه  یانکارترین مردم از جهت عمل آ »بگو: آیا شـما را از ز

کـه کوششـان در زندگـی دنیـا بـه هـدر رفتـه ]و گم شـده اسـت[ در حالی  هسـتند 

کـه خـود می پندارنـد، خوب عمـل می کنند«.

گـرو اطاعت از حّجت خدا و  ایـن حدیـث بیانگـر آن اسـت که اصالت عمل در 
کـه امامی را از  گرفتـِن حکـم عمـل از ایشـان اسـت. بـه دیگـر معنا عمِل دینِی کسـانی 
 جانـب خداونـد متعـال بـه امامـت قبـول ندارنـد، پذیرفتـه نیسـت. چه این کـه امامی 
 انتخاب نکرده و خودسرانه عمل کنند؛ چه این که فردی را از سوی خود و خودخواسته 
ی، تالش آنان به درگاه  و خودساخته، به عنوان امامی از جانب خدا پندارند. به هر رو
کـه خداونـد امـر فرمـوده وارد نشـده اند و جرئیـات   الهـی پذیرفتـه نیسـت زیـرا از راهـی 

عبادات و معرفت الهی را از حّجت خدا فرا نگرفته اند. 

از ایـن رو، بـه ورطـۀ نابـودی افتاده انـد و در وادی شـیطان ِسـیر می کننـد. باالتـر 
 این که، با نادیده گرفتن حّجت خدا، غضب الهی را افروخته اند و هر چه بیشتر جلو 

روند، بیشتر غرق خواهند شد. 

گر فردی بداند که رو به قبله ایستادن، شرط صّحت نماز است اّما با این حال،   ا
 پشت به قبله نماز بخواند. چنین فردی، هر چه بیشتر نماز بخواند، بیشتر مورد غضب 

کرده است. که دانسته در مقابل امر الهی قد علم  خدا قرار می گیرد. چرا 

کهف: 1۰۴-1۰۳.  .1
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رابطۀ ایمان با معرفت امام 

روایت: �سب معرفت، امری ناگزیر

ِذیَن 
َّ
  َنْحـُن ال

ُ
 َسـِمْعُتُه َیُقـول

َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َمَة َعـْن أ

َ
ِبـي َسـل

َ
متـن: »َعـْن أ

ِتَنا َمْن 
َ
ـاُس ِبَجَهال ُر الّنَ

َ
 ُیْعـذ

َ
 َمْعِرَفُتَنـا َو ال

َّ
ـاَس  ِإال  َیَسـُع  الّنَ

َ
َفـَرَض اهلُل َطاَعَتَنـا ال

َکاَن  ـْم ُیْنِکْرَنـا 
َ
ـْم َیْعِرْفَنـا َو ل

َ
َکاِفـرًا َو َمـْن ل َکاَن  ْنَکَرَنـا 

َ
َکاَن ُمْؤِمنـًا. َو َمـْن أ َعَرَفَنـا 

َواِجَبِة 
ْ
ْیـِه ِمـْن َطاَعِتَنـا ال

َ
ـِذي اْفَتـَرَض اهلُل َعل

َّ
ُهـَدى ال

ْ
ـی ال

َ
ـی َیْرِجـَع ِإل  َحّتَ

ًّ
َضـاال

ِتـِه َیْفَعـِل اهلُل ِبـِه َما َیَشـاُء«.1
َ
ل

َ
ـی َضال

َ
َفـِإْن َیُمـْت َعل

ترجمـه: »امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: مائیـم کـه خـدا اطاعـت مـا را واجب 

جهـل  در  عذرشـان  و  ندارنـد  مـا  معرفـت  جـز  راهـی  مـردم  اسـت.  سـاخته 

معرفـت  مـا  بـه  نسـبت  کـس  هـر  نیسـت.  پذیرفتـه  مـا  معرفـت  بـه  نسـبت 

داشـته باشـد، مؤمـن اسـت؛ هـر کـس مـا را انـکار کنـد کافـر اسـت. کسـی که 

گمـراه  نـه نسـبت بـه مـا معرفـت دارد و از طرفـی مـا را انـکار هـم نمی کنـد، 

کـه خداونـد از اطاعت واجب مـا بر او  کـه بـه هدایتـی برگردد  اسـت تـا زمانـی 

گـر در همـان حـال گمراهـی بمیـرد، خداونـد بـا او  مقـّرر داشـته اسـت. حـال ا

هرگونـه بخواهـد عمـل می کنـد«. 

1. الکافی، ج 1، 1۸۷.
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نکات:

بــه جــای  کــه فــردی  بــه آنســت  1- جهالــت در مقابــل معرفــت امــام، شــبیه 

کارخانه هــای ســازندۀ دارو  گاهــی نســبت بــه  کســب آ اطاعــت از دســتور پزشــک، در 

کــرد.  کــه بیمــاری او را شــدیدتر خواهــد  بکوشــد! او در جهالتــی دســت و پــا می زنــد 

ِتَنا« در فرمایش حضرت امیر مؤمنان؟ع؟ 
َ
اُس ِبَجَهال ُر الّنَ

َ
 ُیْعذ

َ
 2- مشابه این عبارت »ال

به صورت امری آمده است:

ــه «.1»و آن  ِتـ
َ
ــِه [ ِبَجَهال ِتـ

َ
ــي َجَهال ُروَن ]ِفـ

َ
ــذ  ُتْعـ

َ
ــْن ال ــِة َمـ ــْم  ِبَطاَعـ ْیُکـ

َ
؟ع؟  َعل

َ
ــال »َو َقـ

ــذور  ــناختنش معـ ــه نشـ ــه بـ کـ ــی  کسـ ــت  ــه اطاعـ ــاد بـ ــما بـ ــر شـ ــد: بـ ــرت فرمودنـ  حضـ

نیستید«.

کــه بــر انجــام جهــاد در غیــر  3- در موضعــی دیگــر، حضــرت امیــر؟ع؟ بــه افــرادی 

ِی تاّم و تمــام از امام زمانتان  زمــان خــود عجلــه می کردنــد،2 فرمودند وظیفۀ شــما پیرو

گرچه در بستر بمیرید، شهید خواهید بود:  کنید،  گر چنین  که ا  است. 

ی ِفَراِشـِه َو ُهَو 
َ
ُه َمْن َماَت ِمْنُکْم َعل

َ
ُکم  َفِإّن

َ
ُه اهلُل ل

ْ
ل ْم ُیَعّجِ

َ
وا ِبَما ل

ُ
 َتْسـَتْعِجل

َ
»... َو ال

ی اهلِل  
َ
ْجـُرُه َعل

َ
ْهـِل َبْیِتِه َماَت  َشـِهیدًا َو َوَقَع أ

َ
ـِه َو َحـّقِ َرُسـوِلِه َو أ ّبِ ـی َمْعِرَفـِة َحـّقِ َر

َ
َعل

ِتِه  ِلَسـْیِفِه 
َ

ُة َمَقـاَم ِإْصال ّیَ َو اْسـَتْوَجَب َثـَواَب َمـا َنـَوى ِمـْن َصاِلـِح َعَمِلـِه َو َقاَمـِت الّنِ

1. نهج البالغة، حکمت 1۵۶.
گـر  کـم مـکان شـرط اسـت، زمـان نیـز شـرط اسـت. ا ۲. بـرای نمونـم، در موضـوع نمـاز، همان گونـم 
گـر نمـاز مغـرب را پیـش  مـکان نبایـّ غضبـی باشـّ دـا نمـاز صحیـح باشـّ، بـم همـان دردیـب، ا
از اذان مغـرب بخواننـّ، نمـاز باطـل خواهـّ بـود. در موضـوع جهـاد نیـز، اصـرار در انجـام جهـاد 

پیـش از موقـع آن و پیـش از دسـتور امـام عصـر؟ع؟، باطـل اسـت.
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َجـال«؛1 یعنـی: »... و در آنچـه خداونـد شـتاب در آن را 
َ
ًة َو أ

َ
 ِلـُکّلِ َشـْي ٍء ُمـّد

َ
َفـِإّن

کـه بر اسـاس معرفت  بـراى شـما نخواسـته شـتاب نکنیـد، زیـرا هـر کـدام از شـما 

و  از دنیـا رفتـه،  خـدا و رسـولش و اهـل بیـت پیامبـرش در بسـتر بمیـرد شـهید 

کـه در نّیـت داشـته می رسـد،  اجـرش بـر خداسـت، و بـه ثـواب عمـل صالحـی 

زمـان  را  هـر چیـزى  زیـرا  ُپـر می کنـد،  را  او  کشـیدن  نّیـت جـاى شمشـیر  ایـن  و 

مشـّخص و مـّدت معّینـی اسـت«.

1. نهج البالغة، خطبم 1۹۰.
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بدون داشتِن امامی بر حق، عمل بی فایده است!

روایت اّول: معرفت امام، مانع از شرک در اطاعت

ْشـَرَك َمـَع ِإَماٍم ِإَماَمُتُه ِمـْن ِعْنِد اهلِل َمْن 
َ
: َمْن أ

َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقـال

َ
متـن: »َعـْن أ

ْیَسـْت ِإَماَمُتُه ِمَن اهلِل َکاَن ُمْشـِرکًا ِباهلِل«.1
َ
ل

کـه امامتـش از  کـه بـرای امامـی  کسـی  ترجمـه: »امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: 

کـه آن شـریک امامتـش از جانـب خـدا  جانـب خداسـت شـریکی قـرار دهـد 

گشـته اسـت«. نیسـت، بـه خـدا مشـرك 

نکته: باید دانسـت، شـرک منحصر در بت پرسـتی نیست و جلوه های مختلفی 

دارد. جلـوۀ آشـکار و مشـهور آن بـت پرسـتی اسـت. اّمـا در آموزه هـای دینـی، دایـرۀ 

وسـیع تری بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

بـه پیامبـر می فرمایـد: بیشـتر مـردم، هـر چنـد رغبـت  بـرای نمونـه قـرآن مجیـد، 

که کثر مؤمنینی را   شدید ]به ایمان آوردنشان[ داشته باشی، ایمان نمی آورند حّتی ا

 اطراف تو هستند، ایمان ندارند و بلکه مشرکند:

ݣݣُکوَن<.2  رݪِ
ٰ َوُهمݨْ ُمشݨْ ّ

ْم ِباهلِل ِاال ُ ݩݧ ُهݧ ݧ رݨݨݧ ݩݩݩݒَ ٮݧ ْ کݨݧ ِمُن َا وݩݩݩݘݨْ *... *َومٰا یݦݩُ �زَ �ی ِم�زٖ ُموئْ  �بِ
ݣݣْص�ةَ ْ َح�ݦݨݨَ وݧ

َ
ٰاِس َوݠل ُ� ال�ݩݩݦزݨّ َ �ݒ ْ كݨݨݧ

َ
 ا

ݡٓ
> َومٰا

1. الکافي، ج 1، ص ۳۷۳.
۲. یوسف: 1۰۳ و 1۰۶.
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در توضیـــح ایـــن آیـــۀ شـــریفه، در روایـــات آمـــده اســـت، معنـــای ایـــن آیـــه، شـــرک ]از 

گنهـــکاران  کـــه  گناهانـــی  جنبـــۀ[ طاعـــت اســـت و نـــه شـــرک ]از جنبـــۀ[ عبـــادت. تمـــام 

گناهـــان، بـــه عـــوِض  کـــه در آن  مرتکـــب می شـــوند شـــرک اطاعـــت اســـت؛ بدین گونـــه 

کـــه اطاعـــت  اطاعـــت از خداونـــد، از شـــیطان اطاعـــت می کننـــد. از ایـــن جهـــت اســـت 

ـــد: کرده ان ـــدا  ـــر خ غی

ُ�ُهْم  َ ْك�ݒ
ئَ
ِم�زُ ا وئْ ُ ی >َو ما �ی

َ
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟  ِفي َقْوِل اهلِل َتَباَرَك َو َتَعال

َ
ُفَضْیِل َعْن أ

ْ
»َعِن ال

ِتـي 
َّ
َمَعاِصـي ال

ْ
ْیـَس ِشـْرَك ِعَبـاَدٍة َو ال

َ
 ِشـْرُك َطاَعـٍة َو ل

َ
و�زَ < َقـال

ُ
ِ�ك ْ ا َو ُهْم ُمسݒ

َّ
ل اهلِل اإِ �بِ

اَعـِة ِلَغْیـِرِه َو  ْشـَرُکوا ِبـاهلِل ِفـي الّطَ
َ
ـْیَطاَن َفأ

َ
َطاُعـوا ِفیَهـا الّش

َ
َیْرَتِکُبـوَن ِشـْرُك َطاَعـٍة. أ

ْن َیْعُبـُدوا َغْیَر اهلل«. 1
َ
ْیـَس ِبِإْشـَراِك ِعَبـاَدٍة أ

َ
ل

و یا در روایت دیگری پیرامون آیۀ مذکور فرمودند:

ـْو 
َ
ا َو ل

َ
َکـذ ا َو 

َ
َکـذ َصْبـُت 

َ
َمـا أ

َ
ٌن ل

َ
 ُفـال

َ
ـْو ال

َ
ْکـُت َو ل

َ
َهل

َ
ٌن ل

َ
 ُفـال

َ
ـْو ال

َ
ُجـِل ل  الّرَ

ُ
»ُهـَو َقـْول

ِکـِه َیْرُزُقـُه َو َیْدَفـُع 
ْ
ـُه َقـْد َجَعـَل هلِلَِّ َشـِریکًا ِفـي ُمل

َ
ّن
َ
 َتـَرى أ

َ
 ال

َ
َضـاَع ِعَیاِلـي أ

َ
ٌن ل

َ
 ُفـال

َ
ال

ا َو 
َ

َس ِبَهـذ
ْ
 َبـأ

َ
 َنَعـْم ال

َ
ْکـُت َقـال

َ
َهل

َ
ٍن ل

َ
ـّيَ ِبُفـال

َ
 اهلَل َمـّنَ َعل

َ
ّن

َ
 أ

َ
ـْو ال

َ
: ل

ُ
ـُت َفَیُقـول

ْ
َعْنـُه ُقل

گـر فالنـی  کـه می گوینـد: ا َنْحـِوِه«؛2 یعنـی: »ایـن شـرك همـان سـخن مـردم اسـت 

گـر  ا نمی رسـیدم؛  چنـان  و  چنیـن  بـه  نبـود،  فالنـی  گـر  ا بـود؛  زار  مـن  کاِر  نبـود، 

کـه چنیـن افـرادى  گرفتـار می شـدند... مگـر نمی بینـی  فالنـی نبـود، خانـواده ام 

کـه آن شـریك بـه اینـان روزى  بـراى خداونـد در حکومتـش شـریك قـرار داده انـد 

می رسـاند و ضـرر را از اینـان دفـع می کنـد.

گر خداوند متعال به واسـطه فالنی بر من  گـر بگویـد: ا ى می گویـد: گفتـم پـس ا راو

1. دفسیر قمي، ج 1، ص۳۵۸.
ة الّاعي و نجاح الساعي، ص۹۹. ّد ۲. ُع
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گرفتـار می شـدم )ایـن چگونـه اسـت؟(، فرمـود: بلـه،  مّنـت نمی گذاشـت، هـالك و 

امثـال این سـخنان اشـکالی نـدارد«.

گر مردم،  امامی را از جانب خود در مقابل آن کس که خدا  با معنایی که گذشت، ا

کرده و در اطاعت  کنند، از دسـتور خداوند سـرپیچی  کرده اسـت، نصب   منصوب 

از خداوند به شرک مبتال شده اند.

روایت دوم: پذیرش یا رّد امامت، معیار عذاب الهی 

 
َ

 اهلَل ال
َ

: ِإّن
َ

 َقـــال
َ

ِبي َعْبـــِد اهلِل؟ع؟ َقـــال
َ
متـــن: »َعـــْن َعْبـــِد اهلِل ْبِن ِســـَنان  َعـــْن أ

ْعَماِلَها 
َ
ْیَس ِمـــَن اهلِل َو ِإْن َکاَنْت ِفي أ

َ
ـــًة َداَنْت ِبِإَماٍم ل ّمَ

ُ
َب أ ِ

ّ
ْن ُیَعذ

َ
َیْســـَتْحِیي أ

ًة َداَنْت ِبِإَمـــاٍم ِمَن اهلِل َو ِإْن َکاَنْت  ّمَ
ُ
َب أ ِ

ّ
ْن ُیَعذ

َ
َیْســـَتْحِیي أ

َ
 اهلَل ل

َ
ًة َو ِإّن ًة َتِقّیَ َبـــّرَ

ْعَماِلَها َظاِلَمًة ُمِســـیَئًة. 1
َ
ِفـــي أ

کــه فرمودنــد:  ترجمــه: »عبــداهلل بــن ســنان از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کننــد 

که که دین خود را در اطاعت از امامی بداند   خدا پروا ندارد از عذاب اّمتی 

گرچــه در اعمــال ]خارجــی[ خــود   از جانــب خــدا منصــوب نشــده اســت. ا

نیکــوکار و پرهیــزگار باشــد. از ســوی دیگــر، خداونــد پــروا دارد اّمتــی را عذاب 

گرچــه  کــه از جانــب خــدا منصــوب شــده، پذیرفته انــد. ا کــه امامــی را  کنــد 

گنهــکار و بــدکار باشــد«. در اعمــال ]خارجــی[ 

روایت سوم: حّتی هزار سال!

 
ً

 َرُجــال
َ

ّن
َ
ــْو أ

َ
ــٍد ِبَیــِدِه ل ــِذي َنْفــُس ُمَحّمَ

َّ
 ]رســول اهلل؟لص؟[ َو ال

َ
متــن: »...ُثــّمَ َقــال

ــی َجاِحــدًا  َت
َ
ــّمَ أ ــاِم ُث َمَق

ْ
ــِن َو ال ْک ــَن الّرُ ــا َبْی ــاٍم َم ــَف َع

ْ
ل

َ
ــّمَ أ ــاٍم ُث ــَف َع

ْ
ل

َ
ــَد اهلَل أ َعَب

1. الکافي، ج 1، ص۳۷۶.
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َکاَن«.1  َکاِئنــًا َمــا  ــاِر  ــُه اهلُل ِفــي الّنَ َکّبَ
َ َ
َیِتِهــْم أل

َ
ِبَوال

در  محّمـد  جـان  آن کـه  بـه  قسـم  فرمودنـد:  خـدا؟لص؟  »...رسـول  ترجمـه: 

گر انسـانی، خداوند را هزار سـال سـپس هزار سـال، در بین  دسـت اوسـت، ا

کنـد در حالی کـه والیـت ایشـان ]اوصیـای پیامبـر[ را  رکـن و مقـام عبـادت 

کـه باشـد، خداونـد او را بـه رو در آتـش خواهـد افکنـد«.  کـس  انـکار نمایـد، هـر 

هـزار سـال در ادبیـات آن روز، بـه معنـای بینهایـت اسـت!2 بنابرایـن معنـای این 

کنـد و مابیـن رکـن و مقـام  گـر انسـانی بینهایـت زندگـی  کـه ا عبـارت چنیـن می شـود 

یافت کند و بـاز آن را در بین  عبـادت کنـد. سـپس بـرای بـار دّوم عمـری بی نهایت در

رکـن و مقـام عبـادت کنـد، سـودی بـرای او نخواهد داشـت.

روایت چهارم: دو راهی نجات و هالکت

َمْفـُروُض َطاَعُتـُه َمـْن َجَحـَدُه 
ْ
َمـاُم ال ِ

ْ
ـا اإل : ِمّنَ

َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقـال

َ
متـن: »َعـْن أ

 آَدَم؟ع؟  
َ

 َقَبَض اهلُل َعّزَ َو َجّل
ُ

ْرُض ُمْنذ
َ ْ
ْو َنْصَراِنّیًا َو اهلِل َما ُتِرَك األ

َ
َماَت َیُهوِدّیًا أ

ثني عشر، ص۸۵. ئمة اإل ثر في النص علی األ کفایة األ  .1
مـــۀ طباطبایـــی ذیـــل آیـــۀ ۹۶  ـــرین قائـــل بـــم ایـــن معنـــا هســـتنّ. بـــرای نمونـــم، عالد ۲. غالـــب مفسد
ــر  ــول العمـ ...<، أي أطـ �ةٍ ڡزَ َس�زَ

ْ
ل
ئَ
ُ� ا َعّمَ ُ ْو �ی

َ
َ�ُ�ُهْم ل

ئَ
 ا

ُ
َوّ� َ ــی: >...�ی ــم دعالـ ــّ: »قولـ یسـ ــره می نو ــوره بمـ سـ

کنایـــة عـــن الکثـــرة و هـــو آخـــر مرادـــب العـــّد بحســـب الوضـــع اإلفـــرادي  لـــف  کثـــره، فاأل و أ
ـــة ألـــف و ألـــف  کعشـــرة آالف و مائ ـــر و الترکیـــب  ـــّ علیـــم یعبـــر عنـــم بالتکری عنـــّ العـــرب و الزائ
ــّ...«،  کنـ ــر  ــال عمـ ــزار سـ ــت دارد هـ ــا دوسـ ــك از آنهـ ــر یـ ــم هـ کـ ــا  ــا آنجـ ــی: »»... دـ ألـــف«؛ یعنـ
ــت،  ى اسـ ــیار ــم از بسـ کنایـ ــزار،  ــم هـ کلمـ ــت، و  ــر اسـ ــن عمـ ــال، طوالنی دریـ ــزار سـ ــور از هـ منظـ
ـــم  گان ـــردى اســـت، و بیـــش از آن اســـم جّا چـــون در عـــرب آخریـــن مرادـــب عـــّد از نظـــر وضـــع ف
نـــّارد، بلکـــم بـــا دکـــرار )هـــزار هـــزار( و یـــا درکیـــب )ده هـــزار و صـــّ هـــزار( دعبیـــر میشـــود. ]المیـــزان 
فـــي دفســـیر المـــرآن، ج 1، ۲۲۹؛ مشـــابم ایـــن معنـــا در: مجمـــع البیـــان فـــي دفســـیر المـــرآن، ج 1، 

]۳۲۳ ص 



درس نامۀ معرفت امام152

ـَك َو َمـْن 
َ
ِعَبـاِد َمـْن َتَرَکـُه َهل

ْ
ـی ال

َ
ـًة َعل ـی اهلِل ُحّجَ

َ
 َو ِفیَهـا ِإَمـاٌم  ُیْهَتـَدى  ِبـِه ِإل

َّ
ِإال

ـی اهلِل«.1
َ
ِزَمـُه َنَجـا َحّقًا َعل

َ
ل

کـه اطاعتـش واجـب اسـت  ترجمـه: »امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: آن امامـی 

کنـد، بـه آئیـن یهـود یـا بـه دیـن  کـس او را انـکار  از مـا خانـدان می باشـد. هـر 

نصـاری ]غیـر مسـلمان[ خواهـد مـرد. بـه خـدا سـوگند این زمیـن از روزى که 

کـه  کنـون، بـدون راهنمـا و پیشـوائی  خداونـد آدم؟ع؟ را قبـض روح فرمـود تـا 

کنـد و حّجت او بـر بندگانش باشـد نبوده. هر  مـردم را بـه سـوى خـدا رهبـرى 

ى او را تـرك کنـد هـالك خواهـد شـد، و هر کـس بـا او همراهی کند  کـس پیـرو

م قـرار 
ّ
گفتـه شـد را خداونـد بـر خـود حتمـی و مسـل نجـات یابـد. همـۀ آن چـه 

داده اسـت.

1. ثواب األعمال و عماب األعمال، ص۲۰۶.



153

ایمان و اسالم     

روایت اّول: تفاوت ایمان و اسالم

یَماِن ِ
ْ

ِم َو اإل
َ

ْسال ِ
ْ

ْخِبْرِني َعِن اإل
َ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟ أ

َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
 متن: »َعْن َسَماَعَة َقال

یَماَن  ِ
ْ

 ُیَشاِرُك اإل
َ

َم ال
َ

ْسال ِ
ْ

َم َو اإل
َ

ْسال ِ
ْ

یَماَن  ُیَشاِرُك  اإل ِ
ْ

 اإل
َ

 ِإّن
َ

 ُهَما ُمْخَتِلَفاِن َفَقال
َ
 أ

ْصِدیـُق  الّتَ َو  اهلُل   
َّ

ِإال ـَه 
َ
ِإل  

َ
ال ْن 

َ
أ َشـَهاَدُة  ُم 

َ
ْسـال ِ

ْ
اإل  :

َ
َفَقـال ِلـي  َفِصْفُهَمـا  ـُت 

ْ
َفُقل

یـُث َو  َمَواِر
ْ
ِکـُح َو ال َمَنا

ْ
ْیـِه َجـَرِت ال

َ
َمـاُء َو َعل ِبَرُسـوِل اهلِل؟لص؟ ِبـِه ُحِقَنـِت الّدِ

ـوِب ِمـْن 
ُ
ُقل

ْ
ُهـَدى َو َمـا َیْثُبـُت ِفـي ال

ْ
یَمـاُن ال ِ

ْ
ـاِس َو اإل ـی َظاِهـِرِه َجَماَعـُة الّنَ

َ
َعل

 
َ

ِم ِبَدَرَجٍة ِإّن
َ

ْسـال ِ
ْ

ْرَفـُع ِمَن اإل
َ
یَماُن أ ِ

ْ
َعَمـِل ِبـِه َو اإل

ْ
ِم َو َمـا َظَهـَر ِمـَن ال

َ
ْسـال ِ

ْ
ِصَفـِة اإل

َباِطِن 
ْ
یَماَن ِفـي ال ِ

ْ
 ُیَشـاِرُك اإل

َ
َم ال

َ
ْسـال ِ

ْ
اِهـِر َو اإل

َ
َم ِفـي الّظ

َ
ْسـال ِ

ْ
یَمـاَن  ُیَشـاِرُك  اإل ِ

ْ
اإل

َفـِة«.1 َقـْوِل َو الّصِ
ْ
َو ِإِن اْجَتَمَعـا ِفـي ال

ترجمـه: »سـماعه گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ عرض کـردم: بـه مـن خبـر ده آیـا 

اسـالم و ایمـان دو چیـز مختلفنـد؟ فرمودنـد: ایمـان شـریك اسـالم می شـود، 

کـن .  ولـی اسـالم شـریك ایمـان نیسـت. عرض کـردم: آن دو را برایـم وصـف 

خـدا؟لص؟  رسـول  تصدیـق  و  خـدا  یگانگـی  بـه  شـهادت  اسـالم  فرمودنـد: 

یختـن محفوظ ماند و زناشـوئی و میراث  کـه بـه سـبب آن خون هـا از ر اسـت 

1. الکافی، ج ۲، ص ۲۵.
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کننـد.  گـردد و جماعـت مـردم طبـق ظاهـرش رفتـار  بـر آن اجـرا 

 ولی ایمان هدایت است. آنچه در دلها از صفت اسالم پا بر جا می شود و عمل 

 به آن هویدا می گردد. پس ایمان یك درجه از اسالم باالتر است. ایمان در ظاهر شریك 

گـر چـه هـر دو در گفتـار و  اسـالم اسـت، ولـی اسـالم در باطـن شـریك ایمـان نیسـت، ا

گر چه گفتن شهادتین و تصدیق به توحید و رسالت از شرایط   وصف گرد آیند )یعنی ا

هر دو می باشد(«.

مـۀ مجلسـی در کتـاب مـرآة العقـول،1 دربارۀ ایمان و اسـالم به تفصیل 
ّ

نکتـه: عال

گفته است: سـخن 

کـه در بـاب ایمـان و اسـالم و حقایـق و شـروط  از مجمـوع آیـات و اخبـار فـراوان 

 آنهـا بـه دسـت ما رسـیده، بـر می آید که هر کدام از آنهـا اطالق های چندی در کتاب

کدام، فواید و ثمراتی مترّتب است.   و سنت دارد و بر هر 

نخسـتین معنـای ایمـان، مجمـوع عقاید حّقه و اصول پنجگانه اعتقای اسـت. 

ثمرۀ مترّتب بر آن در دنیا، امان از قتل و غارت شـدن اموال و اهانت به شـخصیت 

کـه به قتل یـا حّد یـا تعزیر  فـرد مؤمـن اسـت، مگـر اینکـه مرتکـب قتـل شـود یـا گناهـی 

منجـّر می گردد. 

در آخـرت نیـز، نتایجـی ماننـد صّحـت اعمـال، شایسـتگی ثـواب و پـاداش در 

کفری  ی، عدم خلود در دوزخ، اسـتحقاق عفو و شـفاعت در انتظار اوسـت. 
ّ
کل حّد 

کـه در برابـر ایـن ایمـان اسـت، دیگـر مسـلمانان بـه جـز شـیعه امامیـه را در بـر می گیـرد 

کـه همـۀ آنهـا دوزخی انـد، مگـر آنکـه مسـتضعف فکـری باشـند.2 

1. ج۷، ص 1۲۸-1۲۷.
کـم در  گفـت دعـّاد افـرادی  ز، می دـوان  ۲. بـا انحـراف مسـیر اسـالم از مسـیر اصلـِی آن دـا بـم امـرو
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معنـای دوم ایمـان، اعتقـادات حّقـه اسـت همـراه بـا واجباتی عملـی که وجوب 

کـه خداونـد در برابـر آنهـا هشـدار  گناهـان بـزرگ )کبیـره(  آنهـا از قـرآن بـر می آیـد و تـرک 

کـه نمـاز و روزه و  افـرادی اطـالق می شـود  بـر  کافـر  ایـن معنـا  دوزخ داده اسـت. در 

گفته انـد.  احکامـی ماننـد آنهـا را تـرک 

کـه مؤمن انـد _ زنـا و دزدی  کار و دزد _ در حالتـی  کـه زنـا در روایـات وارد شـده 

کـردن و عذاب  کـه سـزاوار خوار  نمی کننـد. ثمـرۀ ایمـان بـرای چنیـن فـردی آن اسـت 

در دنیـا و آخـرت نمی شـود. 

بـا انجـام تمـام واجبـات و  یـاد شـده اسـت همـراه  معنـای سـوم ایمـان، عقایـد 

تـرک تمـام محرمـات. ثمـرۀ ایـن ایمـان پیوسـتن چنیـن مؤمنـی بـه مقّربـان و حشـر بـا 

ی و باالتریـن درجـات معنـوی اسـت.  صّدیقیـن و فزونـِی پاداش هـای اخـرو

معنـای چهـارم ایمـان، مـوارد یادشـده اسـت همـراه بـا انجـام مسـتحبات و تـرک 

مکروهـات بلکـه تـرک مباحـات؛ چنانکـه در اخبـار صفـات مؤمـن آمـده اسـت. 

کـه بـه پیامبـران و جانشـینان راسـتین آنـان  در ایـن معنـا، ایمـان درجـه ای اسـت 

اختصـاص می یابـد. بـر اسـاس اخبـار فـراوان، آیاتی که در آنها لفـظ مؤمن بکار رفته، 

کـه ناظـر به ایـن معنای ایمان اسـت.  بـه ائمـۀ طاهریـن؟مهع؟ تأویـل شـده 

<1 وارد  و�زَ
ُ
ݣݣك �ݪِ

ݨْ ٰا َوُهمݨْ ُمسݒ
ّ
ِه ِال اللّٰ ْم �بِ

ُ ݩݧ هݧ ُ ݧ �ݨݨݧ َ ݩݩݩݒ �ݧ ْ كݨݧ
َ
ِم�زُ ا وݩݩݩئݨْ ݦݩُ همچنیـن در تفسـیر آیـۀ شـریفۀ >َومٰا �ی

 شده که تمام گناهان، بلکه توسل به غیر خدای سبحان، مصداق شرکی است که 

دسـتۀ مسـتضعفین فکری قرار می گیرنّ، کم نیسـت! و ای بسـا کم با آشـکار شـّن حمیمت، 
همگـی آنـان در مسـیر هّایـت الهـی قـرار بگیرنـّ.

رنـّ مگـر آنکـم ]بـرای او[ شـریک قـرار  1. یوسـف: 1۰۶؛ یعنـی: »و بیشترشـان بـم خـّا ایمـان نمی آو
می دهنـّ«.
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 در این آیه یاد می شود. ثمرۀ این ایمان آن است که مؤمن از خداوند امان می خواهد؛ 

آنگاه خداوند به امان او اذن می دهد، دعای او را رّد نمی کند. 

ــود،  ــالق می ش ــا اط ــه آنه ــری ب ــرار ظاه ــهادتین و اق ــن ش گفت ــر  ــًا ب ــالم، غالب ــا اس ام

 گرچــه بــا اذعــان قلبــی و اقــرار به والیت همراه نباشــد، چنانکه در گذشــته دیدیم. ثمرۀ 

 آن در دنیا به این صورت ظاهر می شود که مال و جان این مسلمان محفوظ می ماند، 

 پیوند ازدواج با او جایز می شــود و برای ارث بردن و ارث رســاندن شایســتگی می یابد.

و دیگر احکام ظاهری مسلمانان. 

امـا او بهـره ای از نجـات در آخـرت نـدارد. اسـالم عـالوه بـر تمـام معانـی ایمـان، بر 

کـه در ایـن صـورت، بـه معنـای استسـالم و  همیـن معنـای اخیـر نیـز اطـالق می شـود 

کامل اسـت.  انقیـاد 

نیـز می گوییـم: در مـورد آیـات و اخبـاری که اعمال را جزو شـروط ایمان می داند، 

وجوهی احتمال می رود: 

 احتمال اّول اینکه: بر ظواهر آن حمل شود و بگوییم که عمل، داخل در حقیقت

 ایمان است طبق برخی از معانی آن. 

احتمـال دوم آنکـه: ایمـان اصـل عقایـد باشـد ولـی تسـمیۀ آن بـه ایمـان مشـروط 

بـه اعمـال باشـد. 

احتمال سوم آنکه: به افزونِی ایمان و تفاوت آن در شدت و ضعف گفته شود. در 

 این حالت، اعمال به لحاظ کثرت و قلت، دستیابی به هر درجه ای از این درجات را 

 نشان می دهد. زیرا بی تردید شدت یقین در کثرت اعمال صالح و ترک مناهی خداوند 

دخالت دارد. در این زمینه در کتاب عین الحیاة نیز بسط سخن داده ایم.
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روایت دوم: ایمان در قرآن

امیـر مؤمنـان؟ع؟ در بخشـی از پاسـخ طوالنـی خـود به فردی که مّدعـی بود آیات 

قـرآن بـا یکدیگـر در تناقضنـد، در بحث مسـئلۀ ایمان و اسـالم می فرمایند:

لٰا  �زَ ِم�زٌ  ݨْ وئݧ مݦُ َوُهَو  الّ�ٰاِلحٰا�ةِ  ِم�زَ  ْل  َ ْعمݧ َ �ی �زݨݨْ  ݨݨَ ݧ مݧ >�زَ ــُه  
ُ
َقْول ــا  ّمَ

َ
أ »َو  اّول[:  ]بخــش  متــن 

 
َ

ٰى< 2 َفــِإّن ݩݩݧ ݧ ݧ دݧ َ ّمَ اْه�ةݧ
ُ ا �ݒ َل صٰاِلحݡً مݭِ

َ �زݨَ َوعݧ َ مݨݧ ٰا�بَ َوءاٰ �زݨْ �ة َ ݤ ِلمݧ ٰارݩٌ ّ زݧ ݡڡݨݧ
َ زݧ عݧ

َ
ݫٖى ل

زّ ــُه  >ِاَو�ݧ
ُ
...<1َو َقْول �زَ �ݣݣاٰ زݨْ �ݧ

ُ
 ك

اْســُم  ْیــِه 
َ
َعل َوَقــَع  َمــْن   

ُ
ُکّل ْیــَس 

َ
ل َو  ااِلْهِتــَداِء  َمــَع   

َّ
ِإال ُیْغِنــي   

َ
ال ــُه 

َّ
ُکل َذِلــَك 

ــَك  ِل
َ

َکذ ــَك  َکاَن َذِل ــْو 
َ
ــَواُة َو ل ُغ

ْ
ــِه ال ــَك ِب

َ
ــا َهل َجــاِة ِمّمَ َکاَن َحِقیقــًا ِبالّنَ ــاِن  یَم ِ

ْ
اإل

یــَن  ُمِقّرِ
ْ
ــاهلِل َو َنَجــا َســاِئُر ال ْوِحیــِد َو ِإْقَراِرَهــا ِب ــَع اْعِتَراِفَهــا ِبالّتَ َیُهــوُد َم

ْ
َنَجــِت ال

َ
ل

ُکْفــِر«.
ْ
ــِة ِمــْن ِإْبِلیــَس َفَمــْن ُدوَنــُه ِفــي ال َوْحَداِنّیَ

ْ
ِبال

،>...�ِ �ا�زَ ِلَسْع�یِ لا ُك�زْ ِم�زٌ �زَ اِلحا�ةِ َو ُهَو ُموئْ ْعَمْل ِم�زَ الّ�َ َ َم�زْ �ی  ترجمه: »اّما دو آیه: >�زَ

دى < عمــل صالــح فقــط  ّمَ اْه�ةَ
ُ  �ݒ

ً
َم�زَ َو َعِمَل صاِلحا

آ
ا�بَ َو ا اٌر ِلَم�زْ �ة

�زَّ عزَ
َ
ِىی ل

�زّ  و >َو اإِ

ــر  ــه ه ک ــت  ــور نیس ــد، و ایــن ط ــامان می یاب ــری[ س ــت پذی ــداء ]هدای ــا اهت ب

کــس نــام ایمــان بــر او آمــد شایســته نجــات و رهایــی باشــد. بــا اینکــه مرتکــب 

گونــه بــود بایــد قــوم  گــر ایــن  گردنکشــان شــده باشــد، ا کت بــار  اعمــال هال

ــا اینکــه اعتــراف بــه توحیــد داشــته و معتقــد بــه  یهــود نجــات می یافتنــد، ب

اهلل بودنــد. و نیــز ســایر یکتاپرســتان نیــز بایــد خــالص و رهــا می شــدند، از 

کفــر«. گرفتــه تــا دیگــران در  ابلیــس 

رد، در حالـی کـم ایمـان داشـتم  1. انبیـاء: ۹۴؛ یعنـی: »و هـر کـس چیـزی از اعمـال شایسـتم بجـا آو
باشـّ، کوشـش او ناسپاسـی نخواهّ شـّ؛

رد، و عمـل صالـح انجـام دهـّ، سـپس  کـم را دوبـم کنـّ، و ایمـان آو ۲. طـم: ۸۲؛ یعنـی: »و مـن هـر 
هّایـت شـود، می آمـرزم!«.



درس نامۀ معرفت امام158

گرو توحید و نبّوت و امامِت صحیح و پذیرفته است. نکته: نجات واقعی در 

مݨݨݦْ  ݩُ هݧ مٰا�زَ ی �ݫ ٖ ݫ ݢا اݭݫ ُسٓوݢ ٮبِ
ݨْ
ل مݩْ �یَ

َ
وا َوݠل ُ ݧ َم�زݧ �زَ ءاٰ �ی ٖ �ز

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

َن اهلُل َذِلَك ِبَقْوِلِه >ا متن ]بخش دوم[: »َو َقْد َبّیَ

واِهِهْم َو  �زْ
ئَ
ا ا �بِ

َم�زَّ
آ
وا ا

ُ
ال �زَ �ة �ی ِ �ز

َّ
< 1 َو ِبَقْوِلِه  >... ال و�زَ ُ ݧ دݧ َ ةݧ �ݧ ْ ْم�زُ َوُهمݨْ ُمهݧ اَ

ْ
ُ ال ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
َك ل ِ ݫ ݩݩݩئݫ ݧ �ݧ

ݡٓ ولٰ
ُ
ٍم ا

ْ
ل �زݦُ �بِ

 َشــْرُحَها َو ِمــْن َذِلــَك 
ُ

 َیُطــول
ُ

یَمــاِن َحــاالٌت َو َمَنــاِزل ِ
ْ

ُُهْم...< 2 َو ِلل وٮب
ُ
ل ِم�زْ �ةُ وئْ ْم �ةُ

َ
ل

َکَمــا  َســاِن  ِ
ّ
ــِب َو ِإیَمــاٍن ِبالل

ْ
َقل

ْ
ــِن ِإیَمــاٍن ِبال ــی َوْجَهْی

َ
ــْد َیُکــوُن َعل یَمــاَن َق ِ

ْ
 اإل

َ
ّن

َ
أ

ُهُم 
َ
ــْیِف َو َشــَمل ــا َقَهَرُهــْم ِبالّسَ ّمَ

َ
ــی َعْهــِد َرُســوِل اهلِل ل

َ
ُمَناِفِقیــَن َعل

ْ
َکاَن ِإیَمــاُن ال

وُبُهــْم«.
ُ
ــْم ُتْؤِمــْن ُقل

َ
ِســَنِتِهْم َو ل

ْ
ل

َ
ُهــْم آَمُنــوا ِبأ

َ
َخــْوُف َفِإّن

ْ
ال

وا  ُ ݧ َم�زݧ �زَ ءاٰ �ی ٖ �ز
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

ـــه: >ا ک ـــت  ـــهود اس ـــه مش ـــن آی ـــی در ای ـــه خوب ـــب ب ـــه: »و مطل ترجم

< و در ایـــن آیـــه: >ِم�زَ  و�زَ ُ ݧ دݧ َ ةݧ �ݧ ْ ْم�زُ َوُهمݨْ ُمهݧ اَ
ْ
ُ ال ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
َك ل ِ ݫ ݩݩݩئݫ ݧ �ݧ

ݡٓ ولٰ
ُ
ٍم ا

ْ
ل �زݦُ  �بِ

مݨݨݦْ ݩُ هݧ مٰا�زَ ی �ݫ ٖ ݫ ݢا اݭݫ ُسٓوݢ ٮبِ
ݨْ
ل مݩْ �یَ

َ
َوݠل

ُُهْم...< . ایمـــان حـــاالت و منازلـــی دارد  وٮب
ُ
ل ِم�زْ �ةُ وئْ ْم �ةُ

َ
واِهِهْم َو ل �زْ

ئَ
ا ا �بِ

َم�زَّ
آ
وا ا

ُ
ال �زَ �ة �ی ِ �ز

َّ
ال

کـــه ایمـــان دو  ـــرار اســـت   کـــه شـــرح آن طـــول می کشـــد. بخشـــی از آن از ایـــن ق

وجه دارد:

یکـی ایمـان بـه قلـب، و یکـی ایمـان به زبان. مثـال ایمان منافقین در زمان رسـول 

خـدا؟لص؟ وقتـی مقهـور شمشـیر شـده و ترسـیدند، به زبـان بود، نه با قلـوب و دلها«.

نکتـه: تفـاوت جـّدی بیـن ایمـان مؤمنیـن و منافقیـن، همانـا ایمـاِن مؤمنیـن بـه 

که منافقین خود را از آن محروم داشـته اند. از این  اوصیاء رسـول خداسـت. ایمانی 

رو، ایمانشـان ظاهـری اسـت و بـه دل راهـی پیـدا نمی کنـد.

ردنّ و ایمانشـان را بم سـتمی ]چون شـرک[ نیامیختنّ،  1. انعام: ۸۲؛ یعنی: »کسـانی کم ایمان آو
ایمنی ]از عذاب[ برای آنان اسـت، و آنان راه یافتگاننّ«.

ردیـــم و دل هایشـــان ایمـــان  گفتنـــّ: ایمـــان آو کـــم بـــم زبانشـــان  ۲. مائـــّه: ۴1؛ یعنـــی: »... چـــم آنـــان 
رده...«. نیـــاو
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ُمــوَر 
ُ ْ
َم األ

َّ
ّبِ َو َمــْن َســل ْســِلیُم ِللــّرَ ــِب ُهــَو الّتَ

ْ
َقل

ْ
یَمــاُن ِبال ِ

ْ
متــن ]بخــش ســوم[: »َفاإل

ــُجوِد ِلَدَم َو  َکَمــا اْســَتْکَبَر ِإْبِلیــُس َعــِن الّسُ ْمــِرِه  
َ
ــْم  َیْســَتْکِبْر َعــْن  أ

َ
ِلَماِلِکَهــا ل

ــْم َیْنَفــْع 
َ
َکَمــا ل ْوِحیــُد  ــْم َیْنَفْعُهــُم الّتَ

َ
ْنِبَیاِئِهــْم َفل

َ
َمــِم َعــْن َطاَعــِة أ

ُ ْ
ْکَثــُر األ

َ
اْســَتْکَبَر أ

ِف َعــاٍم َو 
َ

ْرَبَعــَة آال
َ
ــُه َســَجَد َســْجَدًة َواِحــَدًة أ

َ
ِویــُل َفِإّن ــُجوُد الّطَ ِإْبِلیــَس َذِلــَك الّسُ

ُة 
َ

ال  َتْنَفــُع الّصَ
َ

ِلــَك ال
َ

ِظــَرِة َفِلذ ْمِکیــِن ِمــَن الّنَ ْنَیــا َو الّتَ
ُ

ــْم ُیــِرْد ِبَهــا َغْیــَر ُزْخــُرِف الّد
َ
ل

.» َحــّقِ
ْ
َجــاِة َو ُطــُرِق ال ــی َســِبیِل الّنَ

َ
 َمــَع ااِلْهِتــَداِء ِإل

َّ
َدَقــُة- ِإال َو الّصَ

ترجمــه: »ایمــان قلبــی، تســلیم پــروردگار شــدن اســت. و هــر کــه امــور خــود را به 

مالــک خــود تســلیم کنــد از فرمانــش ســرپیچی نخواهــد نمود، مانند اســتکبار 

ابلیــس از ســجده بــر آدم. و بســیارى از اّمت هــا از فرمــان پیامبرشــان اســتکبار 

ــه آن  ک ــان  ــاد، همچن ــده نیفت ــد فائ ــچ مفی ــن رو، توحیدشــان هی ــده از ای ی ورز

کشــید،  کــه یکــی از آنهــا چهــار هــزار ســال طــول  ســجده هاى طوالنــی ابلیــس 

کــه از آن فقــط قصــد دنیاطلبــی و طلــب طــول عمــر  ســودى بــه او نرســاند، چــرا 

در دنیــا می خواســت. پــس بــه همیــن خاطــر هیــچ نمــاز و زکاتــی جــز بــا اهتــداء 

بــه راه نجــات و راههــاى حــّق، ســود و نفعــی نبخشــد«.

 نکته: ایمان منافقین _ که به امامت اوصیای نبی ایمان نمی آورند_ به کار ابلیس 

شباهت دارد.

َر ِعَبــاِدِه ِبَتْبِییِن آَیاِتِه َو ِإْرَســاِل ُرُســِلِه  >... 
ْ

متــن ]بخــش چهــارم[: »َو َقَطــَع اهلُل ُعــذ

ْرُضــُه ِمــْن َعاِلــٍم ِبَمــا 
َ
ــْم َیْخــُل أ

َ
...< 1 َو ل

ݦݩݩ
ِل٭ ُ سݨݧ َد اݠل�ݩُّ ْ عݧ ݨَ  �ب

�ةٌ َّ ِه ُح�ب ى اللّٰ
َ
ٰاِس َعل و�زَ ِلل�زّ

ُ
ݩَك ݧ ٰا �ی

ّ
ل ِل�ئَ

ــوَن َعــَددًا 
ُّ
َقل

َ ْ
ِئــَك ُهــُم األ

َ
ول

ُ
َجــاِة أ ــی َســِبیِل الّنَ

َ
ــٍم َعل ِ

ّ
َخِلیَقــُة َو ُمَتَعل

ْ
ْیــِه ال

َ
َیْحَتــاُج ِإل

1. نسـاء: 1۶۵؛ یعنـی: »... دـا مـردم را ]در دنیـا و آخـرت در برابـر خـّا[ پـس از فرسـتادن پیامبـران، 
تـی نباشـّ...«. عـذر و بهانـم و حجد
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ــَر ِمْثــَل َقْوِلــِه ِفــي 
َ

ّخ
َ
 ِلَمــْن َتأ

ً
ُهــْم َمَثــال

َ
ْنِبَیــاِء َو َجَعل

َ ْ
َمــِم األ

ُ
ــَن اهلُل َذِلــَك ِفــي أ َو َقــْد َبّیَ

ــِة ُموَســی >َو ِم�زْ  ّمَ
ُ
لٌ < 1َو َقْوِلــِه ِفیَمــْن آَمــَن ِمــْن أ ِل�ی

ا �ةَ
َّ
ل َم�زَ َمَعُ� اإِ

آ
َقــْوِم ُنــوٍح  >... َو ما ا

ــُث  ــی َحْی ّيِ ِعیَس ــَواِر ــي َح ــِه ِف و�زَ < 2 َو َقْوِل
ُ
ْعِدل َ ِ� �ی ِ َو �بِ

َح�ةّ
ْ
ال  �بِ

ْهُدو�زَ َ  �ی
�ةٌ ّمَ

ئُ
ْوِم ُمو�ی  ا �ةَ

ِه  زْ�ٰاُر اللّٰ �ݧ
َ
ْ�زُ ا حݨݧ

و�زَ �زَ ُّ ِر�ی واٰ حݨَ
ݨْ
ٰاَل ال ݦݩۖ �ة

ݩݩݩ
ِه٭ ى اللّٰ

َ
زْ�ٰاٖرٓی ِال �ݧ

َ
 ِلَســاِئِر َبِنــي ِإْســَراِئیَل >... َم�زݨݨْ ا

َ
َقــال

ُهــْم 
َ
َفْضــِل َفْضل

ْ
ْهــِل ال

َ
ُهــْم ُمْســِلُموَن أِل

َ
ّن
َ
< 3َیْعِنــي ِبأ ِلُمو�زَ ٰا ُمسݨْ �زّ

َ
ا ْد �بِ

َ هݨݧ
ݨْ ِه َواسݒ اللّٰ ٰا �بِ

َم�زّ ءاٰ

ــوَن«.  ّیُ َحَواِر
ْ
 ال

َّ
َجاَبــُه ِمْنُهــْم ِإال

َ
ِهــْم َفَمــا أ ّبِ ْمــِر َر

َ
 َیْســَتْکِبُروَن َعــْن أ

َ
َو ال

ترجمـه: »و خداونـد بـا تبییـن ایـن آیات و ارسـال رسـوالن، جـاى هیچ عذر و 

 بهانه اى را براى خالیق باقی نگذاشته. تا خالیق هیچ حّجتی پس از رسوالن 

گـروه خالـی نگذاشـته اسـت:  بـر خداونـد نداشـته باشـند، و زمیـن را از از دو 

کـه مـردم همـواره بـه آنـان نیازمندنـد و از سـوی دیگـر،  عاِلمانـی ]امامانـی[ 

کـه در پـِی جسـتِن راه نجـات، علـم الهـی را ]از امامـان معصـوم[ فـرا  کسـانی 

گیرنـد. اینـان همیشـه انـدک شـمارند.

و خداونـد ایـن مـوارد را در اّمتهـاى پیامبـران بیـان داشـته و آن را نمونـه ای بـراى 

ا 
َّ
ل َم�زَ َمَعُ� اإِ

آ
کـه دربـاره قـوم نـوح فرمـوده: >َو ما ا آینـدگان قـرار داده اسـت . ماننـد آیـه اى 

ٌة  ّمَ
ُ
کـه از قـوم موسـی بـدو ایمان آوردند: َو ِمْن َقْوِم ُموسـی  أ ٌل <، و نیـز دربـاره افـرادى  ِل�ی �ةَ

کـه در بـاره حواریـون عیسـی خطـاب بـه سـائر  ـوَن ، و آیـه اى 
ُ
َحـّقِ َو ِبـِه َیْعِدل

ْ
َیْهـُدوَن ِبال

ردنّ«. 1. هود: ۴؛ یعنی: »... و جز انّکی همراه او ایمان نیاو
۲. اعـراف: 1۵۹؛ یعنـی: »و از قـوم موسـی، گروهـی هسـتنّ کـم بـم سـوی حـق هّایـت می کننـّ؛ و 

بـم حـق و عّالـت حکـم می نماینـّ«.
گفتنــّ: مــا یــاران  یــون  کیاننــّ یــاران مــن بــم ســوی خــّا؟ حوار ۳. آل عمــران: ۵۲؛ یعنــی: »... 
ــکام او[  ــا و اح ــّا ]و فرمان ه ــر خ ــا در براب ــم م ک ــاش  ــواه ب گ ــم؛ و  ردی ــان آو ــّا ایم ــم خ ــم، ب خّایی

دســلیم هســتیم«.
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اهلِل َو  ا �بِ
َم�زَّ

آ
�اُر اهلِل ا �زْ

ئَ
ا ْح�زُ 

و�زَ �زَ ُّ َحواِر�ی
ْ
اَل ال ى اهلِل �ة

َ
ل اإِ �اِریی  �زْ

ئَ
ا بنـی اسـرائیل فرسـتاده: >َم�زْ 

ا ُمْسِلُمو�زَ <.
�زَّ
ئَ
ا َهْد �بِ

ْ اسݒ

  مطلب حضرت عیسی؟ع؟ این بود که معلوِم او گردد که کدامیك از قومشان، 

بـه فضیلت هـای اهـل فضـل اقـرار می کننـد و از فرمـان پـروردگار اسـتکبار نمی کنند. 

اّمـا تنهـا حوارّیـون جواب مثبـت دادند«.

کـه  نکتـه: در ایـن بنـد، امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه تبییـن یـک سـّنت الهـی می پردازنـد 

که خداوند متعال به  در اّمت های پیشـین نیز جریان داشـته اسـت. به این صورت 

کـه همـواره انـدک   واسـطۀ پیامبـران و جانشـینان راسـتین آنـان و پیـروان صادقشـان، 

 شمار بوده اند، حّجت را بر همگان تمام کرده است و در حقیقت، خود حّجت های 

الهی را محّل آزمایش و ابتالی اقوام قرار داده است.

ــاِد  ِعَبـ
ْ
ــی ال ـ

َ
ــَرَض َعل  َو َفـ

ً
ــال ْهـ

َ
ــِم أ ـ

ْ
ِعل

ْ
ــَل اهلُل ِلل ــْد َجَعـ ــم[: »َو َقـ ــن ]بخـــش پنجـ متـ

ْم... < 1 َو ِبَقْوِلـــِه  
ُ
ك ْمِ� ِم�زْ

ائَ
ْ
ولِىی ال

ئُ
ُسوَل َو ا ُعوا الّ�َ ِط�ی

ئَ
ُعوا اهلَل َو ا ِط�ی

ئَ
َطاَعَتُهـــْم ِبَقْوِلـــِه >...ا

ُهْم...< 2 ُ� ِم�زْ ُ�و�زَ �بِ
ݠݠٮزْ َْسٮةَ �زَ �ی �ی ِ �ز

َّ
َعِلَمُ� ال

َ
ُهْم ل ْمِ� ِم�زْ

ائَ
ْ
ولِىی ال

ئُ
لى  ا ُسوِل َو اإِ ى الّ�َ

َ
ل وُه اإِ

ُ
ْو َرّ�

َ
 >... َو ل

ُه 
َ
ل ِو�ی

ئْ
ا ُم �ةَ

َ
ْعل َ ــِه  >... َو ما �ی < 3  َو ِبَقْوِلـ �زَ �ی اِ��ةِ

َ
وا َمَع الّ� وا اهلَل َو ُكو�زُ �ةُ

ــِه  >... ا�ةَّ   َو ِبَقْوِلـ

ُبُیـــوُت 
ْ
ها...< 5 َو ال وا�بِ

ْ �ب
ئَ
و�ةَ ِم�زْ ا ݠݠٮیُ �بُ

ْ
وا ال �ةُ

ئْ
ِم...<4  >... َو ا

ْ
ِعل

ْ
ِىی ال

و�زَ ڡز اِس�زُ ا اهلُل َو الّ�َ
َّ
ل اإِ

کنیـّ و ]نیـز[ از پیامبـر و صاحبـان امـر خوددـان ]کـم  1. نسـاء: ۵۹؛ یعنـی: »... از خـّا اطاعـت 
کنیـّ...«. پیامبـر دارای ممـام عصمـت می باشـنّ[ اطاعـت  و چـون   ّ انـ بیـت  اهـل  از  امامـان 
کافی  گر آن را بم پیامبر و پیشـوایان _ کم قّرت دشـخیص  کم ا ۲. نسـاء: ۸۳؛ یعنی: »...در حالی 

گاه خواهنّ شّ...«. یشـم های مسـائل آ دارنّ_ بازگرداننّ، از ر
۳. دوبم: 11۹؛ یعنی: »... از )مخالفت فرمان( خّا بپرهیزیّ، و با صادقان باشیّ!«.

یل آن را، کسی جز خّاونّ و راسخان در علم نّانّ...«. ۴. آل عمران: ۷؛ یعنی: »... در صوردی کم دأو

یّ...«. ۵. بمره: 1۸۹؛ یعنی: »... و بم خانم ها از درهای آنها وارد شو
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ُ

ْوِصَیاُؤُهـــْم َفـــُکّل
َ
ْبَواُبَهـــا أ

َ
ْنِبَیـــاُء َو أ

َ ْ
ـــِذي اْســـُتوِدَعْتُه األ

َّ
ـــِم ال

ْ
ِعل

ْ
ِهـــَي ُبُیـــوُت ال

ْهـــِل ااِلْصِطَفـــاِء َو 
َ
ْیـــِدي أ

َ
ـــی َغْیـــِر أ

َ
َخْیـــِر َفَجـــَرى َعل

ْ
ْعَمـــاِل ال

َ
َمـــْن َعِمـــَل ِمـــْن أ

ـــُه 
ُ
ْهل

َ
ُعُهوِدِهـــْم َو َشـــَراِئِعِهْم َو ُســـَنِنِهْم َو َمَعاِلـــِم ِدیِنِهـــْم َمـــْرُدوٌد َو َغْیـــُر َمْقُبـــوٍل َو أ

ـــی >َو ما 
َ
ـــی َقْوِلـــِه َتَعال

َ
ـــْم َتْســـَمْع ِإل

َ
 ل

َ
یَمـــاِن أ ِ

ْ
ْتُهْم ِصَفـــُة اإل

َ
ُکْفـــٍر َو ِإْن َشـــِمل ِبَمَحـــّلِ 

لاهةَ  و�زَ الّ�َ �ةُ
ئْ
ا َ�ُسوِلِه َو لا �یَ اهلِل َو �بِ ُ�وا �بِ ٮزَُّهْم َك�زَ

ئَ
ا ا

َّ
ل اٮةُُهْم اإِ �ة �زَ ُهْم �زَ َل ِم�زْ �بَ

�ةْ �زْ �ةُ
ئَ
َعُهْم ا َم�زَ

  .»1 > ا َو ُهْم كاِرُهو�زَ
َّ
ل  اإِ

و�زَ �ةُ �زِ ݠݠٮزْ ُ ا َو ُهْم ُكسالى  َو لا �ی
َّ
ل اإِ

 ترجمه: »و خداوند در این آیه براى علم ]موهبتی خود[ افرادی را به طور ویژه

ُسوَل  ُعوا الّ�َ ِط�ی
ئَ
ُعوا اهلَل َو ا ِط�ی

ئَ
  برگزید و طاعت ایشان را بر همه واجب فرمود که: >ا

�زَ  �ی ِ �ز
َّ
َعِلَمُ� ال

َ
ُهْم ل ْمِ� ِم�زْ

ائَ
ْ
ولِىی ال

ئُ
لى  ا ُسوِل َو اإِ ى الّ�َ

َ
ل وُه اإِ

ُ
ْو َرّ�

َ
ْم <، و نیز: >َو ل

ُ
ك ْمِ� ِم�زْ

ائَ
ْ
ولِىی ال

ئُ
 َو ا

ا 
َّ
ل ُه اإِ

َ
ل ِو�ی

ئْ
ا ُم �ةَ

َ
ْعل َ �زَ <، و: >َو ما �ی �ی اِ��ةِ وا َمَع الّ�َ وا اهلَل َو ُكو�زُ �ةُ

ُهْم <، و: >ا�ةَّ ُ� ِم�زْ ُ�و�زَ �بِ
ݠݠٮزْ َْسٮةَ  �ی

ها<. وا�بِ
ْ �ب
ئَ
و�ةَ ِم�زْ ا ݠݠٮیُ �بُ

ْ
وا ال �ةُ

ئْ
ِم <، و: >َو ا

ْ
ِعل

ْ
 ڡزِىی ال

و�زَ اِس�زُ اهلُل َو الّ�َ

که به پیامبران سـپرده، و درهای آن خانه های،  مراد از بیوت، بیوت علم اسـت 

جانشـینان راسـتین یـا اوصیـای آنـان می باشـند. در نتیجـه، هـر عمـل خیـرى ماننـد: 

کسـانی غیر از برگزیدگان انجام  عهد و حدود و شـرائع و سـنن و معالم دین از طریق 

کفر هستند  شود همه و همه مردود است و پذیرفته نمی شود. و أهل آن  در جایگاه 

کـه می فرمایـد: >َو ما  گرچـه بـه نـام مؤمـن شـناخته شـوند. مگـر ایـن آیـه را نشـنیده اى 

ا َو ُهْم 
َّ
ل  اإِ

لاهةَ و�زَ الّ�َ �ةُ
ئْ
ا َ�ُسوِلِه َو لا �یَ اهلِل َو �بِ ُ�وا �بِ ٮزَُّهْم َك�زَ

ئَ
ا ا

َّ
ل اٮةُُهْم اإِ �ة �زَ ُهْم �زَ َل ِم�زْ �بَ

�ةْ �زْ �ةُ
ئَ
َعُهْم ا َم�زَ

كاِرُهو�زَ <؟!«. ُهْم  َو  ا 
َّ
ل اإِ و�زَ  �ةُ �زِ ݠݠٮزْ ُ �ی لا  َو  سالى  

ُ
ك

نکته: ضابطۀ اصلی در تشخیص حّجت الهی از مّدعیان دروغین این است که 

1. دوبـم: ۵۴؛ یعنـی: »هیـچ چیـز مانـع قبـول انفاقهـای آنها نشـّ، جـز اینکم آنها بم خـّا و پیامبرش 
رنـّ جـز با کسـالت، و انفـاق نمی کننّ مگر بـا کراهت!«. کافـر شـّنّ، و نمـاز بجـا نمی آو
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حّجت خدا به موهبت خداوند علمی الهی دارد که دیگران به آن دسترسی ندارند.

َجــاِة  ــی َســِبیِل الّنَ
َ
یَمــاِن ِإل ِ

ْ
ــِل اإل ْه

َ
ــْن أ ــِد ِم ــْم َیْهَت

َ
ــْن ل متــن ]بخــش ششــم[: »َفَم

َ�هةِ  حزِ اآ
ْ
ُه َو ُهَو ڡزِىی ال

ُ
َط َعَمل ْوِلَیاِئــِه َو >... َح�بِ

َ
ــْم ُیْغــِن َعْنــُه ِإیَماُنــُه ِبــاهلِل َمــَع َدْفــِع َحــّقِ أ

َ
ل

ْوا 
ئَ
ا َرا ّمَ

َ
ماٮزُُهْم ل �ی ُعُهْم اإِ �زَ ݠݠٮزْ َ ُك �ی ْم �یَ

َ
ل  اهلُل ُســْبَحاَنُه  >�زَ

َ
ِلــَك َقــال

َ
َکذ �زَ < 1َو  اِسِ��ی حز

ْ
ِم�زَ ال

 .»
َ

ــّزَ َو َجــّل ــاِب اهلِل َع ِکَت َکِثیــٌر ِفــي  ا 
َ

ا...< 2 َو َهــذ َس�ز
ئْ
ا �بَ

کــه ظاهــرًا اهــل ایمــان باشــد اّمــا بــه راه نجــات ]کــه  ترجمــه: »بنابرایــن هــر کــس 

گــردن ننهــد، ایمانــش بــه خــدا ســودى عایــدش  حّجت هــای الهــی هســتند[ 

کســی  نســازد زیــرا حــّق اولیــای خــدا را بــه جــا نیاورده انــد. عمــل خیــر چنیــن 

کــه  یانــکاران اســت. و چنیــن اســت  نابــود می شــود و در آخــرت در زمــرۀ ز

ا<، و از ایــن  َس�ز
ئْ
ا ْوا �بَ

ئَ
ا َرا ّمَ

َ
ماٮزُُهْم ل �ی ُعُهْم اإِ �زَ ݠݠٮزْ َ ُك �ی ْم �یَ

َ
ل خداونــد ســبحان فرمــود: >�زَ

مــوارد در قــرآن بســیار اســت«.

نکتـه: وقتـی خداونـد حّجتـی ارسـال می کنـد، آن حّجـت نظـام دیـن اسـت و از 

گـردن نهـادن بـه والیـت حّجـت  ایـن رو، خداونـد از هیچ کـس هیـچ  عملـی را بـدون 

خـود نمی پذیـرد.

َوّلَ  ݠݠٮةَ َ   >َو َم�زْ �ی
َ

 اهلُل َعّزَ َو َجّل
َ

َکَما َقال َیُة 
َ

َوال
ْ
ِهَداَیـُة ِهـَي ال

ْ
متـن ]بخـش هفتـم[: »َو ال

ا 
َ

ِذیـَن آَمُنـوا ِفـي َهـذ
َّ
و�زَ < 3 َو ال اِل�بُ عز

ْ
�بَ اهلِل ُهُم ال �زَّ ِح�زْ اإِ

وا �زَ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ُه َو ال

َ
اهلَل َو َرُسول

یانکاران خواهّ بود«. 1. مائّه: ۵؛ یعنی: »...اعمال او دباه می گردد؛ و در سرای دیگر، از ز
ـا هنگامـی کـم عـذاب مـا را مشـاهّه کردنـّ، ایمانشـان بـرای آنها سـودی  ۲. غافـر: ۸۵؛ یعنـی: »امد

نّاشت!...«.
۳. مائـّه: ۵۶؛ یعنـی: »و کسـانی کـم خـّا و رسـولش و مؤمنانـی ]چـون علـی بـن ابـی طالـب[ را بم 
سرپرسـتی و دوسـتی بپذیرنـّ ]حـزب خّاینـّ،[ و یمینـًا حـزب خـّا ]در هـر زمـان و همـم جـا[ 

زنّ«. پیرو
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ْوِصَیـاِء ِفـي َعْصـٍر 
َ ْ
ُحَجـِج َو األ

ْ
ِئـِق ِمـَن ال

َ
َخال

ْ
ـی ال

َ
ُمْؤَتَمُنـوَن َعل

ْ
َمْوِضـِع ُهـُم ال

ْ
ال

َبْعـَد َعْصـٍر«.

کـه در ایـن آیـه فرموده:  ترجمـه: »و هدایـت همـان والیـت اسـت، همـان طـور 

و�زَ <، و أهل ایمان  اِل�بُ عز
ْ
�بَ اهلِل ُهُم ال �زَّ ِح�زْ اإِ

وا �زَ َم�زُ
آ
�زَ ا �ی ِ �ز

َّ
ُه َو ال

َ
َوّلَ اهلَل َو َرُسول ݠݠٮةَ َ >َو َم�زْ �ی

کـه خداونـد عهـد رسـول خـدا؟لص؟  امامانـی هسـتند  آیـه، همـان  ایـن  در 

کـه امیـن مردمنـد و نسـل بـه نسـل،  را بـه ایشـان سـپرده، همـان حّجتهایـی 

جانشـینِی پیامبـر را عهده دارنـد«.

نکتـه: وقتـی هدایـت منحصـر در والیـت اهـل بیـت اسـت، پـس هـر راهـی غیـر از 

گمراهی اسـت. والیـت اهـل بیـت، 

ـَهاَدَتْیِن 
َ

ِة ِبالّش
َ
ِقْبل

ْ
ْهـِل ال

َ
ْیضـًا ِمـْن أ

َ
َقـّرَ أ

َ
 َمـْن أ

ُ
ُکّل ْیـَس 

َ
متـن ]بخـش هشـتم[: »َو ل

 
ُ

ـدًا َرُسـول  ُمَحّمَ
َ

ّن
َ
 اهلُل َو أ

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َکاُنـوا َیْشـَهُدوَن أ ُمَناِفِقیـَن 

ْ
 ال

َ
َکاَن ُمْؤِمنـًا ِإّن

اهلِل َو َیْدَفُعـوَن َعْهـَد َرُسـوِل اهلِل ِبَمـا َعِهـَد ِبـِه ِمـْن ِدیـِن اهلِل َو َعَزاِئِمـِه َو َبَراِهیـِن 

ْبَرَمـُه ِمْنـُه 
َ
ْقـِض ِلَمـا أ ِلـَك َو الّنَ

َ
َکَراَهـِة ِلذ

ْ
ـِه َو ُیْضِمـُروَن ِمـَن ال ـی َوِصّیِ

َ
ِتـِه ِإل ُنُبّوَ

و�زَ  ِم�زُ وئْ ُ َك لا �ی ِ
لا َو َر�بّ ـِه ِبَقْوِلـِه >�زَ َنـُه اهلُل ِلَنِبّیِ ُهـْم ِفیَمـا َقـْد َبّیَ

َ
ْمـِر ل

َ ْ
ِعْنـَد ِإْمـَکاِن األ

َو  �ةَ  ٮیْ
�زَ �ةَ ا  ِمّمَ  

ً
ا َحَ��ب ِسِهْم  �زُ �زْ

ئَ
ا ڡزِىی  ُدوا  حبِ

َ �ی لا  ّمَ 
ُ �ݒ ُهْم  �زَ ݠݠٮیْ َ �ب  �َ َ �ب َ سݒ ما  �ی �زِ ُموَك  ِ

ّ
َحك ُ �ی َح�ةَّی 

.»1>
ً
ما ْسِل�ی

�ةَ ُموا  ِ
ّ
َُسل �ی

گویـد مؤمـن باشـد.  کـه از أهـل قبلـه، شـهادتین   ترجمـه: »چنیـن نیسـت هـر 

 منافقین نیز شهادت به وحدانّیت خداوند و رسالت حضرت محّمد؟لص؟ 

 داده اند. و نیز پیمان پیامبر خدا را دربارۀ دین الهی و احکام آن و برهان های 

کم آنها مؤمن نخواهنّ بود، مگر اینکم در اختالفات  ردگارت سوگنّ  1. نساء: ۶۵؛ یعنی: »بم پرو
ری دـو، در دل خـود احسـاس ناراحتـی نکننـّ؛ ری طلبنـّ؛ و سـپس از داو  خـود، دـو را بـم داو

کامال دسلیم باشنّ«.  و 
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 نبّوتش در ظاهر پذیرفتند، نسبت به وصّی او در ظاهر ادای احترام کردند اّما در 
درون خـود، ناخشـنودی نسـبت بـه آن را پنهـان داشـتند و تصمیـم جـّدی 

کـه هـر زمـان امکانـی بـه دسـت آوردنـد، ایـن پیمـان را بشـکنند. گرفتنـد 

َك  ِ
لا َو َر�بّ گونـه بیـان فرمـود: >�زَ خداونـد متعـال ایـن مطلـب را بـه پیامبـرش بدیـن 

َو  �ةَ  ٮیْ
�زَ �ةَ ا  ِمّمَ  

ً
ا َحَ��ب ِسِهْم  �زُ �زْ

ئَ
ا ڡزِىی  ُدوا  حبِ

َ �ی لا  ّمَ 
ُ �ݒ ُهْم  �زَ ݠݠٮیْ َ �ب  �َ َ �ب َ سݒ ما  �ی �زِ ُموَك  ِ

ّ
َحك ُ �ی َح�ةَّی  و�زَ  ِم�زُ وئْ ُ �ی لا 

.»>
ً
ما ْسِل�ی

�ةَ ُموا  ِ
ّ
َُسل �ی

کامـل در مقابـل  نکتـه: امتحـان اصلـی منافقیـن و بلکـه تمامـی مـردم، تسـلیم 

پیامبـر و جانشـین پیامبـر اسـت.

�زْ  اإِ
 �زَ

ئَ
ُسُل ا ِلِه الّ�ُ �بْ

�ةْ ِم�زْ �ةَ
َ
ل ْد �زَ ا َرُسوٌل �ةَ

َّ
ل ٌد اإِ

متن ]بخش نهم[: »َو ِبَقْوِلِه  >َو ما ُمَ�ّمَ

 2 > ٍ �ة  َع�زْ َط�بَ
ً
ا �ة �زَّ َط�بَ ُ �ب

َ
ْ�ك �ةَ

َ
ْم< 1  َو ِمْثـِل َقْوِلـِه  >ل

ُ
ك ا�بِ

ْع�ة
ئَ
ْم َعلى  ا ݠݠٮةُ �بْ

َ
ل �ةَ َل ا�زْ �ةِ

ْو �ةُ
ئَ
 ما�ةَ ا

َبْعـَد  ْوِصَیـاِء 
َ ْ
َغـْدِر ِباأل

ْ
َمـِم ِفـي ال

ُ ْ
ُکـْم ِمـَن األ

َ
َکاَن َقْبل ُکّنَ َسـِبیَل َمـْن 

ُ
َتْسـل

َ
ْي ل

َ
أ

ْیِه 
َ
 ِإل

ُ
ِبّيِ َما َیُئول ی الّنَ

َ
 َو َقْد َشّقَ َعل

َ
ِکَتاِب اهلِل َعّزَ َو َجّل َکِثیٌر ِفي  ا 

َ
ْنِبَیاِء َو َهذ

َ ْ
 األ

لا  ْیـِه >...�زَ
َ
 ِإل

َ
ْوَحـی اهلُل َعـّزَ َو َجّل

َ
ـی َبَواِرِهـْم َفأ

َ
ـاُه َعل ُع اهلِل ِإّیَ

َ
ْمِرِهـْم َو ِإْطـال

َ
َعاِقَبـُة أ

�زَ <4«. ِ��ی كا�زِ
ْ
ْوِم ال �ةَ

ْ
ى ال

َ
َس َعل

ئْ
ا لا �ةَ ِهْم َحَس�ا�ةٍ ...< 3 َو >...�زَ �یْ

َ
ُسَك َعل �زْ َه�بْ �زَ

دزْ �ةَ

�زْ  اإِ
 �زَ

ئَ
ُسُل ا ِلِه الّ�ُ �بْ

�ةْ ِم�زْ �ةَ
َ
ل ْد �زَ ا َرُسوٌل �ةَ

َّ
ل ٌد اإِ

ترجمه: »و خداوند فرمود: >َو ما ُمَ�ّمَ

 ،> ٍ �ة  َع�زْ َط�بَ
ً
ا �ة �زَّ َط�بَ ُ �ب

َ
ْ�ك �ةَ

َ
ْم ...<، و نیز فرمود: >ل

ُ
ك ا�بِ

ْع�ة
ئَ
ْم َعلى  ا ݠݠٮةُ �بْ

َ
ل �ةَ َل ا�زْ �ةِ

ْو �ةُ
ئَ
ما�ةَ ا

یعنی راه همان اّمت هاى سابق، در خیانت به اوصیاء پس از انبیاء را ]به 

1. آل عمران: 1۴۴؛ یعنی: »محمّ فمط فرسـتاده خّاسـت؛ و پیش از او، فرسـتادگان دیگری نیز 
گـر او بمیرد و یا کشـتم شـود، شـما بم عمـب برمی گردیّ؟...«. بودنـّ؛ آیـا ا

یّ«. ۲. انشماق: 1۹؛ یعنی: »کم همم شما پیوستم از حالی بم حال دیگر منتمل می شو
ف بر آنان از دست نرود...«. ت دأسد ّد ۳. فاطر: ۸؛ یعنی: »... پس جانت بم خاطر ش

کافران غمگین مباش«. گروه  ۴. مائّه: ۶۸؛ یعنی: »... پس بر 
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سوء اختیار خود[ پیش خواهید گرفت، و از این موارد در قرآن بسیار است. 

کت قدم بر می دارند،  که اینان به سوی هال که خداوند به پیامبر خبر داد   زمانی 

لا  ایـن خبـر بـر پیامبـر دشـوار آمـد. از ایـن رو خـدای عـّز و جـل بـه او وحـی فرسـتاد: >�زَ

کاِفِریـَن<«.
ْ
َقـْوِم ال

ْ
ـی ال

َ
َس َعل

ْ
< ، و >َفـال َتـأ ِهْم َحَس�ا�ةٍ �یْ

َ
ُسَك َعل �زْ َه�بْ �زَ

دزْ �ةَ

نکتـه: تکـرار سرگذشـت پیشـینیان در قـرآن مجیـد، از بـاِب »بـه در می گوییـم تـا 

کـه مسـلمانان پیوسـته قـرآن را بخواننـد، در آن تدّبـر  دیـوار بشـنود«،1برای آن اسـت 

گذشـتگان بـه خطـا نیفتنـد.  کننـد و بـا پرهیـز از آزمـودِن آزموده هـای 

ا...< 2  ِلَك ِم�زْ ُرُسِل�زَ �بْ
ا ِم�زْ �ةَ �زَ

ْ
ْرَسل

ئَ
ْل َم�زْ ا

ئَ
ـُه  >َواْسا

ُ
ـا َقْول ّمَ

َ
متـن ]بخـش دهـم[: »َو أ

ِقِه 
ْ
ی َسـاِئِر َخل

َ
ـَة َعل ُحّجَ

ْ
ْوَجـَب ِبـِه ال

َ
اَهـا َو أ ِتـي آَتـاُه ِإّیَ

َّ
َنـا ال ا ِمـْن َبَراِهیـِن َنِبّیِ

َ
َفَهـذ

ِل 
َ
ِمل

ْ
َمـِم َو َسـاِئِر ال

ُ ْ
ـی َجِمیـِع األ

َ
 ِإل

ً
ـُه اهلُل َرُسـوال

َ
ْنِبَیـاَء َو َجَعل

َ ْ
ـا َخَتـَم ِبـِه األ ّمَ

َ
ـُه ل

َ
ّن

َ
أِل

ْنِبَیـاَء 
َ ْ
ـُه َیْوَمِئـٍذ األ

َ
ِمْعـَراِج. َو َجَمـَع ل

ْ
ـَماِء ِعْنـَد ال ـی الّسَ

َ
ـُه  اهلُل ِباالْرِتَقـاِء ِإل َخّصَ

وا  َقـّرُ
َ
أ َو  َبَراِهیِنـِه  َو  آَیاِتـِه  َو  ـوُه ِمـْن َعَزاِئـِم اهلِل 

ُ
ل ِبـِه َو ُحّمِ وا 

ُ
ْرِسـل

ُ
أ َمـا  َفَعِلـَم ِمْنُهـْم 

ْرِض ِمْن َبْعـِدِه َو َفْضِل 
َ ْ
ُحَجـِج ِفـي األ

ْ
ْوِصَیـاِء َو ال

َ ْ
ْجَمُعـوَن ِبَفْضِلـِه َو َفْضـِل األ

َ
أ

ُهْم 
َ
َفْضِل َفْضل

ْ
ْهِل ال

َ
ُموا أِل

َّ
ِذیَن َسـل

َّ
ُمْؤِمَناِت ال

ْ
ُمْؤِمِنیَن َو ال

ْ
ِه ِمَن ال ِشـیَعِة َوِصّیِ

َمِمِهْم َو َسـاِئِر 
ُ
َطاَعُهـْم َو َعَصاُهْم ِمْن أ

َ
ْمِرِهـْم َو َعـَرَف َمـْن أ

َ
ـْم َیْسـَتْکِبُروا َعـْن أ

َ
َو ل

َر«.3 
َ

ّخ
َ
ْو َتأ

َ
َم أ

َ
ْو َتَقـّد

َ
َمـْن َمَضـی َو َمـْن َغَبـَر أ

ا...<، از جمله دالئل  ِلَك ِم�زْ ُرُسِل�ز �بْ
ا ِم�زْ �ةَ �ز

ْ
ْرَسل

ئَ
ْل َم�زْ ا  ترجمه: »و اّما آیه: >َو ْس�ئَ

 و براهینـی اسـت کـه خداونـد فقـط بـه پیامبر ما، مرحمـت و عنایت نموده و 

ک اعنی واسمعی یا جاره. 1. ایا
کم پیش از دو فرستاده ایم بپرس...«. ۲. زخرف: ۴۵؛ یعنی: »و از پیامبرانی 

۳. اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص۲۴۹-۲۴۷.
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کـرده زیرا که چون  گونـه بـه وسـیلۀ این برهـان بر مردمان اتمام حّجت  بدیـن 

 حضرت حّق آن رسول را خاتم انبیاء گردانید، و فرستادۀ خود به تمام اّمتها 

و ادیان قرار داد، او را به سفر آسمانی معراج اختصاص داد. 

گـرد آورد. رسـول خـدا  در آن سـفر آسـمانی، تمـام انبیـاء را در محضـر حضرتـش 

کـه بـرای   دربـارۀ آن هـا و پیـام رسالتشـان و شـرایع الهـی و آیـات و براهیـن خداونـد 

گاه شد. آن ها همگی به فضیلت پیامبر و فضیلت جانشینان   اّمت ها آورده بودند آ

گاه شـد. هم چنیـن  کـه پـس از او بـه زمیـن می آینـد آ راسـتین او و حّجت هـای الهـی 

 فضیلت شیعیان و پیروان وصّی خود از مردان و زنان مؤمن را به خوبی شناخت. همان 

کـه فضیلـت خـود را به اهـل فضل ]معصومین[ سـپردند و در برابر اوامر آنان  مؤمنانـی 

کسـانی از اّمت هـای جانشـینان خـود را ]کـه بـه  یدنـد. پیامبـر، تمـام  اسـتکبار نورز

اختیـار خـود[ اطاعـت یـا عصیـان اهل بیت کردنـد و نیز گذشـتگان و آیندگان آن ها 

و پیشـینیان و پسـینیان آنان را شـناخت«.

 نکته: یکی از مهم ترین دستاوردهایی که سفر معراج پیامبر، برای هدایت مردم 

کید فراوان خداوند به اهمّیت امر والیت و امامت بود.1  داشت، تأ

1. در بـاب معـراج و سـفرهای آسـمانی رسـول خـّا؟لص؟ سـخن فـراوان اسـت کـم در ایـن مختصر 
گزارش هـای معتبـر و موثـق از ایـن  کـم  نگنجـّ. در این جـا دنهـا بـم ایـن نکتـم اشـاره می شـود 
سـفرهای منحصـر پیامبـر خـّا؟لص؟، گنجینـم ای ارزشـمنّ و بی بّیـل از حمایـق را در اختیار 
مـا نهـاده کـم رجـوع بـم آن هـا می دوانـّ بـم مـا در بهسـازی آییـن و منش زنّگـی مّد رسـانّ. البتم 
گاه سـایم گزارش هـای نامعتبـر از معـراج بـر بیان و قلم افتـاده و گاه بی دوجهی بم حمایق معتبر، 

ایـن فرصـت اسـتثنایی کمـال انسـانی را از مـا گرفتم اسـت. 
کتـاب »اللؤلـؤ الوهـاج فـی مناقـب امیرالمؤمنیـن لیلـم المعراج« نوشـتم »سـیّمحمّ معلم« در 
سـال 1۴۲۹/ 1۳۸۷ دوسـط کتابخانـم دخصصـی امیرالمؤمنیـن در مشـهّ ممّس منتشـر شـّ 
گـزارش از سـفرهای آسـمانی پیامبـر؟لص؟ در معـراج را بـر اسـاس 11۷  و در ۲۳۴ صفحـم، 1۸۵ 

رده اسـت. منبـع معتبـر از آثـار دانشـمنّان شـیعم و سـنی گرد آو
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به پایان آمد این دفتر، حکایت هم چنان باقی!

که عقل  یایی ناپیدا  کرانه است   فضائل اهل بیت عصمت و طهارات؟مهع؟، در

و علـم چـون مایـی، دسترسـی بـه آن نـدارد. آن چه شـیعه در راسـتای کسـب معرفت 

کوچـک بـرای تـر شـدن در  نسـبت بـه مقـام امـام، می کوشـد و می گویـد ، تالش هایـی 

یاسـت. این در

بـه فرمـودۀ حضـرت صـادق آل محّمـد؟لص؟، آن چـه از فضائـل اهـل بیـت؟مهع؟، 

تـا کنـون نقـل و یـا شـناخته شـده اسـت، بیـش از یـک ألـِف غیـر معطوفه نیسـت: 

ــِد اهلِل؟ع؟  ــي َعْب ِب
َ
ــی أ

َ
ــاُر َعل ّمَ ــٌل الّتَ َکاِم ــا َو  َن

َ
ــُت أ

ْ
: َدَخل

َ
ــال ــاٍط َق ــِن ِرَب ــَس ْب ــْن ُیوُن »َع

 
َ

ّن
َ
ــي أ َثِن

َ
 َحّد

َ
ــال ــْرُه َفَق  اْذُک

َ
ــال ٌن َفَق

َ
ــال ــٌث َرَواُه ُف ــَداَك َحِدی ــُت ِف

ْ
ــٌل ُجِعل َکاِم ــُه 

َ
 ل

َ
ــال َفَق

ــاٍب   َب
ُ

ُکّل  اهلِل؟لص؟ 
ُ

ــَي َرُســول ــْوَم ُتُوّفِ ــاٍب َی ــِف َب
ْ
ل

َ
َث َعِلّیــًا؟ع؟ ِبأ

َ
؟لص؟ َحــّد ِبــّيَ الّنَ

ــُت 
ْ
ــُت ُجِعل

ْ
َکاَن َذِلــَك. ُقل َقــْد 

َ
 ل

َ
ــِف َبــاٍب. َفَقــال

ْ
ل

َ
ــُف أ

ْ
ل

َ
ِلــَك أ

َ
ــَف َبــاٍب َفذ

ْ
ل

َ
َیْفَتــُح أ

ــُت 
ْ
ْو َباَبــاِن. َفُقل

َ
َکاِمــُل َبــاٌب أ : َیــا 

َ
ِفــَداَك! َفَظَهــَر َذِلــَك ِلِشــیَعِتُکْم َو َمَواِلیُکــْم؟! َفَقــال

ْو 
َ
 َبــاٌب أ

َّ
ــِف َبــاٍب ِإال

ْ
ل

َ
ــِف أ

ْ
ل

َ
ــُت ِفــَداَك! َفَمــا ُیــْرَوى ِمــْن َفْضِلُکــْم ِمــْن أ

ْ
ــُه: ُجِعل

َ
ل

 
َّ

ْن َتــْرُووا ِمــْن َفْضِلَنــا؛ َمــا َتــْرُووَن ِمــْن َفْضِلَنــا ِإال
َ
 َو َمــا َعَســْیُتْم أ

َ
 َفَقــال

َ
َباَبــاِن؟! َقــال

کامــل خدمــت امــام  گویــد: مــن و  ــٍة«؛1 یعنــی: »یونــس بــن ربــاط  ــَر َمْعُطوَف فــًا َغْی
ْ
ل

َ
أ

1. الکافي، ج 1، ص۲۹۷، ح۹.
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ــی  ــخص حدیث ــالن ش ــرد: ف ک ــرض  ــرت ع ــه حض ــل ب کام ــیدیم،  ــادق؟ع؟ رس ص

گفــت: رســول خــدا؟لص؟ در  کــن. عرض کــرد: او  کنــد، فرمــود: آن را بازگــو  روایــت 

روز وفاتــش بــه علــی؟ع؟ هــزار بــاب حدیــث کــرد و هــر بابــی مفتــاح هــزار بــاب بــود، 

کــه جمعــًا هــزار هــزار بــاب می شــد، فرمــود: آرى چنیــن بــود، عرض کــردم: آن بابهــا 

گاه گشــتند؟( فرمود:  براى شــیعیان و دوســتان شــما هم ظاهر شــد؟ )از آن علوم آ

کامــل! تنهــا یــك بــاب یــا دو بــاب آن ظاهــر گشــت. عرض کــردم: بنــا بــر ایــن، از  اى 

هــزار هــزار بــاب از فضــل شــما، جــز یــك یــا دو بــاب روایــت نشــده اســت؟ فرمــود: 

کنیــد؟ شــما از فضــل مــا جــز  کــه شــما از فضــل مــا چــه انــدازه روایــت  یــد  توقــع دار

یــك ألــِف غیــر متصــل روایــت نکرده ایــد«.

خــط کوفــی نــام خطــی از خطــوط اســالمی اســت کــه منســوب به شــهر کوفه اســت 

گرفتــه و توســعه یافته اســت. ألــِف معطوفــه، در  کــه در آن جــا شــکل  گفتــه می شــود  و 

کــه یــک ألــف  ــان انگلیســی اســت  ــه حــرف L  در زب ــوع از خــط، ألفــی شــبیه ب ایــن ن

کامــل محســوب می شــود. از ایــن رو، تعبیــِر »ألــف غیــر معطوفــه« تعبیــری از یــک ألــف 

ناقــص اســت.

یــم و بخواهیــم ألفــی معطوفــه کتابــت  گــر قلــم را روی کاغــذ بگذار کــه ا بدیــن معنــا 

کنیــم، قلــم در نیمــۀ کار متوقــف شــود.

ــا،  ــل مـ ــما از فضائـ ــد: شـ ــه فرمودنـ کـ ــود از فرمایـــش حضرتـــش  ــن روی، مقصـ بدیـ

کـــه مـــردم در مســـیر شـــناخِت  تنهـــا یـــک ألـــف غیـــر معطوفـــه شـــناخته اید، ایـــن اســـت 

یـــای عظیـــم  کوچکـــی از آن در  فضائـــل اهـــل البیـــت؟مهع؟، تنهـــا بـــه بخـــش بســـیار 

دست یافته اند. 

گفتـه نمانـد، آن چـه بـه انبیـاء عظـام؟مهع؟ در شـناخت مقامـات ائّمـۀ ُهـدی  نا



درس نامۀ معرفت امام170

رسـیده بـود و در بـاب آن مـورد آزمایـش واقـع شـدند، بـه مراتـب بیشـتر از آن  مطالبـی 

کـه بـه مـا تفّضـل فرموده انـد. اسـت 

ــاره،  گفتــن در این ب کــه چنیــن اســت، انســان می بایســت هنــگام ســخن  حــال 

 مراتــب احتیــاط رعایــت و از ارائــۀ هر آن چه به ذهن متبادر می شــود، خودداری شــود 

کــه هیــچ طمعــکارى در دســت یافتــن بــه آن طمــع نبندد:   کــه ایــن، جایگاهــی اســت 
ِکِه  َطاِمع...«. 1  َیْطَمُع  ِفي  ِإْدَرا

َ
»...َو ال

از ســویی بنــا بــه قاعــدۀ »هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مکانــی دارد«، دّقــت بــه 

 زمــان و مــکان و مخاطبــان، بــرای ارائــۀ همان مقدار از فضیلت هــای این خاندان که 

شناخته ایم، الزم و ضروری است.

کافــی و وافــی  کنــون، توّجــه   ســیرۀ علمــا و دانشــمندان شــیعۀ امامّیــه از دیربــاز تــا 

بــه ایــن نــکات مهــم بوده اســت. از این روســت که در آثار ایشــان، می بینیــم که هرگاه 

 مؤلــف ســخنی از خــود می نویســد، آن را بــا عباراتــی نظیــِر »شــاید چنیــن باشــد«، 

 »ممکن اســت چنین باشــد« و یا »بعید نیســت چنین باشد«، همراه می کند.پاره ای 

از اوقات نیز، در باب آن چه نمی داند، از ابراز عبارِت »نمی دانم« ِابایی ندارد. 

 چه بسیار ماجراهایی که در آن ها، علمای شیعه در عصر غیبت، برای دانستِن
 ایــن »نمی دانم«هــا، بــا توّســل و تمّســک بــه آســتان مقــّدس امام عصر خــود، صاحب 

کــرده و نســبت بــه ایــن آخریــن بــاِب علــم نبــِی مکــّرم،   الّزمــان؟ع؟، چاره جویــی 

کســاری نموده انــد. بــه دیگــر عبارت، عالمان شــیعی، راه رســیدن بــه »معارفی که  خا

باقی مانــده اســت« را، نــه فهــم و تــالش خــود و بلکــه، مســئلت از پیشــگاِه الهــِی اهــل 

1. من ال یحضره الفمیم، ج ۲، ص۶1۳.
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کــه تنهــا وارث انبیــاء و اوصیــای   بیــت و بــه ویــژه صاحــب العصــر؟ع؟ می دانســتند 

پیشین است.

کـــه از  یکـــِی غیبتـــی بـــه ســـر می بریـــم  کنیـــم، در دوران تار گـــر امـــروز، مـــا بـــاور  ا

ویژگی هـــای آن، ســـرگردانی در علـــوم حقیقـــی اســـت، بـــه حکـــم عقـــل بـــرای درایـــت و 

مان حقیقی معارف
ّ
 فهـــم کالم خـــدا و نیـــز احادیـــث آن بزگواران، از آنان بـــه عنوان معل

 الهی مدد بخواهیم. 

کنون، دو حرف از تمامِی علوم شناخته شده است:  که در آن، تا به ا دورانی 

ـــُم  َســـْبَعٌة َو ِعْشـــُروَن  َحْرفـــًا، َفَجِمیـــُع  َمـــا 
ْ
ِعل

ْ
: »ال

َ
ِبـــي َعْبـــِد اهلِل؟ع؟ َقـــال

َ
»َعـــْن أ

ـــِإَذا  َحْرَفْیـــِن، َف
ْ
َیـــْوِم َغْیـــَر ال

ْ
ـــی ال ـــاُس َحّتَ ـــْم َیْعـــِرِف الّنَ

َ
ُســـُل َحْرَفـــاِن، َفل ـــِه الّرُ َجـــاَءْت ِب

ـــاِس، َو َضـــّمَ  َهـــا ِفـــي الّنَ
َ

ــًا َفَبّث ِعْشـــِریَن َحْرفـ
ْ
َخْمَســـَة َو ال

ْ
ْخـــَرَج ال

َ
َقاِئـــُم؟ع؟ أ

ْ
َقـــاَم ال

ـــًا«؛1 یعنـــی: »علـــم، بیســـت و  ـــِریَن َحْرف ـــْبَعًة َو ِعْش ـــا َس َه
َ

ـــی َیُبّث ـــِن َحّتَ َحْرَفْی
ْ
ـــا ال ْیَه

َ
ِإل

ـــد، تنهـــا دو  ـــروز رســـوالن الهـــی آورده ان ـــه ام ـــا ب هفـــت حـــرف اســـت. همـــه آنچـــه ت

گاه قائـــم؟ع؟ قیـــام  حـــرف اســـت و مـــردم بیـــش از ایـــن دو حـــرف نمی داننـــد. هـــر 

ــر را بـــه اضافـــه آن دو حـــرف ارائـــه و در میـــان  کنـــد، بیســـت و پنـــج حـــرف دیگـ

مـــردم اشـــاعه و آمـــوزش می دهـــد«.

بـا عنایـت بـه ایـن روایـت شـریف و نیـز آن چـه گذشـت، معلوم می شـود که بشـر، 

یـدن بـه سـر چشـمۀ الهـِی آن  بـرای دسترسـی بـه علـوم حقیقـی، راهـی جـز دسـت یاز

نـدارد و هرگونـه تـالش خودسـرانه ای محکـوم بـه شکسـت اسـت.

کبـرای حضـرت خاتـم األوصیـاء،  گذشـت سـال ها از غیبـت  امـروز نیـز، پـس از 

1. مختصر البصائر، ص۳۲۰؛ بحار األنوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶ بم نمل از خرائج.
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از آن علـِم سـرریز  تـا  بلنـد می کنیـم  بـه سـویش  تمّنـا  حضـرت مهـدی؟ع؟، دسـِت 

شـده اش، قطـره ای بـر دامـان مـا بنشـاند و نهـال وجودمـان را سـیراب سـازد.

...«.1 و�بُ َمْص�بُ
ْ
ُمال

ْ
ِعل

ْ
،َوال ُصو�بُ َم�نْ

ْ
ُمال

َ
َعل

ْ
َهاال ُّ �ي

أَ
َكا �يْ

َ
اُمَعل

َ
ل »الّسَ

»... �ن دهوایعلِمس�ر�ي سش ص�ب �ن �ۀ ا�ن و،ای�نسش ��ت »سلام�ب

1. المزار الکبیر، ص۵۶۸.
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کتابخانــه آیــت  بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محّمــد؟لص؟، صفــار، محّمــد بــن حســن، قــم: 
اهلل مرعشــي نجفــي، 1404ق.

پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1381 ش.

عالمــه  آثــار  نشــر  مرکــز  تهــران:  حســن،  مصطفــوی،  الکریــم،  القــرآن  كلمــات  فــي  التحقيــق 
ش.  1385 مصطفــوی، 

تصحيح اعتقادات اإلمامية، مفید، محّمد بن محّمد، قم: کنگره شیخ مفید، 1414ق.

ــدر،  ــة الص ــران: مکتب ــی، ته ــاه مرتض ــن ش ــن ب ــد محس ــانی، محّم کاش ــض  ــي، فی ــير صاف تفس
1415ق.

تفسير عّياشي، عّیاشی، محّمد بن مسعود، تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق.

کوفــی، فــرات بــن ابراهیــم، تهــران: مؤسســة الطبــع و النشــر فــي وزارة  تفســير فــرات الکوفــي، 
1410ق. اإلســالمي ،  اإلرشــاد 

تفسير قمي، قمی، علی بن ابراهیم، قم: دار الکتاب، 1404ق.

التوحيد )للصدوق(، ابن بابویه، محّمد بن علی، قم: جامعه مدّرسین، 1398ق.

تهذیب األحکام، طوسی، محّمد بن حسن، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1365 ش.

ثواب األعمال و عقاب األعمال، ابن بابویه، محّمد بن علی، قم: الشریف الرضی، 1365 ش.

جامــع األخبار)للشــعيري(، شــعیري، محّمــد بــن محّمــد، نجــف: مطبعــة حیدریة، چــاپ: اول، 
بــی تــا.

جمــال األســبوع بکمــال العمــل المشــروع، ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، قــم: الشــریف الرضــي، 
.1302

خصائــص األئّمــه، شــریف الرضــی، محّمــد بــن حســین، مشــهد: آســتانة الرضویــة المقدســة، 
مجمــع البحــوث اإلســالمیة، 1406ق.

الخصال، ابن بابویه، محّمد بن علی،  قم: جامعه مدّرسین، 1362ش.

دادگری خداوند، طالعی، عبدالحسین، تهران: نیک معارف، 1396ش.

کتابخانــه عمومــی  الــّدر المنثــور فــی التفســير بالماثــور، ســیوطی، عبدالرحمــن بــن ابی بکــر، قــم: 
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حضــرت آیــت اهلل العظمــی مرعشــی نجفــی، 1404ق.

ديوان قاآنی، قاآنی شیرازی، تهران: امیرکبیر، 1336 ش.

ۀ حکومت اسالمی، ش 21، 1380 ش.
ّ
رابطۀ دين و دنيا، اسالمی نسب، محّمدعلی، مجل

رجال شيخ طوسی، طوسی، محّمد بن حسن، قم: جامعه مدّرسین، 1426ق.

رجال نجاشی، نجاشی، احمد بن علی، قم: جامعه مدّرسین، 1407ق.

روض الجنــان و روح الجنــان فــي تفســير القــرآن، ابو الفتــوح رازی، حســین بــن علــی، مشــهد: 
قــدس رضــوی، 1371 ش. آســتان 

روضــة المتقيــن فــي شــرح مــن ال یحضــره الفقيــه، مجلســی، محّمدتقــی بــن مقصودعلــی ، قــم: 
کوشــانبور، 1406ق. مؤسســه فرهنگــی اســالمی 

شــرح األخبــار فــی فضائــل األئمــة األطهــار؟مهع؟، ابــن حیــون، نعمــان بــن محّمــد، قــم: جامعــه 
1409ق. مدرســین، 

شــرح الکافــي األصــول و الروضــة، مازندرانــی، محّمــد صالــح بــن احمــد، تهــران: المکتبــة 
1382ق. یــع،  التوز و  للنشــر  االســالمیة 

شــرح نهــج البالغــة البــن أبــي الحدیــد، ابــن أبــي الحدیــد، عبــد الحمیــد بــن هبــة اهلل، قــم: 
1404ق. اول،  چــاپ:  مرعشــي،  اهلل  آیــت  کتابخانــه  انتشــارات 

صحيفه سجادیه، علی بن حسین؟امهع؟، تهران: سروش، 1375 ش.

صفات الشيعة، ابن بابویه، محّمد بن علی، تهران: زراره، 1380 ش.

عــدة الداعــي و نجــاح الســاعي، ابــن فهــد حلــی، احمــد بــن محّمــد، بیــروت: دار الکتــاب 
1407ق. العربــي، 

کتــاب فروشــی داوری، چــاپ: اول، 1385  علــل الشــرائع، ابــن بابویــه، محّمــد بــن علــی، قــم: 
ش / 1966 م.

عيون أخبار الرضا؟ع؟، ابن بابویه، محّمد بن علی، تهران: جهان، چاپ: اول، بی تا.

 عيـــون الحکـــم و المواعـــظ )لليثـــي(، لیثـــی واســـطی، علـــی بـــن محّمـــد، قـــم: دار الحدیـــث، 
1376 ش.
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الغديــر فــي الکتــاب و الســنة و األدب، امینــی، عبدالحســین، قــم: مرکــز الغدیــر للدراســات 
م.  1995  / ق   1416 اإلســالمیة، 

الغيبة )نعمانی(، نعمانی، محّمد بن ابراهیم، تهران: مکتبة الصدوق، 1397ق.

گــروه  فرهنــگ جامــع ســخنان امــام حســين؟ع؟ )ترجمــه موســوعة الکلمــات اإلمــام الحســين؟ع؟(، 
حدیــث پژوهشــکده باقرالعلــوم، قــم: معــروف، 1381 ش.

فرهنگ عميد، عمید، حسن، تهران: امیرکبیر، 1363 ش.

فرهنگ الروس، خلیل جّر، مترجم: طبیبیان، سید احمد، تهران: امیرکبیر، 1365 ش.

گــروه فرهنــگ و ادب بنیــاد پژوهشــهای اســالمی، مشــهد: آســتان قــدس  فرهنگنامــه قرآنــی، 
رضــوی بنیــاد پژوهشــهای اســالمی، 1372 ش.

َضيل بن َیسار، رّبانی سبزواری، ابوالحسن، مجله فرهنگ کوثر، ش 58، تابستان 1382.
ُ
ف

قاموس قرآن، قرشی بنابی، سید علی اکبر، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1371 ش.

قصــص األنبيــاء؟مهع؟ )للراونــدي(، قطــب الدیــن راونــدى، ســعید بــن هبــة اهلل، مشــهد: آســتان 
قــدس رضــوی، 1409ق.

الکافي، کلینی، محّمد بن یعقوب، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1407ق.

كامل الزیارات، ابن قولویه، جعفر بن محّمد، نجف اشرف: دار المرتضویة، 1356 ش.

الکشــف الوافــي فــي شــرح أصــول الکافــي، معین الدیــن شــیرازی، محّمــد هــادی بــن محّمــد، 
قــم: دار الحدیــث، 1430ق.

كفایة األثر في النّص علی األئمة اإلثني عشر، خزاز رازى، علی بن محّمد، قم: بیدار، 1401ق.

كمال الدين و تمام النعمة، ابن بابویه، محّمد بن علی،  تهران: اسالمیه، 1395ق.

كنزالعمــال فــی ســنن األقــوال و األفعــال، علی بــن حســام الدیــن المتقــی البرهــان الفــوری، بیروت: 
مؤسسة الرســالة، 1413ق.

اللؤلــؤ الوهــاج فــی مناقــب اميرالمؤمنيــن؟ع؟ ليلــه المعــراج، معلم، ســید محّمد، مشــهد: کتابخانه 
تخصصی امیرالمؤمنین؟ع؟، 1429ق.

لسان العرب، ابن منظور، محّمد بن مکرم، بیروت: دار الفکر للطباعة، چاپ: اول، بی تا.
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لغت نامۀ دهخدا، دهخدا، علی اکبر، تهران: دانشگاه تهران، 1377 ش.

قــم:  بــن مقصودعلــی،  فقیــه، مجلســی، محّمدتقــی  بــه شــرح  لوامــع صاحبقرانــی مشــهور 
1414ق. اســماعیلیان، 

مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن، طبرســی، ابوعلــی فضــل بــن حســن، بیــروت: دار المعرفــة، 
1408ق.

مجمع الزوائد، هیثمی، احمد بن حجر، قاهره: مکتبة القدسي، 1353ق.

المحاسن، برقی، احمد بن محّمد بن خالد، قم: دار الکتب اإلسالمیة، 1371ق.

مختصــر البصائــر، حلــی، حســن بــن ســلیمان بــن محّمــد، قــم: مؤسســة النشــر اإلســالمي ، 
1421ق.

مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول؟مهع؟، مجلســی، محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــی، تهــران: 
دارالکتــب اإلســالمیة، 1404ق.

المــزار الکبيــر )البــن المشــهدي(، ابــن مشــهدى، محّمــد بــن جعفــر، قــم: جامعــه مدرســین، 
1419ق.

مســائل علــّي بــن جعفــر و مســتدركاتها، عریضــی، علــی بــن جعفــر؟امهع؟، قــم: الموتمــر العالمــی 
لالمــام الرضــا، 1409ق.

مصباح الشریعة، منسوب به جعفر بن محّمد؟امهع؟، امام ششم؟ع؟، بیروت: اعلمی،  1400ق.

کفعمــی، ابراهیــم بــن علــی عاملــی، قــم: دار الرضــی  المصبــاح للکفعمــي )جنــة األمــان الواقيــة(، 
)زاهــدى(، 1405ق.

بیــروت: مؤسســة فقــة  بــن الحســن،  المتعّبــد، طوســی، محّمــد  المتهّجــد و ســالح  مصبــاح 
1411ق. الشــیعة، 

المصبــاح المنيــر فــی غریــب شــرح الکبيــر، فیومــی، احمــد بــن محّمــد، قــم: مؤسســة دار الهجــرة، 
1414ق.

 معانــي األخبــار، ابــن بابویــه، محّمــد بــن علــی، قــم: انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــۀ 
مدّرسین، 1403ق.
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معجم مقايیس اللغة، ابن فارس، احمد بن فارس، قم: مکتب اإلعالم اإلسالمی، 1404ق.

مفــردات ألفــاظ القــرآن، راغــب اصفهانــی، حســین بــن محّمــد، بیــروت: دار الشــامیة، 1412 ق 
/ 1992 م.

المقنعة، مفید، محّمد بن محّمد، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.

مکيــال المــکارم فــی فوائــد الدعــا للقائــم، اصفهانــی، ســید محّمدتقــی، قــم: مؤسســة اإلمــام 
1428ق. المهــدي؟ع؟، 

مــن ال یحضــره الفقيــه، ابــن بابویــه، محّمــد بــن علــی، قــم: انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــۀ 
مدّرسین، 1413ق.

مه، 1379ق. 
ّ

مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب مازندرانی، محّمد بن علی، قم: عال

مهج الدعوات و منهج العبادات، ابن طاووس، علی بن موسی، قم: دارالذخائر، 1411ق.

 الميزان في تفســير القرآن، طباطبایی، محّمدحســین، بیروت: مؤسســة األعلمي للمطبوعات،
 1390ق.

ــن  ــام أمیرالمؤمنی ــة اإلم ــان: مکتب ــی، اصفه ــاه مرتض ــن ش ــد ب ــانی، محّم کاش ــض  ــی، فی الواف
علــي؟ع؟ العامــة، 1406ق.

وســائل الشــيعة، شــیخ حــر عاملــی، محّمــد بــن حســن، قــم: مؤسســة آل البیــت؟مهع؟ إلحیــاء 
التــراث، 1409ق.

 الهدایــة فــي األصــول و الفــروع، ابن بابویه، محّمد بن علی، تحقیق: مؤسســة اإلمام الهادی؟ع؟،
 قم، مؤسسة اإلمام الهادی؟ع؟، 1384ق.


