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 یهنگارش و ارسال مقاله برای دو فصلنام یهنامشیوه

 «ی علوم قرآن و حدیثنامهدانش»

 

های علوم قرآن و حدیث و یا ی از عرصهکه در یکیابد ای انتشار میدر این دو فصلنامه، مقاله .1

 ای علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.رشتهمباحث میان

ه کی مقاله معذور است، مگر اینی ارسالی به زبان فارسی باشد. مجلّه از چاپ ترجمهمتن مقاله .2

 همراه نقد و تحقیق باشد.ترجمه 

 ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.ی ارسالی در نشریهمقاله .3

 ی فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشد.مقاله .4

 صفحه فراتر نرود. 22حجم مقاله از  .5

تایپ شده و فقط از طریق پست  wordی افی میان سطور و خوانا، با برنامهکی مقاله با فاصله .6

ثر بعد از کی به مجلّه ارسال شود، اعالم وصول پس از دریافت مقاله از همین طریق حداکترونیکال

 ده روز انجام خواهد گرفت.

ی مسئول مقاله، به همراه نشانی امل نویسنده یا نویسندگان، تعیین نویسندهکر مشخصات کذ .7

 ارگزینی ضروری است.کم کن حکبه همراه اس کعلمی هری یامل، شماره تماس و درجهک

استادیار  کتر از استادیاری باشد، انضمام اسم یپایین که نویسنده دارای مدرکدر صورتی  .8

 ضروری است. 

 های زیر باشد:مقاله باید مشتمل بر بخش .9

 ی اصلی، نتیجه و فهرست منابع.ها، مقدمه، بدنهلیدواژهکیده، کچ



 

 انگلیسی اسامی و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.درج معادل  .12

ی جلد و صفحه، در داخل ر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارهکارجاعات در داخل متن با ذ .11

 پرانتز درج گردد.

ی ن مقالهارد و از بازگردندادفصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ می .12

 دریافتی معذور است.

گردد و در این شود و پس از تأیید برای چاپ آماده میها بعد از ارزیابی اولیّه، داوری میمقاله .13

 صورت دو نسخه به نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد.

 های چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحّت نوشتارهای علمی نیز با مقاله .14

 هاست. آن

  

 نامهشیوه  

ها، سازی و چاپ مقالهمنظور سهولت ارزیابی، آمادهپژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به

 نند:کات ذیل را رعایت کن

 در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

 گردد؛وتاه و رسا درج کصورت ناظر به موضوع تحقیق باشد، به الف( عنوان مقاله:

ی علمی و سازمان ر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبهکذ ب( مشخصات نویسنده:

 وابسته الزامی است؛

ه نمایانگر شرح مختصر و کای گونهواژه به زبان فارسی و انگلیسی به152تا  122قریب به  یده:کج( چ

 ی بحث باشد؛های مهم نتیجهتهکهدف، ماهیت پژوهش و نجامعی از محتویات نوشتار شامل: بیان مسأله، 



ار کنند و که نقش نمایه و فهرست را ایفا میکلماتی کواژه از میان 6ثر تا کحدا ها:لیدواژهکد( 

 سازند؛ی را آسان میکترونیکوجوی الجست

 ترین مطالب مقاله. ی طبقه بندی محوریارائه ی مقاله:درختوارهه( 

های قبلی در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه ( مقدمه یا طرح مسأله:و

 صورت واضح اشاره شود؛پژوهش و ارتباط آنها با موضوع نوشتار به

 ات زیر ضروری است:کی اصلی مقاله رعایت ندر نگارش بدنه ی اصلی مقاله:ز( بدنه

بند( حاوی ) ه هر پاراگرافکای گونهبندی شده باشد، بهاست، پاراگرافه متن اصلی کی مقاله . بدنه1

 موضوع مشخص باشد. کی

 عنوان خاص قرار بگیرند. ک. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل ی2

ی منسجم لهکی مقاله از شاه مجموعهکتر قرار بگیرند، به نوعی لیک. هر دسته از عناوین، ذیل عنوان 3

 بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد. برخوردار

قرار داده شود. نقل »«( ) شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومهه مطلبی عیناً از منبعی نقل میک. در مواردی 4

 به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

 . هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.5

 زیر رعایت گردد:ات کر مرجع نک. در ذ6

 ر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا کبه جای ذ

نام خانوادگی مؤلف، سال ) شود:ر میکغیرمستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذ

است، باید  که نام خانوادگی مؤلف مشترکانتشار، شماره جلد و صفحه(. در صورتی 

سال، دو  که از شخص مورد نظر در یکاره قرار گیرد. در صورتیاسم وی هم مورد اش



 

اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف 

 صورت گیرد؛  کیکالفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تف

 صورت ل کر منبع بدین شکاثر استفاده شده است، ذ کنویسنده بیش از ی کاگر از ی 

 گیرد:می

ی ی صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارهنام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره) 

 صفحه(؛

  ه به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت به کدر صورتی

 گردد:آن دو اشاره می

ی خانوادگی، سال انتشار، شمارهی صفحه/ نام نام خانوادگی، سال انتشار، شماره) 

 صفحه(؛

 شود و با نفر آورده می کاثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی ی کاگر مؤلفان ی

 گردد.به سایر مؤلفان اشاره می« دیگران»ر واژه کذ

 

ه نویسنده آنها کترین مسایلی گیری از مهمبندی و خالصهلمه، حاوی جمعک222تا  122حدود هـ( نتیجه: 

 طور مستند شرح و بسط داده است.اش بهرا در مقاله

اش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب ه نویسنده در مقالهکهایی تب و مقالهک ی( فهرست منابع:

 رده است. ک

  

 روش تنظیم منابع 

 نام خانوادگی( تنظیم گردد.) الفباای جداگانه براساس حروف فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه



 تاب، نام مترجم/ مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان ک

 انتشار.

  ،ی مجله، سال انتشار.، نام مجله، شماره«عنوان مقاله»مقاله: نام خانوادگی، نام 

 اینترنتی. ، آدرس«نام مقاله»ی: نام خانوادگی، نام، کترونیکمنابع ال 

 ر شود و در صورت عدم کز یا مؤسسه، نام آن ذکمنابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مر

 شود.تألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می

  تابی»بدون ناشر(، ) «نابی»بدون محل نشر(، ) «جابی»عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ» 

 شود.بدون تاریخ( استفاده )
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 علم مدیریت 

 سخن مدیر مسئول() 

 احسان پوراسامعیل
 ن و حدیثآ قر  رتی علومکد 
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ُالعل ُم»ه فرمـود   کـ منقول است  ،امیرالمؤمنین علی$ ،از باب علم نبی#

دهُصیلَُعلیه ج
َ ُی 
َ
َُمنَُوَجدهُصالُوَُمنَُل

ٌ
. (۹۱۳، ص ۰۲ج  ،ابن ابی الحدید) «سلطان

ه منجر به اقتدار انسان در زندگی است؟ و زیر بنای نقشۀ کدام علم است کاما این 

 علمی هر فرد، شامل چه مشخصاتی است؟ 

ََ ُم»فرمایـد   الم$ میکامیر  ل
ْ
ل
َ
ُُِأ

ْ
ِعل 
ْ
لُکِبلُال

َ
لک]ل
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َ
َُصلح

َ
َعلى

ُُکنُِیَُِ
َ
ُل
َ
ن بجَ
َ
هُُِکَوُأ َِ َسلا

َ
آن رای انسان، ترین علم بالزمیعنی   (34آمدی، ) «َعْنُف

 ند.کبرایش روشن ا رراه نماید و فساد و تباهی  شه بر درستی دینکاست 

توان مـرزی در نظـر   برای علم نمی ،رو حقایق عالم هستی بسیار است از این

ُ»گرفت؛  م
ْ
ِع 
ْ
ُکال زٌ ْ ٌَُعظُِنز ُُی 

َ
ُیَل نزَ
ْ
ه علـم، گنجـی   کـ . تردیدی نیست (34ص همـو، ) «ف

ارآمـد داشـت چـه    کسب آن در زندگی، مـدیریتی  کتمام ناشدنی است اما باید در 

 ،را فراگرفت و تمام آن داشتتوان به آن احاطه به کآن است م بیش از وعله کاین

ُم»  رفته شـود آن فراگ ینوترکاز هر علمی نی بایسته است پس ِعل ْ
ْ
ُُال

َ
ُِملْنُکلأ م
َ
َُُن

ْ
ن
َ
أ
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َ ز
ُِبِهُخ

َ
ُا  ِ

 
َسَنهک َْ

َ
ُأ َ
ْ
 .(34 همو، ص) «ُِع 

 ه علـم، یـاد گـرفتن    کـ تـه ضـروری اسـت    کسب دانش، توجّه بـه ایـن ن  کدر 

ه کـ مطلب اسـت   که این فهم و درکردن آن نیست بلکهای علمی و حفظ گزاره

ه اهتمام آنان فقط حفظ کهایی بسیار انسانرساند، چه آدمی را به رشد و تعالی می
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ه کـ آیات و روایات است، امّا از وجدان معارف وحیانی محـروم هسـتند، در حـالی    

 هکـ دریافت معانی علم صحیح، ضامن حیات علمی فـرد و جامعـه اسـت، چـه این    

مُم» ْ
َ فز
ْ
ُیآُال

ْ
ِع 
ْ
ُال
م
 .(46ص همو،) «ة

اربرد کـ ه باید کست ا گردد و اینجاوقتی علم فهمیده شد، چراغ راهِ دانشور می

ُ» آن در زندگی نمایان شود، ِشدم ُی  م
ْ
ِع 
ْ
ل
َ
ُِبلُکا

م
غ
م
ُیْبل
م
َعَمل
ْ
غایلةُکَوُال

ْ
 ص همـو، ) «ال

؛ آری رسـاند نماید و عمل، تو را به منتهای مطلب میعلم، تو را راه می یعنی  (35

َُیَُوُانُ» نـد که انسان را عالم و او را مانـدگار مـی  کاین علم است  علاِمم
ْ
ل
َ
ُاکا

َ
ن

ُ
 
 عالم زنده است، اگرچه مرده باشد.یعنی ( 31 ص همو،) «میتا

در نتیجه از منظر دین، انسان مؤمن چهار نوع مدیریت علم را باید در زنـدگی  

 لحاظ بدارد 

 سب دانش قرار دهد.کهمواره زمانی را برای  .1

 سب دانش صحیح باشد.کوشش همیشگی وی ک .4

 وجدان مطالب باشد.به دنبال فهم و  .4

 ار گیرید.کهای علمی خود را در زندگی به یافته .3

را به امیـد دسـتیابی بـه علـم     « نامۀ علوم قرآن و حدیثدانش»چهارمین دفتر

 گشاییم به داللت ولیّ زمان، امام عصر$ می حقیقی

لمَُ» هم
 
ُِ ُُالل

ْ
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ْ
ْهِلُال

َ
ُأ
َ
ان
َ
 .(161 ص ،1 ج سیدبن طاووس،) «ِعْرف

 
 



 منابع
د، یالحد ی، شرح نهج البالغة البن أبد بن هبه اهللید، عبد الحمیالحد یابن أب .1

چاپ  ، قم  یالنجف یة اهلل المرعشیتبة آکم، میابراهمصحح  محمد ابوالفضل
 .ق 1363، اول

 ومىیق جواد  مصحح الحسنة، باألعمال اإلقبال ،موسى بن على طاووس، ابن .4
  .ش 1414 اسالمى، غاتیتبل دفتر اول، چاپ  قم اصفهانى،

، مصحح  لمکم و درر الکف غرر الحیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنیتم .4
 .ش 1444، ، چاپ اولغاتی  دفتر تبلتى، قمیدرا مصطفى

 
 



 

 



 

 
 45ـ12ت صفحا، 4931 پائیز و زمستان ،چهارم، شماره دوّمسال 
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 . مقدمه1

ی کترینِ اعتقادات اسالمی است. توحید در لغت به معنای یهای اعتقادی و ضروریتوحید، سرلوحۀ تعالیم و آموزه

ردن و یگانه شمردن است و در اصطالح به معنای یگانه دانستن خداوند در هر امری به خصوص در الوهیت است. ک

نند. توحید عملی نیز شامل اقسام فراوانی چون توحید در کلی نظری و عملی تقسیم میکلمان توحید را به دو قسم کمت

ه خود کهای توحید عبادی است شاخهنیز از زیر محبّتعبادت، توحید در استعانت، توحید در اطاعت و ... است. توحید در 

، غلیان دل است در مقام اشتیاق به لقاء محبّت(. 134، ص 1ش، ج  1496سعیدی مهر، ) از اقسام توحید عملی است

و عشق به محبوب حقیقی و اصیل  محبّتبه معنای تعلق  محبّت( و توحید در 1163ش، ص  1414سجادی، ) محبوب

ش،  1496مهر،  سعیدی) خداوند نباید محبوب واقع شود محبّتیعنی خداوند است و بدین معنا هیچ موجودی در عرض 

 (.134، ص 1ج 

وجود دارد. تمام موجودات در  محبّته در حیوانات و حتی موجودات جمادی نیز کها بلبر اساس آیات، نه تنها انسان

ن کحُ بِحَمْدَهِ وَلَ>تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیءٍ إِالَّ یسَبِّحال تسبیح و حمد خداوند هستند  

همۀ هستی و موجودات  فطری محبّت(. این تسبیح خود نشانگر 33سرا، األ) انَ حَلِیمًا غَفُورًا<کالَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ 

ه کس یا هر چیزی این شایستگی را ندارد کمحبوب حقیقی است و هر محبّتای از ها نشانهمحبّتتمام  به خداوند است.

 فطری انسان قرار بگیرد.  محبّتمتعلق 
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مالی کو تأمل در اوصاف  (133 -135ش، صص  1434باقریان موحد، ) امل مطلق استک، تنها شایستۀ محبّت

موحد حقیقی، در همۀ امور  سازد.آماده می محبّتهای موجودات دیگر زمینه را برای وصول به توحید در استیکخداوند و 

ه میل قلبی است و نشان از صدق اعتراف او به وحدانیت خداوند است، به توحید رسیده ک« محبّت»و مخصوصاً در 

و پیروی از غیر  کای دچار شرتاپرستی عجین شده است، در هیچ زمینهکه وجودش با یکسی کموحد واقعی و  .است

 ده است  نام بر که در آن از مصادیق شرکریم آیات بسیاری دارد کشود. قرآن خداوند متعال نمی

 ه شهوت خویش را خدای خود ساخته است؟!کای آن (. یعنی  دیده56القصص، ) >أفرأیت من أتّخذ إلهه هواه<

دیگر را به جای اهلل خدا ک(. یعنی  بیایید ... ی43آل عمران، ) >تعالوا ... ال یتّخذ بعضُنا بعضاً أرباباً من دون اهلل<

(. یعنی  به جای اهلل روحانیّون جامعۀ خویش را 41التّوبه، ) أربابا من دون اهلل<نسازیم؛ >اتّخذوا أحبارهم و رُهبانهم 

(. یعنی  ای 114المائده، ) خدا ساختند؛ >یا عیسی بن مریم أأنت قلت للنّاس أن اتّخذونی و أمّی إلهین من دون اهلل<

 رار دهید؟!ه من و مادرم را به جای اهلل خدا قکای عیسی بن مریم، آیا تو به مردم گفته

ای با دستور و فرامین او گاه در هیچ زمینهجوید، هیچپرستد و تنها از او یاری میه خدای متعال را میکسی ک

ق، ج  1369حر عاملی، ) «هل الدین إال الحب»  است دانسته شده محبّتاساس دینداری،  ،در روایاتند. کمخالفت نمی

أفضل الناسِ مَن عَشِقَ »است   محبّته عبادتشان بر اساس کاند شدهسانی معرفی کو برترین مردم  ) 111، ص 14

، پرچمداران توحید در &ائمه اطهارو (  34 ، ص4 جق، 1361 لینی،ک) «العبادةَ فَعانقها و أحَبَّها بقَلبه و باشَرَها بجَسَدِهِ

در  رفتن ـ یا در موقع ـ از صفین ه در بازگشتکنقل شده  $از امام علیاند. ورزی با خدای متعال بودهو عشق محبّت

از  که اشکاز زمین برداشتند و بوییدند و در حالی  کربال پیاده شد و نماز خواندند و بعد از نماز، مشتی خاکزمین 

 بَعدَهُمانَ قبلُهُم و ال یَلحَقُهُم مَن کیَسبَقُهُم مَن  ابٍ مصارعُ عشاقٍ شُهَداءُ الکمناخُ ر» فرمودند  ،ریختچشمانشان می

خوابانند. اب خالی نموده و شترهای خود را میکه سوارانی پا از رکاینجا محلی است یعنی   (.495، ص 31همان، ج )

در این مقاله  .رسندگیرند و آیندگان به آنان نمیها پیشی نمیه گذشتگان بر آنکاق و شهدایی است ا قتلگاه عشّجاین
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رده و هدف از کرا به عنوان قسمی از اقسام توحید در آیات و روایات بررسی  محبّتدرصدد آن هستیم مبانی توحید در 

 باشد. در آیات قرآن و سیره ائمۀ معصومین& می محبّتنشان دادن توحید در  این مقاله،

ه ک( یعنی  ای پسران آدم، مگر از شما پیمان نگرفتیم 46یس، ) م یا بنی آدم أن ال تعبدوا الشیطان<ک>ألم أعهد الی

  شیطان را نپرستید؟!
 

 محّبت. تعریف توحید در 2

توحید، فرمانِ اقرار به وحدانیت خداوند  ۀاول سور ۀتا دانستن خداوند است. آیکتوحید در لغت به معنای اعتقاد به ی

 ذیل مدخلمحمّد معین،  ردن آمده است.ک. در فرهنگ لغت فارسی، توحید به معنای یگانه <قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ>دهد می

مترجم فارسی  .(513 ، ص1 ، ج1434معین، ) ردنکردن، یگانه کتا کیاقرار به یگانگی خداوند،  ست نوشته ا« توحید»

، 1431ریگی، ) ردکرا تنها و یگانه  او«  وحّد، یوحّد، توحیداً »اند  نوشته« وَحَـد»فرهنگ مشهور المنجد نیز، ذیل مدخل 

 .(4151، ص 4ج 

به خدای ) ردکتوحیداً اهلل  خدای را توحید  ـ یگانه، وَحَّدَ ـ فارسی، آمده است  الوحد  تنها ـ عربیدر فرهنگ ابجدی 

وحد( با ) لمه در اصلکاست. این  نفر کی و یکریشه توحید، اَحَدَ به معنای ی. (913، ص 1415مهیار، ) (یگانه ایمان آورد

>إِذا  نفر است  کى و یکدر این صورت بمعنى ی و شوداستعمال میه اسم کى آنکی است  واو است و داراى دو استعمال

ه در سیاق نفى واقع کدیگری اینو  .ی از شما فرا رسیدکه مرگ یکهنگامی  (. یعنی 136البقره، ) <مُ الْمَوْتُکحَضَرَ أَحَدَ

ه س جز بکبه هیچ. یعنی  (164 ،بقرهال) بِإِذْنِ اللَّهِ<>وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا  مثل .ندکعموم می ۀه افادکشود می

ى از صحابه در وقت دعا به دو انگشت به که یکند کاثیر در نهایه نقل میبنازنند. آن سحر ضرر نمیۀ واسطه اذن خدا ب

ه تو کیی خدان، کانگشت اشاره  کن. یعنى با یکى کی ،نکى کاحّد احّد  ی# فرمود  حضرت رسول .ردکخدا اشاره می

 .(43 ، ص1 جق، 1314، قرشی بنایی) ى استکخوانى یاو را می
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 ر شده است کذ محبّتاما در اصطالح چند معنای متفاوت برای 

حب، نقیض (. 414، ص 1415مهیار، ) حبّ به معنای دوست داشتن، خواستن و میل به چیزی است ۀاز ریش محبّت
را اسم برای حب  محبّت. در لسان العرب، نیز در لسان عرب به همین معناست ـ حاء سرکبه ـ  بغض است و وداد و حِب

ابن منظور، ) «  الودادُ و المَحَبَّةُ  نَقِیضُ البُغْضِ؛ و الحُبُالحُبُ»از واژه حبّ گرفته شده است   محبّترده است. کمعرفی 
اما در اصطالح چند معنای متفاوت برای  .(93ص  ،4ج ق، 1314قرشی بنایی، ؛ 439- 491، صص 1ق، ج 1314
 ر شده است کذ محبّت

راغب ) «المحبة ارادة ما تراه او تظنه خیرا»ند  کرا به اراده تفسیر می محبّتراغب اصفهانی ابتدا  اراده  .1

 نیست.  محبّتای ابلغ از اراده است ولی هر اراده محبّتگوید  (. ولی در ادامه می413ق، ص 1314اصفهانی، 

رده و در قاموس نیز کر کهمچنین راغب در مصدر استحباب ـ استحبّه  احبّه ـ معنای طلب، ذ طالب، اختیار  .4

، ص 4ق، ج 1314قرشی بنایی، ) «یعنى  خواست آن را دوست بدارد«. ءاستحبّ الشّى»همین آورده شده  

طلب( ) به معنای ایثار، محبّت(. طبرسی نیز مصدر استحباب را از 415ق، ص 1314؛ راغب اصفهانی، 94

 (.443، ص 4، ج 1411طبرسی، ) دانسته است
را عبارت از  محبّترودبارى اند؛ برگزیده محبّتگروهی نیز معنای معیت و موافقت را برای  معیت و موافقت  .4

، محبّت»(. در رساله قشیریه نیز چنین آمده است  1165، ص 4ش، ج 1414سجادی، ) داندموافقت می

  (.599و  544ص صق، 1435قشیری، ) «باشد به شاهد و غایبموافقت حبیب 

ه کاست، عبارت است از ابتهاج به شیء موافق اعم از این محبّتو آنچه مرادف  محبّت»گوید  مالصدرا نیز می

 (.114ش، ص 1453صدرالمتألهین، ) «عقلی باشد یا حسی حقیقی باشد یا ظنی

دوستی بنده  اند اوامر و نواهی او( دانسته) به خداوند را به معنای اطاعت از خدا محبّتبعضی معنای  اطاعت  .3

اسفراینی، ) ندکند و رضای وی را جوید و قصد موافقت امر و نهی وی که او را اطاعت کبه خدا این است 

دانند، یخدا را اطاعت او م محبّته منظور از کسانی کعالمه طباطبایی، نظر اما  (.433، ص 1ش، ج 1415
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را وصفی شهوانی  محبّته کو سخن گروهی  داندبرای خداوند را حقیقی می محبّتند. وی استعمال کرد می

 (. 411-414، صص 1ش، ج 1413طباطبایی، ) داند.گیرد را باطل میه به ماده و مادیات تعلق میکدانند می

 

 از منظر قرآن و روایات محّبت. توحید در 3

بار در  93(. اما مشتقات آن 49طه، ) «محبةً منی کو القیت علی»ار رفته است  کبار به  کدر قرآن تنها ی محبّت

 و ... (. 19؛ النّور، 163؛ التّوبه، 133؛ آل عمران، 53؛ المائده، 145  البقره، کن) ریم آمده است کقرآن 

ار نرفته است و استعمال آن در قرآن کآن نیز به م است و در قرک« حَبَّ یُحبُّ»اربرد فعل ثالثی مجرد از ماده ک

ریم استعمال شایع را اختیار کاستحبّ ـ حبّب( است و قرآن ) احبّ ـ یحبّ( و از باب استفعال و تفعیل) بیشتر از باب افعال

 الْمُحْسِنِینَ< یحِبُ ؛ >إِنَّ اللَّهَ(54القصص، ) نَّ اللَّهَ یهْدِی مَنْ یشاءُ<کوَ ل أَحْبَبْتَ ال تَهْدِی مَنْ کرده است. مثل >إِنَّک

 (.94، ص 4ق، ج 1314قرشی بنایی، ) (44البقره، ) (؛ >إن اهلل یحب التوابین و یحب المطهرین<195البقره، )

و  محبّته توحید را با کند، بلکمطرح نمی کمسأله نظری خش کهای فلسفی، توحید را به عنوان یتابکقرآن مانند 

ه کاست محبوبى  خداوند،چشاند. امر عاطفی است، عجین نموده به صورت شربت گوارایی به انسان می که یکشش ک

به خداوند  محبّتها با بینش و گرایش توحیدی و تمام انسان. فطرت داندریم وى را محبوب حقیقى و اصلى مىکقرآن 

پرورش  های اوقرار گرفتن در والیت خاصه و تسلیم در برابر فرمان ۀه باید در سایکشده است  و تعالی آفریده کتبار

باً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلین<. یعنی  کوْک فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهِ اللَّیلُ رَأىسوره االنعام  > 14طبق آیۀ  .یابد

رد، گفت  کن پروردگار من است و آنگاه چون غروب ای»اى دید. گفت  ند، ستارهکپس چون شب بر او پرده اف

ه غیر از خداوند هر کیابد ند و میکوت عالم نظر میکحضرت ابراهیم$ در مل«. نندگان را دوست ندارمکغروب»

هم باید به  محبّتشود و این نشان داده می محبّتبینی چیزی فانی است. در این آیات به زیبایی اساس زندگی و جهان

امالً عقلی در حب کپرستان حضرت از برهانی محبوب الیزال تعلق بگیرد. در داستان مبارزه حضرت ابراهیم$ با بت
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شش و هدف نهایی همه ک(. 439-456، صص 1ش، ج 1413  طباطبایی، کن ) رده است.کهمتا استفاده پروردگار بی

 دارده رب و مدبّر انسان است گام بر میکست، به سمت خداوند چیز، خدای سبحان است. عبد، چون مربوب و مدبَّر ا

 (.434، ص 46همان، ج )

ه بعضی از آیات به صورت کاشاره شده است  محبّتدر آیات فراوانی به طور صریح و یا به طور ضمنی به توحید در 

 شود  نمونه آورده می

 

 میثاق عهد ألست، محّبت( 1

 م قالوا بَلی شَهِدنا...<کمِن بنی آدمِ مِن ظُهُرِهِم ذُرِّیَّتَهُم و أشهَدَهُم علی أنفُسِهِم أ لَستُ بِربِّ ک>و إذ أخذ ربُّ

ه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریّۀ آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ک(. یعنی  و هنگامی 114األعراف، )

   بلی گواهی دادیم. ه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتندکساخت 

ور، معروف به آیۀ میثاق و پیمان الهی است. بنا بر روایات مشهور خدای متعال تمام ذریۀ آدم$ را به کآیۀ مذ

نده در عالمی قبل از عالم دنیا از صلب وی خارج ساخت و بر وحدانیت خود و پیامبری حضرت کصورت ذرّاتی پرا

ش،  1444  حسینی همدانی، کن) و همچنین بنا به روایات متواتر، بر والیت ائمۀ اطهار& پیمان گرفت #محمد

ه خدا کسانی که از ک(. و در حدیثی از امام محمد باقر$ نیز منظور از این آیه را اقرار به توحید خوانده 344ص 

انَ مَا أَحَبَّ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ کلَقَ الْخَلْقَ فَخَلَقَ مَنْ أَحَبَّ مِمَّا أَحَبَّ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَ»داشته اخذ شده است  دوستشان می

عَثَ انَ مَا أَبْغَضَ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ طِینَةِ النَّارِ ثُمَّ بَعَثَهُمْ فِی الظِّلَالِ فَقُلْتُ ثُمَّ بَکطِینَةِ الْجَنَّةِ وَ خَلَقَ مَنْ أَبْغَضَ مِمَّا أَبْغَضَ وَ 

رَ بَعْضٌ ثُمَّ دَعَوْهُمْ إِلَى کیینَ فَأَقَرَّ بَعْضُهُمْ وَ أَنْمِنْهُمُ النَّبِیینَ فَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ... ثُمَّ دَعَوْهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِالنَّبِ

ه دوستان خود را کخدای عزّوجل خلق را آفرید به این نحو »یعنی  «. رَهَا مَنْ أَبْغَضَکوَلَایتِنَا فَأَقَرَّ بِهَا وَ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ وَ أَنْ

داشت و ه دشمن میکبهشت بود و دشمنانش را از چیزی آفرید  که آن را دوست می داشت و آن خاکاز چیزی آفرید 
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رد. انبیاء ایشان را به کا با ایشان مبعوث رد. ... سپس انبیاء رکگاه هر دو فریق را در ظالل مبعوث جهنم بود. آن کآن خا

ردند و به خدا سوگند کار، آنگاه ایشان را به والیت ما دعوت کردند و بعضی انکردند. ... بعضی اقرار کاقرار به خدا دعوت 

ق، ج 1361لینی، ک) «داشته خدا دشمنشان میکردند کار کسانی انکداشت و ه خدا دوستشان میکردند کسانی اقرار ک

 (.4، ح 16، ص 4

ر شد مفاد پیمان، ـ جدای از اقرار نبوت و امامت ـ اقرار به وحدانیت خداوند بوده است و با عنایت به که ذکطور همان

بوده  محبّت توان گفت این پیمان بین معبود و عبد، پیماناست، لذا می« محبّتتوحید در »ی از اقسام توحید، که یکاین

 است.

 

 محّبت، امانت الهی (2

انَ ظَلُوماً کمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَینَ أَنْ یحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَ>

ردیم، پس، از کها عرضه وهکها و زمین و آسمان[ را بر لیفک]الهى و بار ت(. یعنی  ما امانت 14االحزاب، ) <جَهُوالً

 [ انسان آن را برداشت؛ راستى او ستمگرى نادان بود.شدند، ]ولى کبرداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسنا

سألت أَبَا الْحَسَنِ عَلِی بْنَ مُوسَى الرِّضَا$ عَنْ قَوْلِ »اند  ردهکمعرفی « والیت الهیه»مقصود از امانت در این آیه را 

لَایةُ مَنِ ادَّعَاهَا بِغَیرِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَینَ أَنْ یحْمِلْنَها فَقَالَ الْأَمَانَةُ الْوَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

(. صاحب تفسیر المیزان نیز برای معنای امانت در آیه فوق چند 464، ص 1ق، ج 1413ابن بابویه، ) «فَرَکدْ حَقٍّ فَقَ

آورد. از جمله  توحید، عمل صالح، والیت الهی و غیره و سپس با رد چند احتمال اول، مراد از امانت الهی را احتمال می

 (.433-456، صص 14ق، ج 1311طباطبایی،  ) ندکمعرفی می« والیت الهیه»همان 

ه کو حب خدای متعال بوده  محبّتپذیرفتن والیت الهی نیز به معنای حب به خدای متعال است و این امانت همان 

اندیش خداوند به انسان الهی»رده است. کاندیش آن را پذیرفته و حمل ها و زمین و ... عرضه شده و انسان الهیوهکبر 
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از  کیه هیچکشیدی ک محبّتها بزرگتری؛ زیرا تو بار امانتی را بر دوش معرفت و وهکو زمین و  هاگوید  تو از آسمانمی

 (.159، ص 4ش، ج 1433جوادی آملی، ) «ها توان حمل آن را ندارندآن

الوالیة ألمیر المؤمنین  أن األمانة هی»در روایات بسیاری، غرض از امانت الهی، والیت امیرالمؤمنین علی$ است  

خوفا  کو أنها عرضت قبل خلق آدم على السموات و األرض و الجبال لیأتوا على شروطها فأبین من حملها على ذل$

و از امام صادق$ در تفسیر این  $(. در حدیثی از امام رضا91ق، ص 1314شیخ مفید، ) ...«من تضییع الحق فیها

(. یعنی  امانت 464، ص 1ق، ج 1413ابن بابویه، ) «رفکاالمانه الوالیه، من ادعاها بغیر حق »آیه چنین آمده است  

رود. والیت حضرت علی$ نیز جدای از ند از زمرۀ مسلمانان بیرون میکس به ناحق ادعا که هر کهمان والیت است 

ه والیت ائمه کو والیت خدا است و بل محبّتالهی نیست، زیرا حب علی و والیت او در طول  محبّتوالیت الهیه و 

خدا جز با قبول والیت اولیاءاهلل& میسر  محبّتلیه الهی است و رسیدن به کشعاعی نیرومند از والیت  &اطهار

 نیست. 

 

 «یحبّهم و یحبّونه»دو سویه:  محّبت( 3

هم و یحبّ فسوف یأتی اهلل بقومٍ  >معرفی نموده است و محبوب ریم به طور صریح خداوند را محبکقرآن 

  (.331، ص 1  دفتر تبلیغات اسالمی، ج کن) گویندمی« محبّتآیۀ »(. به این آیه 53المائده، ) ...<یحبونه

ه خداوند برای کهایی جمله نشانه از انسان به خدا وجود دارد. به انسان و خدا محبّتقرآن آیات بسیاری پیرامون  در

و هم  اندیشندجز به خشنودی او نمیورزند و می محبّتها به خدا آن  ند این استکه دوستشان دارد بیان میکسانی ک

و تعالی  کیاد خداوند تباربه ه با عبادات و اطاعات کسی کو  را دوست دارند ها خداهم آن ها را دوست دارد وآن خدا

 رونیکاذد  >َدهمی قرار خود یاد او بوده و او را در دنیا و آخرت مورد لطف خاص به باشد، همواره خدای سبحان نیز

 (.154البقره، ) م<کرکأذ
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خداوند  محبّته با دوسویه بودن کاند ردهکای تفسیر را به گونه >یحبّهم و یحبّونه<برخی از مفسران و عرفا آیۀ 

ه کارتداد و برگشتن از ایمان به دلیل این است »سازگار است؛ صاحب تفسیر روشن در ذیل این آیه چنین آورده است  

تنها، از سوی عبد، مورد  محبّتو معرفت نبوده و تحوّل عالمت عدم ثبوت و رسوخ در قلب است.  محبّتایمان بر پایه 

حقیقی در میان خالق و  محبّته کخدا بدین معنی است  محبّته باید از دو سو باشد. مقدم داشتن کاعتماد نیست؛ بل

 (.144، ص 1ش، ج 1436مصطفوی، ) «ه اول از جانب خداوند صورت پذیردکمخلوق در صورتی ثابت و پابرجا است 

  >... و اندنندگان و... به عنوان محبوبان خداوند معرفی شدهکیبایان، توبهکاران، شکان، پرهیزکدر آیات دیگر نیز پا

بَلَى مَنْ (؛ >444البقره، ) <إِنَّ اللّهَ یحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ(؛ >... 195البقره، ) أحسنوا إن اهلل یحب المحسنین<

اللّهِ إِنَّ اللّهَ ؛ >(134آل عمران، ) <وَاللّهُ یحِبُّ الصَّابِرِینَ(؛ > 14آل عمران، ) <أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ

  بسیاری آیات دیگر.و  (34المائده،  ) >ان اهلل یحب المقسطین< (؛159آل عمران، ) لِین<کیحِبُّ الْمُتَوَ

نتم ک>قل ان طرفینی است   محبّتهاست و این ه از طریق معرفت، محب خدایند، خدا نیز محب آنکسانی ک

آل عمران،  ) >بلی من اوفی بعهده و اثقی فان اهلل یحب المتقین<و ( 41آل عمران، ) م اهلل<کتحبون اهلل فاتَّبعونی یحبب

14 .) 

ق، ص 1361ابن طریق، ) آیۀ >یحبّهم و یحبّونهم< دربارۀ امیرالمؤمنین$است  بر اساس روایات، شأن نزول

وفی، کفرات ) ه این آیه دربارۀ علی و شیعیان او استکنقل شده  وفی از امام محمد باقر$کنیز در تفسیر فرات  (.153

ى یبعد از عدم توانا #پیامبره ک(. همچنین از امام محمد باقر و امام جعفر صادق& روایت است 144ق، ص 1316

الَ ُعْطِیَنَّ الرّایَةَ غَداً رَجاُلً، یُحِبُّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّهُ اللّهُ وَ   »فرمود اى از فرماندهان لشگر اسالم براى فتح خیبرعده

به خدا یعنی  (. 416، ص 1ق، ج 1365قطب الدبن راوندی، ) «رّاراً غَیْرَ فَرّار، ال یَرْجِعُ حَتّى یَفْتَحَ اللّهُ عَلى یَدِهِکرَسُولُهُ، 

دارند، دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست مىه خدا و پیامبر را دوست مىکسپارم سى مىکسوگند، فردا پرچم را به دست 

ه خدا به ک، مگر اینگریزد و از این میدان باز نخواهد گشتها نمىگاه از برابر آنند و هیچکپى در پى به دشمن حمله مى
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أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ# »تسنن نیز آمده است  تب مشهور اهلکد. این روایت در نکدست او پیروزى را نصیب مسلمانان مى

اهلل وَرَسُولُهُ قال فَبَاتَ الناس  قال یوم خَیْبَرَ لَأُعْطِیَنَّ هذه الرَّایَهَ غَدًا رَجُلًا یَفْتَحُ اهلل على یَدَیْهِ یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیُحِبُّهُ

لهم یَرْجُو أَنْ یُعْطَاهَا فقال أَیْنَ عَلِیُّ بن أبی کونَ لَیْلَتَهُمْ أَیُّهُمْ یُعْطَاهَا فلما أَصْبَحَ الناس غَدَوْا على رسول اللَّهِ# کیَدُو

 (. 36، ص 4ج ق، 1311م نیشابوری، کو حا ۹۳۹۹، ح ۱۴۴۰، ص ۴ج  ق،1361بخاری، ) «طَالِبٍ

# حضرت ر شد، خداوند و پیامبرکرم# ذکه از پیامبر اک< و همچنین حدیثی یحبهم و یحبونهبا توجه به آیۀ >

ها را دوست دارد و این حدیث، تأییدی بر نزول این آیه در شأن امام نیز آن $را دوست دارند و حضرت علی $علی

امل و اتم که مصداق کتوان گفت به این دلیل است است، میه چرا در آیه، ضمیر جمع آمده کما اینا باشد.می $علی

 است.  $آن حضرت علی

 علی$سو امام  کرد. زیرا از یکها را اثبات و شیعیان آن &بیتاهل محبّتتوان همچنین از طریق این آیه می

امام  محبّتمحبوبان اهلل نیز هست. در نتیجه  محبّتالهی،  محبّتمحبوب خدای متعال است و از سوی دیگر الزمۀ 

 ور قابل اثبات است.کو شیعیان او از طریق این آیه و با توجه به روایت مذ $علی

 

 به خداوند محّبت. شدت و ضعف 4

و قلب خود را از  هور ساختفطری را در جان خود شعله اطاعت و ایمانشان این نور، معرفت ۀافراد با ایمان به انداز

 ه ایمانکسانی ک( یعنی  145البقره، ) <هلل والّذینَ آمنُوا أشدُّ حُبّاًد  >فرمایریم میکقرآن  ،اندنموده ندهکاو آ محبّت

شان به خدا از محبّته کند کسانی معرفی میکدر این آیه ایمان آورندگان واقعی را «. دارند خداوند به شدید محبّتآوردند 

 محبّته قلب او فقط جایگاه کاست و این حبوبینس با چنین ماُ باالترین لذت برای انسان بر این اساسهمه باالتر است. 

 محبّتمحور  ه برکها در صورتی صادق و واقعی هستند محبّتبه خاطر او دوست بدارد. تمام  او باشد و دیگران را نیز
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ماالت الهی کهای اخالقی و ه زیباییب ه محبوب راستین بودن هر انسانی به میزان اتصاف اوکالهی باشند، همچنان 

  .باشدناشی شده و مظهر محبوبیت او می است، در این صورت محبوبیتش از محبوبیت خداوند

سی غیر از خداوند کگوید اگر داند و میخداوند را طبق این آیه، دارای شدت و ضعف می محبّتعالمه طباطبایی 

، 1ج  ش،1413طباطبایی، ) خداوند قرار داده است کخداوند( او را شریدر عرض دوست داشتن ) چیزی را دوست بدارد

 منافات دارد. محبّتبا توحید در  ( و این411-414صص 

ه مؤمنان علم به کگوید رده و میکبه خدای متعال را تبیین  محبّته از این آیه دارد، کطبرسی بر اساس تفسیری 

مثل و مانند و بری از عیب و نقص ماالت بی انتها، بیکها نعمت بخشیده و همچنین دارای ه خداوند به آنکاین دارند 

ه کان کشدیدتری دارند؛ در مقایسه با مشر محبّتبی اندازه است و به او  محبّتاست؛ چنین معبودی شایسته پرستش و 

 (.353-355، صص 1، ج 1414طبرسی، ) بدون علم، غیر خدا را دوست دارند

ه حبشان نسبت به خداوند کسانی که کآمده است  &ر عیاشی از قول امام محمد باقر و امام جعفر صادقدر تفسی

ه این آیه نیز کدهد ( و این حدیث نشان می14، ص 1ش، ج 1436عیاشی، ) ها آل محمد# هستندشدیدتر است، آن

نازل شده است و ایشان  &وصف معصومین( در 14؛ األحزاب، 114؛ األعراف، 53؛ المائده، 145البقره، ) مانند آیات

 باشند.می محبّتپرچمداران توحید در 

 

 محّبت. آثار توحید در 5

به عنوان قسمی از اقسام توحید به طور مشخص و با تعیّن لفظی در احادیث و روایات مأثوره از ائمه  محبّتتوحید در 

توان به طور ضمنی در احادیث و روایات به این مقوله پرداخت و برداشت توحیدی از ه میکاطهار& نیامده است، بل

به حق متعال هم در عقاید و هم در  محبّتبا مطالعه روایات، آثاری پیرامون یگانگی رد. کاین احادیث و اقوال ارایه 

  شود  ر میکه برخی را ذکاعمال و رفتار انسان حاصل می شود 
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 در عقاید .1.1

 قلب مؤمن، حرم خداوند. 1.1.1

ه مربوط به قلب و روح ک محبّتمؤمن واقعی، موحد نیز هست و موحد واقعی خداوند را در هر امری بخصوص در امر 

ه باید در قلب او حب باطل جایی کخداست و بل محبّتپرستد. قلب و دل چنین مؤمنی سرشار از است، به یگانگی می

(. یعنی  135تا، ص شعیری، بی) «ن حرم اهلل غیر اهللکالقلب حرم اهلل فال تس»فرمایند  می $امام صادقنداشته باشد. 

اگر در  البته حب مال و فرزند و همسر و ... «قلب حرم خدای تعالی است؛ در حرم خداوند غیر از خداوند را جای ندهید!

 حبّ اهلل است.ه پسندیده و از مصادیق کطول حب خداوند باشد، مصداق حب باطل نیست بل

 
  ، پایۀ دینمحّبت .2.1.1

تواند نیازها را نه تنها میه نیازهای خود را از او بخواهد، کهمه چیز است و از انسان خواسته است  کخداوند مال

 نیازت را برآورد و نیز به استجابت دعاها و پذیرش توبه نیز اشاره شدهت ه او گام جلو نهاده و آماده اسکبلند، کبرطرف 

برای انسان ارزش خاصی قائل است و این احساس انسان  ه خداوندکند که انسان احساس کشود است و این باعث می

ان هذا االسالم دین اهلل الذی اصطفاه »فرماید  می $حضرت علی. شوداو به خداوندی می محبّتباعث افزایش 

ه خداوند آن را ک(. یعنی  اسالم آیینی است 414ق، ص 1313الشریف الرضی، ) «همحبّتلنفسه... و اقام دعائمه علی 

 خودش استوار نموده است. محبّتهای آن را بر برای خود برگزیده و پایه

 
 مثرۀ معرفت محّبت .3.1.1

منسوب به امام ) «الحبّ فرع المعرفه»اند  فرموده $است. امام صادق محبّتمبنای دوستی و ، شناخت و معرفت

ق، 1316ورام بن ابی فراس، ) «أَحَبَّهُ اللَّهَ عَرَفَ مَنْ»اند  فرموده $( و امام حسن119ق، ص 1366، $جعفر صادق
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جبلت »شود  پیدا می محبّتوقتی فضل و احسان خداوند در حق مخلوقاتش شناخته شود نسبت به او  (.54، ص 1ج 

ابن شعبه حرانی، ) اندند، سرشته شدهکى که به آنها نیکس کیعنی  دلها بر دوستى هر « القلوب على حبّ من أحسن إلیها

 (.41ق، ص 1363

]وَ  کوَحَّدُو وَ کحَتَّى عَرَفُو کأَوْلِیائِ قُلُوبِ الْأَنْوَارَ فِی أَشْرَقْتَ الَّذِی أَنْتَ»فرمایند  در دعای عرفه می $امام حسین

(. 439، ص 1ق، ج 1369ابن طاووس، ) «وَ... کحَتَّى لَمْ یحِبُّوا سِوَا ک[ وَ أَنْتَ الَّذِی أَزَلْتَ الْأَغْیارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِکوَجَدُو

تایی شناختند و کردی تا به مقام معرفت نایل شدند و تو را به یکه به انوار تجلی دل دوستانت را روشن کیعنی  تویی 

 ردی تا غیر تو را دوست نداشته باشند... .که از دل محبانت توجه اغیار را محو کتویی 

 

 رد انسانکدر عمل .2.1

 می شود  رکه برخی به اختصار ذکآید، در قسمت اعمال انسان است ه میکآثاری 

 
 محّبتاطاعت مثرۀ  .1.2.1

های محبوبش را ه خواستهکخدای متعال در وجود آدمی، او را فرمانبردار و مطیع خواهد ساخت. زیرا محبی  محبّت

  اندفرموده $امام صادق گویی بیش نیست.برنیاورد دروغ

 تعصی اإلله و أنت تظهر حبّه

 ادقا ألطعتهـلو کان حبّک ص
 

 دیعـال بـال فی الفعـهذا مح 

 طیعـم بّإنّ المحبّ لمن یح
 

ات ه این رفتاری شگفت است. اگر دوستیکنی و اظهار دوستی نمایی؟! به جان خودم ک  خدا را نافرمانی یعنی

ق، ص 1413بحرانی، ) ه او را دوست داردکسی است کمطیع  ،ه دوستدارکردی؛ زیرا کراستین بود، اطاعت اش می

544.) 
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 محّبتصرب و رضا، مثرۀ  .2.2.1

اعتراض بر  کو مراد از رضا تر (43ق، ص 1311انصاری، ) ایت بر جزع مستورکاز شصبر، نگه داشتن نفس است 

 ،باالترین درجه &در ادبیات معصومین(. 131تا، ص ی، بیکراجک) مقدّرات الهیه است در باطن و ظاهر و قوال و فعالً

 (.141، ص 99ق، ج 1363مجلسی، ) رسیدن به مقام رضاست

 ر...کر و فکالهی به وسیلۀ دوام ذ محبّتاست و طریق تحصیل آن، سعى در تحصیل  محبّتمرتبۀ رضا از ثمرات 

ه به مرتبه صبر و رضا رسیده باشد، فقر و غنا و ذلت و عزت و مرض و کسی ک (.444، ص 4تا، ج جزائری، بی) است

رده همه که بر دل او رسوخ کحق  محبّتداند و به واسطۀ ها را از خدا میصحت برای او تفاوتی ندارد، زیرا همۀ این

ه بالدیده از بال لذت ببرد زیرا او بال را دلیل بر عنایت کاین است  محبّتالزمۀ دوستى و  دارد وافعال خدا را دوست می

ه به هنگام بال قرب کشود، بلشمارد، در نتیجه نه تنها ناراحت نمىداند و از الطاف خاصه محبوب مىو توجه محبوب مى

؛ 411ش، ص 1436شهید ثانی،) گردد. مرتبۀ رضا بسیار بر مرتبۀ صبر برترى داردمحبوب زیادتر مى اش بهو انس

 (.131تا، ص ی بیکراجک

 
 و عبادت خالصانه محّبت. 3.2.1

به ذات باری تعالی، اخالص در عبادت  محبّت نار هم قرار دارند؛کبه ذات متعالی خداوند و عبادت خالصانه در  محبّت

است و اخالص  محبّترا در پی دارد. اخالص در عمل نتیجه  محبّترا در پی دارد و همچنین عبادت خالصانه، توحید در 

ه سمت و کشود و اینگونه توحید است ختم می محبّته این خود به توحید در کرابطۀ تنگاتنگی با هم دارند  محبّتو 

ه قلب کرسد مال خود میک ۀحقیقت اخالص زمانی به مرحل در رده است.کیامبران و اولیاء اهلل را تعیین سوی تعالیم پ

های آن و نجات از دوزخ هم دل ه به بهشت و نعمتکند، نه تنها به اهداف دنیوی، بلکانسان به غیر خدا تعلق پیدا ن

  ه غیر از او محبوبی نداشته باشد.کبه خداوند است و این دین، همان حبّ نبندد. به این لحاظ اخالص در
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ه چشمانش نابینا شد. خداوند کفرماید  جناب شعیب$ از دوستی خداوند چنان گریست رم# میکپیامبر ا

ند رار شد. خداوکه نابینا شد و خداوند باز او را بینا ساخت. این امر سه مرتبه تکچشمانش را بینا نمود. باز آنچنان گریست 

ردم و اگر به خاطر شوق بهشت است آن را به کات از بیم دوزخ است تو را از آن ایمن وحی فرستاد  ای شعیب اگر گریه

ام نه به خاطر شوق بهشت و نه به خاطر ترس از دوزخ رد  ای خدای من و ای آقای من گریهکردم. عرض کتو عطا 

 (.51، ص 1ش، ج 1435ابن بابویه، ) ردکار تو صبر نتوانم ه دلم به دوستی تو پیوند خورده و بدون دیدکاست؛ بل

نی؟ اگر کگوید  چرا از من امتناع میه به مادۀ خود میکی را دید که حضرت سلیمان$ گنجشکدر روایات آمده 

رفت و فرمود  آیا  کنم. حضرت متبسم شد و به نزد گنجشکافبخواهی قصر سلیمان$ را به منقار گرفته و در دریا می

رد  نه یا رسول اهلل! ولی مرد باید خود را در برابر همسرش بزرگ جلوه دهد و محب را نباید کچنین قدرتی داری؟ عرض 

ه تو را دوست دارد؟ پاسخ داد  او محب کنی در حالی کرد. حضرت به ماده او فرمود چرا امتناع میکدر گفتارش سرزنش 

رد و که گریه شدیدی کرد کرد و غیر مرا نیز دوست دارد. این سخن در حضرت چنان تأثیر ه ادعای دوستی داکنیست، بل

مجلسی، ) خدا را جای ندهد محبّترد تا در دلش غیر از کناره گرفت و از خداوند درخواست کتا چهل روز از مردم 

من اسراری، استودعتُه قلبَ  االخالص سرُّ»(. اینگونه اخالص حبّ خداوند را نیز در پی دارد  95، ص 13ق، ج 1363

سی از کرا در قلب (. یعنی  اخالص از اسرار من است؛ آن 144ق، ص 1369شهید ثانی، ) «من احببتُ من عبادی

 «.ترین بندگان نزد من استه محبوبکدهم بندگانم قرار می

  
 وتکو س محّبت .4.2.1

 گویی و پرگویی ه زبانش را از بیهودهکسی کخداوند است.  محبّتهای رسیدن به وت و خاموشی نیز از راهکس

رود، زیرا ایشان بسیار فواید این فضیلت اخالقی را بیان پیش می &بندد. به سمت اطاعت از خداوند و ائمۀ اطهارمی

خداوند است. در احادیث نیز بسیار به آن سفارش شده  محبّتهای آن رسیدن به ی از فایدهکه یکاند و واضح است ردهک
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بِطولِ الصَّمتِ فَانَّهُ مَطرَدَءٌ لِلشَّیطانِ وَ عَونٌ  کعَلَی»ید فراوان شده است  کاست و خموشی و عزلت از غیر حق توصیه و تأ

ار که این کن، چرا کوت طوالنی کخود را ملزم به س(. یعنی  436، ص 5ش، ج 1413بحرانی، ) «کعَلَی أمرِ دینِ کلَ

 .ار دین، یاور توستکموجب طرد شیطان بوده و در 

ه در معراج خداوند به پیامبر# فرمود  چیزی از عبادت در نزد کاند رم# نقل فرمودهکاز پیامبر ا $امیرالمؤمنین

یا »برگزیند  گوید من را دوست می دارد باید خاموشی ه میکسی کتر از روزه و خاموشی نیست و من دوست داشتنی

حر ) «صَمْتاًلُّ مَنْ قالَ اُحِبُّ اللّهَ اَحَبَّنى، حَتّى یأْخُذَ قُوتاً وَ یلْبِسَ دُوناً وَ ینامَ سُجُوداً وَ یطیلَ قِیاماً وَ یلْزَمَ کاَحْمَدُ؛ لَیسَ 

دوست  س گفت خدا راکه هر کاى محمد؛ چنان نیست (. یعنی  465ق، ص 1314و دیلمی،  439ش، ص 1436عاملی، 
ند و به مختصر لباسى قناعت جوید و خوابش به سجده باشد کتفا کى غذا اکه به اندکدارم، دوستدار من است، مگر اینمى

 وت روى آورد.کو قیام نماز را طول دهد و به س
مَهِ، کالْحِ إنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ أبْوابِ»داند  خداوند می محبّتوت را راه رسیدن به کنیز در روایتی س $امام رضا

(. یعنی  349ق، ص 1314؛ حمیری،  453، ص 1ق، ج 1413ابن بابویه، ) «لِّ خَیْرکسِبُ الْمَحَبَّهَ، إنَّهُ دَلیلٌ عَلی کیَ

سب کوت راهنمایی برای کو عالقه می گردد، س محبّتوت موجب کمت است، سکهای حوت و خاموشی راهی از راهکس

 لم ضرورت نداشته باشد(.که تکوت در جایی کالبته س) خیرات می باشد

 
  و الحّب فی لّل الحّب لّل  .1.2.1

منسوب به امام جعفر ) «ءٍ فِی الْجَنَّةِ وَ أَلَذَّهُ حُبُّ اللَّهِ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِشَی أَطْیبَ إِنَ»فرماید  می $امام علی

براى خداوند و  محبّتخداوند و یا  محبّتها لذیذترین آن ترین چیز در بهشت وکپا. یعنی  (195، ص 1366، $صادق

ه کحبّ هلل یعنی این«. اهلل فِی»ی حبّ کو ی« لِلّه»ی حبّ کی آمده است  دو تعبیر در روایات باشد.یا حمد و سپاس او مى

. در راه خدا دوست دارماهلل و در  سبیل ه من تو را فیکاهلل یعنی اینمن تو را برای خاطر خدا دوست دارم. حبّ فِی
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إِنَّ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الْإِیمَانِ أَنْ  $قَالَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ »ترین ایمان معرفی شده است  مکبرای خدا مح محبّتاحادیث، 

از  (. یعنی 145، ص 4ق، ج 1361لینی، ک) «تُحِبَّ فِی اللَّهِ وَ تُبْغِضَ فِی اللَّهِ وَ تُعْطِی فِی اللَّهِ وَ تَمْنَعَ فِی اللَّهِ عَزَّوَجَلَ

نی و کو برای خدا اعطا  ه برای خدا دوست بداری و برای او دشمن بداریکاین است ن، آویزهای ایمادست ترینهمم

نار هم معنا که حبّ و بغض در کخدا، دشمنی با دشمنان خدا است؛ چرا  محبّتصدق در  ۀنشاننی. کبرای خدا ممانعت 

دارد. از  محبّتایت از دروغین بودن کاست و ح بوالهوسی نفاق و ۀنسبت به دو امر ضد هم نشان محبّتنند و کپیدا می

ر شده کدشمنان خدا نیز ذای خدا مطرح شده، بغض و تبرّی از نسبت به خدا و اولی محبّته کثر روایات کهمین روی در ا

، 4ق، ج 1361لینی، ک) «لُّ مَنْ لَمْ یحِبَّ عَلَى الدِّینِ وَ لَمْ یبْغِضْ عَلَى الدِّینِ فَلَا دِینَ لَهکأَبِی عَبْدِ اللَّهِ$قَالَ  »است  

ه شخص متدین حداقل کپیداست ) ندارد، دین ندارده براى دین، دوست ندارد و براى دین، دشمن ک(. یعنی  هر 141ص 

 باید پیغمبر# و ائمه& را براى خدا دوست بدارد وگرنه دین نخواهد داشت(.

ای؟ حضرت اری برای من انجام دادهکآیا تا به حال   گفت $موسی حضرت خداوند بهدر روایات آمده است  

  خداوند فرمود. ر گفتمکام. روزه گرفتم، صدقه دادم و ذه پیغمبر مرسل است، گفت  برای تو نماز خواندهک $موسی

هایی هم ه در جهنم نروی. صدقهکه تو دین داری و مسلمانی. روزه هم سپری است که خواندی دلیل این است کنمازی 

قدر  گویند چهه میکها قرار بگیری و از حرارت روز قیامت بان آنه در روز قیامت زیر سایهکه دادی برای این است ک

ردی؟ حضرت کار برای من ک نی. چهکه نورانیّت پیدا که برای این است کر هم کزیاد است و طوالنی، در امان بمانی. ذ

ای   ن تا من آن را انجام دهم. خداوند فرمودکرد خدایا، خودت مرا راهنمایی کدر پاسخ درماند. عرض  $موسی

سی کآیا با ؟ سی را دوست بداریکه به خاطر من کای؟ یعنی آیا شده ردهکموسی! آیا پیوند دوستی با دوستان من برقرار 

ترین عمل، دوستی برای خدا، و جدایی برای خدا فضیلت ه باکدانست  $ای؟ پس موسیردهکبه خاطر من قطع رابطه 

 (.143ق، ص 1435طبرسی، ) است

 

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 باطل محّبتاز بین رفنت  .5.2.1

ابن شعبه حرانی، ) «أحبِب االخوان علی قدر التقوی»فرماید  می $دارد. حضرت علی کمعیار و مال محبّت

تقوا خواست  هکه دارد دوست داشته باش. این به این دلیل است ک( یعنی  برادرت را به قدر تقوایی 449ق، ص 1363

خداوند نیز از  محبّتی از ثمرات عملی کخداست پس معیار دوست داشتن نیز باید بر اساس تقوا و اطاعت خداوند باشد. ی

 ه تقوای الهی ندارند و اهل گناه هستند. کسانی ک محبّتباطل است،  محبّتبین رفتن 

 (.544ش، ص 1414لیثی واسطی، ) «اذا لم تجد موضعا کال تبذلن ودّ»فرمود  ه کمنقول است  $علی از امام

خدا خالی باشد و حب غیر خداوند در  محبّته از کقلبی . اربریکات را در غیر محل خود به و دوستی محبّتمبادا یعنی  

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ »رده  کمفضّل بن عمر نقل آن جای گرفته باشد، از مسیر فطریش منحرف گشته است. 

، 1ش، ج 1436ابن بابویه،) «حُبَّ غَیرِه رِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُکمُحَمَّدٍ الصَّادِقَ $ عَنِ الْعِشْقِ فَقَالَ قُلُوبٌ خَلَتْ مِنْ ذِ

ر خدا خالى که از ذکحضرت فرمودند  هر قلبى  باطل پرسیدم؟ محبّتاز  $صّادقامام از حضرت (. یعنی  136ص

  چشاند.غیر خودش را به آن مى محبّتحقّ تعالى  ،باشد

 

 محبّتپیامرب# و خاندان مطهرش با توحید در  محّبت. رابطه 5

غیر خداوند چون پیامبر و اهل  محبّتچگونه با  محبّته توحید در که در اینجا مطرح است این است کسؤالی 

 همخوانی دارد؟ & بیت

ه از طریق قرآن و روایات نیز کندارد، بل محبّتبیت& نه تنها منافاتی با توحید در اهل محبّته کپاسخ این است 

ان پیامبر# به عنوان اجر رسالت کنزدی محبّتآیۀ مودت شهرت دارد،  ه بهک 44قابل اثبات است. در سوره الشّوری آیه 

وَ مَنْ یقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  مْ عَلَیهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبىک>قُلْ ال أَسْئَلُمعرفی شده است  

نم، جز دوست کمن هیچ پاداشى از شما بر رسالتم در خواست نمى»پیامبر ما!( بگو   اى) (. یعنی 44الشّورى، ) ورٌ<کشَ
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ه خداوند آمرزنده و سپاسگزار کافزاییم؛ چرا اش مىىکى انجام دهد، بر نیکار نیکس کاهل بیتم( و هر ) انمکداشتن نزدی

 «. است

سی ادعای کمطرح شده باشد، پس چگونه رم& به عنوان اجر و مزد رسالت کبه اهل بیت پیامبر ا محبّته کوقتی 

و  محبّترده است؟! و آیا دستور که در قرآن داده شده است، عمل نکه به دستوری کحبّ خداوند را داشته باشد در حالی 

ردن از امر آنها؟! کمودت به آل پیامبر# فقط به معنای دوست داشتن است؟ آن هم دوست داشتن بدون اطاعت 

 قلمداد شود! کمحبّ واقعی اهل بیت عصمت و طهارت باشد مشره کسی که کتر آنجالب

ه در این روایت، دوازده کرده است ک، از پیامبر اسالم# روایتى نقل «شافکال» تاب تفسیرىکزمخشرى، نویسنده 

 (446-441ق، صص 1361زمخشری، ) ند کنقل مى #رم کجمله پر محتوا از رسول ا

اهل بیت پیامبر  محبّتس با عشق و عالقه و کیعنی   هر «حَمَّدٍ ماتَ شَهیداًحُبِّ آلِ مُ مَنْ ماتَ عَلى. »1 

 از دنیا برود، در صفّ شهیدان است. &اسالم

و عشق  محبّته با کسانى کاى مردم!( آگاه باشید  ) یعنی «حُبِّ آلِ مُحَمّدٍ ماتَ مَغْفُوراً لَهُ أَال وَ مَنْ ماتَ عَلى. »4 

 مودّت معمولى است؟{. کبگویند آمرزیده و بخشوده خواهند بود}آیا این، یبدرود حیات  &آل محمّد

از دنیا برود، تائب  &س با عشق و مودّت اهل البیتکیعنی  هر  «حُبِّ آلِ مُحَمّدٍ ماتَ تائِباً أاَل مَنْ ماتَ عَلى. »4 

 از دنیا رفته است.

 &آل محمّد محبّته با عشق و کسى ک  «مِلَ الْإیمانِکمُؤْمِناً مُسْتَحُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ  أاَل وَ مَنْ ماتَ عَلى. »3 

 امل االیمان از دنیا رفته است.کبمیرد، همانند مؤمن 

با  سکیعنی  آگاه باشید! هر «یرٌکرٌ وَ نَکالْمَوْتِ بِاْلجَنَّةِ ثُمَّ مُنْ کحُبِّ آلِ مُحَمّدٍ ماتَ بَشَّرَهُ مَلَ أَال وَ مَنْ ماتَ عَلى. »5 

 یرکر و نکدهد، و سپس مناز دنیا برود، فرشته مرگ او را بشارت به بهشت مى &آل محمّد محبّت

 فرشتگان مأمور سؤال و جواب در برزخ( به او بشارت دهند.)
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ه با کسى کآگاه باشید! «  هابَیتِ زَوْجِ ما تَزِفُّ الْعَرُوسُ إِلىکحُبِّ آلِ مُحَمّدٍ یزِفُّ إِلَى الْجَنَّةِ  أاَل وَ مَنْ ماتَ عَلى. »4 

برند.}یعنى با احترام برند، به سوى بهشت مىه به حجله مىکبمیرد، او را همانند عروسى  &حبّ آل محمّد

 برند.{او را به سوى بهشت مى محبّتوه و کو ش

 &آل محمّد محبّته بر کسى کیعنی   «حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فُتِحَ لَهُ فى قَبْرِه بابانِ إِلَى الْجَنَّةِ أاَل وَ مَنْ ماتَ عَلى. »1 

 گردد.بمیرد، دو در از قبرش به سوى بهشت بازمى

ه با عشق اهل کسى کیعنی  آگاه باشید! «ةِ الرَّحْمَةِکئِحُبِّ آلِ مُحَمّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزارَ ماَل أاَل وَ مَنْ ماتَ عَلى. »3 

 دهد!بمیرد، خداوند قبرش را زیارتگاه فرشتگان رحمت خود قرار مى &بیت

بمیرد،  &آل پیامبر محبّته با کسى کیعنی  «. حُبِّ آلِ مُحَمّدٍ مات عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ أاَل وَ مَنْ ماتَ عَلى. »9 

 ه بر سنّت پیامبر# و اجتماع مسلمین از دنیا رفته است.کسى است کهمانند 

بیان شد. و سه جمله بعدى پیرامون عواقب  &و دوستى و مودّت اهل البیت محبّتدر نُه جمله فوق، آثار 

 گوید سخن مى &سوء بغض و دشمنى اهل البیت 

یعنی  آگاه باشید! «. تُوبٌ بَینَ عَینَیهِ آیسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِکالْقِیامَةِ مَبُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جاءَ یوْمَ  أَال وَ مَنْ ماتَ عَلى. »16 

ه کآید، در حالى به سمت صحراى محشر( مى) بمیرد، در روز قیامت &ینه آل محمّدکه با بغض و کسى ک

 اند  این، مأیوس و ناامید از رحمت الهى است!اش نوشتهبر پیشانى

افر از کبمیرد،  &ینه آل محمّد که با بغض و کسى کیعنی  «افِراًکبُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ  عَلى اال وَ مَنْ ماتَ.»11 

 رود!دنیا مى

بمیرد، بوى  &بیته با بغض اهلکسى کیعنی  «. بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ یشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ اال وَ مَنْ ماتَ عَلى. »14 

 (.115-133ش، صص 1434ارم شیرازی، کم) ندکبهشت را استشمام نمى
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شود! طبق این روایت، معناى جمله باال بوى خوش بهشت، از فاصلۀ هزار سال راه حس مى»طبق بعضى روایات 

سال از  566ه تا فاصله کشود؛ بلمحمّد& است، نه تنها وارد بهشت نمىه داراى بغض آلکسى کشود  چنین مى

 ه، چنین شخصى بسیار از بهشت دور است!کند. خالصه اینکهشت را استشمام نمىبهشت دور است، بدین جهت بوى ب

 (.4535، حدیث 554ش، باب 1434محمدی ری شهری، )

ه محور این روایت ک، &محمّدفخر رازى، دانشمند سنّى مذهب، پس از نقل روایت فوق، به توضیح و تفسیر آل

 گوید پردازد و مىاست، مى

املتر باشد کمتر و که ارتباطشان محکسانى که بازگشت امرشان به سوى اوست، کد سانى هستنک&آل محمّد»

 #خداترین پیوند را با رسول مکه فاطمه و على و حسن و حسین& محکى نیست کشوند. شمحسوب مى« آل»

 (.145-144، صص 41ق، ج 1346فخر رازی، ) داشتند و این از مسلّمات و مستفاد از احادیث متواتر است

سؤال  با توجّه به آنچه در متن آیۀ مودّت آمده است و با در نظر گرفتن آیات مرتبط با آیۀ مودّت و با مطالعۀ دقیق 

بیت& رابطۀ مستقیم اهل محبّته کآید ه حاوى جمالتى بسیار عالى و پرمحتوا بود، به دست میکروایت زیباى فوق، 

اند. در آیۀ بیت& محبوبان خداوند معرفی شدهبهم و یحبونه< اهلدارد زیرا با توجه به آیۀ>یح محبّتبا توحید در 

ه محور کو مودّتى  محبّته کرد کتوان باور ایم. حال آیا مىاین محبوبان الهی فرمان داده شده محبّتمودت نیز به 

 ساده منهاى والیت و امامت باشد؟!  محبّت کبحث روایت و آیه مودت است، ی

در اصطالح قرآنی ه کنند! در حالی کقلمداد می کوهابیت، محبان اهل بیت را مشر ه چگونه مرتدینکبنگرید 

در  ، در عرض خداوند قائل باشد ومؤثر ه برای شخصی یا شیئی وجودی مستقل وکگردد اطالق می سیک به کمشر

 (. ۴۲ ، ص۶ ج ش،1443مصطفوی، ) اعمال خود سهم و نصیبی برای غیر خدا قائل شود

سی یا چیزی را در که کنار خداوند است به این معنا کنیز قرار دادن محبوبی مستقل و بالذات در  محبّتدر  کشر

ه وابسته به خداوند است و مستقل از خدا کدر عرض خداوند( دوست داشت و او را بدون در نظر گرفتن این) نار خداوندک

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1
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ه بنده شایسته و صالح کرد. اما آیا اگر شخص محبوبی را برگزیند به این خاطر کموجودیتی ندارد، اطاعت یا پرستش 

همچون انبیاء و ) به این بندگان شایسته محبّتمالیه از طرف خداوند است و خداوند دستور کخداوند و دارای صفات 

ه مصداق اتم و کنیست بل کبه خدای متعال است؟ به طور قطع این، نه تنها شر کداده است. باز این شامل شراولیاء( را 

و پرستش خدای متعال بدون اطاعت از دستوراتش معنا  محبّته کاست، چرا  محبّتمل توحید و مخصوصاً توحید در کا

 ...<مُ اللّهُکنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یحْبِبْکقُلْ إِن >رم#کپیامبر ا محبّتندارد و از مهمترین دستورات خداوند دستور 

 <م عَلَیهِ أَجراً إاِلَّ المَوَدَّةَ فِی القُربىکأَسئَلُل ال بیت و خاندان پیامبر& است  >قو مودت اهل (.41آل عمران، )

أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ یا و همچنین دستور اطاعت از پیامبر و اولی االمر است  > (.44الشّوری، )

ر شد به که برخی پیش از این نیز ذکنیز در روایات بسیاری  رم#کو پیامبر ا(. 59النّساء، ) <…مْ کوَأُوْلِی األَمْرِ مِن

احبونی لحب اهلل عزوجل و احبّوا اهل »ها فرمان داده است، احادیثی چون  بیت& و نیز اطاعت از اوامر آناهل محبّت

 (. 444، ص 4ش، ج 1434محمدی ری شهری، ) «بیتی لحبی

به  محبّتدر آیات و روایات به روشنی بیان شده است و  محبّتر آزاد و بدون تعصب جاهلیت، مقصود از توحید کبا ف

  آل پیامبر & نیز به عنوان ثمرۀ توحید واقعی قابل اثبات و دفاع است.

 

 نتیجه .7

رد و این نتایج به دست کرا به عنوان قسمی از اقسام توحید، در آیات و روایات بررسی  محبّتاین مقاله توحید در  

 آمد 

والیت ) ، امانت الهیه استمحبّت( 14األحزاب، ) میثاق عهد ألست است. طبق آیه محبّت( 114األعراف، ) طبق آیه

بین خداوند و بندگان،  محبّت( 53المائده، ) علی$مصداق این امانت است. طبق آیهه با توجه به روایت، امام کالهیه( 

ه در روایات، این آیه در شأن امام علی$ و شیعیان وی نازل شده است و با توجه به کی دوسویه و دوطرفه است محبّت
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شیعیان او از این آیه قابل بیت& و اهل محبّته محبوب خدایند پس کسانی است ک محبّتالهی،  محبّته الزمۀ کاین

ه با توجه به روایات این آیه در شأن ائمه کالهی قابل شدت و ضعف است  محبّت( 145البقره، ) اثبات است. طبق آیه

 باشند.می محبّتتوان نتیجه گرفت  اهل بیت& پرچمداران توحید در اطهار& است و از آن می

ه با کندارد، بل محبّتباالخص توحید در ه تنها منافاتی با توحید، بیت& ناهل محبّته کدر پایان نتیجه گرفته شد 

دستور صریح خداوند هست و از لوازم اطاعت از دستور خداوند، اطاعت از  محبّت( این 44الشوری، ) توجه به آیۀ مودت

 و ... وت، اخالص در عبادت و حب هلل و حب فی اهللکچون معرفت، صبر، رضا، ساهل بیت& است. همچنین آثاری 

 می باشد. محبّتاز ثمرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توحید در محبت از منظر آیات و روایات  12

 

 

 منابع 

 ق.1413الجوردی، مهدی، تهران  نشر جهان، چاپ اول،  ،$عیون أخبار الرضاابن بابویه، محمد بن علی،  .1

، چاپ اول، $، ترجمه ذهنی تهرانی، قم  انتشارات امیر المؤمنینعلل الشرایعابن بابویه، محمد بن علی،  .4
 ش.1436

 ش.1435تاب فروشى داورى، چاپ اول، ک، قم  علل الشرائعابن بابویه، محمد بن علی،  .4

 ق.1363، قم  جامعه مدرسین، صلى اهلل علیه و آلهتحفة العقول عن آل الرسول ابن شعبه حرانی، حسن بن على،  .3

 ق.1369چاپ  دوم، تب اإلسالمیه، ک، تهران  دار الالقدیمة( -ط) إقبال األعمال، على بن موسى، ابن طاووس .5

 ق.1314، بیروت  دار االحیاء التراث العربی، لسان العربابن منظور،  .4

 ق.1311، تهران، دارالعلم، منازل السائرینانصاری، عبداهلل،  .1

 ش.1415، تهران  انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تفسیر تاج التراجماسفراینی، ابوالمظفر،  .3

 ش.1434های اسالمی، چاپ اول، ز پژوهشک، قم  مربی علمای شیعهمیراث ادباقریان موحد، سید رضا،  .9

، ، تهران  دفتر نشر فرهنگ اسالمى، رسولى محالتى، هاشماإلنصاف فی النصّ على األئمهبحرانی، سید هاشم،  .16
 ق.1413چاپ دوم، 

 ش.1413، قم  مؤسسه بعثه، چاپ اول، البرهان فی التفسیر قرآنبحرانی، سید هاشم،  .11

  ق.1361، بیروت، رکدار الفبخاری، محمد بن اسماعیل،  .14

 تا.، بیروت  مؤسسه اعلمی، بیانوار النعمانیهجزائری، سید نعمة اهلل،  .14

 ش.1433، 3واعظی، حسن، چاپ سوم، جلد   محقق نرم افزار اسرا(،) تسنیمجوادی آملی،  .13

 ق.1311، اولچاپ تب علمیّه، کدارال  ، بیروت، لبنانعلى الصحیحین کالمستدرابوعبدهلل،  م نیشابوری،کحا .15

 ق.1369، &قم  مؤسسة آل البیت  تفصیل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة،حر عاملى، محمد بن حسن،  .14

، تهران  انتشارات دهقان، چاپ  سوم، الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیةحر عاملى، محمد بن حسن،  .11
 ش.1436

 ش.1444، قم  چاپخانه علمیه، چاپ اول، افیکدرخشان پرتوی از اصول حسینی همدانی، محمد،  .13



 
 14  4931 پائیز و زمستان ،چهارمشماره  ،دوّم سال

 

 

 ق. 1314قم  چاپ  اول، ، &مؤسسة آل البیتحمیرى، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد،  .19

 ق.1314، قم  الشریف الرضی، ارشاد القوب،  دیلمى، حسن بن محمد .46

 .ق1346، چاپ سوم ،ار احیاء التراث العربى  دبیروت، مفاتیح الغیب ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،فخرالدین رازى .41

 ، مصحح داوودی، صفوان عدنان، بیروت  مفردات فی غرائب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .44
 ق.1314الدار الشامیه، دارالقلم

 ش.1431، تهران  انتشارات اسالمی، ترجمه المنجدگی، محمد بندر، ری  .44

 ق.1361تاب العربی، چاپ سوم، کدارال، بیروت  شافکالزمخشری، محمود،  .43

 ش.1414، تهران  انتشارات دانشگاه تهران،فرهنگ معارف اسالمیسجادی، سید جعفر،  .45

 ش.1496تاب طه، چاپ نهم، ک، قم  الم اسالمیکآموزش سعیدی مهر، محمد،  .44

 ق.1313، صبحی، صالح، قم  هجرت، چاپ اول، نهج البالغة، محمد بن حسین، شریف الرضی .41

 تا.نجف  مطبعه حیدریه، بى ،جامع األخبارشعیری،  .43

 ش.1436، جناتی، حسین، قم، روح، چاپ دوم، آرام بخش دل داغدیدگانشهید ثانی، زین الدین بن على،  .49

 ق.1369تب اإلعالم اإلسالمی، چاپ اول، ک، قم  ممنیة المریدشهید ثانی، زین الدین بن على،  .46

 ش.1453مت و فلسفه ایران، ک  انجمن ح، تهرانالمعاد، المبدأ و محمدصدر المتالهین،   .41

، موسوی همدانی، سید محمدباقر، قم  دفتر انتشارات ترجمه تفسیرالمیزانطباطبائی، سید محمدحسین،  .44
 ش.1413اسالمی، 

تبة النشر اإلسالمی، چاپ پنجم، کجلد، قم  م46، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، سید محمدحسین،  .44
 ق.1311

 ش.1411، تهران  اتشارات دانشگاه تهران، تفسیر جامع الجوامعسی، فضل بن احمد، طبر .43

 ش.1414، تهران  انتشارات ناصر خسرو، تفسیر مجمع البیانطبرسی، فضل بن احمد،  .45

 ق. 1435تبة الحیدریة، چاپ  دوم، ک، نجف، الماة األنوار فی غرر األخبارکمشطبرسی، فضل بن احمد،  .44

 ق.1314تب االسالمیة، ک، تهران، دار القاموسبر، کقرشی بنایی، علی ا .41



 توحید در محبت از منظر آیات و روایات  12

 

 

 ش.1435تاب، ک، تهران، نگاه ترجمه و نشر ترجمه رساله قشریهریم بن موازن، کقشیری، عبدال .43

 ق.1365تبة آیة اهلل المرعشی النجفی، قم، چاپ دوم، ک، مفقه القرآن، سعید بن هبة اهلل، قطب الدین راوندی .49

 تا.، قمی، عباس، تهران  اسالمیه، چاپ اول، بیترجمه معدن الجواهر النواظر،نزهة  ،ى، محمدبن علىکراجک .36

 ق.1316، تهران  مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول،وفیکتفسیر فرات ال، وفى، فرات بن ابراهیمک .31

تب اإلسالمیة، چاپ چهارم، کتهران  دار ال اإلسالمیة(، -ط ) افیکاللینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، ک .34
 ق.1361

 ش.1414، قم  دارالحدیث، م و المواعظکعیون الحلیثى واسطى، على بن محمد،  .34

  ق.1363، بیروت  مؤسسة الوفاء، بحار االنوارمجلسی، محمدباقر،  .33

 ش.1434، قم  دار الحدیث، چاپ سوم، مهکمیزان الحمحمدی ری شهری، محمد،  .35
 ش.1436اول، تاب، چاپ کز نشر ک، تهران  مرتفسیر روشنمصطفوی، حسن،  .34

، تهران  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ  اول، ریمکلمات القرآن الکالتحقیق فی مصطفوی، حسن،  .31
 ش.1443

 ق.1314، قم  المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید، چاپ اول، بریةکالمسائل العشیخ مفید، محمد بن محمد،  .33

 ش.1434، تهران  فرهنگ ماهرخ، فرهنگ فارسیمعین، محمد،  .39

 ش.1434، قم  انتشارات نسل جوان، چاپ سوم، آیات والیت در قرآنمعین، محمد،  .56

 ق.1366، بیروت  اعلمی، چاپ اول، مصباح الشریعه، $منسوب به امام جعفر بن محمد .51

 ش.1415، تهران  اسالم، فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسیمهیار، رضا،  .54

 .ق 1316، تبه فقیهکقم  مورّام، ، مجموعة مسعود بن عیسىورام بن أبی فراس،  .54

 www.lib.eshia.ir، دفتر انتشارات اسالمی، نشانی تارنما  فرهنگ نامه علوم قرآن .53

 
 
 

http://www.lib.eshia.ir/


 

 
 19ـ22ت ، صفحا4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّمسال 

 

 های توسعۀ اقتصادی در سیرۀ امئه اطهار&مؤلفه 

 نیارت سید امیر مسعود شهرامکد 
 استادیار

 دانشگاه اصفهان
M_shahramnia@yahoo.com 

 ه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی به شناخت و بررسی کاین مقاله تالشی است 
لی آنچه از کپردازد. بطور الم و سیره ائمه اطهار& میکهای توسعۀ اقتصادی در مؤلفه

 دنیا و مظاهر آنهایی چون نگرش مطلوب به ه مؤلفهکشود، این است می کمتن مقاله در
ها(، اهمیت د نگه داشتن سرمایهکبخشی به حیات دنیوی، پرهیز از راوهش فقر، سامانکن)
اری و زهد منفی، اعتقاد به برابری کوهش سستی، بیکهای اقتصادی، نار و فعالیتک

یت کمحوری، دفاع از حق مالگرایی، نظم پذیری و تخصصمحوری، علمها، عقالنیتانسان
تواند گویای این الم و سیرۀ ائمۀ اطهار& به وضوح میکنندگان در کاز تولیدو حمایت 

ه اساساً تشیّع و پیشوایان آن، نه تنها با پیشرفت و توسعه اقتصادی سر کمهم باشد 
وشند تا پیروان خویش را در طی این مسیر هدایت و همراهی که میکناسازگاری ندارند، بل

 نند.ک

 

 ، قرآن، روایاتاقتصادی، دین، تشیع، ائمۀ اطهار&توسعۀ  لیدی کهای واژه

 

 
 نویسندۀ مسئول() سارا ویسی

 شناسی سیاسیرتی جامعهکدانشجوی د 
 دانشگاه اصفهان

Sara.vey30@gmail.com 

 

 
 
 

 
 

 42/3/4331تاریخ دریافت: 
 33/7/4331تاریخ پذیرش: 

  

 
 



 

 

 

     

      

 

 



 

 

 

 

 

 . مقدمه1

نگرش خاص به دنیای پیرامون است. به  کتوسعه، به ویژه در بعد اقتصادی آن، قبل از هر چیز مستلزم وجود ی

قالب اموری چون آداب و رسوم، آموزش و لی در کطور  ه بهک« انگارۀ فرهنگی»عبارت دیگر نوع نگرش یا همان 

ای در فرایند توسعه برخورداراست. زیرا با ایجاد، تشویق، یابد، ازجایگاه ویژهپرورش، زبان، هنر، تمدن، دین و... تجلی می

 و توجهی تواند عامل و یا مانعی در مسیر توسعه قلمداد گردد و لذا بیها میای هنجارها و ارزشمنع و یا طرد پاره

ی از کبه عنوان ی) سازد. در همین راستا ارتباط میان دینست مواجه میکهای توسعه را با شتوجهی به آن تمام برنامهمک

ه از دیرباز اذهان بسیاری را در محافل کانگیز و قابل توجهی است تجلیات اصلی فرهنگ( و توسعه از موضوعات بحث

اساساً دین سمت و سوی »ه کخود ساخته است؛ گروهی با این استدالل ز پژوهشی سراسر دنیا معطوف به کعلمی و مرا

ردند؛ از کمطرح « علمانیت»و « دین»، نوعی مالزمه میان «اخروی دارد و توسعه، عمران و آبادانی دنیوی را مدنظر دارد

ه کته تنها در صورتیرده و جوامع توسعه نیافکرا تجربه « علمانیت»ه کای است این منظر، جامعۀ توسعه یافته، جامعه

ترتیب، پروژه ضدیت با دین و تالش برای عقب راندن آن  نند. بدینکتوانند مسیر توسعه را طی قدم در این راه نهند، می

خواهی مال و تمامیتکه داعیه اکاز صحنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به ویژه آن دسته از ادیان و مذاهبی 

ه نتوانست از سیل چنین کاز جمله مذاهبی است « تشیّع»در این بین،  1با جدیت دنبال گردید.دارند، آغاز، به سرعت و 

                                                
انگارد. از این دیدگاه گرچه نحوۀ تلقی مسیحیت از زندگانی در همۀ مذاهب را مانع توسعه میلی ک. نظریۀ غالب در میان آراء و نظریات اندیشمندان غربی به طور 1

ها از نظر ن آثار عملی آنکنفوسیوس، تائوئی، اسالم، هندو، و سایر مذاهب غیر غربی در بسیاری جهات متفاوت است، لیکقرون وسطی با طرز تلقی مذاهب بودایی، 
 (. ۱۴۲، ص ش ۱۹۴۳ی، الیاس) سان استکمابیش یکاقتصادی، 



 &های توسعة اقتصادی در سیرة ائمه اطهارمؤلفه  12

 

 

افتادگی و پیشوایان وم به جمود و عقبکه این مذهب به زودی محکای هایی در امان بماند؛ به گونهجوییینهکاتهامات و 

وشیدند تا کدر مقابل، فقها و اندیشمندان شیعی گردیدند. « ستیزیتوسعه»الم ک کآن متهم به انزوا، رهبانیت و در ی

شورهای خویش را نه در نقصان و کنیافتگی اقتصادی  ، ریشۀ توسعه«علمانیت»و « توسعه»ضمن گسستن پیوند میان 

ها و باورهای اصیل این مذهب و سیره امامان معصوم& معرفی ه در انحراف از ارزشکاستی در مذهب تشیّع، بلک

 1ن ندانند.کها و پیروی از پیشوایان آن ممبه این آموزه کترقی و توسعه را جز از راه تمسّنند و لذا ک

رد امامان معصوم& در مسیر کهای راستین مذهب تشیّع و پیروی از عملتوان با پیگیری آموزهاما آیا به راستی می

 توسعه، گام برداشت؟! 

باشد. در همین الم و سیرۀ امامان معصوم& میکصادی در های توسعه اقتهدف این مقاله شناخت و بررسی مؤلفه

 ایم عبارت است از  ه مقاله حاضر در پی پاسخگویی بدان برآمدهکراستا سؤالی 

 توان با توسل به سیرۀ ائمۀ اطهار&در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی گام برداشت؟آیا می

تواند همواره می ه سیره و سخنان امامان معصوم&کی از آن است کور حاکفرضیۀ طرح شده در پاسخ به سؤال مذ

 در ابعاد مختلف آن( مورد استفاده و الگوبرداری قرار گیرد.) در مسیر پیشرفت و توسعه

های مذهب تشیّّع و های بعدی در زمینۀ تأثیر آموزهای برای مطالعات و پژوهشزمینهه تنها پیشکنوشتۀ حاضر 

رود، ضمن تالش برای یافتن پاسخ منطقی و توسعه و نوسازی اقتصادی به شمار میمشیء امامان معصوم& بر فرایند 

گیری، پیشداوری و با نگرشی توصیفی ـ تحلیلی راه را وشد تا به دور از تعصب، جهتکصحیح به سؤال مطرح شده، می

 برای تحقیقات بیشتر در این زمینه هموار سازد.

 
                                                

 داند ها و ترفندهای استعمار، دو چیز میریشۀ اصلی غفلت و توسعه نیافتگی جوامع اسالمی را جدای از عوامل بیرونی چون توطئهشهید مرتضی مطهری، . 1
م تحرک اجتهاد عد (۰ ،و پندارنددگم و غیرقابل انعطاف میمذهبی در اذهان خویش دارند و آن را  هایران مسلمان از موازین و ارزشکه برخی روشنفکتصور غلطی  (۱

 (.۱۶1 ، ص۱۹۳۲اصغری، ) است شدهمیل به گذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان را سبب در طی قرون که خود 
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 شیعیهای توسعه در سیرۀ پیشوایان . مؤلفه2

تالش در جهت ایجاد رفاه و بهبود شرایط زندگی مادی افراد و نیل به آرامش و امنیت خاطر برای آنان در جامعه از 

ینه توزانۀ بدخواهان کرغم تالشهای مغرضانه و فعالیتهای ها و اولویتهای دنیای معاصر است. علیمهمترین دغدغه

در ابعاد مختلف آن( و ) ه این دین در توجه به امر توسعهکهای اسالمی گویای آنست تشیّع، جستجو در متون و آموزه

توان تشیّع را منشأ اصلی ه به صراحت میکای اتب و ایدئولوژیها بوده است؛ به گونهکپرداختن بدان، سرآمد دیگر م

م& به عنوان پیشوایان و ه امامان معصوکرد. پر واضح است کترین توسعه، خاصه در بعد اقتصادی آن، اعالم کد

ه نقش مهم و مسئولیت خطیری در تبلیغ و ترویج تعالیم آسمانی آن برعهده دارند، خود، باید کتب، کهای این ماسطوره

توان ی تأمل در احادیث و روایات شیعی فراوان، به وضوح میکدر این زمینه الگو و سرمشق بوده باشند. آری! با اند

 ها عبارتند از رد. مهمترین این مؤلفهکالم و سیره این پیشوایان مشاهده کرا در  های توسعه یافتگیمؤلفه

 
 نگرش مطلوب به دنیا و مظاهر آن .1.2

رد کو نه دنیای دیگر( صورت پذیرد. از سوی دیگر عمل) ه رشد و توسعه اقتصادی باید در این دنیاکبدیهی است  

م است. بنابراین اگر افراد حیات دنیوی و مظاهر آن را که بر آنان حاکر و نگرشی است کافراد در این دنیا ناشی از نوع تف

انات برای که به حداقل امکرد، بلکمذموم بدانند، هرگز برای دستیابی به سطح باالتری از رفاه و توسعه تالش نخواهند 

های ترین پیش شرطه از اصلیکد، زیرا یابگاه به توسعه دست نمیای هیچنند. چنین جامعهکتفا میکادامۀ زندگی ا

ه آن نیز در کثر استفاده از منابع موجود و سعی در دستیابی به سطح باالتری از رفاه مادی است کتوسعه، تالش برای حدا

 گرو نگرش مطلوب به دنیا و مظاهر آن است.

توان از ها را میداشتن سرمایهد نگه کوهش فقر، سامان بخشی به حیات دنیوی و پرهیز از راکدر همین راستا، ن

 پردازیم ور میکرد. در ذیل به شرح مختصری از موارد مذکقلمداد  بارزترین نمودهای چنین نگرشی در ائمه اطهار&
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ه فقر کوهش فقر و تنگدستی در دنیاست؛ این مسأله کهای نگرش مطلوب به دنیا، ناز جمله نشانه وهش فقر کن (الف

 ود و کهای فردی و اجتماعی باشد و در نهایت به رالت و نابسامانیکاز انحرافات، مش تواند منشأ بسیاریمی

از امامان معصوم& شیعیان  کیباره، هیچنیافتگی در ابعاد مختلف آن منتهی گردد، نیاز به بحث ندارد. در اینتوسعه

احادیث و روایات بسیار، آنان همواره ه بر اساس کخود را به تحمل فقر و زندگی توأم با تنگدستی فرا نخوانده، بل

های شیعی، ردند. عالوه بر این، مطابق آموزهکپیروانشان را به تالش جهت رهایی از فقر و عمران دنیوی سفارش می

فقر و تنگدستی، شقاوت و بدختی در جهان آخرت را نیز به همراه خواهد داشت. چنانچه امام صادق$از پیامبر 

(. به همین خاطر، 416، ص 4ش، ج  1441لینی، ک) «فر منتهی شودکه فقر به کاست  کزدین»ند  کنقل می رم#کا

ر چند نمونه از کبردند. در ذیل به ذامامان معصوم& همواره ضمن عبادات و مناجاتهای خود، از شر فقر به خدا پناه می

 پردازیم این دعاها می

ه به کو فراوان عطا فرما  کات مرا دارایی پاا از فزون بخشیبار خدای»ه فرمود  کالعابدین$ نقل است از امام زین

( و در جای 45ش  دعای 1433مجد، ) «ه فریبم ندهدکخیز مرا ده تکام وا ندارد و داد و ستدی رشدافزا و برشیکسر

همگنان و از زندگانی جوئیم... از توان نداشتن برای تأمین نیازهای خود... و از فقر نزد خدایا به تو پناه می»دیگر فرمود  

 (. 33همو  دعای ) «سخت

عالمه مجلسی، ) «خداوندا مرا از خواری فقر به سربلندی و توانگری برسان»فرماید  می اظم$کدر این رابطه امام 

(. امام صادق$ از جمله سیر عملی پدر بزرگوارش، امام باقر$را خواندن هر روزه دعایی 441  ص 39ق، ج 1364

فل من وسعت بده به کبار خدایا... به روزی من و افراد تحت ت»ه فرازی از آن چنین است  کداند میپس ازنماز صبح 

ایشان همچنین ضمن سفارش (. 46، ص 49ق، ج 1364المه مجلسی، ع) «ن مرا از فقرکفایت کسبب روزی حاللت و 

ها جان پسر! همۀ تلخی»ند  کنقل میهای آن، سفارش لقمان به پسرش را چنین دنیا و نعمت کپیروانش به دوری از تر

 (. 341، ص 14ق، ج 1364مجلسی، ) «تر از فقر نیافتمرا چشیدم؛ چیزی تلخ
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برای »(، سفارش فرمود  446، ص 15همو، ج ) «لید بدبختی و بیچارگی استکفقر »ه کامام رضا$ نیز با بیان این

(. آن حضرت همچنین 14، ص 11ق، ج 1364عاملی، حر ) «ایه گویی برای همیشه زندهکن کدنیایت چنان عمل 

ند، کسال خویش را ذخیره  کچون آدمی خورا»ند  کافی را در آرامش روحی چنین توصیف میکانداز نقش مال و پس

 (. 136، ص 4ش، ج 1436اران، کیمی و همکح) «یابدشود و آرامش میمی کبارش سب

ش، 1414آمدی، ) ( و بدتر از قبر144مت کش، ح 1431رضی، ) ترامام علی$نیز در تعبیری، فقر را مرگ سخت

ابی ابن) زندتر از فقر نمیکای دردناه خداوند بندگانش را با تازیانهکر شد ک( نامید و در روایت دیگری متذ494، ص 1ج 

 (.461،ص 46ق، ج 1363الحدید، 

 

بخشی به زندگی در دنیا، تالش برای سامانهای نگرش مطلوب به از دیگر نشانه ب( سامان بخشی به حیات دنیوی 

آید های تاریخی برمیای بود؛ از برخی روایات و نقلگسترده که امام علی$، خود صاحب امالکدنیاست. مشهور است 

شد و در روایت دیگری هزار دینار می36ات اموالش بیش از که زکاش بسیار عظیم و فراوان بود؛ به طوری ه داراییک

های چاه (. برخی منابع تعداد حلقه464ش، ص 1439یوسفی، ) ردکفاف میکهاشم را ات مالش، بنیکز هکنقل شده 

(. همچنین آن حضرت 461همو، ص ) اندردهکر کحلقه ذ166عدد و در منطقه ینبع، 44امام را تنها در وادی عقیق، 

عین » کآید، معاویه برای خرید ملات بر میه از روایکبه طوری  1فراوانی در مدینه و اطرافش داشت؛ کموقوفات و امال

 رد، اما حضرت نپذیرفت. کهزا دینار به امام حسین$پیشنهاد 466« ابی نیزر

                                                
دیگری  کدر منطقه قناه؛ االدبیه در وادی اضم؛ عین ناقه در وادی القری؛ مل کدر مدینه عبارتند از  الفقیزین در منطقه عوالی؛ بئر المل . برخی موقافات امام علی1$

مات؛ ذوات العُشراء، کنام ذات ه هایی به دارای مزارع است؛ چاهکنام البیضاء ه ای بر؛ نهری در بیره؛ سرزمینی به نام االحمر؛ منطقهکدر وادی القریغ سهمی از عین سُ
؛ کی به نام القصبیه در فدک؛ ملکنام االُحسن در منطقه فده ای بهای فراوانی بود؛ درهه دارای درختان خرما و آبک کنام رعیه در فده ای بقعین، معید و رعوان؛ دره

 (.۰۲1 ، صش۱۹1۳یوسفی، ) معروف است« آبار علی»ه مسجد شجره در آن واقع شده و به کای منطقه
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ه داشت، با کوشا بود و خود به همراه غالمان فراوانی کو ثروتش تا آخر عمر  کامام علی$ همچنین در حفظ امال

 (.461ص  همو،) پرداختار و زحمت فراوان، به آبادانی آن میک

های ه متعجّبانه از حضرت دربارۀ دلیل پوشیدن لباسکاظم$ در پاسخ به شخصی که امام موسی کمشهور است 

ه که پیامبر و فرزند پیامبر بود، قباهایی از دیباج، که یوسف$، کدانی آیا نمی»رده بود، فرمود  کفاخر و گرانبها سئوال 

ش، ج 1441لینی، ک) «رد؟!کم الهی را بیان میکنشست و حفرعون می پوشید و در مجالسهای طالیی داشت، میمهکد

 (.354، ص 4

 

ها د نگه داشتن سرمایهکهای تولیدی و سودآور و پرهیز از راگذاری در بخشسرمایهد نگه داشتن سرمایه  کج( پرهیز از را

ه کراوانی از معصومین& آمده است های فهای نگرش مطلوب به دنیا دانست. در روایتی دیگر از جنبهکتوان یرا می

ه به طور مداوم اصالح کد نگه داشتن مال، خالف مسیر استفاده درست و بهینه از آن است و بهترین دارایی آن است کرا

 (. 95، ص 1ش، ج 1414آمدی، ) وری قرار گیردو در مسیر بهره

صورت مضاربه از طرف ایشان به تجارت  ی از شیعیان داد تا بهکای را به یه امام صادق$ سرمایهکروایت است 

ه برای آینده خود اندوخته و کرد کشان توصیه می(. ایشان همواره به شیعیان44، ص 14ق، ج 1364حر عاملی، ) بپردازد

ه روزی به کند کی از یاران امام روایت میکباره، یاندازی داشته باشند تا هنگام نیاز، محتاج دیگران نگردند. در اینپس

ه قصد دارم آن را به قیمت مناسبی بفروشم. امام کردم  سرورم! من زمینی دارم کوالیم، حضرت امام صادق$ عرض م

ردم  فدایت شوم! با پول فروش کخود را بفروشد، مالش از بین خواهد رفت؟ عرض  کس ملکه هر کدانی فرمود  آیا می

(. همچنین در 94، ص 5ش، ج 1441لینی، ک) الی نداردکخرم. امام فرمود  در این صورت اشآن، زمین بزرگتری می

ه آن را رها که اگر مسلمانی زمین فردی کالمی از امام علی$ آمده است کگذاری، در خصوص آبادگری و سرمایه

 (.441، ص 4ش، ج 1441لینی، ک) نموده است، احیاء و آباد نماید، منافع حاصل از آن، متعلق به اوست
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 های اقتصادیلیتار و فعاکاهمیت . 2.2

ت در کار و شرکارها به منظور دستیابی به رشد و توسعۀ اقتصادی، اشتغال به کترین راهترین و ابتداییاز اساسی

شمارد، با این حال فعالیتهای تولیدی است. هرچند اسالم وابستگی به دنیا را مذموم و منشأ بسیاری از گناهان می

ند. با کتولیدی را به منظور رسیدن به آسایش مادی و آرامش روحی توصیه می هایار و تالش در عرصهکپرداختن به 

وشش در این کهای اقتصادی و ه پرداختن به فعالیتکیابیم از معصومین& درمی کنگاهی گذرا به دوران حیات هر ی

و پرهیز از تحمیل سب درآمد مشروع به منظور حفظ عزت کهای آن بزرگواران در راستای ترین ویژگیراه از برجسته

 هایی چون تعلیم و تربیت، قضاوت و حضور در نار فعالیتکخود بر دیگران بوده است. چنانچه امام علی$ در 

ار بسیار کدلیل اشتهار آن حضرت به ابوتراب، »بنا به قولی،  1ورزید.ارهای اقتصادی نیز اهتمام میکهای جنگ، به میدان

ه مردی نزد امام ک(. در روایت دیگری آمده است 153ق، ص 1363ابن بابویه، ) «شاورزی بوده استکهای در زمین

ها به اذن الهی درخت خرما خواهند را از حضرت پرسید. امام فرمود  همۀ آنعلی$مقداری هستۀ خرما دید و دلیل آن 

، 41ق، ج 1364مجلسی، عالمه ) ردکاشت و نخلستانی پدید آمد و آنرا وقف کها را ه امام آن هستهکشد. راوی گوید 

 (. 44ص 

اندیشی، ه دربارۀ گردآوری مالیات میکبیش از آن»... اشتر فرمود   کای خطاب به مالهمچنین در نامه امام علی$

ردن زمین مالیات کس بدون آباد کر آبادی زمین باش؛ زیرا مالیات جز از طریق آبادانی زمین به دست نیاید و هرکدر ف

ه ایشان در ک(. حتی نقل شده است 54ش، نامۀ 1431رضی، ) «سازد کیران و بندگان را هالند، شهرها را وکطلب 

نون در راه کایمیا را داشت، بسیار فعال بود. همکم که در سرزمین سوزان عربستان حکزمینۀ حفر قنات و استخراج آب 

                                                
وشاترین انسان زمانه خود دانست. شهید مطهری این خصایل دوگانه در وی را به بهترین وجهی چنین کن حال باتقواترین و درعی کش توان بیرا می . امام علی1$

آدم،  شود، گویی اینه میکرسد و روز رسد، هیچ عارفی به پای او نمیشخصیتی جامع االضداد است؛ وقتی خلوت شب فرا می شخصیت علی$،»رده است  کتوصیف 
 (.۴۱۲ص ،ش۱۹1۶)مطهری، « آن آدم نیست
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ق، ج 1316  النمیری، کن) چاه زده استجا ه آن حضرت در آنکوجود دارد « آبارعلی»ای به نام ه، منطقهکمدینه به م

 (. 1411-1414، صص 14ش، ج 1431؛ عقیقی بخشایشی، 134، ص 9ق، ج1445؛ الطوسی، 444، ص 1

ه قدرتمندانه و با سپاه کهایی زمین»شاورزی فرمود  کهای ار و بویژه فعالیتکاظم$نیز درخصوص اهمیت کامام 

لینی، ک) «ها را آباد و احیاء نمایدار و تالش خود آنکه با کی خواهد بود سکآیند، متعلق به سواره و پیاده به دست می

شاورزان و کل، همانا کهای متو(. از دیدگاه امام جعفر صادق$ بارزترین مصداق انسان531، ص 1ش، ج 1441

تجارت و ید دارد، که امام صادق$بر آن تأک(. از دیگر مشاغلی 34، ص 11ق، ج 1364حر عاملی، ) دهقانان هستند

های سرشار اقتصادی، موجب ازدیاد عقل و قدرت انجام معامالت حالل است. از منظر ایشان، تجارت عالوه بر بهره

به امام صادق$ »ه  کرده کلینی از فضیل بن یسار نقل ک(. در این باره، 11همو، ص ) گردداندیشه و تدبیر و تجربه می

رود. سپس فرمود  از ات از بین میصورت داراییای؟ در اینیا ناتوان گشتهه از تجارت دست شسته. فرمود  چرا؟ آکگفتم 

 (.139، ص 5ش، ج 1441لینی، ک) 1«نیدکشید و همواره فضل خدا را طلب کبازرگانی دست ن

پس سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و »اشتر نوشت   کای به مالباره امام علی$ در نامهدر این

ه با سرمایۀ کجای مقیم هستند و خواه آنان  که در یکها ن، خواه آنکو سفارش کات نیارگزارانکایشان به دربارۀ 

اند و های منافع و اسباب آسودگینند و با دسترنج خود زندگی نمایند؛ زیرا این گروه مایهکخویش این سو و آن سو سفر 

ه مردم در آن گرد نیایند و جرأت رفتن به کوهساران و جاهایی کها و ی و دریا و دشتکهای دشوار و دور خشرا از راهآن 

                                                
انت را بگشای و بساطت را کبسیارند. امام فرمود  در د امعائله و رفته فک از مالم گفتم  $صادق امام ه روزی بهکند کطیّار نقل می عماره ازابو افى در روایتیک. 1

ان را گشودم و بساطم را گستردم و ترازویم را در میان نهادم. اطرافیانم شگفت زده شدند، زیرا نه کبگستر و ترازویت را در میان نه و به روزی پروردگارت روی آور. در د
سی دیگر نزدم آمد و گفت  برایم کای خریدم و قیمتش را ستاندم. سپس ای بخر. برایش جامهام و نه نزدم چیزی نبود. پس مردی نزدم آمد و گفت  برایم جامهدر خانه

 گرفتند و بعد بهایش را االیی را به امانت میکه تاجران از دیگران کمان رسم چنین بود زو در آن ) را هم ستاندم برایش جامه را خریدم و بهای آن ای بخر. منجامه
سال بعد از تو بستانم؟ من پذیرفتم و که بهایش را یکگونه را میخری؟ بدین تان دارم. آیا آنکدادند(. سپس مردی دیگر نزدم آمد و گفت  ای ابو عماره! دو لنگه بار می

سال دیگر در دستم بود. پس با بهای بار، دو جامه کاال تا یکسان باقیمانده ی از بازاریان نیمی از آن را از من خرید و بهایش را پرداخت. بدینکبار را از وی خریدم. آنگاه ی
 (.۱۴۰، ص  ۹ش، ج ۱۹۹۰ اشانی،کفیض ) ثروت، آبرو و جایگاهی گشتم ه مجدداً صاحبکردم تا آنکردم و باز خرید و فروش کخریدم و عرضه 
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 «ی نیستکگری و آسیبشان باه از فتنهکاند جو و اهل آشتیآورند. پس اینان مردمی مسالمتنند، به دست میکآن ن

 (. 54ش، نامۀ 1431رضی، )

دهم روزی از آن نُه»ه کبیان اینپروری با ار دامکهمچنین امام صادق$ دربارۀ اهمیت و لزوم پرداختن به 

ای گوسفندی نگاه دارد، خداوند هرگاه خانواده»( فرمود  141، ص 43ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) «چهارپایان است

شود؛ و اگر دو گوسفند افزاید و فقر، گامی از آنان دور میدهد و روزی آن خانواده را میروزی گوسفند( را می) اشروزی

شود و اگر ها دو گام دور میافزاید و فقر از آنفرماید و روزی خود ایشان را میدای روزی آن دو را عطا مینگاه دارند، خ

ش، 1413عالمه مجلسی، ) «گرددلی دور میکدهد و فقر از ایشان به سه گوسفند نگه دارند، خداوند روزی آن سه را می

 (. 194ص 

 

 اریکوهش سستی و بیکن .3.2

اری کتواند روند رشد و توسعه را تسریع بخشد، تنبلی و بیهای تولیدی میار و تالش در عرصهکه کبه همان میزان 

 ار و تالش تشویق کشان را به ه شیعیانکند. امامان معصوم& نیز به همان میزان کدر این روند مانع ایجاد می

ی از یاران آن که روزی یک؛ در روایت است اندردهکاهلی و سربار دیگران شدن، منع کردند، آنان را از تنبلی و کمی

زندگی »ند. امام صادق$ در پاسخ فرمود  کند خدا زندگی مرفه و راحتی برایش مهیا کحضرت از ایشان خواست تا دعا 

(؛ 13، ص 5ش، ج 1441لینی، ک) «ه خدای متعال به تو امر فرموده استکن کراحت و مرفه را از همان راهی طلب 

 وشش. کو  یعنی از راه تالش

حر ) نامندنند، ملعون میکه خود را سربار دیگران میکسانی کهمچنین به نقل از سپس از پیامبر#  امام صادق$

 خواندار و بی تفاوت را مورد خشم و غضب الهی میک( و در ادامه، افراد سست عنصر و بی13ق، ص 1364عاملی، 

 (.33، ص 5ش، ج 1441لینی، ک)
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ار و تنبل، آنان را به تأمل در شیوۀ زندگی و فعالیت مورچگان در کاری جستن از افراد بیامام باقر$ نیز با بیز

(. ایشان در جای 153، ص 4ق، ج 1363ابن بابویه قمی، ) خواندسب روزی در بیرون از النه خود فرا میکجستجو و 

تواند در پس بگیرد و آدم افسرده نمی تواند حقش رااهلی و افسردگی؛ آدم تنبل نمیکبپرهیز از »نند  کدیگر توصیه می

 (. 133ش، ص 1434اشتهاردی، ) «ندکاین راه، بردباری 

، ص 5ش، ج 1441لینی، ک) همچنین امام علی$ در تعبیری، فقر و تنگدستی را ثمره پیوند تنبلی و ناتوانی نامید

سب روزی، به یارانش کنفر است، جهت ار متکه خداوند از فرد پرخواب و بیکاظم$ با اشاره به اینک( و امام موسی 34

 (.459، ص 4ق، ج 1369عطاردی، ) ه صبح زود به سوی عزت خود بشتابیدکرد کتوصیه 

است. برخی زهد را معادل « لکتو»و « زهد»گردد، ه گاه به عنوان مانع توسعه تلقی میکهای دینی از جمله آموزه

ل را همتراز با واگذاری مطلق امور به خدا کهای دنیا و توها و لذتگیری از موهبتۀ دنیا و عدم بهرهکنشینی، متارگوشه

دانند. بدیهی است چنین طرز تلقی مانع از هر نوع وشش برای دستیابی به اهداف و آمال خویش میکتالش و  کو تر

 آید. در یتالش و فعالیت مولد و مخرب هر نوع خالقیت و نوآوری است و لذا سد بزرگی در مسیر توسعه به شمار م

، 1هااربرد رایج آنکل و اصالح کردند تا ضمن شناساندن درست مفاهیم زهد و توکباره امامان معصوم& سعی میاین

اذب را تشویق و کرده و زهدهای کرا بر خود و دیگران تحریم های آن ه به نام دین و مذهب، دنیا و نعمتکبا افرادی 

نند. کاند، به شدت برخورد شیده و گوشه عزلت برگزیدهکار و فعالیت کل به خدا، دست از کردند و یا با توکترویج می

                                                
ون م دلبستگی به دنیا و مظاهر آن همچاهلی و عدم تالش نیست. زهد در بعد روانی آن به معنای عدک. در متون دینی و سیره اهل بیت&، زهد، به معنای تنبلی و 1

ه کاقتدار درونی است  که این بعد از زهد به معنای دارا بودن یکرده اند. در حالیکبه معنای نداشتن لحاظ  ثروت و قدرت است. بسیاری از افراد این عدم دلبستگی را
 متر برداشت و استفاده نماید، زیرا استفاده زیاد از متاع دنیاکخواهد فرد از دنیا ه اسیر دنیا نباشد. در بعد عمل، دین میکخواهد فرد از نظر روحی آنقدر قوی باشد می

ل ناشی از اعتقاد به توحید افعالی است و در که توکل نیز باید گفت کهای آن پیدا نماید. در خصوص مفهوم توه انسان وابستگی مفرط به دنیا و جلوهکگردد موجب می
اند و حضرت حق را از مرتبۀ اعلی همیدهفهمان فرق بین علل طولی و عرضی را نفجکاین نگرش، خداوند و اراده او در طول اسباب مؤثر در هستی لحاظ شده است. 

ه نگاه و اعتمادش کسی است کشود. لذا موحد یه زده است، جایگزین اسباب میکه سببیت هر سببی بر او تکتنزل داده و در عرض این اسباب انگاشته اند. لذا خداوندی 
 بداند.ه خدا را جایگزین علل کداند نه اینبه خداست و منشأیت اثر را برای او می
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س دنیا را به خاطر آخرت و آخرت را به خاطر کهر»باره خطاب به شیعیانش فرمود  ه امام باقر$ در اینکمشهور است 

خداوند »اره به پیروانشان هشدار داد  باظم$نیز در اینک(. امام 443ش، ص 1444حرانی، ) «ند، از ما نیستکدنیا رها 

 (. 49، ص 4ق، ج 1369عطاردی، ) «ندکرات زاهدانه اعتراض میکغذا با تف کبه تر

ه روزی آن حضرت گروهی را کاذبی در نزد امام علی$، روایت است کدر خصوص مذمت چنین نگرش و رفتار 

 ه چیزی بیابیم کل پیشگانیم؛ هنگامیکگفتند  تویستید؟ که در گوشه مسجدی نشسته بودند. از آنان پرسید  کدید 

، 4ق، ج 1315نوری، ) «نند!کنیم. امام فرمود  نزد ما سگان نیز چنین میکخوریم و اگر نیابیم، صبر پیشه میمی

 (. 439ص

 ی از یاران امام علی$ به نام عالء بن زیاد حارثی به ایشان گفت کروزی ی»ه کدر روایت دیگری چنین آمده است 

رده است. حضرت کدنیا  کعبا به دوش انداخته و تر کنم... برادرم یکایت میکای امیر! من از برادرم، عاصم، به شما ش

ای درمقابلش ظاهر گردید، فرمود  پوشانهه با وضع در هم ریخته و ژندهکردند. سپس به او کدستور داد عاصم را احضار 

نی؟ تو کتیرهایش قرار داده است. آیا تو به همسر و فرزندانت رحم نمیای دشمن جان خویش! شیطان تو را هدف 

نی؟ تو در برابر خدا کرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کاش را حالل یزهکهای پاه خداوند نعمتکای پنداشته

ترین ه خود خشنکد، درحالی گیریند. عاصم گفت  یا امیر! شما به من خرده میکه اینگونه با تو رفتار کتر از آنی کوچک

نید؟ حضرت در جوابش فرمود  من همانند تو نیستم. خداوند کترین غذاها را میل میها را به تن دارید و نامطلوبلباس

نند تا فقر و نداری، تنگدستان را به ستوه نیاورد و به که خود را با مردم ناتوان همسو کرده کبر پیشوایان حق واجب 

 (.469ش، خطبۀ 1431رضی، ) «شاندکطغیان ن
 

 هااعتقاد به برابری انسان. 4.2

ار و خالقیت آنان در این کت جمعی آحاد جامعه و استفاده از نیروی ابتکت و حرکه توسعه حاصل مشارکاز آنجا  

ی برای که آنان احساس مشترکپذیر است انکت همه جانبۀ مردم زمانی امکه مشارکمسیر است، لذا باید توجه داشت 
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آمیز باعث خواهد شد ای دیگر بدانیم، این نگرش تبعیضای را برتر از عدهنیل به اهداف توسعه داشته باشند. لذا اگر عده

ها نیم. این هدر رفتن نیروها و عدم استفاده از همۀ سرمایهکت در فرایند توسعه حذف که بخشی از افراد جامعه را از شرک

 ها رامت و برابری انسانکریم به وضوح به کدر مسیر توسعه. آیات بسیاری از قرآن  انات جامعه، مانعی استکو ام

ای مردم! بی تردید ما همه افراد »نظر از جنسیت، نژاد، طبقه و... اشاره دارند. برای مثال در این باره آمده است  صرف 

ار دادیم تا همدیگر را بشناسید. مسلماً قر کوچکهای بزرگ و مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله کنوع شما را از ی

 (. 14الحجرات  آیه ) «ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. همانا خدا بسیار دانا و آگاه استگرامی

ترین تعریف از عدالت در رفتار و سیرۀ امیرمؤمنان، علی$ نقش املکه کتوان گفت در این راستا، به جرأت می

نگر، عدالت را در همه شریانات حیات آدمی اعم از سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ردی جامعکروی بسته است. آن حضرت با

یا « قرار دادن هر چیز در جای خود»داند. در نگاه امام علی$، عدالت همان مفهوم حقوق فردی و اجتماعی جاری می

است و موجب ایجاد تعادل در جامعه و ه دربرگیرندۀ تمام ابعاد و زوایای عدالت کدر واقع همان عدالت اجتماعی است 

یه دارد، برابرند. که عدالت اجتماعی بدان تکگردد. بر اساس این نوع عدالت، تمام افراد جامعه در حقوقی صفوف آن می

تساوی در حق حیات، تساوی در آزادی و تساوی در ) گاه و نقطۀ ثقل عدالت اجتماعی منبعث از حقوقییهکدر واقع، ت

ومت امام کها برخوردارند. در دوران حها به موجب انسان بودن و عضویت در اجتماع از آنه انسانکبرابر قانون( است 

ه کگرفت ای صورت میه از نمودهای تساوی در برابر قانون است، به گونهکالمال علی$ اجرای تساوی در تقسیم بیت

 هانی، خواهر حضرت علی$ سهم خود از  و پذیرش نبود؛ چنانچه وقتی ام کان ایشان قابل درکه برای نزدیگا

رد، امام در پاسخ گفت  قرآن برتری کسان دید و با عصبانیت به امام اعتراض کاش ینیز عجمیکالمال را با سهم بیت

 (.16ش، ص 1414جعفریان، ) عرب بر عجم را ندیده است

توان به روایتی ومت آن حضرت، میکتاب در زمان حکبارزترین مظاهر عدالت و استقالل قضایی اهل  همچنین از

نفع یهودی نار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی بهکه در آن، امام علی$ در دادگاه حضور یافت و در کاشاره نمود 
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د نزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار دانست حق با علی$ است و زره موره یهودی میکدلیل آنرد. به کم صادر کح

 (. 54، ص 31ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) عادالنۀ آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد

گری مشغول بود. امام از احوال ایشان جویا دیکومت امام علی$، پیرمردی نابینا به تکه در زمان حکروایت است 

رد. آن حضرت با شنیدن این سخن، کومت خدمت میکرات حه در ایام جوانی در اداکشد. گفتند  مردی نصرانی است 

ردید؟ سپس کار گماشتید و چون پیر شد، از حقوق خویش محرومش کسخت متأثر شد و فرمود  در ایام جوانی او را به 

 (. 44، ص 15ق، ج 1364حر عاملی، ) نندکالمال برای او مستمری تعیین دستور داد تا از بیت

ه کنامند اندیشمندان و فقها با تامل در سیرۀ امام علی$، به حق ایشان را اولین شخصی میای از بدین لحاظ عده

ه امام کاند. نیز روایت است ها، حقوق بازنشستگی مقرر فرمودهبرای بازنشستگان، آن هم بازنشستگان جامعه اقلیت

دین بودند، در نهایت ادب و لحد و بیه مکصادق$ همواره در مناظره با افراد از ادیان و مذاهب دیگر و حتی آنان 

ه به دینی معتقد کهر گروهی »ه  کشمرد. در روایتی از ایشان نقل شده رد و حقوق آنان را محترم میکاحترام رفتار می

 (. 139ق، ص 1496شیخ طوسی، ) «ام آن دین بر آنان ثابت خواهد شدکاست، اح

ای ه از شدت تشنگی در گوشهکدر راه خود، مردی را دید روزی امام صادق$ »ه کدر روایت دیگری چنین آمده 

ن. او رفت و در باگشت خود به امام گفت  به او آب ندادم، چون کافتاده و درمانده است. به ندیم خود فرمود  او را سیراب 

املی، حر ع) «مسلمان نیست. امام از شنیدن این سخن حالش دگرگون شد و با ناراحتی فرمود  مگر انسان نیست؟!

 (.369، ص 4ق، ج 1364

امام$ پس از فراغت از »گوید  در این زمینه یاسر خادم از سیره و منش موالی خود امام رضا$ چنین سخن می

نار کگرفت. هر زمان در گفت و انس مینمود، با ایشان سخن میارگران را گرداگردش جمع میکاران و کار، تمام خدمتک

ابن ) «زنان رانشاند، حتی متصدیان اصطبل و رگنار خود میکخواند و در ا فرامیر کوچکنشست، بزرگ و سفره می

 (.159، ص 4ش، ج 1414بابویه، 
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 محوریعقالنیت. 1.2

فۀ احساس کفه تعقلگرایی و حسابگری بر که در آن کند کت کتواند در راستای توسعه حرای میبدیهی است جامعه

م نباشد و ادارۀ امور با چیزی غیر از کند. اگر عقل بر افراد و جامعه حاکگرایی سنگینی است. توهمات، تعصبات و خرافه

رد، زیرا اساساً میزان پیشرفت و توسعۀ هر جامعه، با میزان و شیوۀ کآن توأم گردد، آن جامعه هرگز پیشرفت نخواهد 

طبیعی، انسانی، مالی ) ینه از جمیع منابع موجودوری از نیروی خرد و عقالنیت افراد به منظور استفاده بهارگیری و بهرهکب

تب تشیّع که دیدگاه منحصر به فردی راجع به عقل دارد، مکتب و مذهبی کشود. تنها مو...( در آن جامعه سنجیده می

ام الهی در مذهب تشیّع است. این مسأله جایگاه واالی عقل را کی از منابع استنباط احکدانیم، عقل یاست. چنانچه می

اربرد عقل در کفقه پویا مبدّل ساخته است.  کسازد و فقه شیعه را در طول سالیان دراز، به یبیش از پیش نمایان می

 ه حتی عبادت بدون تعمق و استدالل الزم و تنها از روی عادت، سنت و یا اجبار، کحوزۀ معارف شیعی تا آنجاست 

جعفر صادق$، بنیانگذار فقه شیعه در حدیثی خطاب به هشام، شود. امام فایده و نزد خداوند بی ارزش شمرده میبی

ای هشام! همانا برای مردم دو فرستاده و حجت از طرف خدای متعال است؛ »جایگاه عقل را اینگونه مشخص نمود  

ه که انبیاء و ائمه هستند و حجت باطنی عقل است کی حجت ظاهری و دیگری حجت باطنی. اما حجت ظاهری کی

(. آن حضرت همچنین به نقل از پیامبر 14، ص 1ش، ج 1441لینی، ک) «وجود انسان به ودیعه نهاده استخداوند در 

لینی، ک) «ای علی! هیچ فقری بدتر از نادانی و هیچ ثروتی بهتر از عقل نیست»رم# خطاب به امام علی$ فرمود  کا

 (. 13، ص 1ش، ج 1441

ه هیچ ثروت، کمندترین ثروت، نعمت، فضیلت و زینت خواند امام علی$ نیز در حدیثی، عقل را برترین و ارزش

ه ابزاری پرسودتر از ک( و در حدیث دیگری فرمود 1416،ص 4ش، ج 1414آمدی، ) رسدنعمت و فضیلتی به آن نمی

ای (. آن امام همام همچنین در نامه464، ص 11ق، ج 1315نوری، ) تر از جهل سراغ نداردبخشعقل و دشمنی زیان
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رضی، ) روز نامیده نصیبش گشته محروم بماند، شقی و سیهکای ه از عقل و تجربهکسی که ابوموسی اشعری، خطاب ب

 (. 13، نامه ش1431

و »... توان از هر دو جهان بهره برد، در حدیثی فرمود  ه با استفاده از عقل میکامام حسن مجتبی$ با نظر به این

( و امام صادق$ با اشاره 111، ص 13ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) «بهره استه عقل ندارد، از هر دو سرای بیکهر 

بندد و لذا در صورت اشتباه، مجدداً آن ار میکسپارد و عمالً به ه انسان عاقل همواره تجربیات خود را به خاطر میکبه این

 (. 94ش، ص 1444حرانی، ) «شودسوراخ دوبار گزیده نمی کعاقل از ی»رد فرمود  کرار نخواهد کرا ت

رد، که خداوند عقل را خلق کهنگامی »امام باقر$در ارتباط با اهمیت و جایگاه واالی عقل در نزد پروردگار فرمود  

 نم و به خاطر تو نهی کردم؛ به خاطر تو امر میکبه انسان گفت  به عزت و جاللم سوگند مخلوقی بهتر از تو خلق ن

 (.44، ص 1ش، ج 1441لینی،ک) نمکیفر میکبه خاطر تو دهم و نم، به خاطر تو پاداش میکمی

 

 زداییعلمگرایی و خرافه .5.2

ه به ارزش علم و دانش پی برده کباشد؛ بدیهی است جوامعی یافتگی، علمگرایی میهای توسعهاز مهمترین شاخصه 

دست یافته و از آن برای بهبود و شفیات علمی کاند، به بسیاری از های خویش قرار دادهسب آن را در رأس برنامهکو 

یافته و صنعتی تا حد بسیاری ایجاد و منجر به ای در جهانِ توسعهاند. امروزه چنین روحیهرفاه جامعه خود بهره جسته

ه بدان کس، آن دسته از جوامعی کهای صنعتی و اقتصادی گشته است. بالعهای بزرگی در عرصهها و تحولوقوع انقالب

اند. مطالعۀ زندگی و سیرۀ ائمه& ماندهنیافته و عقباند، همچنان توسعهارگیری آن نبودهکسب و بکدر پی بها نداده و 

ردند و از سوی دیگر، خود کشان را به فراگیری علم و دوری از جهل تشویق میسو شیعیانکه آنان از یکدهد نشان می

یمی و... صاحبنظر بودند و در هر حوزه، شاگردان بزرگ و ی، نجوم، شکهای معرفتی و از جمله پزشدر بسیاری از عرصه

 ه از جمله کها نمودند آموزی، به شیعیانشان توصیهردند. امام علی$ درخصوص اهمیت علمکارزشمندی را تربیت 
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ش، 1431؛ رضی، 34، ص 1ق، ج 1345حرعاملی، ) «ان باشدکعلم را فرا گیرید حتی اگر نزد مشر»ها چنین است  آن

، 1ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) «ندکداند، بپرسد و بیاموزد، حیا نه نمیکه چیزی را کس از اینکهیچ »(؛ 36مت کح

آمدی، ) «سزاوار است انسان عاقل رأی خردمندان را به رأی خود و دانش علما را به دانش خود بیفزاید»(؛ 51ص

محمدی ) «درجه تفاوت است کانبیاء تنها یس در حال طلب علم بمیرد، میان او و کهر»(؛ 433، ص 1ش، ج 1414

( 54، ص 1ش، ج 1414آمدی، ) نندۀ جهلک(. ایشان در احادیث دیگری، دانش را نابود 493ش، ص 1433ری شهری، 

 (. 431، ص 4ق، ج 1315نوری، ) ( و مایۀ تقویت و تایید عقل آدمی نامید33همو، ) بخش اندیشهو روشنی

دانش »در خصوص اهمیت فراگیری دانش، تبادل آن است. به بیان ایشان همچنین توصیه امام حسن مجتبی$ 

 «دانستی بیاموزیخود را به دیگران بیاموزان و دانش آنان را بیاموز؛ تا هم دانش خود را استوار سازی و هم آنچه نمی

 (. 191، ص 4ق، ج 1364اربلی، )

، 1ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) فتاد هزار عابد خواندمند گردد را به از هه از علمش بهرهکامام باقر$ نیز عالمی 

(، اظهار 34، ص 1ق، ج 1364مجلسی، ) (. در همین راستا امام صادق$ ضمن فریضه خواندن طلب دانش91ص 

آمدند، اگرچه در این راه خون بریزند و در ژرفای بردند، هر آینه در طلب آن برمیاگر مردم به ارزش علم پی می»داشت  

(. ایشان همچنین برای نشان دادن جایگاه واالی علم و 493ش، ص 1433محمدی ری شهری، ) رو رونددریاها ف

لینی، ک) روی آب نامید کدانش، مردم جامعه را به دو دسته دانشمندان و دانشجویان تقسیم نمود و باقی را خاشا

را موجب شگفتی عقل و تقویت نیروی ( و در جایی دیگر، مطالعه بسیار و پیگیر در مسائل علمی 31، ص 1ش، ج 1441

 (. 54، ص 1ق، ج 1364مجلسی، ) ر و فهم خواندکف

ی از ظرفیت که حاکحرفی 41ل که همزمان با ظهور امام زمان، حضرت مهدی$، کهمچنین از ایشان نقل شده 

 گرددوفا میکو ش کامالً قابل درکشود، می کحرف آن در4استعداد بشری است و تا قبل از ظهور آن حضرت، تنها 

 (.154ش، ص 1435فیاضی، )
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 گراییپذیری و تخّصصنظم .2.2

ای در نظام اقتصادی جامعه، پیش پذیری در افراد و جامعه است؛ وجود چنین روحیهتوسعه مستلزم وجود روحیۀ نظم 

ارگیری صحیح و کآورد و ضمن ایجاد زمینه برای بان ایجاد ثبات اجتماعی و محیطی امن را فراهم میکاز هر چیز ام

 ت به سمت توسعه را تسریع کها، آهنگ حرهای انسانی و غیر انسانی و جلوگیری از اتالف و هدر رفتن آنبهینه سرمایه

پذیری فردی ن نیست و لذا از ملزومات نظم جمعی، نظمکه بدون نظم فردی، نظم جمعی ممکبخشد. طبیعی است می

ها و از جمله عرصۀ اقتصادی و امرار معاش ریزی در تمامی امور و عرصهو برنامهاست. بالتبع اسالم، پیروانش را به نظم 

رم# در کمیان انصار و مهاجرین، از جمله اقدامات اقتصادی پیامبر ا« مساقات و مزارعه»ند. بستن قرارداد کتوصیه می

روایات و احادیث شیعی نیز مورد راستای بهبودبخشی به حیات اقتصادی جامعه بود. به همین ترتیب، نظم و انضباط در 

 ید فراوان قرار گرفته است. کتأ

 امیرمؤمنان علی$، در بستر شهادت، در آخرین سخنان خود مسلمانان را به رعایت نظم در انجام امور فراخواند

همو، ) خواندنیافتگی برنامگی را عامل بروز فقر و توسعهنظمی و بی(. آن حضرت در جایی، بی31ش، نامه 1431رضی، )

تر از ثروت فراوانی تکار گرفته شود را پایدارتر و با برکریزی به با برنامهکی ک( و در جایی دیگر، ثروت اند441مت کح

 (. 1933، ص 1ش، ج 1414آمدی، ) ردکه ریخت و پاش گردد، قلمداد ک

های اقتصادی، اوقات خویش را به چهار ار و فعالیتکاظم$ با تخصیص زمانی برای پرداختن به کامام موسی 

ار و تالش اقتصادی، زمانی را به معاشرت با دوستان که زمانی را به عبادت، زمانی را به کبخش تقسیم نمود؛ بدین سان 

 (. 331ش، ص 1444حرانی، ) های حالل درنظر گرفتو زمانی را به تفریح و سرگرمی

ی از وجود نظم و کتواند حاه به وضوح میکند کم صادق$ نقل میایتی را از اماکدر این رابطه، امام رضا$ ح

شخصی »رد این امام معصوم در جهت بهبود حیات اقتصادی خویش باشد. ایشان فرمود  کریزی در اندیشه و عملبرنامه

تر م هزینهک جا بود، همکه اگر یکرده ای؟! درحالیکاز امام صادق$ پرسید  یا ابوعبداهلل! چرا اموالت را قسمت قسمت 
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قسمت آن آسیبی ببیند، قسمت دیگر آن از آسیب در  که اگر یکردم کار را کشد؟ امام پاسخ داد  این و هم پرسودتر می

ه از وی پرسید  ک(. امام صادق$ همچنین در پاسخ به شخصی 53، ص 31ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) «امان ماند

 «ه تمام درآمد استکنه نیم درآمد، بل»ریزی را نیم درآمد دانست، فرمود  مهتوان نظم و برناآیا بنا به اخبار رسیده، می

همو، ) ریزی و نظم در امور مالی را نشانی از ایمان به خدا خواند(. ایشان در ادامه، برنامه439، ص 11همو، ج )

مال و ک»ند  کاشاره میریزی برای ادارۀ امورات مالی زندگی، بدین نحو (. امام باقر$نیز به اهمیت برنامه439ص

 (.494ش، ص 1444حرانی، ) «های زندگیپیشرفت نهایی عبارت است از  ... تنظیم امور مالی و هزینه

ه به معنای تقسیم کارها کارها تخصصی شده و تخصصی شدن کنونی همۀ که در دنیای کاز سوی دیگر، از آنجا 

ها، طبق علقه کاست، لذا الزم است تا افراد جامعه هر یپذیری گر نوعی انضباط و نظمباشد، خود تداعیار میک

در حقیقت،  1های اقتصادی روی آورند.شان به فعالیت در عرصههای روحی و جسمیها و ویژگیاستعدادها، توانایی

راد تر احتیاجات افاری افراد را به سمت تأمین بهتر و سریعکتواند تعاون و همارها، میکتخصصی شدن امور و تقسیم 

تواند از اهمیت بسیار ند و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد. این مهم در جامعۀ اسالمی نیز میکایجاد 

ارگیری کریزی مناسب، مدیریت درست و بهتردید دوام و گسترش جامعۀ اسالمی مستلزم برنامهبرخوردار باشد؛ زیرا بی
                                                

 و براری چنانچه بدرستی کاند. چنین تقسیم نام نهاده« ار اولیهکتقسیم »را  ه آنکار است کی از مهمترین وجوه تقسیم کوظایف بین زن و مرد در خانه، یک یک. تف1
 وسعه و رشد اقتصادی بیش از هرچیز در گرو مسلماً تتواند در رشد و توسعه اقتصادی نقش قابل توجهی را ایفا نماید. صورت گیرد، میهای نسبی اساس برتری

خانواده اولین پایگاه تربیت و پرورش منابع انسانی است؛ جامعه باید با  هکرده است. لذا از آنجا کانگیزه، خالق، فعال و تحصیل  ار سالم، باکهای انسانی یا نیروی سرمایه
شور را دارد؛ زیرا هرگاه کمان و توجه همگانی به این امر بازخورد مستقیم در پیشرفت کبنابراین تالش حا یافتگی خویش را مهیا سازد.تقویت نهاد خانواده زمینه توسعه

یافتگی خواهند یافت و بدیهی است زنان با فراهم ساختن چنین ت به سمت توسعهکافراد در محیطی سالم، امن، بانشاط و صمیمی پرورش یابند، نقش مهمتری در حر
اده را در زندگی زناشویی امام ار در خانوکبهترین نمود تقسیم  گذارند.یازهای مادی و معنوی افراد خانواده، اثر مستقیمی بر اقتصاد جامعه میمحیطی برای تأمین ن

بین حضرت  ارها را با توجه به توان و شرایط روحی، روانی و جسمی زن و مردک خود، پیامبر گرامی اسالم#رد؛ کتوان مشاهده می فاطمه^و حضرت  علی$
ه کگونه همان حضرت زهرا^ سپرده شد. کارهای بیرون از منزل به امام علی$و  کارهایی منزل بر عهده حضرت زهرا^ تقسیم فرمود؛ $و امام علی ^ازهر

ار به این معنا نیست که تقسیم کشود ور مین، الگویی حسنه است، در این مورد نیز بهترین نقش را در مدیریت و سازماندهی اقتصاد خانواده ایفا نمود. یادآئودر تمام ش
... در  ار بیرون از منزل وکتواند با عنایت به مدیریت و سازماندهی صحیح در امور خانواده و با محاسبه مطلوبیت حاصل از ه میکه فعالیت زن منحصر در خانه است، بلک

 های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی حضور یابد.عرصه
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ه حضرت که آن هنگام کریم آمده است کباشد. در قرآن امور میافی در انجام کها و منابع و تخصص صحیح ثروت

 های دولتی مصر را به او بسپارد، به مهارت و تخصص خویش در یوسف$ از عزیز مصر خواست تا تصدی خزانه

 (. 55یوسف  آیه ) «ه من نگهبانی امانتدار و آگاه به این امر هستمکبه راستی »رد، فرمود  کباره اشاره این

اشتر، با اشاره به وجود طبقات و اقشار مختلف در جامعه و لزوم تقسیم  کای به مالباره امام علی$ در نامهندر ای

امور مردم جز با سپاهیان استوار نگردد و پایداری سپاهیان جز با »... فرماید  ار و تخصصی شدن امور میان آنان میک

یه کجهاد با دشمن تقویت گردند و برای اصالح امور خویش، به آن تشود. با آن برای خراج و مالیات رعیت انجام نمی

توانند پایدار باشند و آن قضات های خود را برطرف سازند. سپس سپاهیان و مردم، جز با گروه سوم نمینند و نیازمندیک

به سود مسلمانان است، سازند و آنچه ه قرادادها و معامالت را استوار میکاند ومتکارگزاران دولت و نویسندگان حکو 

های یاد شده بدون بازرگانان و صاحبان صنایع ارهای عمومی و خصوصی مورد اعتمادند و گروهکآورند و در فراهم می

نند و بسیاری از وسایل زندگی کتوانند دوام آورند؛ زیرا آنان وسایل زندگی را فراهم می آورند و در بازارها عرضه مینمی

ها ه باید بدانکاند ه از توان دیگران خارج است. قشر دیگر، طبقه پائین از نیازمندان و مستمندانک سازندرا با دست می

 1(.54ش، نامه 1431رضی، ) «ردکبخشش و یاری 

سنجد ه به وی محول گشته، میکاری کیفیت و نحوۀ انجام کامام علی$ سپس ارزش هر فرد را با در نظر داشتن 

مت کش، ح1431رضی، ) «را به خوبی انجام داده استه او آن کار و هنری است کبه  سکقیمت هر »فرماید  و می

31 .) 

 را به کیتواند هیچه نمیکپردازد، ضمن آنهای گوناگون میارها و تخصصکه به کسی کاز منظر موالی متقیان، 

                                                
ند  کهای موجود را به چند دسته تقسیم میسب مهارت در انتخاب شغل و انجام مطلوب آن، مشاغل و حرفهکیابی و ید بر اهمیت تخصصکنیز با تأ. امام صادق$ 1
 (.1۹ق، ص ۱۴۲۹حرعاملی، ) ارگرانک( اجیران و ۴ارمندان و حقوق بگیران دولتی و ک( ۹( صنعتگران و صاحبان حرف؛ ۰( تاجران و دالالن؛ ۱
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  1(.364مت کش، ح1431رضی، ) گرددنحو مطلوب انجام دهد، خوار گشته و پیروز نمی

ارها به دست اشخاص کامام رضا$نیز به تخصص و مهارت در انجام امور توجه داشتند. ایشان افراد را از سپردن 

بیزار بودن از »بی تشخیص و ناوارد بازداشته و این مسأله را جزیی از اسالم ناب محمدی# دانسته و میفرمایند  

م خردان و کز اسالمی پناه دادند و کشدند، در مرمیه باید رانده کسانی را کردند و کان را تبعید که نیکسانی ک

(. لذا از منظر این امام 144  4.ش، ج1414ابن بابویه، ) «ار گماردند]جزو اسالم خالص است[کغیرمتخصصان را به 

ر و فن اداره جامعه و تدبیر امور مالی و مدیریت اقتصادی و دیگر مسائل که از نظر فکسانی کار گرفتن کهمام، به 

 گردد.تماعی، مهارتها و تخصصات الزم را ندارند، باعث عقب ماندگی، فقر، نابسامانی و توسعه نیافتگی میاج

 

 نندگانکحامیت از تولید  .2.2

های مختلف تولیدی است. ائمه نندگان در عرصهکها و ملزومات توسعۀ اقتصادی، حمایت از تولیداز دیگر مؤلفه 

ه به دالیل کگذارانی ردند، از مولدین و سرمایهکت میکها فعاالنه مشاراین عرصهه خود همواره در کاطهار& ضمن آن

دادند، با پرداخت خسارات یا اعطای وام، گشتند و سرمایۀ خود را از دست میستگی میکگوناگون، دچار زیان و ورش

ردند؛ چنانچه امام موسی کار و حرفه خویش تشویق میکسان آنان را در ادامه و توسعۀ نمودند و بدینحمایت می

                                                
ه امروزه، توجه به آن کای تهکرساند. نارگزارانش را به صفر میکان خطا و اشتباه که امکومتی امام علی$ به قدری دقیق بود کنحوۀ گزینش یاران در سیستم ح. 1

ه از کر را که محمد بن ابی بکانی رو زمارگزارانش است. از اینکومت که آفت حکند. آن حضرت سخت به این اصل پایبند بود کالت جوامع را حل کثر مشکتواند امی
ه کرد و وقتی کبه جای وی نصب  را کمال رد وکمصر، عزل  کاصحاب الیق و باوفای خود و استاندار مصر بود و از وی راضی بود، با توجه به موقعیت ویژه و استراتژی

ار شمردم، یا کندکه تو را کردم نه براى آن است کآنچه »ه محمد از این واقعه آزرده خاطر گردیده است، حضرت خطاب به وی چنین نوشت  کرسید  خبر به امام$
ات بر آن تو انىمرکتر است، و حه سر و سامان دادن آن بر تو آسانکومتت دادم کوشش بیشترى بردم، و اگر آنچه را در فرمان توست از دستت گرفتم بر جایى حکانتظار 

حتی در نامه خود به  (. امام۹۴ش، نامه ۱۹1۹رضی، ) «رودل و ستیزهجوى ما بود، و بر دشمنان سختومت مصر را بدو دادم مصلحتکه حکرا خوشتر. مردى 
از توانایی و لیاقت باالیی برخوردار بوده و بر اساس  هکارگزار، قاضی و ... انتخاب نمایند کاتب، که افرادی را به عنوان کرر یادآوری فرموده است کاستاندارانش نیز م

وف کته مشکان دستیابی به بهتر از آنان وجود نداشته باشد. با توجه به این فرمایش موالی متقیان، به خوبی این نکه امکای اصل عدالت گزینش شده باشند، به گونه
 ان سخت معتقد است. کارآمدی اشخاص با توجه به مقتضیات زمان و مکو نار تدبیر، تجربه کفایت در که حضرت به اصل لیاقت و کشود می
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ها نابود گشته بود، مبلغی بیش از اش در اثر هجوم ملخاریکه مزرعه صیفی کشاورزان مدینه کی از کاظم$ به یک

صد و بیست کشاورز یکخسارت وارده به ) صد و پنجاه دینار به عالوه پول خرید دو شترکخسارت وارده به وی، یعنی ی

شاورز، وارد زمین کتر بود( پرداخت نمود. امام بعد از پرداخت این مبلغ، بنا به درخواست دینار به عالوه پول خرید دو ش

الت را به طور جدی کبازماندگان حوادث و مش»رد و سپس به نقل از رسول خدا# فرمود  کشد و برای وی دعا 

ه مغازه اش مورد ک« ار قمیکب»(. همچنین امام هفتم شیعیان$ به 14، ص 15ق، ج 1344بغدادی، ) «نیدکحمایت 

ش، 1413راوندی، ) اش را به او بازگرداندوی، ثروت از دست رفته سرقت واقع شده بود، با ارسال چهل دینار به

 (. 454ص

ه مراقب باشد در حضور او به کرم# در هنگام وفات به امام علی$ وصیت نمود که پیامبر اکمعروف است 

(. امام 414ق، ص 1364حر عاملی، ) آنان مورد تمسخر قرار نگیرندارگران و اجیران ستم نشود و کشاورزان، ک

ه شما را کهمانا علی$ به فرماندهان سپاه نوشت »شاورزان فرمود  کباقر$نیز درخصوص حمایت امام علی$ از 

 (.114، ص 164ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) «شاورزان از سوی شما ستم ببینندکدهم تا مبادا به خدا سوگند می

 

 یتکدفاع از حق مال .2.2

رد(، کتوان آن را از جمله مظاهر نگرش مطلوب به دنیا قلمداد ه میک) یت به افراد و لزوم دفاع از آنکاعطای حق مال

تواند زمینه را های مختلف تولیدی و خدماتی، میوشش در عرصهکار و کضمن ایجاد انگیزه الزم در افراد برای انجام 

  کن) ای الهی در اختیار بشر قرار گرفتهسعه مهیا سازد. در دین اسالم این حق به عنوان ودیعهبرای نیل به پیشرفت و تو

توان ( و لذا حفظ آن همانند حفظ جان بر هر مسلمانی واجب گشته است. با نگاهی به سیره معصومان& می44النور، 

اظم$ کرد؛ اعتراضات مداوم امام موسی کهای فراوانی از حفاظت و دفاع ایشان از حقوق مشروعشان را مشاهده نمونه

ها دلیل گیری آنو تالش برای بازپس کهای فدبه مهدی و هارون، خلفای عباسی، نسبت به غصب و تصرف زمین
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اظم$ و سایر ائمه کحیات امام موسی  می بر صدق این مدعاست. عالوه بر این، موارد دیگری نیز در دورانکمح

ه نشان از تالش امام برای حفظ اموالش و ممانعت از تصرف آن توسط دیگران است. در ذیل به کاطهار& ثبت شده 

 شود اظم$ بسنده میکها توسط امام موسی ر دو نمونه از این تالشکذ

از غالمانش مقداری از خرماها را به بیرون از باغ  یکه یکه روزی امام هنگام عبور از باغ خود متوجه شد کاند آورده

ها را برای خود بردارد. امام با دیدن این صحنه، نزد وی رفت و پرسید  آیا ند تا بعد به دور از چشم امام، آنکپرتاب می

الم پاسخ داد  ای؟ و آیا به لباس نیاز داری؟ غالم گفت  خیر. حضرت فرمود  پس چرا خرماها را بیرون انداختی؟ غگرسنه

ار در که غالم از باغ بیرون انداخته بود، بدو بخشید و او را از کنم. سپس امام مقدار خرمایی کاری بکوسوسه شدم چنین 

ه روزی موسی بن کند ک(. همچنین حماد بن عثمان روایت می 141، ص 3ق، ج 1364عالمه مجلسی، ) ردکنار کباغ بر

د، دید حضرت موسی بن جعفر$ سوار بر قاطری درحال بازگشت از مروه بود ه مشرف به مسعی بوکعیسی در منزلش 

ه قاطر متعلق بدوست. او کند که در آنجا حضور داشت دستور داد تا برود و ادعا که ابن هیاج به مردی از قبیله همدان ک

ر را بدو بده. آن مرد گستاخانه رد. امام از قاطر پائین آمد و به غالم خویش فرمود  زین قاطر را بردار و قاطکنیز چنین 

قاطر باشی، چون من  کرد. در این هنگام امام به او فرمود  شاید حرف تو راست باشد و مالکیت زین را نیز کادعای مال

(. بدین سان امام از 145، ص 4ش، ج 1496ورام، ) یت زین، دلیل و شاهد دارمکام، اما بر مالقاطر را به تازگی خریده

رد و اجازه نداد به راحتی مورد غصب قرار گیرد. همچنین در کحق مشروع و مسلم خود با جدیت و قاطعیت دفاع 

ه فردی از امام صادق$ پرسید  من از فردی کیت شخصی و ضرورت دفاع از آن، روایت شده کخصوص اهمیت مال

ر حضور من مقداری شراب فروخت و خواست پول شراب را عوض بدهی به من بپردازد. آیا یهودی طلبی داشتم. او د

 (. 111، ص 4ق، ج 1364حر عاملی، ) توانم بگیرم؟ امام فرمود  آریمی

، به بارزترین وجهی به «حق گرفتنی است ]و نه دادنی[»هکاساساً سفارش امیرمومنان، علی$ به سپاهیانش 

 ال مختلف آن( و لزوم حفظ و دفاع از آن و عدم تحمل حرف زور در نزد ایشان اشاره داردکدر اش) یتکاهمیت حق مال
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شان در ه حضرت سیدالشهداء$ با نثار خون خود و خانوادهک( و این همان درسی است 49ش، خطبۀ 1431رضی، )

 را به جهانیان یادآوری نمود.ربال، بار دیگر آن کصحرای 

 
 گیری. نتیجه3

ه توسعه به عمران و آبادانی دنیا و در مقابل، دین به کدر رابطه با نسبت میان دین و توسعه، بسیاری با این استدالل 

اند. از دیدگاه آنان، ردهکپردازد، راه این دو را از هم جدا و آنان را در تضاد با هم معرفی سعادت و رستگاری در آخرت می

های مختلف رو برای نیل به رشد و توسعه، باید از عرصهنیافتگی است و از اینماندگی و توسعهدین منشأ اصلی عقب

های اصیل مذهب تشیّع و تامل در احادیث و روایات نار زده شود. نوشتار حاضر با بررسی مبانی و آموزهکحیات دنیوی 

ترتیب آن برآمده است. بدین معتبر فراوان از امامان معصوم&، در پی ردّ چنین نگرشی نسبت به این مذهب و رهبران

د نگه کبخشی به حیات دنیوی، پرهیز از راوهش فقر، سامانکهایی چون نگرش مطلوب به دنیا و مظاهر آن، نمؤلفه

اری، دفاع از کهای اقتصادی، مذمت سستی و بیار و فعالیتکید بر کگذاری، تأانداز و سرمایهها، لزوم پسداشتن سرمایه

ها و نیز زنان در جامعه، اال و خدمات، توجه به اقلیتکگذاران، توزیع برابر نندگان و سرمایهکز تولیدیت، حمایت اکحق مال

اندوزی و تعقلگرایی، ترویج آزاداندیشی، مبارزه گرایی، جایگاه واالی علم، دانشریزی و تخصصید بر انضباط، برنامهکتأ

نند. ک& به وضوح نادرست بودن چنین طرز تلقی را اثبات میالم و سیره امامان معصومکبا خرافات و تصوف منفی در 

ه توصیه و تشویق بدان کدر نتیجه باید گفت تشیع و پیشوایان آن، نه تنها هرگز با پیشرفت و توسعه مخالفتی نداشته، بل

 اند.های خود قرار دادهسب آسایش دنیوی و آرامش اخروی سرلوحه برنامهکرا در جهت 

 
 
 
 



 &های توسعة اقتصادی در سیرة ائمه اطهارمؤلفه  21

 

 

 منابع

 ریم.کقرآن  .1
 ش.1414، شرح محمد خوانساری، تهران  نشر دانشگاه تهران، لمکم و دررالکغررالحآمدی، محمد تمیمی،  .4

بر غفاری و کترجمه علی ا عیون أخبارالرضا$،شیخ صدوق(، محمّد بن علی بن حسین، ) بابویه قمیابن .4
 ش.1414حمیدرضا مستفید، تهران  نشر صدوق، 

، بیروت  دار احیاء التراث العربی، علل الشرایعشیخ صدوق(، محمّد بن علی بن حسین، ) ابن بابویه قمی .3
 ق. 1363

بر غفاری، قم  ک، تحقیق علی امن ال یحضره الفقیهشیخ صدوق(، محمّد بن علی بن حسین، ) ابن بابویه قمی .5
 ق.1363موسسه نشر معارف اسالمی، چاپ دوم، 

تبة آیه اهلل العظمی المرعشی ک، قم  نشر مشرح نهج البالغههبة اهلل، ابن ابی الحدید معتزلی، عبدالحمیدبن  .4
 ق.1363ره(، ) النجفی

، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد  نشر آداب و اخالق در اسالم() مجموعه ورامابن ابی فراس، ابوالحسین ورام،  .1
 ش.1496های آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش

 ق.1364، بیروت  نشر داراالضواء، عرفة االئمهشف الغمه فی مکاربلی، علی بن عیسی،  .3

، مجله پاسدار اسالم، شماره «نگری و پرهیز از خرافات در سیره پیشوایانواقعیت»محمد محمدی،  اشتهاردی، .9
 ش.1434، خرداد 416

، صص 51، فصلنامه اندیشه حوزه، شماره «مبانی دین و توسعه در اندیشه شهید مطهری»اصغری، محمود،  .16
 ش.1496 ،113-134

 ق.1316ر، کوشش شلتوت، قم  دارلفک، به تاریخ المدینه المنورالنمیری، ابن شبّه،  .11

 ش.1459، تهران، برنامه و بودجه، واقعیات توسعه نیافتگیالیاسی، حمید،  .14

 ق.1344، 15، بیروت  دارالعرب االسالمیه، ج تاریخ مدینه االسالم() تاریخ بغدادبغدادی، خطیب،  .14

 ق.1364تبه االسالمیه، الطبعهالسادسه، ک، طهران  الموسایل الشیعهن الحسن، حر عاملی، محمد ب .13



 
 23  4931پائیز و زمستان  ،چهارمشماره  ،دوّم سال

 

 

، بیروت  مؤسسه االعلمی للمطبوعات، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزاتحر عاملی، محمد بن الحسن،  .15
 ق.1345

، ترجمه احمد جنتی، تهران  انتشارات تحف العقولحرانی، ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه،  .14
 ش.1444بیر، کامیر

 ش.1436، ترجمه احمد آرام، تهران  دفتر نشر فرهنگ اسالمی، الحیاةاران، کیمی، محمدرضا و همکح .11

 ش.1414، قم  انتشارات انصاریان، ری و سیاسی امامان شیعهکحیات فجعفریان، رسول،  .13

تبی طبری های اعجاز معصومین&، ترجمه غالمحسین محرمی و مجراوندی، عالمه قطب الدین، جلوه .19
 ش.1413فراهانی، قم  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشارات اسالمی، 

 ش.1431، ترجمه حسین استادولی، قم  نشر اسوه، چاپ چهارم، نهج البالغهرضی، سید شریف،  .46

 ق.1496تب، کشیخ طوسی، االستبصار، تهران  انتشارات دارال .41
تب االسالمیه، کمحمد آخوندی، تهران  نشر دارالوشش حسن موسوی و ک، به امکتهذیب االحشیخ طوسی،  .44

 ق.1445

 ش.1435ران، ک، قم  نشر مسجد جمر نور در حضور مشتاقان ظهورکذفیاضی، مفید،  .44

، ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاة، ترجمه محمدصادق راه روشناشانی، محمدبن شاه مرتضی، کفیض  .43
 ش.1414عارف، مشهد  نشر آستان قدس رضوی، 

 ش.1431، قم  نشر نوید اسالم، کچهارده نور پایقی بخشایشی، عبدالرحیم، عق .45

 ق.1369نگره جهانی امام رضا$، ک، مشهد  اظم$کمسند االمام العطاردی، عزیزاله،  .44

 ش.1441تب االسالمیه، ک، تهران  دارالافیکاصول لینی، محمد بن یعقوب، ک .41

 ش.1433امید مجد، چاپ دوم،  ، ترجمه منظوم، تهران  نشرصحیفه سجادیهمجد، امید،  .43

 ق.1369تبه االسالمیه، ک، بیروت، مبحاراالنوارمجلسی، عالمه محمدباقر،  .49

، تهران  همایش بزرگداشت عالمه مجلسی، دبیرخانه، بخش گزیده حلیة المتقینمجلسی، عالمه محمدباقر،  .46
 ش.1413انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 



 &های توسعة اقتصادی در سیرة ائمه اطهارمؤلفه  22

 

 

 ش.1433، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم  نشر دارالحدیث، مهکمیزان الح محمد، منتخبمحمدی ری شهری،  .41

 ش.1434، تهران  نشر صدرا، تعلیم و تربیت در اسالممطهری، مرتضی،  .44

، قم  مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، الوسایل و مستنبط المسائل کمستدرمحدث نوری(، میرزا حسین، ) نوری .44
 ق.1315

 ش.1439، پائیز 4، شماره 1، فصلنامه مطالعات تفسیری، سال امام علی$ سیره اقتصادییوسفی، احمد علی،  .43



 

 
 24ـ32ت ، صفحا4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّمسال 

 

 محور علویومت عدالتکموانع ح 

منین$ با نصب الهی، توسط پیامبر# به جانشینی بعد از ایشان معرفی گردید. ؤامیرالم 
الهی از مسیر  خلیفۀ کدر فقدان پیامبر# علیرغم سفارشات ایشان جامعۀ اسالمی با تر

ه کهدایت خارج شد و در مسیر جاهلیت پیش از بعثت قدم گذاشت. زمانی 
میت جامعۀ اسالمی را به دست گرفت، با دو کبعد از بیست و پنج سال حاامیرالمؤمنین$ 

گانه ه ریشه در دوران خالفت خلفای سهکگروه از موانع مواجه شد  گروه اول، موانعی 
های مختلف در ساختار زندگی مردم شد و گروه دوم، موانعی ه سبب بروز بدعتکداشت 

 ومت علوی به بار نشست.که ریشه در دوران قبل داشته و در دوران حک
ومت جهانی امام که بر اساس روایات متواتر، آیندۀ جهان با ظهور و حکاز آنجایی 

ه کومت علوی کاوی موانع حکزمان$ همراه خواهد شد، با نگاهی فراتاریخی به وا
ه با شناخت و کومت الهی شد، پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم کموجب انحراف ح

ومت مهدوی کتوانیم به استقرار حومت علوی میکبیشتر موانع ح ردن هر چهکبرطرف 
 نیم.ک کمک
 

 ومت، موانع، بدعت، عدالت، امام علی$، امام مهدی$.کح لیدی کهای واژه
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 مقدمه. 1

 لند، ویژگی اختیار است. با توجه به همین ویژگی، خدای متعاکانسان را از سایر موجودات متمایز می کهای خصیصه

یی را ها. خدای متعال انسانی را برگزیندکهای حسن و سوء باشد تا یای از گرایشه آمیزهکای آفرید انسان را به گونه

ها یاری رسانند و راه بندگی خالق خویش را از بیراهۀ پرستش و اطاعت رد تا دیگران را در مسیر گزینش خوبیکمبعوث 

آرایی هایی با ایجاد موانع در مقابل آنان صفمیت الهی گردیدند و انسانکران حانشان دهند. انبیاء، پرچمدا ها به آنانبت

چنین، فرد و جامعه به پیروی از دو قطب هدایت و ضاللت تأثیر پذیرفتند. در طول تاریخ، شدّت پذیرش  ردند. اینک

 است. رده ک کجامعۀ بشری از این دو قطب، انسان را به سعادت یا شقاوت نزدی

ومت، مسلمانان را به سعادت کگذاری شد. این حن توحید و عدل در مدینه پایهکپیامبر# براساس دو رومت کح

ومت مسلمانان معرفی و از آنان کبرای حرا المؤمنین$ خواند. خدای متعال توسط پیامبر#، امیردنیا و آخرت فرا می

در دوران پس از شهادت « ه و توحیدیومت عادالنکح»ترین انسان برای برقراری بیعت گرفت. ایشان شایسته

 پیامبر# بود. 

، «گستریعدالت»را به جای « بازیسیاست»، «پرستیخدا»را به جای « پرستیدنیا»ه کاما مسلمانانی بودند 

برگزیدند؛ « مدیریت»را به جای « اریکفریب»و « امنیت»را به جای « گریفتنه»، «تقوی»را به جای « طلبیریاست»

وهی از موانع را ایجاد کومت او، کانات خود در مقابل حکالمؤمنین$ را برنتافتند. مسلمانان با تمامی امامیرپس عدالت 

  است.نون باقیمانده که بسیاری از آثار شوم آن تاکردند ک
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است، ه در تاریخ واقع شدهکومت علوی کومت علوی است، بررسی موانع حکومت مهدوی تداوم حکه حکاز آنجایی 

 ومت مهدوی باشد.کتواند الگوی مناسبی برای شناخت موانع حمی

 

 ومتک. مفهوم لغوی ح2

 به معانی ذیل مأخوذ است « مکح»ومت از ریشه کواژۀ ح

گویند؛ چون حیوان « مةکح»ه افسار حیوانات را کند، چنانکم از ستم جلوگیری میکبازداشتن و جلوگیری، زیرا ح .1

 (.۳۱، ص ۰ س اللغة، جییاحمد بن فارس، معجم مقا) داردشی باز میکت و سرکرا از حر

 (.۱۹1، ص 1ر، ج یمصباح و المن ،یومیالف) شودقضاوت، زیرا در داوری از ظلم ممانعت می .4

 (.۱۴۱، ص ۰ابن منظور، لسان العرب، ج ) شوددانایی، زیرا مانع جهل و اشتباه در عالم می .4

ار رفته است و کردن از ظلم، اشتباه و نادانی به کبه معنای جلوگیری  تب لغتکومت در کبا توجه به معانی لغوی ح

 مشتق شده است.« مکح»شود، از ریشه ومت مانع تشتّت و ناامنی در جامعه میکدر این راستا چون ح

؛ ندکباشد و فقط او به همه امور آگاه است. او قانون را برای بشر تشریع میخدای متعال صاحب علم مطلق می

میت را به بندگان منتخب که این حاکم مطلق هستی است، اوست کو او حامطّلع است ز مصالح و مفاسد انسان چون ا

ومت دینی، کبنابراین در حنند. کومت میکه از طرف خدای متعال در جامعه بشری حکند و آنان هستند کخود واگذار می

گیرند. قادر و ناظر را بر همۀ اعمال و گفتار خود، در نظر میمی مقتدر و کم بر جامعه و آحاد امّت، حاکهمۀ نهادهای حا

  آورد.وجود میارگزاران نظام بهکهمین دیدگاه آثار تربیتی بسیار مطلوبی در روح 
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 پیشینه. 3

موانـع   مـورد  در بسـیاری  هـای مقاله و هارو پژوهشاست، از این مدینه در #پیامبر ومتکح تداوم علوی ومتکح

ل کومت مهـدوی شـ  کومت علوی برای حکز به الگو بودن حکنوشتار با تمر این شده است، ولی نگاشتهومت علوی کح

بـه عنـوان    ومت امیرالمؤمنین$کدیگری نیست مگر حومت مهدوی هیچ نمونۀ کگرفته است. در طول تاریخ برای ح

 ومتی ایشـان کـ در موانـع ح  اشکـ نکرد. پـس  کمحور خود را پیاده میّت عدالتکه لختی در جامعه، قدرت حاکمعصومی 

ه در آن دوره خواهند بود و هماننـد  کسانی کگشا باشد و پاسخ به نیاز ومت مهدوی راهکتواند برای تمام منتظران حمی

  مسلمانان صدر اسالم وظایفی به عهده خواهند گرفت.

بسیاری انجام شده اسـت،   ومت علوی و موانع آن، مطالعات مستقلکهای اخیر در حوزۀ حالبته به جهت نیاز در سال

 ومت مهدوی نوشتار مستقلی نیافت.کرد حکولی نگارنده با روی

 

  $ومت از دیدگاه امیراملؤمنینکهای حویژگی .4

 مّیت عدل الهی در دنیا کومت برای برپایی حاکح .1.4

تـا   باشـد ل میعدو قسط  ومت الهی و قوانین و حدود الهی برای اقامۀکم، مجری حکاز منظر امیرالمومنین$ حا 

 (.54 ، نامۀ344صبحی صالح، ص ) موجب اصالح امور مردم گردد و امنیت و رفاه عمومی برای مردم تأمین شود

 

 شه و عمل در بینش امیراملؤمنین$یانونی اندکعدالت، نقطۀ  .2.4

ـ و قـراردادن هـر چ   عدالت یاجراومت، ابزار کحامیرالمؤمنین$  در دیدگاه  مکو حـا  اسـت.  شیگـاه خـو  یز در جای

 مردم است. انیم در گناه و فساد از رىیجلوگ عامل و جامعه در عدالت برپادارندۀ
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 م، امین خدای متعالکومت، امانت الهی و حاکح .3.4

اسـت؛ پـس    مـردم  انیم در گناه و فساد از رىیجلوگ عامل و جامعه در م، امین الهی و برپادارندۀ عدالتکمردم و حا

 ان»نـد.  کخداوند متعال( با مردم رفتار ) ه باید با توجه به رضایت صاحب امانتکند بلکتواند در امانت خیانت م نمیکحا

 و مکغـررالح  شـرح  خوانسـارى، ) «االرضِ فِـى  وَزعتـه  و العِبادِ و البالدِ فِى العَدلِ مُیمُق وَ االرضِ فِى اهللِ نُیام السُّلطانَ

 (.۶۲۴ص  ،4لم، ج کدررال

 

 پذیرش مردمی ومت به واسطۀکح . قبول4.4

ـ ) گردیـد  معرفـی  ایشان و توسط متعال خدای طرف پیامبر# از رحلت از بعد جانشینی شیعه، اعتقاد بر اساس   کن

ـ دل امبر# بـه یپ تیوص رغمیعل اما .(1۴-۳۹صص ،۴ج  المیزان، طباطبایی،  بـه  ومـت کح عمـومی،  تیـ حما عـدم  لی

ـ ) است مردمی مقبولیت با ومتکح قبول وی در دیدگاه. نشد امیرالمؤمنین$ واگذار  ،۶۹خطبـه   صـالح،    صـبحی کن

 . (۳۹ص

 امبر#یـ رحلـت پ  از پس اسالمی جامعۀ زمامداری برای شیخو تیحقان بر زین متعددی موارد امیرالمؤمنین$ در

 (.۴، نامه ۹۶۶ص  صالح،   صبحیکن) ورزدمی اصرار حق نیبر ا و ندکمی اشاره

رد چنان تأثیر عمیقی به کمیّت در طول بیست و پنج سال پیش از امیرالمؤمنین$ بر جامعه تحمیل که حاکحوادثی 

 بهومت وی گردید. ریشۀ بسیاری از وقایع ناگوار که در دورۀ امیرالمؤمنین$ موانع سهمگینی برای حکجا گذاشت 

ه در ادامه به بررسی این موانع کرده بودند که در گذر زمان مردم فراموش کگشت های پیشتر باز میلدوران او در سا

 پردازیم.می
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 ومت علوی ک. تقسیم بندی موانع ح5

  داد  توان در دو دوره مورد بررسی قراربا توجه به عنصر زمان، موانع را می

  ومتی امیرالمؤمنین$کموانع پیش از دوره ح .1

 ومت امیرالمؤمنین$ کموانع دوران ح .4

  ومتی امیراملؤمنین$کموانع پیش از دورۀ ح .1.1

 ومتکنار گذاشنت امیراملؤمنین$ از حک. 1.1.1

ها در ه اینکتوان یافت تر میومت علوی مانع به نظر نیایند، ولی با نظر عمیقکشاید در نگاه ابتدایی موانع پیش از ح

آن حضرت را بنا بـه  ه کگردند. موانعی ت الهی وی میکم مانع حرکآینده پیش روی امیرالمؤمنین$ چون دیواری مح

ـ گنارهکز آن ا». حضرت در این رابطه فرمودند  داشت مصلحت حفظ دین خدای متعال به صبر وا ـ ردم و در اکـ ری ی ن ی

ه به وجود آوردند کی کیزا و تارط خفقانین محیا در ایزم یا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیه آکشه بودم یاند

دگان خـود  یا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با دیه گوکردم در حالی کسازم؟ .... پس صبر شهیصبر پ

 (.۴1ص  ،۹خطبۀ  صالح، صبحی) «بردندراث مرا به غارت مییه مکستم ینگرمی

  
 امرب#یم و جانشین به حق پک. تضعیف حقانیت امیراملؤمنین$ به عنوان حا2.1.1

 جانشـینی امیرالمـؤمنین#   توجه بـه اعـالن عمـومی نصـب الهـی، توسـط پیـامبر# در بـارۀ        مسلمانان، بدون 

ایشـان تجهیـز نگردیـده بـود، انصـار و مهـاجرین        که هنـوز جنـازۀ مبـار   کـ بالفاصله بعد از وفات پیامبر# در حالی 

پیـامبر# بـه طـرز    د کـ در پی انتخاب خلیفه برآمدند و در شـورای سـقیفه بـا هیـاهو و بـدون توجـه بـه سـفارش مؤ        

ـ ) ردنـد کبیعـت   بکرای بـا ابـو  شتابزده ، صـص  ۶؛ ج  ۹1-۹۳، صـص  ۰نهـج البالغـه، ج    الحدیـد، شـرح  ابـی   ابـن کن

۱۰-۱۱.) 
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ردنـد، اهـالی   کهاشـم تجهیـز مـی   ی از بنـی که امیـر المـؤمنین$ جنـازۀ پیـامبر# را بـا شـمار انـد       کـ هنگامی 

ر کسـرانجام سـراغ امیرالمـؤمنین$ رفتنـد و از او بیعـت بـا ابـوب       سقیفه در پی گرفتن بیعت از سـران مدینـه بودنـد.    

را خواستند ولی با مخالفت ایشان مواجه شـدند. لـذا بـه قـوۀ قهریـه متوسـل شـدند و بـدین گونـه مـنش خشـونت و            

ومــت غاصــبانه کبــدین ترتیــب پایــۀ ح 1ار گرفتنــد.کــطلبانــه خــود بــه ارعــاب را بــرای وصــول بــه مطــامع قــدرت 

 شــرح الحدیــد،ابــیابــن) م بــه حــق بــاقی نمانــدکا در انتخــاب خلیفــۀ بعــد جایگــاهی بــرای حــاریــزی گردیــد تــپـی 

 (.۱۹۹، ص ۱/ ج ۱۱-۱۰، صص ۶البالغه، ج نهج

گردیـد و عمـر   با تضعیف جایگـاه امیرالمـؤمنین$ خلیفـۀ اول بـرای خـود جایگـاه گـزینش خلیفـۀ بعـد را قائـل          

بـه مقصّـر بـودنش اذعـان داشـت و بـه مصـالح و مفاسـد جامعـه           رکه ابـوب کـ رد، حـال آن کـ را برای این مقام انتخاب 

(. البتـه  ۹خطبـۀ  ، ۴۴صـبحی صـالح، ص   ) نـد؟ کم مسـلمین پـس از خـود را تعیـین مـی     کآگاهی نداشت، چگونـه حـا  

ومــت کعاقبـت ایــن انتخــاب جاهالنــه در همـان روزگــار نمایــان گردیــد و محنــت و سـختی بــرای مــردم حاصــل ح   

 (. ۹خطبۀ ، ۴1-۴۳ح، صص صبحی صال) خلیفۀ دوم بود

ننـد  کم منتخـب خـود اعتمـاد ن   کموجب گردیـد تـا مـردم نسـبت بـه حـا       رد خلفای پیش از امیرالمؤمنین$کعمل

ه مخالفــان از آن در مســیر مطــامع خــود کــرا پــذیرا نباشــند و ایــن مــانعی بــالقوه بــود  $و فــرامین امیرالمــؤمنین

 جستند. سود می

 میـت کحا مسـیر  تمـام  هکـ  شـد  گـذاری پایـه  علـوی  ومـت کح در موانـع  نکـ ر تـرین و اساسـی  اولـین  هک بود اینچنین

 .ردک منحرف را الهی

                                                
خواسـت عـذرش را   یه در حیات خود از مردم مکر کیعنی  شگفتا اباب .« وَفَاتِه... بَعْدَ لِآخَرَ عَقَدَهَا إِذْ حَیَاتِهِ فِي یَسْتَقِیلُهَا هُوَ بَیْنَا عَجَباً فَیَا»فرماید  باره میحضرت در این .۱

ومـت را  کر حک... و سرانجام، ابـاب  مند گشتندآورد؟ هر دو از شتر خالقت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهرهچگونه در هنگام مرگ خالفت را به عقد دیگري در ،بپذیرند
نداشتم تـا   ییبایکجز ش یاآور، چارهعذابزا و ، محنتی... من در این مدت طوالن بود ی، اشتباه و پوزش طلبیاز خشونت، سختگیر یاه مجموعهکسپرد  یسکبه دست 

 .(۹ۀ ، خطب۴1صبحی صالح، ص ) شد یهم سپر رکابوب روزگار
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 با ناشایستگان هم شأن منودن امیراملؤمنین$ .3.1.1

گران به خالفت هستم. سوگند به خدا، بـه آنچـه انجـام    یه من سزاوارتر از دکد یدانهمانا می»... فرماید  حضرت می

گری ستم نشود ... آگاه یه اوضاع مسلمانان رو به راه باشد و از هم نپاشد و جز من به دکنهم. هنگامی د گردن مییاداده

ومـت اسـالمی،   کگاه من نسبت به حیدانست جاه میکرد در حالی کر جامۀ خالفت را بر تن کد! به خدا سوگند، ابابیباش

وهسـار مـن جـاری    کل علوم از دامن یه سکدانست ند. او میکت میکه دور آن حرکاب یاب است به آسیچون محور آس

رده و دامـن  کـ رد. پس من ردای خالفت را رهـا  کها، به بلندای ارزش من نتوانند پرواز شهیاست و مرغان دور پرواز اند

 (.۹ خطبۀ ،۴1همان، ص ) «ردمکری یگنارهکرده از آن کجمع 

 بر پناه باشم.مى آنان همسنگ من پنداشت هک داد قرار گروهى در را خالفت عمر سپس»... فرماید  درجای دیگر می

 شـوم  برابـر  شورا اعضاى با امروز تا بودم، دیترد مورد خالفت در اوّلشان شخص برابر در زمان دامک در شورا! نیا از خدا

 (.۹، خطبۀ ۴۳صبحی صالح، ص ) «دهند قرارم هاآن صف در و پندارند هاآن همانند مرا نونکاهم هک

و دیگـری  « وقـاص ابـی  سعد بن »ه از من داشت روی بر تافت، کای ینهکها با ی از آنکی»... فرماید  می همچنین

 « ه زشت است آوردن نامشانکرا بر حقیقت برتری داد آن دو نفر دیگر « عوفعبدالرحمن »دامادش 

ی سـرگردان  یآشپزخانه و دستشـو  نیرده، همواره بکش از پرخوری باد ید. دو پهلویه سومی به خالفت رسکتا آن»... 

، ۴۳همـان، ص  ) «المال را خوردند و بر بـاد دادنـد  ه به پا خاستند و همراه او، بیتیشاوندان پدری او از بنی امیبود و خو

 (. ۹ خطبۀ

دادند و به خـوبی  شأن امیرالمؤمنین$ قرارمیسانی خود را همکبا توجه به عبارات باال و بررسی اجمالی از تاریخ،  

من شهر »فرماید  ه پیامبر# وی را چنین معرفی میکرسند. شخصیتی ه هرگز به مقام واالی ایشان نمیکدانستند می

علی باب علم من است و پس از من آنچه را »( یا ۱۴۶، ص ۶نزالعمال، ج کمتقی هندی، ) «مت و علی در آن استکح

 (.۰۱۴، ص ۰صحیح، ج  ،ترمذی) «ندکام برای امّتم بیان میه برای آن مبعوث شدهک
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ومـت  کدانستند ولی به جایگـاه ح توان بدین جایگاه رسید؟ هرگز و مخالفان هم پاسخ این پرسش را خوب میآیا می

سَلُونِی »ه مقام کنند تا مردم گمان برند کای عمل گونهه بهکامیرالمؤمنین$ حریص بودند. پس چاره را در این دیدند 

ـ   ) «لَوال عَلِیٌّ لَضَـلَّ عُمَـر  »( با مقام ۶، ص ۱ثقفی، الغارات، ج ) «قَبلَ اَن تفقِدُونٍی  أصـول الـدین،    یباقلّـانی، التمهیـد ف

 ( تفاوتی با هم ندارد. ۱۳۳ص

ـ ) گـردد بازمی رم#کنسب امیرالمؤمنین$ به نسب پیامبر ا ، ح ۹۴۱، ص ۱۱بیـر، ج  ک  الطبرانـی، المعجـم ال  کن

از مسلمانان نبود، بنابراین تمام تالش خود را بر ایـن معطـوف داشـتند تـا      کی(. و چون چنین واالیی برای هیچ۱۰۰۴۳

شأن با امیرالمؤمنین$ نشان دهند و چنـین حـدیثی از پیـامبر# نقـل     نند تا خود را همکفضایلی را برای خود جعل 

را حفـظ   دنـدان آن جویید، و با چنگ و  کمراقب سنت من و خلفای راشدین و مهدییّن باشید و به آن تمسّ»ه کردند ک

، ۱ماجه، سـنن، ج  ابن) نید زیرا هر امر ساختگی بدعت است و هر بدعتی گمراهی استکنید و از امور ساختگی دوری ک

 (.۰۲ص 

 
 هابرپایی بدعت. 4.1.1

 ومت کیل حکالف( بدعت در تش

ـ کامبر ایت از جانب عموم مردم است. پیمقبول ،ومتکی از عناصر مهم حکی م اسـالمی،  کن حـا یرم# به عنوان اول

 ه کهایی فه در جامعۀ اسالمی از طرف گروهیعت با خلیامل مردمی داشت. پس از فقدان آن حضرت، مسألۀ بکت یمقبول

ه کـ ه ایـن نخسـتین بـدعتی بـود     کـ یل دادند کشورای سقیفه را تش هامطرح شد، آن، پذیرفتندانتصاب الهی را نمی

 .برپاگردید

ومت توسط امیرالمـؤمنین$ بـود. امیرالمـؤمنین$ جایگـاه حـق      کیل حکاز تش حاصل این شورا در سقیفه، مانع

ه کـ امام »... مردم و احقاق حقِ از دست رفتۀ خویش اعتراض نمود.  دید، برای اتمام حجت باخویش را غصب شده می
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نـار  کهـایی علیـه اسـالم از گوشـه و     دید، ابتدا به اعتراض برخاست اما وقتـی مخالفـت  حق خویش را از دست رفته می

 (.۹۹۲ثقفی، الغارات، ص ) «شیدکالعرب برخاست، به خاطر اسالم از مخالفت دست جزیرة

ومـت را  کعمـر ح (. »۱۹۴، ص ۱البالغـه، ج  الحدید، شـرح نهـج  ابیابن) میت رسیدکر به حاکخلیفۀ دوم با انتخاب ابوب 

ت، بر مسند یقت عدم مقبولیعت اجباری و در حقیمواجه ساخته بود، با برده و نظام اسالمی را در درون با بحران کغصب 

 (.۱۱۴مفید، الجمل، ص ) «خالفت نشست

... سـرانجام  »فرمایـد   بعد از خود مـی  خالفت در خصوص خطابعمربن دوم، فۀیخل امیرالمؤمنین$ درمورد اقدام

 ردکـ ر میکف هکنفر شش از بکمر ییشورا به را خالفت برود، ایدن از هکنیاز ا قبل عمر. مودیپ را خود راه هم دوم فۀیخل

، خطبـۀ  ۴۳صبحی صـالح، ص  ) «نفره! شش شورای نیاز ا برممی پناه خدا به. ردکواگذار  هستم، هااز آن یکی هم من

۹.) 

 ایگونـه  بـه  وی ومتکوۀ حیسرانجام در این شورا از ترفندهای از پیش طراحی شده عثمان جانشین عمر گردید. ش

 شـته ک از پـس . دیرس قتل به عثمان عمومی، شورش کیدر  سرانجام و داشت دنبال به را عموم مردم تیینارضا هک بود

و  تیـ وال تـا  نمودنـد  بـا شـدت درخواسـت    و از وی دیـ گرد لیامیرالمؤمنین$ متما سوی به مردم نظر عثمان، شدن

 بپذیرد. را اسالمی جامعه سرپرستی

ـ رعا»... اسـت    داده شـرح  نگونهیا را خالفت رشیپذ و عمومی درخواستامیرالمؤمنین$ شدت  حضرت  مـرا  تی

 شود له میپاها انگشتان بود کینزد هک آوردند فشار من به طرف آن و طرف نیا از آنقدر آوردند، هجوم من به و ردندکن

 «....گرفتنـد   مـرا  دور بنوشـند،  آب ـهکـ  دهنـد می گر فشاریدکیبـر  آب برلب هک گوسفندانی مثل. افدکبش میو پهلوهـا

 (.۴۳، خطبۀ ۴۳همان، ص )
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ومـت  کزمینـۀ آرامـی بـرای ح   ای اندیشـیده بـود تـا    ه پیـامبر# بـرای همـۀ مـوارد مخالفـت چـاره      کـ با وجود این

هـای  ( پایـه ۶۹، ص ۱1البالغـه، ج  الحدید، شـرح نهـج  ابیابن) امیرالمؤمنین$ فراهم گردد، ولی دور از ذهن اصحاب

 ومت علوی بنا گردید.کفروریخت و موانع بسیاری پیش روی حومت نبوی کح

 
  اقتصادی ب( بدعت در امور

رد. خلیفه اول کالمال را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم میگذاشت و بیتپیامبر# بین عرب و عجم فرقی نمی 

المال را بر مبنـای قرابـت و سـابقۀ اسـالمی     یل داد و بیتکرد، ولی خلیفۀ دوم دیوان مالی تشکمانند سابق عمل می

(. بر همین اساس خلیفـۀ دوم سـالیانه بـرای عبـاس عمـوی      ۶۱۹، ص ۹، ج کطبری، تاریخ االمم و الملو) ردکتقسیم 

طبـری، تـاریخ االمـم و    ) ردکدرهم تعیـین  ۱۰۲۲۲درهم و برای همسران پیامبر#، ۰۴۲۲۲پیامبر# سهمی بالغ بر

 مد این بدعت، تبعیض و تفرقه در جامعه اسالمی بود. آ(. پی۴۲۹، ص ۰، ج کالملو

ه پیامبر# اموال را حتی از بامداد کالمال، درحالی آمیز را پایه گذارد. انباشتن اموال بیتخلیفۀ سوم دو رفتار بدعت

خویشـان و  رویۀ خلیفه، به ( و بدعت دیگر بخشش بی۹۱۶ابو عبید بن سالم، االموال، ص ) داشتتا نیمۀ روز نگاه نمی

 (. ۱۳۳، ص ۱ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ) امیه بودخاندانش، بنی

ه سرمنشـأ فسـاد در آینـده    کهای عمیقی ایجاد شـود  افکها سبب گردید در طبقات جامعۀ اسالمی شاین بدعت

ان همـین تبعـیض   ی از عوامـل قتـل عثمـ   کگردید. چنین رفتارهایی، نارضایتی و طغیان مردم را به دنبال داشت و ی

 ه به مرور زمان در جامعه پدید آمده بود. کطبقاتی شدیدی بود 

ومـت علـوی بـه    کحرده بودنـد، در  کـ المـال عـادت   رویـه از بیـت  ه بـه برداشـت بـی   کـ اشراف و صـاحبان ثروتـی   

 زمـان امیرالمؤمنین$ معترض شدند. آنان عدالت علوی را تاب نیاورده، و چون این اعتراضات توسـط افـراد شـاخص    
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های خلیفـه  هایی از بخششرد. در این جا نمونهکه مسلمانان بسیاری را با خود همراه کبود، موجی ایجاد شد پیامبر# 

 ه طغیان مردم را موجب شد.کریم آوسوم را می

ه در پاسـخ  کای ه مردم بر وی بسیار خرده گرفتند و او در ضمن خطبهکای برای خود در مدینه ساخت عثمان، خانه

ه مـن  کـ بـر فـرض   »ای ساخته است، گفت  المال مسلمانان برای خود چنین خانهه چرا از بیتکهای مردم بر این ایراد

دهـم و مگـر   ارهای شما را سامان میکه در این خانه کای از بیت المال برای خود ساخته باشم، مگر جز این است خانه

اید و اگر من در فضل و بخشش آنچه ود چیزی را از دست ندادهمن جز در پی برآوردن نیازهای شمایم؟ شما از حقوق خ

، ۳الحدید، شرح نهج البالغه، ج ابیابن) را دوست دارم انجام ندهم، در آن صورت به چه منظور پیشوا و رهبر شما باشم؟

 (. ۶ص 

ز به وی یصدقه را ند و شتران یشه بخشیبرادر مروان و شوهر دخترش عا مکحابن  حارث درهم به ۹۲۲,۲۲۲عثمان 

 (.۱۰۱ری، االوائل، ص کالعس) ردکاهدا 

 ۴۲۲,۲۲بن امیه علیی نار، بهید ۴۲۲,۲۲۲ مروان د. بهیه به بستگان خود بخشکی است ینارهایتر، ارقام دبیاز آن عج

 (.۰1۶، ص 1ر، ج یالغد نی،ی  علّامه امکن) دینار۰۴۶,۲۲۲عوف  ابنعبدالرحمن  نار، بهید

 امبر#یه پکرا  العاص یم بن ابکح د،یدرهم بدو بخش۴۲۲,۲۲۲از عثمان پاداش خواست و عثمان  خالدعبداللّه بن 

ه خداوند از فـتح  کمی را یتمام غنا سرح یعبداهلل اب د. بهیدرهم بخش ۱۲۲,۲۲۲رده بود، بازگرداند و بدو کد ینه تبعیاز مد

قرار دهد. بـه   کیس از مسلمانان را در آن شرکچ یه هکنید؛ بدون ایرده بود، بخشکب مسلمانان یقا نصیشمال غربی آفر

 (.۳۹، ص ۱ج  البالغه، نهج شرح ابن ابی الحدید،) دیدرهم بخش۰۲۲,۲۲۲ان در همان روز یابوسف

 کیـ شتر بود و ۱۲۲۲اسب و ۱۲۲اش لهیه در طوکرد کساختمانی بنا  عبدالرحمن بن عوف ومت عثمان،کۀ حیدر سا

ها را ه آنکای طال و نقره داشت در هنگام مرگ به اندازه د بن ثابتینار بود. زید 1۴,۲۲۲اش پس از مرگ ییچهارم دارا

مـت مسـتغالت   یدرهم پول نقد بود و ق۱,۲۲۲,۲۲۲نار و ید۱۴۲,۲۲۲فۀ سوم در زمان مرگ یستند. اموال خلکشبا تبر می
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ـ    رد و کـ وفـه بنـا   کاخ معروف خـود را در  کنار بود. طلحه، ید۱۲۲,۲۲۲وی بالغ بر  ش از یدرآمـد وی از عـراق هـر روز ب

 (.۰۴۱مسعودی، مروج الذهب، ج ) نار بودید۱۲۲۲

ابـن سـعد،   ) ه غارت گردیـد کدینار داشت ۱۴۲۲۲۲درهم، و ۹۲۴۲۲۲دارش شته شد، نزد خزانهکه کعثمان در روزی 

 (.۴۹، ص ۹بری، ج کطبقات ال

المال مسلمانان ومت و پرداخت مساوی در بیتکید داشت عدالت در حکه پیامبر# از ابتدای اسالم بر آن تأکچه آن

ه تحمل کومت عثمان فرو ریخت تا جایی کومت شیخین بنای این سنت نبوی متزلزل گردید و در حکبود. اما در زمان ح

خواهی خوگرفتند. مسلمانان، ماننـد  این وضعیت برای مردم دشوار گردید، و از سوی دیگر بسیاری از صحابه با این زیاده

طلبی تربیت شده بودند؛ ابتدا اندوزی و دنیاومت پیش از امیرالمؤمنین$ با خوی مالکو زبیر این دو در دوران ح طلحه

ومت تازه داشته باشند. ولی با پاسـخ منفـی   کای در حه بتوانند سهم عمدهکومت جدید علوی را پذیرفتند، به گمان آنکح

های اولین جنگ دوران علوی طلبان، پایهناامید شده و با دیگر قدرت( ۴۰۳، ص ۴طبری، تاریخ طبری، ج ) امیرالمؤمنین

 را گذاشتند.

 
 گزاران ارکج( بدعت در انتصاب 

عبـدالرزاق،  ) بن ابوسفیان ( به فرمانـداری بخشـی از شـامات برگزیـد     برادر معاویة ) سفیانابی خلیفۀ اوّل یزید بن 

م کجانشین او، برادرش معاویه در چهار سـال پایـانی خالفـت عمـر، حـا     ( و پس از مرگ یزید، ۴۴۴، ص ۴المصنف، ج 

 (. 1۹1، ص ۹النمیری، تاریخ المدینه المنوره، ج ) شامات بود

داد آنان از مدینه خـارج شـوند. دو دلیـل    رد و اجازه نمیکاستفاده متر از صحابه کخلیفۀ دوّم برای ادارۀ امور شهرها 

انون قـدرت تأسـیس   کـ ه از خودمحوری صحابه جلوگیری شود تا در آینـده  کی آنکد. یتوان متصوّر شار میکبرای این 

ه موجب شـناخت درسـت مـردم از دیـن و     کپیامبر# توسط صحابه منتشر گردد نشود. همچنین مانع شود تا احادیث 
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  کن) مقاصدشان بودگذاران مانع بزرگی بر سر رسیدن به طلبان و بدعتشود. این شناخت برای قدرتومت دینی میکح

 (. ۱۴۳-۱۶۲، صص ۰البالغه، ج الحدید، شرح نهجابیابن

ه تبعیدشدۀ پیامبر# بود، و شیخین او را باز نگردانده بودند، به مدینـه فراخوانـد و   کرا « العاصابیبنمکح»عثمان 

ه کـ مُعَـیط را   ابـی (. ولید بن ۰۹۴، ص ۰الذهب، ج مسعودی، مروج) ار گماشتکآوری صدقات، قبیلۀ خزاعه ببرای جمع

ه خدای متعـال او را  کسی بود کرد. این ولید کوفه کم ک( حا۹۴۹، ص ۰الذهب، ج مسعودی، مروج) اش بودبرادر مادری

انـد و بـه ایـن مهـم اشـاره      ردهکۀ الحجرات این مطلب را نقل کتب تفسیر در تفسیر آیۀ ششم سورۀ مبارکفاسق نامید؛ 

 (.۰۹۴، ص ۰الذهب، ج   مسعودی، مروجکن) ه پیامبر# او را به جهنم وعده داده بودکاند دهرک

 بر بالغ هک را غنایمى آفریقا فتح از پس نیز او. داد قرار مصر مکحا را پیامبر# تبعیدىّ سَرْح ـ ابى بْنِ عَبْدُاللّهِ عثمان

 بخشـید  او خـود  به را غنایم تمام و ردک رحم صله هم عثمان آورد، عثمان نزد بود دینار هزار بیست و پانصد و میلون دو

 (.۱۳۳ص  ،۱ج  البالغه، نهج ابن ابی الحدید، شرح)

اسـتمرار   سازی بود برایردی زمینهکه چنین عملکیابیم ارگزاران در دوران سه خلیفه، درمیکبا نگاهی به انتصابات 

ه از کـ از این صحابه به جهت شناختی  کنگرفته بود زیرا هر یل که بر اساس شایستگی صحابه شکومتی کبخشیدن ح

ومت کنند و اجازه ندهند حکها مقاومت ها و ستمه در برابر بدعتکتوانستند نیروی بالقوۀ مخالفی باشند اسالم داشتند می

 سه خلیفه استوار گردد. 

 
 #  امربیپو سنت  د( بدعت در دین الهی

وجـود   میـت وی در جامعـه  کپیش از حـا  الت و موانع،که مشکومت رسید کحای به امیرالمؤمنین$ در زمانه

ایشـان، برطـرف   اش پاسداری از آیات الهی و سنت نبوی است، بزرگترین چالش ترین وظیفهه اصلیکومتی ک. حداشت

ننـد، دو راه در پـیش رو   کومـت  که بتوانند در جامعۀ دینـی ح کگانه برای اینهاست. خلفای سهها و بدعتردن انحرافک
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و حقانیّـت   ردنـد کهـای خـود را رهـا مـی    مقـام  صورت بایـد ه در این کپذیرند داشتند؛ یا باید دین خدای متعال را می

یـا بـرای جامعـۀ دینـی، شـریعتی را ابـداع        ردنـد؛ کومت را به ایشان واگذار مـی کو ح پذیرفتندرا می امیرالمؤمنین$

  دند.کربه سمت خود معطوف میو جهت توجه مردم را  ردندکمی

ه مبـدعان  کهای دورتر، دین همان شد شد و در نسل بدین ترتیب در گذر زمان دین االهی به بوتۀ فراموشی سپرده

  خواستند نشان دهند.دین می

رد. پـس  کـ ام یـ د. رهبر امت به سرپرسـتی ق یان رسانیش را به پایرم#( دعوت خوکامبر ایپ) نندۀ حقکدعوت ».. 

 رفتـه و  یهـا فـرو رفتـه، بـدعت را پذ    ای فتنـه ید. گروهی در درینکروی ید و از رهبرتان پینندۀ حق را پاسخ دهکدعوت 

داران ن او و خزانهیاران راستیراهن تن او و یامبر# چونان پیت پیب ردند ... . مردم، ما اهلک کده را تریهای پسندسنّت

صـبحی  ) «ها وارد نخواهد شدس به خانهکچیه جز از در، هکم یباشآن معارف می علوم و معارف وحی و درهای ورود به

  (.۱۴۴، خطبۀ ۰۱۴صالح، ص 

ـ گمارعثمـان( را بـه خالفـت مـی    ) ن حال، اویترم. با استهیس شاکه من برای خالفت از هر کد یدانشما می»...  د. ی

، ۱۲۰صـبحی صـالح، ص   ) «امور مسلمانان مـنظم باشـد  ه کم، مادامی ینماگری رها مییسوگند به خدا! خالفت را به د

 (.۹۹خطبۀ 

شـمندان، عـامالن و عالمـان    یهای استوار اسالم و پناهگاه مردم، اندت #، آنان را ستونیبحضرت در معرفی اهل

 (. ۰۹۳، خطبۀ ۹۴۹صبحی صالح، ص ) شمردنی میید

ه سزاوارتر کچگونه شما را از مقام امامت »د  یه پرسکاسد فه بنییدر پاسخ به پرسش شخصی از طاامیرالمؤمنین# 

ه، ما را نسبت ک یدر حال ل شدیامگی نسبت به خالفت بر ما تحمکه ظلم و خودکپس بدان »فرمود  « نار زدند؟کد یبود

ه گروهی کگری نبود یز دیخودخواهی و انحصارطلبی چن جز یشاوندی با رسول خدا# استوارتر بود و ایوند خویبرتر و پ

 (.۱۶۰، خطبۀ ۰۹۱صبحی صالح، ص ) «دندیشکسخاوتمندانه از آن دست  دند و گروهییرسی خالفت چسبکالنه به یبخ
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تـرین و  ه شایسـته کـ ارترین بدعت بـود، فـردی   کهای فوق، تغییر مسیر انتخاب جانشین پیامبر# آشبنا به عبارت

ناری گذاشته شد و به نصب االهی توجهی نگردید و از طریـق شـورا ایـن    کبرترین پیوند را با پیامبر خدا # داشت به 

 ه گرچه به ظاهر از این طریق خلیفۀ اول و سوم انتخاب گردیـد. کجانشین انتخاب شد و این طریقۀ شورا بدعتی گردید 

 صورت گرفت. امگی افراد در قالب شورا انتخابکولی به واقع با خود( ۹۹۳-۹۴۲، صص ۹ج  بری،کالطبقات  ابن سعد،)

  (.۰۴1-۰۴۳ صص ،۱۰ ج الحدید،ابیالبالغه ابن نهج شرح)

ـ پتغییر در جانشینی  ومت امام$که ریشۀ تمام موانع حکشاید بتوان گفت  ومـت خداونـد   که همـان ح کـ # امبری

 م شروع گردید. کمتعال در بین مردم است، با مانعی به عنوان تغییر روش سنت انتخاب حا

شی بعضی از مردم را که سرکد. هنگامی یدرم# میکامبر ایره پین سیمجری آگاه و راست امیرالمؤنین$ خود را

ان شما رفتار خواهد یسی به روش رسول خدا در مکب شوم، چه ید شما غایاگر من از د»فرمود  رد، میکمشاهده می

رده و همان را به کدم گوشزد امبر# را به مریرۀ پیهای مختلف سنهین منظور، امام مصرّ بود تا در زمیرد؟ به همک

ه اختالفات بین کشود (. پس معلوم می۶۹، ص ۰مجلسی، بحاراالنوار، ج ) ن مردم به اجرا در آوردیعنوان سنت در ب

و  1حیبدعت عمر در نماز تراو ه بر خالف سنت پیامبر# اعمال شد. از جمله کهایی است مسلمانان، ریشه در بدعت

 (.۱۹۶، ص ۰بخاری، صحیح، ج   کن) باشدمی 4ی حجمتعه

تـرین  ی بعد از پیامبر# اصحاب ایشان شـاخص مردم تحت تأثیر و تربیت افراد شاخص جامعه قرار دارند در جامعه

 ه دور از فرامین االهی بودند.کهایی های مخالف و بدعتتکآمدند آنان سردمداران حرافراد جامعه به حساب می
 

                                                
ر و مدتى از خالفت عمر فرادى خوانده کو ابوب# شود. این نماز در زمان رسول خداه در شبهاى ماه رمضان خوانده مىکنماز تراویح نمازهاى مستحبى است  .1

 (161 ص ،4 بخاری، صحیح، ج) .شدمى

 صفا بین سعی از پس و ندک طواف و بیاید خدا خانه به سپس بپوشد، احرام لباس میقات، از تمتّع انجام قصد به حج هایماه در انسان هک است این حج متعه از . منظور4
 به سپس. شود مُحرِم الحرام مسجد از هک است بهتر هرچند شود؛ مُحرِم و بپوشد احرام لباس هکم از دوباره سفر، همان در آنگاه. درآید احرام از و نماید تقصیر مروه، و

  .(۴۶۳ همان، ص) است داده انجام را آن عمره و تمتّع حج اقدام، این با .آورد جای به پایان تا را حج اعمال و برود مشعرالحرام و عرفات سوی
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 ه( بدعت در امور قضایی

از راه رسید. عمر به من گفت  از  ه عربی بادیه نشین با گلۀ شتریکهمراه عمر در منی بودم »گوید  می کمالبنانس

 ه بایـد  کـ فروشـد؛ پاسـخ او مثبـت بـود و عمـر چهـارده شـتر را خریـد. فروشـنده مـدعی شـد            او بپرس شترها را مـی 

 ام دیـده  هکـ سـت و گفـت  مـن شـتران را همـانطور      ها از آنِ خودش ام داد پاالنکها به او داده شود ولی عمر حپاالن

 (.۰۰۳، ص ۴۲مجلسی، بحاراالنوار، ج ) «امخریده

 باشد نابجای او، جریان زیر می قضاوت و خدا تابک به عمر ای دیگر از جهلنمونه

 بـه  مکـ ح ردهک زنا او هک گمان این به عمر. آورد دنیا به را نوزادی ماه شش از بعد و ردک ازدواج زنی عمر زمان در»

 ریمکـ  قـرآن  در متعـال  خداونـد   فرمـود  حضرت آن. علی$ رسید امیرالمؤمنین به خبر هنگام این در. داد سنگسارش

 حَملُـهُ وَ  وَ>  اسـت  فرمـوده  دیگـر  در جای و (۰۹۹البقره  ) <امِلَینک حَولَینِ أوالدَهُنَّ یُرضِعنَ وَالوالِدَاتُ>  است فرموده

 دهند شیر املک سال دو را خود فرزندان مادرها هک است فرموده جا کی در خداوند (۱۴االحقاف  ) <شهراً ثاَلثونَ فِصالُهُ

 هک شودمی معلوم آیه دو این تلفیق از. بود املک ماه سی او دهی شیر و حمل زمانِ، مدَّت است فرموده دیگر جای در و

 عمـر  نبود، علی اگر  گفت و شیدک دست زن آن از مکح این شنیدن با باشد. عمرمی ماه شش فرزند، حملِ مدت حداقل

 (.۴۰ص  ،۹ج  بری،کال بیهقی، سنن) «بود شده کهال

میت و مردم فاصلۀ بیشتری ایجاد و مردم را کآمیز، به تدریج بین حاهای خشونتهای علمی همراه با رفتاراین ناتوانی

 رد.کاعتماد میمان بیکومت و حاکنسبت به ح

ومتی موجب می گردد تا بـاب ظلـم و سـتم گشـوده شـود و در نتیجـه سـبب بـروز         کدر هر ح هااین نمونه قضاوت

  گردد.ها در بین مردم اختالفات و نارضایتی

ومتشان به عنوان دین مطرح کها اشاره شد، در دورۀ حه به آنکهای طالبان قدرت و منحرفان از دین حاصل تالش

ومـت  کح ه درکـ ننـد. حـال آن  کمـورد رضـایت االهـی زنـدگی مـی      جامعـۀ  که در یکردند کشد و امت مسلمان تصور 



 
 13  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

رده و کـ ومت علوی با ایشان مقابله کحها، در مقابل امیرالمؤمنین$ همین مسلمانان خو گرفته و تربیت شده با بدعت

  مانعی بر سر اصالحات امیرالمؤمنین$ گردیدند.
 هارسدمداران بدعت. 1.1.1

  تابکهای جعلی اهل الف( اندیشه

 ه بـا حضـور   کـ تـاب بـوده اسـت    کهـای جعلـی اهـل    شـه ینی، نشـر و گسـترش اند  یهای انحرافات دنهیی از زمکی

هـا مخالفـت   نی با نشـر آن یر دکافت. امیرالمؤمنین$ به عنوان مصلح تفیفۀ دوم رواج یاالحبارها و ... از زمان خلعبک

ت یات، به جامعه اسـالمی سـرا  یلیتاب در قالب اسرائکه فرهنگ اهل کردند. هنگامی کها را نهی روی از آنیدند و پیورز

روی آثار اهل یرده، مردم را از پکان یارا بکج آن روی خوش نشان دادند، امام مخالفت خود را آشیرد و بعضی برای تروک

 (.۶۴، ص ۰  مجلسی، بحاراالنوار، ج کن) ز دادیتاب پرهک
 خوارجب( 

هـای  اسـت یامبر# باشـد و از س یاگر قرآن و سنت پید تا احیوشکینی میمختلف دهای نهیدر زمامیرالمؤمنین$ 

 امیرالمـؤمنین$  ند. مقابلۀکری یشد، جلوگهای الهی مین رفتن سنتیها و از بش بدعتیدایه باعث پکری خاصی کف

نـی دچـار انحـراف    یشۀ دیاندگر بدعت گذاشتند و در یای دها است. خوارج به گونهبا آراء متحجرانۀ خوارج از این نمونه

 ن دسته و گروه، حق بودند.ینان همۀ امت گمراه شدند و فقط همیدند. به گمان غلط ایگرد

هـا  ه نقطۀ آغازین این بدعتکه اشاره شد، اما باید گفت کهای سه خلیفه غاصب بود از بدعت کای اندها نمونهاین

(. و حاصل این ۱۹۴، ص ۱ح، ج یبخاری، صح) «اهلل تابَک حَسبُنَا»ه گفت  کنار بستر پیامبر# بود کدوم بر الم خلیفۀک

ام الهـی را گشـود و   کـ الم، جامعه از راه هدایت منحرف گردید و راه تأویل و توجیه هر فرد جاهل نسبت به آیات و احک

 رد.کومت علوی ظهور کموانع بزرگی در ح هکالم این چنین شد کثمرۀ این 
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 امیراملؤمنین#ومت کموانع دوران ح .2.1

هـایی از  هـای عمیـق در فـرد و جامعـه گردیـد. گـروه      موانع این دوره تابع انحرافات گذشته بود و موجب دگرگـونی 

 ها را برافراشتند.ها وجنگها، فتنهه پرچم مخالفتکالمال بودند مسلمانان، مدعیان جدی برای بیت
 املالاندوزان به بیتداشت مالچشم. 1.2.1

ـ و از ح شـود ها را یـادآور مـی  البالغه آندر نهجامیرالمؤمنین$  هکن گروه از مخالفان حضرت ینخست  ل یـ ف و می

فۀ وقت یخلهای فراوان بخشش المال داشتند و ازتیشتری از بیدارد، آنان در زمان خلفای گذشته سهم بالمال باز میتیب

ننـد. اینـان   کمخالفت امیرالمؤمنین$ ه در مقابل عدالت کالمال سبب شده بود تیافت بیض در دریمند بودند. تبعبهره

شتر داشتند، در مقابـلِ سـخنان   یۀ بیرا در به دست آوردن سرما امیرالمؤمنین$رویۀ د بخشش بییه امکسانی بودند ک

 گردانم،مى باز صاحبش به را آن ابم،یب سىک نزد ده،یبخش عثمان هک را زىیچ اگر سوگند، خدا به»فرمود  ه میکحضرت 

 ردند.ک( مانع ایجاد ۱۴، خطبۀ ۴۹صبحی صالح، ص ) «باشند ردهکان کزینک ن زنان یا بهاىیابک را آن چند، هر

ـ ب میتقس در چرا» هکنیا بر مبنی ر،یزب و طلحه اعتراض پاسخ برای نمونه امیرالمؤمنین$ در  گونـۀ  بـه  المـال، تی

 رفتـار  تساوی به همه، با چرا» هک شما اعتراض اما و»  دیگومی «است؟ ردهکن شتریب را، آنان سهم و ردهک عمل سانکی

 از را، رفتـار  نگونهیا شما، و من هکبل باشم، داده انجام خود، دل خواسته با ای و خود رأی به هک نبود روشی ن،یا ،«ردم؟ک

 آن بـه  خـدا  هکـ  مییتقسـ  در است و ردهک اجرا را آن چگونه و آورد میکح چه هک میآموخت امبر#یپ هایدستورالعمل

 نداشتم. ازیین شما به داده است فرمان

 رفتـار  گـران ید با هک ندک رفتار همانگونه آنان، با و ندارد نگه راضی را ریزب و طلحه اگر هک داندامیرالمؤمنین$ می

 در و ردک خواهند توطئه آن، پی در و ستهکش عت رایب و خانۀ امیرالمؤمنین$ رفته درِ از و نندکنمی تحمل آنان ند،کمی

ـ ب به امیرالمؤمنین$ نسبت وصف، نیا با دهند.می قرار نابودی معرض در را ومتکح جه،ینت  مـردم،  حـق  و المـال تی
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  ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، کن) نشود میتقس عادالنه المال، تیب هک شودنمی حاضر و ندکنمی سنجی مصلحت

 (.۳۲، خطبۀ ۴۲۹ص 

 را تاب نیاوردند و سر به مخالفت برداشتند. هرچند در ظاهر خود را موافق نشان امیرالمؤمنین$مردم تحمل عدالت 

ل دادند و یکی تشکگر مخالفان، جبهۀ مشتریاری دیدار شد، به یهای ابراز مخالفت پدنهیه زمکنیدادند، اما به محض امی

  .دادنـد یل مـی کومـت وی تشـ  کان عثمـان و مرفهـان دوران ح  یر، اطرافشتین گروه را بیار نمودند. اکدشمنی خود را آش

های دینی در جامعه شد و به دین جز بـه صـورت ظـاهر، بهـای     ها و ارزشگرایی شدید مردم، سبب تضعیف آرمانرفاه

ه ایـن  کتواند خود را به تعادل اخالقی برساند ه گرفتار فتنه و فساد شود به سادگی نمیکای شد. جامعهچندانی داده نمی

  اتفاق برای جامعۀ بعد از پیامبر$ هم افتاد.

  

 ن یا منحرفان از دیخوارج  .2.2.1

ـ ای مـدعی د ومت، قشری نگری و متحجّر بودن عـده کدر ح امیرالمؤمنین$ گر از موانع عمدۀیی دکی ن داری و ی

ن نداشتند، یقی از دیق و دقیدادند، ولی در عمل بهرۀ عمنی مییومت دکداری و حنیه شعار دکمداری بود. گروهی نید

ه از کـ سـانی را  کدانستند و تمـام  ن میین را تنها فهم قابل قبول از دیتفا نمودند و فهم غلط خود از دکتنها به شعارها ا

ت، جنگ را بـه صـلح   یمکروز با شعار ح کیه کی یهاآوردند. همانافر به شمار میکرۀ آن برداشت غلط، خارج بودند یدا

ه کـ نیت بوده است و اعتراض به ایمکرش حیه مبنای آن فقط پذکگری شدند یافروزی در جنگ دمسبب آتش شاندند،ک

ت یمکه به حکنون کردند و اکمیت که خود وی را مجبور به پذیرش حکت تن داد، حال آنیمکبه حامیرالمؤمنین$  چرا

 است.افر شده کگردن نهاده 

میت پذیرفتیم؛ ولى این قرآن فقط خطوطى است پنهان در کم قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکما اشخاص را حَ»... 

ه کتوانند از آن سخن بگویند. هنگامى ها مىگوید و نیازمند به ترجمان است و تنها انسانمیان جلد. با زبان سخن نمى



 محور علویومت عدالتکموانع ح  32

 

 

ه کنیم. در حالى کتاب خدا پشت که به کسى نبودیم کند، ما کومت کح ه قرآن میان ماکردند کآن قوم ما را دعوت 

اگر در چیزى اختالف » (. یعنی 59النساء  ) «الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍیشَ یف تَنازَعْتُمْ فَإِنْ»خداوند فرموده است  

م سازیم و ارجاع کتابش را حاکه کارجاع دادن اختالف به خدا، این است  .«را به خدا و رسول او واگذاریدن ردید، آک

تاب خدا داور قرار بگیرد، ما سزاوارترین مردم کنیم. هرگاه به راستى که سنّت او را اخذ کاین است  #اختالف به پیامبر

، ۱1۰ص  صبحی صالح،  کن) «م باشد، باز ما سزاوارترین و برترین آنها هستیمکبه آن هستیم و اگر سنت پیامبر ح

 (.۱۰۴خطبۀ 

ن بـوده اسـت و در دوران   یـ ح دیق و صـح ین موانع فهم دقیترنگری و تحجّر از بزرگخ قشرییشه در طول تاریهم

را از یـ شـتری دارد ز ین مسأله، نمود بینی شده بود، ایت دیه جامعۀ اسالمی به نوعی دچار بحران هوک $امیرالمؤمنین

ی، یو ... گرفتار آمده بود و از سـو  یابوموسی اشعر عمرو عاص، ه،یمعاو گرانی همچونتوطئهنی در دام یر دکسو تف کی

مان مردم نسبت به دسـتگاه  یانش موجب سستی خالفت اسالمی شده بود و از ایدادگری وی و اطرافیخالفت عثمان و ب

نـی  یبـه عنـوان مرجـع د    ن$امیرالمـؤمنی ه اطاعت مردم از کد ین عوامل سبب گردیاسته بود و مجموعۀ اکومت کح

ت بـزرگ بـر دوش خـود    یش دو مسـئول یردهـای خـو  کها و عملدگاهیدر ارائۀ د $امیرالمؤمنینن، یابد. بنابرایاهش ک

  .های باطل و خرافات و جهالتشهیداری و مقابله با اندنین و دیح از دیر صحیرد  ارائۀ تفسکاحساس می

  
 جهالت و ناآگاهی مردم .3.2.1

ارهـا اسـت.   یه بـر مع یـ کها به جای تپرستی و توجه به مصداقتیی از عوامل شخصکیافتگی جامعۀ انسانی یرشد نا

وفا شـود  کهای انسانی ششهیارهای حق در آن ظهور و بروز داشته باشد و اندیه معکای است افته، جامعهی جامعۀ توسعه

ـ در اامیرالمؤمنین$  هکاست. چنانهای بشری بوده شهیی اندیوفاکامبران، شیمت بعثت پکه حک ـ فرمان بـاره مـی  ی د  ی



 
 39  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

های پنهان شـده  داشت تا عقل لیگس آنان سوى به هم دنبال به را امبرانشیپ و خت،یانگ بر را رسوالنش خداوند پس»

  (.۱، خطبۀ ۴۹ص صبحی صالح،  «ار سازدکرا آش

  عدم جهت به سو، مسلمانان کی از. است تأمّل قابل منظر چند از مسلمانان قهقرا به بازگشت و رشد عدم این

 و حـق  شـناخت  در ظاهرالصالح هایانسان تیشخص ریتأث تحت دیگر و از سویی حق و اهل حق به نسبت معرفت

 . ردندکمی دیترد شانیا ارییامیرالمؤمنین$ و  تیحقان در حتی و شده سرگردانی و ریتح دچار باطل

  
 مردم به ارزش های جاهلیارهای الهی و بازگشت یر معییتغ .4.2.1

های االهی است. مرنگ شدن ارزشکن رفتن و یهای جاهلی در جامعه و از بگر از موانع نمودار شدن ارزشیی دکی

 افت.یاطلبی ارزش یداری و دنهیای جان گرفت و سرمالهیهای قومی و قبگر تعصبیامبر# بار دیپس از رحلت پ

جو و زمانی سخت و ینهکمردم! هشیار باشید، ما در روزگاری »نند  کمیاین تغییر را چنین وصف امیرالمؤمنین$ 

صبحی ) «افزایدشی خود میکآید، و بیدادگر، بر سرار به شمار میکار بدکوکبریم. در این روزگار، نیسر میش بهکسر

گردد، های انسانی لگدمال میشود و ارزشپیوند با حقیقت گسسته می ۀه رشتکای در جامعه (.۹۰، خطبۀ ۹۴صالح، ص 

داری جاهلیت به تمام معنا میدانشوند، ها دگرگون میارزشیابند، رامت میکشوند و نابخردان می و دانشمندان لگام زده

 ابد.یر ییاسالمی تغد تا ذائقۀ امت یسبب گردو امیرالمؤمنین$ امبر# یومت پکن حیسالۀ ب 45فاصلۀ  .ندکمی

در راه بازگرداندن امور به امیرالمؤمنین$  ه در جامعۀ اسالمی رخ داد، و این چنینکقی ین استحالۀ عمیپس از ا

قتاً موانعی جدی در راه یه حقکدالوصفی رو به رو بود یهای زاات قرآن با دشوارییامبر# و عمل بر طبق آیرۀ پیس

شیده شده بود. که توحید بود، به انحراف که اولین مبنای اسالم کو به جهت آن دیگردشان محسوب مییمقاصد االهی ا

 های توحیدی فراوان ایراد فرمودند.امیرالمومنین$ در سخنان خود، خطبه
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 شیتوزی جمعی از بزرگان قرنهیک .1.2.1

امیرالمؤمنین$  طلبانهه از مبارزات حقکی است یها و حقدهانهیکومت امام علی$ کگر موانع اصالحات در حید

ه تا کومت کاری از مسلمانان دورۀ حیرد. بسیگامبر گرامی# نشأت مییی اسالم به همراه پیوفاکدر دوران رشد و ش

ا ترس و وحشت از قدرت یر یه مخالف اسالم باقی مانده بودند و به زور شمشکبل ا پس از آن نامسلمان،یسال هشتم 

ه زده و صاحب قدرت شدند و در یکاسالم آورده بودند، در دورۀ عثمان به مسند قدرت تننده مسلمانان، ظاهراً کره یخ

تی خود را به یها، هر روز مخالفت و نارضانهیکن گروه با آن ینار گذاشته شدند. اکدوباره از قدرت امیرالمؤمنین$  دورۀ

 ند کار میکینه را آشکد علت این در بیان خوامیرالمؤمنین$  دادند،جاد تنش و نافرمانی بروز میینوعی با ا

 من از زد،مى وصله را خود فشک هک حالى در شدم ن$ واردیرالمؤمنیام بر قار ذى در»  گفت عباس بن عبداللّه

 شما بر ومتکح از من نظر در پاره فشک نیا سوگند خدا به  گفت چ.یه  گفتم است؟ چند فشک نیا ارزش  دیپرس

 و خواند مردم براى اىخطبه و آمد رونیب سپس نم.ک دفع را باطلى و اقامه را حقّى بتوانم هکنیا مگر است، ترمحبوب

 نبوت ادّعاى و نبود، خوانتابک عرب از ه احدىک حالى در ختیبرانگ نبوّت به محمّد# را سبحان، اوندد  خدفرمو

 (.۹۹، خطبۀ ۹۶همان، ص ) «نداشت

 موجب این و ندارد را فضیلت آن دیگری هک گویدمی سخن فضیلتی از دیگران نزد فردی هک آیدمی پیش گاهی

 شرافت و مقام بیان از و ندارد آن به اشتیاقی هک سیک نزد علم بیان از بپرهیز»  امیرالمؤمنین. شودمی او توزیینهک

 ابی ابن) «گرددمی تو به نسبت او توزیینهک موجب امر این زیرا ندارد؛ افتخارآمیزی گذشتۀ هک سیک نزد در گذشته

 (.۹۰۰، ص ۰البالغه، ج  نهج شرح الحدید،

 امام از مردم جدایی یابند.می گرایش نفاق به تدریج به و است ضعیف ایمانشان هک هستند سانیک غالباً بیماردالن

 امیر بسیار فضایل هکبود  علوی ومتکح برای مانعی اندازه از بیش و توقعات قریش سران ینهکمعصوم$ و

 .گردید قریش سران ینهک المومنین$ سبب
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 ی$ومت مهدو کح ومت علوی وک. ارتباط ح6

 دیـن  اهداف از جهان سراسر در قسط و عدل گسترش و اسالم میتکحا شدن گیرجهان و جهانی واحد امت یلکتش

مهـدی$   حضرت جهانی ومتکح اهداف این به یابیدست برای اسالم مبین دین دلیل همین به. است اسالم مقدس

 جسـتجو  زمـانی  هـای قالب و سرزمینی هایدولت از فراتر را علوی بوده و خود میتکحا گسترۀ هک است ردهک ترسیم را

 دارد. مهدی$ حضرت جهانی ومتکح نظریۀ در زیربنایی نقش اسالم، دین بودن شمول جهان باور. ندکمی

ه کـ همـان   اجتمـاعی  عـدالت  توسعۀ و انسانی هایارزش گسترش از مهدی$ سخن حضرت جهانی ومتکح در

 است. واقعی سعادت و مالک به بشر یابیدست منظور ومت علوی به دنبال آن بود، بهکامیرالمؤمنین$ در ح

 را امامان دیگری از پس یکی هک رحم،بی مردم ناسپاسی و ظالمان و طاغوتیان ه در طول تاریخ مخالفتکهمانطور 

 مناسب فرصت در الحسن$ غائب شد تا بن حجة حضرت الهی مشیت و خداوند خواست به آنگاه رساندند، شهادت به

 است شده داده وعده هک جهانی ومتکح آن و نماید داد و عدل از پر را جهان و ندک ظهور مردم، و با اذن الهی وخواست

خواهند داشت، اگرچه ومت جد بزرگوارشان موانعی را کظهور نیز این حجّت معصوم نیز همانند ح گردد و در دورۀ یلکتش

ومـت مهـدوی ایـن موانـع بـا      کومت علوی این موانع موجب توقف آن گردید، اما بر اساس روایات فراوان، در حکدر ح

 م خواهد گردید.کومت حقۀ الهی بر گستره جهان حاکشناخت مردم و نصرت الهی بر طرف خواهد شد و ح
  

 گیری. نتیجه7

رسیدن به  پیامبر# برای و سفارش ه به وصیتکومت عدل الهی است کحومت از دیدگاه اسالم برپایی کمقصد ح

م الهی، سبب ایجاد کت خالف این مسیر یعنی عدم پذیرش حاکو حر م الهی، نیاز استکاین مقصد لزوم همراهی با حا

شایست، مان ناکم الهی و تحت تربیت قرار گرفتن مردم توسط حاکومت است. به جهت جدایی مردم از حاکمانع بر سر ح
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 مقدمه. 1

 هایجنبه از موضوع این دیرباز از باشد،می ریمک قرآن گردآوری و جمع بحث قرآنی علوم مهم مباحث از یکی

 و بحث مورد قرآنی علوم تبک در هک موضوعاتی ترینمهم از .است ردهک جلب خود به را پژوهانقرآن توجه مختلف

 گوناگون مراحل به توجه نیز و آن جمع دورۀ نخستین به توجه قرآن، جامع نینخست به است. توجه گرفته قرار مطالعه

 دانند می مرحله سه دارای را قرآن تدوین و جمع پژوهانقرآن. باشدمی قرآن گردآوری

 ما به پیامبر  »است شده نقل چنین زید، از باره در این هک ؛#اهلل رسول حیات زمان در قرآن جمع  نخست مرحله

 مرحله و یمامه جنگ از پس رکابوب ومتکح زمان در قرآن تابتک  دوم مرحله .«بنویسید رقاع روی از را قرآن فرمود

 زمان در قرآن آوریجمع البته هکقرآن.  قرائت سازیسانکی در وی اقدام و عثمان خالفت زمان در قرآن جمع  سوم

 .دارد تأمل جای هک است مباحثی جمله از اقدامی چنین انگیزهو اول  خلیفه

 داشته دنبال به قرآن جمع در را اول خلیفه اقدام هک است سببی و انگیزه بررسی است، آن دنبال به مقاله این آنچه 

ر کذ در خالل نبرد یمامه شهادت جمع زیادی از قاریان قرآن ،تب علوم قرآنی علت و انگیزه اصلیکطبق  است زیرا

گیری آرای متفاوتی از سوی محققان شده است. از جمله موجب شد تا برخی به غلوّ لکمسأله موجب شن یهم گردیده و

ای از خاورشناسان را بر آن داشت تا با بررسی تن بدانند و در مقابل، عدّه ۹۲۲گراییده و تعداد شهدای قاری را بالغ بر 

تن تقلیل دهند. همین اختالف آماری میان مسلمانان و خاورشناسان لزوم بازبینی منابع اصلی را  ۰به  رادوباره، این تعداد 

بر آن شدیم  د،باشیی تاریخی نیز م، دارای جنبهه این موضوع عالوه بر جنبه علوم قرآنیک ییاز آنجاآورد. اما پدید می

را  «جنگ یمامه»حادثه  ،مغازی انساب ویز و ن یثار رجالآ، تاریخیتب ک ،نآخ قریتار اش در منابع علوم قرآنی،کنکتا با 
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ها و تعصبات، داوری دقیقی صورت فرضبه دور از تمامی پیشدو ادعا ن یا انیم تا میهقرار دبازبینی و مطالعه مورد 

  .دهیم

ثیری کای، جهت بررسی ادلّۀ موافقان جمع قرآن به واسطه شهادت جمع تابخانهکر است در این پژوهش کشایان ذ

تب علوم کتب فوق استخراج شده، سپس با استفاده از کاز قاریان در یمامه، ابتدا نام تمامی شهدای جنگ یمامه از 

ه در این کاست. باید افزود اوی قرار گرفته کقرآنی، رجالی، انساب و مغازی سابقه آنان در قرائت یا حفظ قرآن مورد وا

ه با کبل ،امل صورت گرفته استکحصر و تهیه لیست اسامی آنان ه در استخراج نام شهدا کادعا بر این نیست نوشتار 

 قابل دسترس و موجود، این بررسی صورت پذیرفته است.توجه به منابع 

 

 . نربد یاممه2

ت فضا را برای مقاصد خود آماده دیدند عیان نبوّچند تن از مدّر کبا آغاز خالفت ابوباهل سنت( ) تب تاریخیکمطابق 

ات به کبه همین منظور خود را از دادن مالیات و ز ند.ق آمال خود به تبلیغ رسالت ساختگی خویش پرداختو در جهت تحقّ

حنیفه در اواخر قبیله بنیای به نام یمامه در میان ه در منطقهکاب بود ذّکمسیلمه  ،این افرادۀ خلیفه معاف نمودند؛ از جمل

ه ک خلیفه. شدموجب برپایی نبرد سهمگینی ( 441ص ، 4ج ، تابی ریثکابن ) سال یازدهم یا اوایل سال دوازدهم هجری

 (۰۹۴، ص ۰ ج، هـ ۱۴۲۹ طبری) رمهک، ابتدا با فرستادن عددیمی کاسالمی بسیار خطرنا نوپایوجود او را در جامعه 

به آن را سپاه خالد بن ولید ست مواجه شد، به همین علّت خلیفه کسپاه مسلمین با خطر شاما  .وب وی برآمدکدرصدد سر

خین تعداد ه مورّکطوریبه ند.مجهز نموددوباره  منطقه گسیل داشت. در مقابل، سپاهیان مسیلمه نیز خود را برای نبرد

، ۰ج  ،هـ ۱۴۲۹و طبری  ۴۲۱، ص ۰ج ، هـ۱۹۱۳ خلدون ابن) اندجنگجو برشمردهمرد  هزار۴۲سپاهیان وی را بالغ بر 

در تاریخ  راهای رده ترین جنگی از بزرگکل گرفت و یکنبرد سختی میان هر دو گروه ش ( و به این ترتیب۰۹۴ ص

 ثبت نمود.
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از ه کاند رده و نقل نمودهکبه تعداد مقتولین آن استناد واقعه، نگاران برای نشان دادن بزرگی این تاریخاز برخی 

میان  از و (۰1۹ ، ص۰ج  ،طبری، هـ و ۴۲۰ ، ص۰ هـ، ج ۱۹۱۳خلدون  ابن) هشتکجنگجو  هزار۱۹سپاهیان مسیلمه 

 .(۱۱۱ص  ،م۱۳۴۶بالذری، ) تن شهید شدند۱۹۲۲و یا حتی  ۱۰۲۲مسلمین 

 

 . یاممه و جمع قرآن3

 و۱۶۲، ص ۱هـ  ج ۱۹۳۴ سیوطی) شته شدن مسیلمه به پیروزی مسلمانان ختم شدکبا  به هرحال این جنگ

شته شدن که از کدر حالی واقعه عمر این پس از . (۰1۹-۰۹۴صص  ،۰ جهـ  ۱۴۲۹طبری و۱۴۶ص ،۱جتا، بی یعقوبی،

الزم پس  ،قرآن نابود خواهد شد ،شته شوندکاگر در دیگر نبردها قاریان »داد و گفت  ر هشدار کبه ابوببود  قاریان نگران

 ،۴جهـ،  ۱۴۱۱، نسایی و ۹۰ ص ،۱جتا، ، بیثیرکابن و ۱۳۹ص ،۱ جهـ، ۱۹۳۴، سیوطی) 1شود.آوری جمع قرآن است

به هر صورت عمر او را  .ه پیامبر انجام نداده بود، انجام دهدکاری را ک خواستمیه کاز این ترسیدمی رکاما ابوب» (۹ ص

ون چاری نمود. زید نیز همکمهم تقاضای هماز زید بن ثابت برای انجام این در این راستا، ار آگاه ساخت و کاهمیت  رب

پیامبر، برای نخستین نیمه تمام  ارکساخته و بدین ترتیب  واقف ارکار هراس داشت اما او را نیز به اهمیت کر از این کابوب

و ۱۳۹ص ،۱ جهـ، ۱۹۳۴، سیوطی و ۰۰۹ص  ،۱ج هـ، ۱۹۹۶، شیک  زرکر.) انجام پذیرفتبار توسط خلیفه اول 

  .(14ص  ،1 ج، تا، بیاحمد بن حنبل و 464ص  ،15 ج ،هـ 1361بخاری

را ر به جمع قرآن کعلت اصلی اهتمام ابوبدر بیان مرحله دوم جمع قرآن، نگاران و اندیشمندان قرآنی تاریخرو، از این

اند. اما آنچه در این داستان جای پرسش و بررسی دارد این است دانسته نبرد یمامهشته شدن تعداد زیادی از قاریان در ک

 ه  ک

                                                
  .«القرآن بجمع تأمر أن أرى و إني القرآن من ثیرک فیذهب المواطن في بالقراء القتل یستحر أن أخشى و إني القرآن بقراء استحر قد القتل إن .1
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عنوان ر کقرآن را ابوب جامعه آنان اولین ک چرا ؛انددانشمندان قرآنی در این داستان دچار مسامحه شدهگویا  .۱

 عمر معرفی شده است. جامع، جمع قرآن، اولین  برخی روایاتِ طبقه کاین در حالی است  اند،ردهک

 ؟ستچگونه پیامبر اسالم در اندیشه ثبت و ضبط و حفاظت قرآن نبوده ا .۰

شته شدن قاریان در نبردهای دیگر، از بین رفتن که عمر از ک همگر قرآن تنها در سینه حافظان جمع بود  .۹

 #اهلل این سخن چگونه با ادعای جمع قرآن در زمان حیات رسول تمام قرآن را نتیجه گرفته است؟

ثبت قرآن در ابزار نوشتاری آن دوره به دستور نبی  روایاتمؤیداتی چون ه ک حالیدر سازش دارد؟ 

 .(۱۶۲ص  ،۱ جهـ،  ۱۹۳۴،   سیوطیکر.) وجود دارد #رمکا

را با خطر نابودی « تاب اهللک»شته شدن آنان، وجود که کدر نبرد یمامه چند نفر بودند شهدای قاری   .۴

  مواجه ساخت؟

 

 تا، صصبی  خویی، کازجمله ن.) توان یافتمیقرآن  ی ـ تحلیلیتب تاریخکاالت را در میان ؤاین سصحیح پاسخ 

اوش کما آنچه نیازمند دقت و ا (۳۲-۶۲، ش، صص۱۹۹۹و عاملی و اسالمی 1۲ش، ص۱۹1۰و جعفریان،  ۰۴۲-۰۶۰

قرآنی،  تب گوناگون علومکدر اوی دقیقی کال فوق به واؤاخیر است. برای رسیدن به پاسخ س، پرسش باشدجدی می

 مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.« نبرد یمامه»تاریخ قرآن و منابع تاریخی نیازمندیم تا سیر داستان 

 

 . تعداد شهدای قاری و حافظ در نربد یاممه4

یب تاریخی های صدر اسالم بر اساس ترتن اهل سنت در آثار خود به بیان اسامی شهدای جنگامورخان و رجالی

تب علوم که در مجموع کاست  گفتنید، وشمی ه در میان آنان نام شهدای واقعه یمامه به وفور یادکاند پرداخته هاجنگ

تب ک ترینهممدر   به عنوان مثال .سان مطرح شده استکتب شیعه و اهل سنت( این بحث به طور یکاعم از ) قرآنی
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 «تاریخ قرآن»تاب کاز جمله در  تاریخ قرآن شیعهتب ک... و در  و «مناهل العرفان»، «قانتاال»از جمله در  علوم قرآنی

، در بیان انگیزه .... و( 11ش، ص ۱۹1۰معرفت، ) اهلل معرفت( و آیت۹۲۹-۰۳۳ش، صص ۱۹1۲،رامیار) آقای رامیار

تاریخ »ابن اعثم،  «الفتوح»تب تاریخی همچون کدر  همچنین ر شده است.کخلیفه اول از جمع قرآن همین داستان ذ

منابع دسته  اختصار، تنها بر اساسه در اینجا به کبیان شده است سانی کیتب مهم تاریخی مطالب کو دیگر  «طبری

  شود ات اشاره میکاین ناول، به 

 ۴۱، ص ۱ جهـ، ۱۴۰۹، قرطبی) تن بوده است۹۲۲ه تعداد قاریان شهید در جنگ یمامه کاند ردهکالف( برخی ادعا 

 یقار۴۲۲این شهدا را بالغ بر  و برخی دیگر تعداد رده است(کر کذ« قیل»قرطبی این تعداد را به صورت  البته

مترین تعداد قاریان شهید ک. (۰۴۳ص  ، ۱جهـ  ۱۴۰۴ ،  زرقانیک، ر.44ص  ، 1جتا، ، بیثیرکابن ) انددانسته

 .(۰۴۳ص  ،۱ ج، هـ۱۴۰۴ ،زرقانی و۴۱۶ص ،۰ جهـ، ۱۹۳۴، سیوطی) تن بوده است ۹۲به گواهی برخی 

 شوند.میاز صحابه پیامبر شمرده  ،نفر آنان۹۶۲ه کاند تن دانسته۱۹۲۲شته شدگان مسلمان را کب( برخی تعداد 

 ج هـ، 1364، یرکالع) اندشمردهبرتن  ۶۲۲یا  ۴۴۲و برخی دیگر شهدای صحابه را  1(۱۱۱م، ص۱۳۴۶، بالذری)

 ،یشافع) اندتقلیل داده ،از شهدای انصارتنها  تن،۹۲برخی دیگر این تعداد را به  ،هرچند در مقابل. (44 ص ،1

 ابن و 414، ص1هـ، ج 1361و ذهبی،  91، ص 4هـ، ج1494ثیر، ک و ابن163، ص  44م، ج1995

ه کگفتنی است ( 56،ص1ج  هـ1344 قرطبی و 351،ص14ج  هـ1361بخاری  و 113،ص14ج  هـ1419حجر

ار در ارقام شهدای یمامه؛ برخی در شهادت آنان در این نبرد تردید نموده و آنان کوجود تفاوت آشو با  در این بین

  .اندها آوردهرا در لیست شهدای دیگر جنگ
 

                                                
  «ومائتان ألف عدتهم إن  بعضهم مئةو قال و سبع ألف کذل ثرکو أ مئة سبع مبلغها من رواکذ ما فأقل بالیمامة، استشهد من عدة في اختلفوا و قد» .1
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 ثیری از قراءک. ادلّۀ قائالن به شهادت جمع 5
 شود ثیری از قراء اشاره میکدر ذیل به پنج ادله مهم قائالن به شهادت جمع 

شهدای قاری  ارقامه در کی اتبا تمام اختالف ،انده به بیان این نبرد پرداختهکتب اهل سنت کانبوه میان در  .۱

این  علّت تردیدبیه کثرت شهدای قاری است کباورداشت و آن  خوردچشم میبه  کوجه اشترا کی، وجود دارد

 قائالن، همین سند است.ترین دلیل بر این اساس مهم .عمر بن خطاب است ۀگفتهمان  ،کوجه اشترا

شهید اثبات شود تا به تبع آن قراء ثرت کبا آن دالیل  اند تاپرداخته دیگری نیز ۀبا این حال برخی به بیان ادلّ .۰

، گفتار و شعارهای مسلمانان در آن روز این دالیل ۀاز جمل توسط خالفت نیز اثبات گردد.ضرورت تدوین قرآن 

  است

  (۱۲1م، ص ۱۳۴۶، بالذری) «البقرهیا اصحاب سوره »شعار. 

 تو نیز مانند پرچمدار قبلی » ه به او گفته شد کهنگامی ه کسالم در حین پذیرش پرچمداری سپاه ۀ گفت

  .«بیاروم مک بد حامل قرآنی باشم اگر از مرد قبل» وی در جواب گفت « شته خواهی شدک

 ارهای خود زینت دهیدکن، قرآن را با ای اهل قرآ»ه خطاب به مسلمین گفت  ک حذیفه بن یمانۀ گفت» 

ر، کطبق ادّعای موافقان جمع قرآن توسط ابوب (۹۳ص تا، بیالعبید و ۰1۲ص،۰ج هـ،۱۴۲۹، طبری)

 است.قرآن  و قاریان حافظان شته شدن جمعی ازک ۀدهندمجموع این اقوال نشان

ه این شوق در میان زنان و فرزندان آنان نیز موجب فراگیری قرآن کاهتمام صحابه به حفظ قرآن به طوری   .۹

 .(۰۰، ص تابی ،العبید) دادندریم قرار میکه برخی زنان مهر خود را چند سوره از قرآن کشد تا آنجا 

دیگری بر این  گواه ،انده در دوران حیات پیامبر به حفظ قرآن و قرائت آن روی آوردهکشماری وجود افراد بی .۴

ات ءباب قرادر تاب کن یاول یطویس تاب راکن یا) «هالقراءات ابوعبید»از منابع به نقل  یبرخ مطلب است.

 .انددهرکر کنام چند تن از قاریان صحابی را ذ( ۱۳1، ص ۱هـ، ج ۱۹۳۴  سیوطی، دنکمعرفی می
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ه در سال دوازدهم نیز کتن از حفاظ و قاریان در نبرد بئر معونه در سال چهارم دلیل دیگری است ۹۲شهادت  .۴

  اند.همین تعداد از قاریان به شهادت رسیده

 

 . نظر خاور شناسان و بررسی آن5

ابتدا  .سالم و عبداهلل بن حفص بن غانم ؛اندشته شدهکخاورشناسان معتقدند تنها دو قاری در این جنگ  از برخی

ه، کنولد) شهید شد و پس از او سالم پرچمداری مهاجرین را به عهده گرفت. عبداهلل بن حفص پرچمدار مهاجرین بود و

 .(۹۲۰ش، ص۱۹1۲، رامیار  کن.و  ۰۴۹ص  ،۰م، ج ۰۲۲۴

 ۱۹1۶ اثیر، ابن) توان دیددر تاریخ ابن اثیر می طبری،و به تبع به نقل از سیف ته را تنها در تاریخ طبری کاما این ن

، ۰تا، ج یب خلدون، ابن) مورخان دیگر هک است حالی در (. این۰1۲، ص ۰ج  هـ،۱۴۲۹طبری،  و ۹۹۹، ص ۱هـ، ج 

 (۹۶۳، ص ۶تا، ج بی ثیر،کابن و ۹۹۴، ص ۱ق، ج۱۴۲۹و ذهبی،  ۱۱۱-۱۲۳م، صص ۱۳۴۶بالذری،  و ۴۲۱-۴۲۹صص

 انددهنموه پرچمدار قبل از سالم را زید بن خطاب معرفی کبل ،اندردهکر نکذ حفص بن غانمنامی از  ،در هنگام شرح ماجرا

( ۱۱۹ص ،۰ج ق،۱۴۱۰، عسقالنی) تاب االصابهکتنها ، تب تراجمکمیان  ازه کضمن آن، (۹۶۳ص  ،۶ جتا، ، بیثیرکابن )

، یرگعالمه عس  کر.) ه استنیاوردر کاو ذ به و دیگر هیچ توصیفی راجعاست  ردهکای به وی اشارهبه نقل از طبری 

 .قاریان برشمردرا از او  تا بتوان (13ص  ،14 ج، تابی
 

 ها. بررسی2

گوناگون اسالمی ابتدا سه لیست تب کصحت و سقم دو ادعای گفته شده، ضروری است تا با توجه به اوی کوا جهت

 از نام قراء به ترتیب زیر تهیه شود 
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( لیست ابوعبیده از قاریان به ۹ عشره و نیز نام رجال اسانید آنان و؛( نام قراء سبعه و ۰اسامی شهدای نبرد یمامه؛  (۱

 تاب قرائات.کعنوان نخستین مدون 

های سپس اسامی تهیه شده بررسی شده و پس از آن مطابق شروح برخی از شارحان بر سخن عمر، علت و زمینه 

 گردد.وقوع این ادعا بررسی می

 

 شهدای نربد یاممه یلیست اسام. 1.2

 باشد بدین قرار میاست بلدان و  ، انساب، تراجمرجالی ،تاریخی اوی در میان آثارکه حاصل واکست ین لیا

عسـقالنی،  ) الحشـر  یأب بن خالد بن سیق بن میسُل بن .4 ؛(41، ص 1، ج تابی ی،عسقالن) الجهنی رهم یأب بن بسر .1

 بن ربوعی بن (اسعد) دیأس .3 ؛(415ص ،3هـ، ج 1314عسقالنی) قیس بن سلیم بن عتاب. 4(؛ 415، ص3هـ، ج 1314
 1495، حبان ابن و 444 ص ،1 ج هـ،1314، و عسقالنی 46،ص1 ج هـ،1314، البر عبد ابن) الساعدی یاألنصار یالبد

 ابن) األنصاری ودقة بناس یإ. 5(؛ 449 ص ،4 ج، تایب ثیر،ک ابن و 41 ص ،1 ج، تابی وال،کما و ابن 111ص ،4 ج هـ،

 تا،بی ،اثیر ابن و 444ص ،4ج،  هـ 1346، صفدی و 444 ص ،1 ج ،هـ  1314، عسقالنی و 49، 1 ج، هـ1314عبدالبر، 

 و 54ص ،1ج ،هــ 1314، البـر  عبـد  ابـن ) األنصـاری  اهلل عبد بن بشر .4 ؛(411 ص، 1 ج هـ،1361، ذهبی و 166 ص

 ،4 ج تا،بی ،ثیرک ابن و 144ص تا،بی ،اثیر ابن و 111ص ،4ج هـ،1495، حبان ابن و 419 ص ،4 ج ، هـ 1346، صفدی

ـ  لبـی، ک ابن) المخزومی یالقرش مریعو بن السائب بن( بجار) بجاد. 1 ؛(449 ص ، البـر  عبـد  و ابـن  416، ص4ج، تـا یب

 ،4ج هــ،  1495 ،حبـان  ابـن ) األنصـاری  عمرو بن هزال بن ثابت .3؛ (164ص، تایب، ریاث و ابن 59 ص ،1ج، هـ1314

 بـن  ریـ جب .9؛ (449ص ،4 ج، تابی ،ثیرک ابن و 131ص تا،یب، ریاث ابن و 551 ص ،4 ج م، 1943، سعد ابن و 111ص
 ،4ج، هــ 1495، حبـان  ابـن  و 3 ، ص3 ج، هـ 1346صفدی) است القشب بن کمال ابن همان وی شده ه گفتهک نةیبح

، هـ 1346،و صفدی 13 ص ،1ج، هـ1314، البر عبد ابن) عبد بن المطلب بن علقمة بن اهلل عبد بن جنادة. 16؛ (111ص
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 نابت أو ثابت بن عامر بن العباس بن جرول. 11؛ (44 ص، تابی ،زبیری و مصعب 139 ص، تابی ،اثیر و ابن 54ص ،3ج

 ابـن ) األشهلی یاألنصار دیزی بن حاجب. 14؛ (411 ص ،1ج، هـ1361، ذهبی و 13 ص ،1 ج، هـ 1314، البر عبد ابن)

ـ  ریثک ابن ،44 ص ،3 ج، هـ1346، صفدی و 34 ص ،1ج، هـ1314، البر عبد ابن و199 ص ،1ج، تابی، اثیر  ،4ج، تـا یب

 و ابـن  111ص ،4 ج، هـ 1495، حبان و ابن 131ص ،11 ج، هـ 1346،صفدی) صعصعة یأب بن الحارث. 14 ؛(449ص

 بـن  أسد بن بیحب .13 ؛(134ص، تابی ،لبیک ابن و135ص ،1ج، هـ1314، البر عبد ابن و 411و199 صص، تابی، اثیر
ـ ثک ابـن و  444ص، تـا بـی  ،اثیـر  ابن و 95 ص ،1 ج، هـ1314، البر عبد ابن) الثقفی ةیجار ـ  ،ری  ؛(449 ص ،4 ج، تـا یب

و 411ص ،1ج، هــ  1361، و ذهبـی  95 ص، 1ج، هــ 1314، البـر  عبد ابن) األنصاری محصن بن عمرو بن بیحب .15 

 ابن وهب یأب بن حزن بن میکح .14 ؛(449،ص4ج تا یب ریثک وابن135ص تا بی لبیک ابن و116ص  م1954 بالذری

ـ اث و ابـن  353ص ،4ج، تـا بـی  ،والکما و ابن 111ص ،4ج،  هـ1495، حبان ابن و161 ص ،1ج، هـ 1314، البر عبد  ،ری

ـ جار بـن  ییاح یالثقف حارثة بن یح .11 ؛(449ص ،4ج، تایب ،ریثک ابن و111ص ،4ج، تایب ی،و بخار 419ص، تایب  ةی
 یبن مولى رباح .13 ؛(436، ص3ج، هـ 1346، صفدی و 443ص، تایب، ریاث و ابن 114ص ،1ج، هـ1314، البر عبد ابن)

 یاألنصـار  کمال بن الحارث مولى رباح .19 ؛(453ص ، تایب، ریاث ابن و 133ص ،1ج، هـ1314، البر عبد ابن) جحجبی
، هــ  1346، و صفدی 449ص ،4ج، تایب ،ریثک ابن و 453ص، تابی ،ریاث ابن و 133 ص، 1 ج، هـ1314، البر عبد ابن)

ـ  ،ریثک ابن) یالعامر یالقرش عةیرب خرشةبن یأب بن عةیرب .46؛(415ص ،4ج، هـ1314 ،عسقالنی و 53ص ،13ج ، تـا یب

ـ  بـن  زرارة .41 ؛(435ص ،4ج، هـ1314 ،عسقالنی و 44ص ،13ج، هـ1346 ،صفدی و 413ص ،4ج  یاألنصـار  سیق
ص  ،1ج، هــ  1314، البـر  عبـد  و ابن 343ص ،4ج، هـ1314 ،عسقالنی و 311ص ،3ج،  هـ 1346،صفدی) یالخزرج

 ،بـالذری  و 364ص ،4ج، م1943، سـعد  ابـن ) مظعـون  بـن  عثمـان  بـن  السـائب  .44 ؛(431ص، تایب ،ریاث ابن و 154

 ،البر عبد ابن و 169ص، م1954، بالذری و 43ص ،4ج، م4664 ،لیکو زر 41ص، م1959 ،و تمیمی 411ص ،هـ1493

 ،و شـافعی 119ص ،3ج، م1943، سـعد  ابن) یاألسد یالقرش لدیخو بن العوام بن السائب. 44 ؛(114ص ،1ج، هـ 1314
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 43 ص ،5ج، هـ 1346،و صفدی 454ص ،4ج، تایب ،ریاث ابن و 169 ص، م1954، و بالذری 431ص ،53 ج، م 1995

، البـر  عبـد  و ابـن  14ص ،1ج، هــ  1343، حـزم  ابن و 436ص ،4 ،هـ1493 ،و بالذری 414ص ،4ج، تایب ،ریثک و ابن

 33ص ،5ج،  هـ 1346،و صفدی 54ص ،4ج، هـ1363، طبرانی) لوذان بن حارثة بن سعد. 43 ؛(114ص ،1ج، هـ1314

ـ اث و ابـن 113ص ،1ج، هـ1314، البر عبد و ابن 413ص ،4ج، تایب ،ریثک و ابن 111ص ،4ج، هـ 1495، حبان و ابن  ،ری

ـ  بـن  حمار بن سعد .45 ؛(414ص ،4ج، تایب  ،حبـان  و ابـن  115ص ،1ج، هــ 1314، البـر  عبـد  ابـن ) یاألنصـار  کمال

 5هــ،ج  1346صـفدی،  ) األنصـاری  سـنان  مسـعودبن  بن سلمة .44 ؛(36،ص4ج تاو سمعانی، بی111،ص4هـ،ج1495

 رازی) النصـاری  دجانـة  أبـو ( خرشـة  بن أوس بن سماک) خرشة بن سماک .41 ؛(413،ص4تا،جبی کثیر، ابن و164،ص

-بی کثیر ابن) األزدی عدی بن سهیل .43 ؛(116ص  م1954 و بالذری95تا،صبی کلبی، و ابن419،ص3ج هـ، 1411

و 446،ص11هــ،ج  1313صـالحی،  ) األسـدی  األزور بـن  ضرار. 49 ؛(111،ص4هـ،ج1495حبان، ابن و 413،ص4تا،ج

و 344،ص4هـ،ج 1314 عسقالنی) األنصاری عتبة بن طلحة .46؛(111م،ص1954بالذری  و 415،ص4م،ج4664زرکلی

و  411 ،ص1ج هـ، 1361ذهبی،) اللیثی البکیر بن عامر .41؛(535تا،صبی اثیر، ابن و 444،ص1هـ،ج 1314البر، عبد ابن

 1495حبـان  و ابـن 413،ص3م،ج1943سـعد،  ابـن ) أمیـة  سـلمةبن  بـن  ثابـت  بن عامر .44؛(413،ص4تا،جکثیر،بیابن

 اهلل عبـد  بن الرحمن عبد .43 ؛( 449،ص4تا،جبی کثیر، ابن) وهب أبی بن حزن بن الرحمن عبد .44 ؛( 111،ص4هـ،،ج
 قیس بن قیظی بن الرحمن عبد .45 ؛(116م،ص 1954 و بالذری454،ص3تا، جبی سمعانی،) البلوی عقیل أبو ثعلبة بن

 بن اهلل عبد .41 ؛(439،ص1هـ،،ج 1314البر، عبدابن) األسدی عثمان بن اهلل عبد .44 ؛(491،ص4هـ،ج1314 عسقالنی)
 محرمةبن بن اهلل عبد .43 ؛(111،ص4ق،ج1495حبان،ابن و196،ص1تا،جماکوال،بیابن) العدوی القرشی بجرة بن عمرو

( عتیـک ) عبید بن اهلل عبید .49 ؛(363،ص4ج ،م1943سعدو ابن94 هـ،،ص 1493بالذری،) العامری القرشی العزى عبد
 التیمی القرشی خالد بن قیس بن سلیم بن بعتا .36 ؛(141ص  تابی اثیر،ابن و 411ص ،1ج ق،1361ذهبی،) التیهان بن

 یالخزرجـ  یاألنصـار  بـن  ینـاب  بن عامر بن عقبة .31؛( 339،ص 4ج،م1943سعد و ابن164ص ،4ج تا،بی ماکوال،ابن)



 
 444  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

 ،4ج هــ، 1495حبـان، ابـن  و 116م، ص1954 و بـالذری، 139تـا، ص بـی  لبـی ک و ابن 441ص ،5ج  م4664، یلکزر)

 بـن  سـعد  بن أویس أبی بن عمرو .34 ؛(13ص تا،بی کلبی،ابن) رحضة بن الحارث بن اهلل عبید بن علی .34 ؛(111ص
 بن أوس بن عمیر .33 ؛(111، ص4هـ،ج1495حبان،و ابن 441،ص1هـ،ج1314البر، عبد ابن) العامری القرشی سرح أبی

 بـن  الحـارث  بـن  فـروة » کـه  النعمان بن فروة .35 ؛(411ص ،1ج هـ،1361و ذهبی،  131تا، صبی کلبی، ابن) عتیک
 هــ، 1314البـر،  عبد و ابن 144ص ،1ج هـ، 1346صفدی،) است شده گفته نیز «الخزرجی األنصاری یساف بن النعمان

 ،1ج هـ،1314 البر، عبد و ابن 354ص ،5ج هـ،1314 عسقالنی،) الحارث عبیدبن بن عمرو بن کعب .34 ؛(496ص ،1ج

 سـعد،  ابن و ۰۶ص ،۹ج تا،بی ماکوال، ابن) اند خوانده نیز «عصر بن النعمان» را وی عصرالبلوی بن لقیط .31؛(316ص

 السلمی عمرو بن مالک .۴۳ ؛(۹۹۹ص ،۱ج هـ،۱۴۲۹ ذهبی،) السلمی عمرو أمیةبن بن مالک .۴1 ؛(۴۹۲ص ،۹ج م،۱۳۶1

 ،1هــ،ج ۱۰۹۱ رازی،) الحضرمی شریح بن مخرمة .۴۲ ؛(۰۹۳،ص۴هـ،ج۱۹۳۴و بالذری، ۹۶۶،ص۰هـ،ج۱۹1۶ اثیر، ابن)

 هـ،۱۴۲۹و ذهبی ۰۰1،ص۹تا،جبی ماکوال، ابن) حمیراألشجعی بن مخشی .۴۱؛(۱۴1 ،ص۹هـ،ج۱۴۲۴ طبرانی، و۹۶۹ص

 ۱۹۹،ص۰هــ،ج ۱۹۳۴حبان، و ابن ۴۹۴،ص۱ج هـ، ۱۴۱۰البر، عبد ابن) األسود بن سنان بن مسعود .۴۰ ؛( ۹۹۹ ،ص۱ج

 عجالن بن الجد بن عدی بن معن .۴۴؛(۱۱۴ص ،۶ هـ،ج۱۴۱۰ عسقالنی،) العزى عبد بن قیس بن عمرو بن معاذ .۴۹؛(

 مخاشـن  .۴۴ ؛(۱۲۴هـ،ص۱۹۳۴ بالذری، و ۶،ص ۴ هـ،ج ۱۴۱۱ و شیبانی،۱۲ص ،۰۴ج تا،بی عینی،) البلوی ضبیعة بن

 الربیـع  عصربن بن النعمان .۴۶ ؛(۰۰۶،ص۴تا،جبی سمعانی، و ۰۲۴،ص۴ هـ،ج۱۹1۹هشام، ابن) األنصار حلیف الحمیری

 بن علقمة بن اهلل عبد بن هریم .۴۹ ؛( ۴۲۳،ص۱۲هـ،ج۱۴۱۳ تستری، و ۰۹تا،صبی زبیری،) البلوی أدیم بن الحارث بن

 بن الولید .۴1 ؛(۹۹۹،ص۱ج هـ، ۱۴۲۹و ذهبی، ۴۲۳ ،ص۱۲هـ،ج۱۴۱۳ تستری،) المطلبی القرشی مناف عبد بن المطلب

 بـن  ودقـة  .۴۳ ؛( ۱۹۹،ص۰هــ،ج ۱۹۳۴حبان ابن و۱۲۳م،ص۱۳۴۶ بالذری،) المخزومی القرشی المغیرة بن شمس عبد

 بن یزید .۶۲ ؛(۴۳۹، ص۱ج هـ، ۱۴۱۰البر، عبد ابن و ۴۴۰،ص۹ج م،۱۳۶1 سعد، ابن) األنصاری غنم بن عمرو بن إیاس

 بـن  حبـة  أبـو  .۶۰ ؛(۹۴م،ص۱۳۴۳ حبـان، ابـن  ) الضـحاک  بـن  ثابـت  بن یزید .۶۱ ؛(۰۴۶ ،ص۹ج تا،بی اثیر،ابن) أوس
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ــا،بــی حــاکم، احمــد ابــی) النجــاری المــازنی غزیةاألنصــاری  بــالذری، و۱۴۶ تــا،صبــی کلبــی،ابــن و ۴۹ ،ص۴ج ت

 ؛(۰۴۴،ص۹هـ،ج۱۹۳۴حبان،و ابن ۴۱ ،ص۰ج هـ، ۱۴۱۰عبدالبر، ابن) األنصاری البلوی عقیل أبو .۶۹ ؛(۱۱۲م،ص۱۳۴۶

 .۶۴ ؛(۹1تا،بی کلبی،ابن ،۴۰۶ص ،۹هـ،ج۱۹۳۴ بالذری،) العامری القرشی رحضة بن الحارث بن اهلل عبد بن علی أبو .۶۴

 أسـعد  .۶۶ ؛(۰۶۰ ،ص۹هــ،ج ۱۹۳۴ بالذری، و ۴۲۰ ،ص۰ج تا،بی خلدون،ابن) ربیعة بن عتبة بن حذیفة أبی مولى سالم

 عسـقالنی، ) المـازنی  األنصـاری  عمـرو  بـن  أوس .۶۹ ؛(۱۶،ص۱ هــ،ج ۱۴۱۰ عسقالنی،) الساعدی األنصاری حارثة بن

ــر .۶1 ؛(۴۴،ص۱ هـــ،ج۱۴۱۰ ــن بجی ــن العــوام ب ــد ب ــن خویل ــن أســد ب  بــالذری،) األســدی القرشــی العــزى عبــد ب

 هـ،ج۱۴۱۰ عسقالنی،) األنصاری عمرو بن جزء بن الحباب .۶۳ ؛(۱۹ ،ص۱ج هـ،۱۴۰۴ حزم،و ابن ۰۲1،ص۹هـ،ج۱۹۳۴

و ۱۱۲ص م،۱۳۴۶ بـالذری، ) الخزرجـی  األنصاری القیس امرئ بن مالک بن شماس بن قیس بن ثابت .۹۲؛(۰۲۴،ص۱

صـفدی،  ) األنصـاری  رئـاب  بـن  حنیـف  رئـاب  بـن  عصـمة ( ۱۶۹تا،ص بی خیاط بن وخلیفه ۹۹۹ ،ص۱ج  ۱۴۲۹ذهبی

 و۱۴1 ،ص۹ج م،۰۲۲۰ زرکلی،) وهب أبی ابن یا وهب بن شجاع .۹۱ ؛(۶۹۲،ص۱ج تا،بی اثیرو ابن۰۹۴،ص۴هـ،ج۱۴۰۲

 .۹۴ و قـیس؛  بـن  . یزیـد ۹۹تمـیم؛ و  بـن  بشر بن کلیب .۹۰؛(۱۲۳ م،ص۱۳۴۶ بالذری، و۳۴ ،ص۹ج م،۱۳۶1سعد، ابن

 و ۴۲۴،ص۱ج تـا، بـی  اثیر، و ابن ۹۹۹ ،ص۱ج هـ،۱۴۲۹ذهبی) أمیة بن مالک برادرش و۹۴ و عمرو؛ بن أمیة بن صفوان

و ۱۳۴،ص۴ج م،۱۳۶1سـعد،  ابـن ) عدی بن قیس بن الحارث بن اهلل عبد .۹۶ ؛(۱۹1-۱۹۹ ،صص۰هـ،ج۱۹۳۴حبان،ابن

 ؛(۹۹۰، ص۶تا،جبی کثیر،ابن و ۹۹۹ ،ص۱ج هـ،۱۴۲۹ذهبی،) عمرو بن سهل بن اهلل عبد .۹۹ ؛(۱۲۳م،ص۱۳۴۶ بالذری

ــلیط۹1 ــن . س ــلیط ب ــن س ــرو؛ ب ــة .۹۳ و عم ــن ربیع ــی ب ــه؛ اب ــذ1۲و خرش ــن . منق ــرو ب ــن عم ــة ب ــن) عطی  اب

 و۴1م،ص۱۳۴۳ و تمیمـی،  ۹۹۳ص ،۱تـا،ج بی ذهبی،) وقش بن بشر بن عباد .1۱ ؛(۱۹1-۱۹۹،صص۰هـ،ج۱۹۳۴حبان،

 العبـاس؛  بـن  فروة .1۹ ؛(۱۲۳ م،۱۳۴۶ و بالذری،۱۴۱ تابی کلبی ابن ) أوس بن .مالک1۰ ؛(۶۱،ص۱هـ،ج۱۹۳۹ بخاری،

 .1۶و عتبـان؛  بـن  اهلل عبد .1۴ ؛(۱۱۲ م،۱۳۴۶ و بالذری،۳۶ تابی کلبی ابن) سلول بن أبى بن اهلل عبد بن اهلل عبد .1۴و

 جعـل  بن حرام بن ضبیعة بن حارثة .11 ؛(۱۹1-۱۹۹،ص۰هـ،ج۱۹۳۴حبان، ابن) أنیس بن اهلل عبد .1۹و ورقة؛ بن أوس



 
 449  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

 هــ،  ۱۴۱۰البـر،  عبـد ابـن ) انصاری عامر بن مالک بن .1۳ ؛(۴۲۱،ص۴ج تا،بی اثیر،و ابن ۹1۴،ص۹تا،جبی ماکوال، ابن)

 کـه  رئاب ابن رقیش بن یزید .۳۱ و البصری؛ القطعی حزم ابى بن حزم .۳۲ ؛(۱۰ص ،۴هـ،ج ۱۴۰۲و صفدی، 1۲،ص۱ج

 بن شمس عبد ابن عمرو بن . سلیط۳۰ ؛(۱۲۳ م،ص۱۳۴۶ وبالذری،۳۱ ،ص۹ج م،۱۳۶1سعد، ابن) است خالد أبا اشکنیه

 ابـن ) جشـم  بن األشهل عبد إخوة بریدة بن حاجب .۳۹ ؛(۰۴،ص۱هـ،ج ۱۴۰۴ حزم،، ابن۹۹۴ ،۶ج تا،بی کثیر، ابن ) عبد

 بن أمیة بن زید بن عمرو بن قیس .۳۴ ؛(۹۹1،ص۴ج م،۱۳۶1سعد، ابن) عباس بن . جزء۳۴ ؛(۹۶۴،ص۴ج م،۱۳۶1سعد،

 رازی،) هشـام  اسـمه  منـاف  عبد بن شمس عبد بن ربیعة بن عتبة بن حذیفة أبو .۳۶ ؛(۹۴1 ،1ج م،۱۳۶1سعد، ابن) زید

 بن اهلل عبد جندل أبی واسم عمرو بن سهیل بن جندل أبو .۳۹؛( ۴۲۰ ،ص۰ج تا،بی ،خلدونو ابن ۱۱۴،ص۳ج هـ،۱۰۹۱

 بـن  زیـد  بـن  حزم بنو ومعمر .۳1 ؛(۴1 ،ص ۹ج تا،بی ،حاکم احمد و ابی ۶۹ تا،صبی ،خیاط بن خلیفه) عمرو بن سهیل

 .۱۲۲ ؛(۹۹۴ ،ص۶هــ،ج ۱۴۲1، کثیـر و ابـن  1۳،ص۰، جتابی ،ماکوال ابن) زید بن الضحاک بن ثابت بن یزید .۳۳ لوذان؛

 بـن  الخطاب بن .زید۱۲۱ ؛(۱1۱،ص۱ج تا،بی ،نووی الدین محیی) البلوى العجالن بن عدى بن ثعلبة بن أرقم بن ثابت

 ،ص۱ج هــ، ۱۴۱۱،،شـیبانی  و ۴1 ،ص۹ج م،۰۲۲۰ زرکلـی  ،۰۱،ص۱ج هـ،۱۴۰۴ حزم، ابن) الخطاب بن عمر برادر نفیل

 ،رازی) المخزومـی  عائـذ  بـن  عمرو بن وهب أبی بن .حزن۱۲۹ ؛(۴۹۰ص ،۹ج تا،بی ،بخاری) زید بن سعید .۱۲۰ ؛(۰۰۹

 عمرو بن کعب بن الحارث .۱۲۴ ؛(۹۹۹ ،ص۱ج هـ،۱۴۲۹ ،ذهبی و۱1۶ص ،۴1م،ج۱۳۳۴ ،شافعی و ۰۳۰،ص1هـ،ج۱۰۹۱

 جبان یا جماز البته که حبان بن سعد .۱۲۴ ؛(۳۰تا،بی ،کلبی ابن و۱۱۲ص م،۱۳۴۶ ،بالذری) النجاری األنصاری عوف بن

 ،ص۱تـا،ج بـی  ،اثیر ابن) النجاری األنصاری عبید بن عمرو بن سعد .۱۲۶ ؛(۴۰۹ ،ص۱تا،جبی ،اثیر ابن) .است شده گفته

 ،اثیـر  ابـن ) التمیمـی  عـدی  بـن  سـهل  .۱۲1 ؛(۴۴1 ،ص۱تـا،ج بـی  ،اثیـر  ابـن ) األنصـاری  الربیع بن سعید .۱۲۹ ؛(۴۹۹

 عمـرو  .۱۱۲ ؛(۹۹۹ ،ص۱ج هـ،۱۴۲۹ ،و ذهبی۹۹۴ ،ص۶ج تا،بی ،کثیر ابن) عیاض بن ضمرة .۱۲۳ ؛(۴1۹ ،ص۱تا،جبی

 ؛(1۰۹ص ،۱ج،تـا بی ،اثیر ابن) عبید بن الحریر بن عبید بن .قیس۱۱۱ ؛(1۰۶ص ،۱تا،جبی ،اثیر ابن) عامر بن األسود بن

 ،بـالذری ) النجار ابن مازن بنى من عمرو بن غزیة حنة أبو .۱۱۹ ؛(۰1۴ص ،۱ج  تابی ،ماکوال ابن) عبید بن .النعمان۱۱۰
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 ابـن ) عصـر  بـن  پدرنعمان جعل بن حرام ابن ضبیعة بن حارثة بن .وایلة۱۱۴ ؛(۱۴۶ص،تابی ،کلبی وابن۱۱۲م،ص۱۳۴۶

 م،۱۳۴۶ ،بـالذری ) األنصـاری  الحـارث  بـن  عبـاد  .۱۱۴ ؛(۴۶۳ص ،۴هــ،ج ۱۴۲1،سـمعانی  و۹1۴ ،ص۹ج،تـا بی ،ماکوال

 مرثـد  ابـو  .۱۱۹ ؛(۰۰۳ ،ص۱ج هـ،۱۴۱۱ ،شیبانی) العزى عبد بن الربیع بن لقیط یا الربیع بن العاص أبی .۱۱۶؛(۱۱۲ص

 ؛(۹۶۳ص ،۶ج تـا، بـی  کثیـر  ابـن ) الفارسـی  داذویـه  .۱۱1 ؛(۰۴1 ،ص۱ج هــ، ۱۴۱۹ ،ذهبـی ) الغنـوی  الحصین بن کناز

 بـن  الحـارث  بن قیس .أبو۱۰۱ شمس؛ و عبد بنی حلیف ربیعة بن مالک .۱۰۲ االزدی؛ و بحینة بن مالک بن .حسن۱۱۳

ـ ز بـن  خبـاب  .۱۰۴و العباس؛ بن .مروان۱۰۹ أوس؛ و بن .عمر۱۰۰ ؛(۱۱،ص ۴ج هـ،۱۹1۹ هشام ابن) السهمی قیس  دی

 .۱۰۹؛ و ریحم بن محاسن .۱۰۶ حمان؛ و بن سهل .۱۰۴ ؛( ۱۱،ص ۴ج   هـ۱۹1۹ ،هشام و ابن ۱۴۹ص،تابی ،لبیک ابن)

 ؛(۴۱۰ ،ص۰ج هــ ۱۴۲۹ ،طبـری ) غـانم  ابـن  حفـص  بـن  اهلل .عبد۱۰1 ؛(۹۹۹ص ،۱ج  هـ۱۴۲۹ ،ذهبی) خالد بن ثابت

ـ جار بن دیأس بن بی.حب۱۹۱ عة؛ ویرب بن کمال .۱۹۲ ؛ ویالمخزوم وهب یأب بن حزن بن .وهب۱۰۳  .۱۹۰؛ و یالثقفـ  ةی

 .۱۹۴ ؛(۱۲۳ ص م۱۳۴۶ ،بالذری) نانىکال ریکالب بن اسیا .۱۹۹ ؛(۹۹۹- ۹۹۴ ،صص۱ج  هـ۱۴۲۹ ،ذهبی) دیز بن بیحب

ـ ک ابـن ) النجـارى  العـزى  عبـد  بـن  عـب ک بن سراقة ـ  ،یلب  بـالذری ) الدوسـى  ثعلبـة  بـن  یالعاصـ  .۱۹۴ ؛(۳۱ص،تـا یب

 عامر واسمه کالمل القطبون .۱۹۹ ؛(۰۴۰ ،ص۰ج  هـ۱۹۳۴ ،بالذری) العیص ابی بن اسید بن .خالد۱۹۶ ؛(۱۱۲ص م۱۳۴۶

ـ  ،یصـحار ) حارثـة  بن ثعلبة بن عامر بن ـ غز بـن  .عرفـه ۱۹1 ؛(۱۹1،ص۱ج ،تـا یب ـ ک ابـن ) مبـذول  عمـرو  بـن  هی  ،یلب

 بـن  یعـد  بن الحارث بن عباد .۱۴۲ ؛(۱۲۲ص،تایب ،یلبک ابن) حرام بن کیعت بن ثابت بن اهلل عبد .۱۹۳؛(۳۲ص،تایب

 ،نـووی  الـدین  محیـی ) یاالسـد  حرثـان  ابـن  محصـن  بـن  اشةکع .۱۴۱ ؛(۱۹۳ص،تابی ،لبیک ابن) األصرم بن األسود

  ،هـ۱۴۱۴ ،یصالح) یاألنصار یعد بن رافع بن سهل بن رافع .۱۴۰؛(،۹۶۳ ،ص۶ج ،هـ۱۴۲1 ،اثیر ابن و۱1۱،ص۱ج،تابی

ـ أم بـن  العـاص  بـن  دیسـع  بـن  مکالح .۱۴۹ ؛(۱۹۹ ،ص۰ج  هـ۱۹۳۴ ،حبان و ابن ۱۲۲،ص ۴ج  هــ ۱۴۲۹ ،ذهبـی  ) ةی

ـ اث ابـن  ) العـاص  بـن  فیطر بن عمرو بن لیالطف .۱۴۴ ؛(۱۲۳ص م۱۳۴۶ بالذری و ۶۹،ص۹ج   ،ص۶ج هــ،  ۱۴۲1 ،ری

 هـ۱۹1۶،اثیر و ابن۱۱۱ص،م ۱۳۴۶ ،بالذری و ۰۴۱،ص۱ج،هـ۱۴۰۱،البر عبد ابن) سیق بن ماعص بن عائذ .۱۴۴ ؛(۹۹۱
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 ،تـا بـی  ،بخـاری  و۴1۶ ،ص۹ج  م۱۳۶1 ،سـعد  ابـن ) یاألنصـار  لَـوْذان  بـن  دیز بن حزم بن .عُمارة۱۴۶ ؛(۹۶۶،ص۰ج،

 یعد بن الحارث بن سیق .۱۴1مناف؛ و عبد بن شمس عبد بن ةیأم بن العاص بن دیسع بن اهلل عبد .۱۴۹ ؛(۴۳۴،ص۶ج

 .۱۴۳ ؛(۱۹۹ ،ص۰ج،هــ  ۱۹۳۴ ،حبـان  ابـن  و۹۴۲،ص۴ج ،هــ ۱۴۱۰ ،عسقالنی و ۹۳۹ ،ص۱ج،هـ۱۴۰۱،البر عبد ابن )

  حه.یاح یاب بن مکح. ۱۴۱ ساعدی؛ و ربیعه بن کمال اسید ابو .۱۴۲عبد؛ و  بن شمس عبد بن عمرو بن لیسه

توان به ه از آن جمله میکشهدای دیگر غزوات دانسته  ۀنام افرادی را در زمر شناسانرجال ،مامهیی در میان شهدا 

 رد  کلیست زیر اشاره 

ابن عبد ) ه در شهادتش در بئر معونه و یا روز یمامه اختالف استک ثابت بن خالد بن عمرو بن النعمان بن خنساء. ۱

ه وی در یمامه به شهادت رسیده یا در نبرد کة؛ در اینید بن العاص بن أمیم بن سعکالح. 4؛ (۶۲ص  ،۱ج هـ، ۱۴۱۰ ،البر

 ؛(169م، ص 1954 بالذری، و 59، ص 49هـ، ج 1995 شافعی،) اختالف استشته شده، کموته و یا در جنگ بدر 

شته شده و یا در روز یمامه کدر خالفت عمر  که وی در یرموکدر این ؛یف بن العاص الدوسیبن طر ل بن عمرویطف.  4

عائذ بن . 3 ؛(433ص ،1ج، تابی ،و صحاری 441ص ، 4ج ،م4664 لیکو زر463، ص 13تا، ج بی نی،یع) اختالف است

و  444 ص ،4ج ،هـ 1434 ،ریاث ابن) گفته شده وی در نبرد یمامه شهید شده است ؛یخزرج یس انصاریماعص بن ق

ه ک همچنین برخی دیگر بر این باورند .شته شدکاند وی در بئر معونه ( برخی دیگر گفته111ص، م 1954 ،بالذری

 ،سعد ابن و ۴۳۴ ص ،۹ج ،هـ۱۴۱۰ ،عسقالنی) برادرش معاذ در بئر معونه و خودش در نبرد یمامه شهید شده است

ه در جنگ صفین همراه حضرت کاند سانی شمردهکرا برخی از آن دسته  کیعبد اهلل بن عت. 5؛ (۴۳۴ ص ،۹ج ،م۱۳۶1

 لیکو زر ،4ج ،هـ 1495 ،حبان ابن) اندبوده و برخی دیگر وی را از مقتولین نبرد یمامه نام برده $طالبعلی بن ابی

 دانندن وی را از شهدای یمامه میاثر رجالیکبن سلول هرچند ا یعبد اهلل بن عبد اهلل بن أُب. 4 ؛(101ص ،3ج ،م4664

 و ۹۹۳ص ،۱ج، تابی ،نووی الدین محیی و ۴۲۹ص، تابی ،بغدادی حبیب بن و محمد ۴۰۴ ص ،۴ج ،هـ۱۴۰۲ ،صفدی)
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اما  .(۹۶۹ ص ،۰ج، هـ ۱۹1۶ ،اثیر ابن و ۰۴۴ ص ،۹ج ،هـ ۱۹۳۴ ،حبان ابن و ۹1۶ ص ،۱۱ج، هـ۱۴۱۴ ،صالحی

؛ (116ص ،م1954 ،بالذری و 46ص ،1ج، هـ1491 ،بخاری) شمارندوی را از مقتولین روز جوثه برمی یرذبخاری و بال

 و393 ص ،4ج، تایب ی،بخار) برخی وی را شهید واقعه یمامه یالخزرج ید بن لَوْذان األنصاریزعُمارة بن حزم بن . 1

او را از شهدای جنگ بدر  برخی دیگر و (493ص ،4ج ،هـ1495 ،حبان ابن و 113ص ،4ج ،هـ1314 ،البر عبد ابن

ومت کبرخی او را متوفای دوران حچند  هر .(413ص ،4ج، تابی ،ثیرک ابن و 11ص ،4 ج ،هـ1361 ،ذهبی) انددانسته

ة بن ید بن العاص بن أمیعبد اهلل بن سع. 3 ؛(۱۱۲ ص، م۱۳۴۶ ،و بالذری ۳۱ ص، تابی ،لبیک ابن) اندمعاویه برشمرده

 ؛(۰۹۳ص ،۱ج ، هـ۱۴۱۰، ابن عبد البر) میان شهادت وی در بدر، یمامه و موته اختالف است عبد شمس بن عبد مناف

 و 46 ص ،1ج، هـ1343 ،حزم ابن) بن جشم بن مجدعة بن حارثة در شهادتش در یمامه یبن عدس بن الحارث یق. 9

 ،هـ1434 ،ریاث ابن) احد یا و( 456ص ،5ج ،هـ1314 ،و عسقالنی 116 ص، م1954 ،و بالذری 14 ص، تابی ،لبیک ابن

ود بن دشمس بن عبل بن عمرو بن عبد یسه. 16 ؛اختالف است (416ص ،43ج ،هـ1346 ،صفدی و 444 ص ،4ج

 ه بر اثر طاعون فوت نموده اختالف استکشته شده و یا در یوم الصفر و یا اینک که وی در یرموکدر این یالعامر یالقرش

ذهبی وی را متوفای سال  ،ابن خلف ةیصفوان بن أم. 11 (؛۴۳۲ ص ،۱ج ،تابی ،اثیر ابن و ۱۳۴ ص ،۱ج،تابی ،ذهبی)

م بن کح. 14 ؛ه در فوق در لیست شهدای یمامه جای گرفته استک (۴۶۰ص ، ۰ ج، تا، بیذهبی) داندهجری می 31

 کابو اسید مال. ۱۹ ؛(۰۹۹، ۰ج ،هـ۱۹۳۴، بالذری) شته شده اختالف استکه در روز موته یا در یمامه کدر اینحه یاح یاب

ابن و  ۱۱۲ص، م۱۳۴۶، بالذری) رده استکگوید وی در سن سی سالگی در مدینه فوت بالذری می؛ بن ربیعه ساعدی

ه گفته شده وی از شهدای کبن خرشه را نیز عالوه بر این کابو دجانه انصاری یا همان سما .۱۴؛ (۳۴ص، تابی ،لبیک

سائب بن عثمان بن . ۱۴ ؛(۰ص ،۱۰ج، تابی ،عباس قمی) اندجنگ یمامه است اما برخی وی را از شاهدان صفین دانسته

ابن عبد ) رده استکه پس از جنگ بدر در مدینه فوت کسی بوده کمظعون به گواهی برخی وی از میان مهاجرین اولین 

 .(۹۴۹ص ، ۶ج ،هـ۱۴۰۲، صفدی و ۹۰۴ص  ،۱ج، هـ۱۴۱۰، البر
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 بررسی نام قراء سبعه و عرشه و رجال اسانید آنان .2.2

 یاوکواو با وجود  گانهده یگانه و حتقاریان هفت دیرجال اسانبه عرضه لیست شهدای قاری نبرد یمامه د با وجو

یافت نشد تا دلیلی اسانید قرائات ا ین ایاز شهدای یمامه ذیل عناوین قار کنام هیچ ی ،قرائات هایتابکفراوان در میان 

 و 161-54صص، هـ1366، ابن مجاهد و 193-99صص ،1تا  جیب ،ی  ابن جزرکر.) باشداز شهدا  یبر قاری بودن برخ

 .(41-46صص،  هـ1319، یشرع و 193ص ،1ج، هـ 1493 ی،وطیسو  14-1صص، هـ1363، یدانالعمرو 

 

 ررسی قاریان مطابق لیست ابو عبیده. ب3.2

 ، بدین شرح است  ردهکبدان اشاره  هه ابوعبیدکلیست قاریانی را 

عبد  ،رهیأبو هر ،فهیحذ یمان، سالْم مولى أبیفه بن یوقاص، عبد اهلل بن مسعود، حذ یبن أبخلفاء اربعه، طلحه، سعد »

 زا و أم سلمة ،حفصة ،عائشةزبیر، عبداهلل بن عباس، عبداهلل بن عمر، عبداهلل  ،یمخزومالب ئالسا یاهلل بن السائب بن أب

، ۱۴هـ، ج ۱۹۹۳عسقالنی، ) «مسلمة بن مخلد ،دیفضالة بن عب ،ةیمجمع بن جار، معاذ بن جبل ،صامت انصار عبادة بن

 .(۱۱۹تا، ص بی القطان ابوعبیده، مناع القراءات تابک از نقل به ۱۳۴، ص ۱ج ، هـ۱۹۳۴و سیوطی،  ۰۱۴ص

اشخاص دیگری را  هبه نقل از ابوعبید اما برخی، اند.زمان پیامبر موفق به حفظ قرآن شده ه درکافرادی هستند نها یا 

 ه عبارتند از ک اندبر این لیست افزوده

 ،۱۴ج، هـ۱۹۹۳ ی،و عسقالن۱۳۴ص ،۱ج  هـ،۱۹۳۴سیوطی، ) یأبو موسى األشعر ،عقبة بن عامر ،یم داریتم»

 أبی بن اشیع بن اهلل االنْصاری، عبد الْحارث بن اهلل عبد بنت ورقه أم انصاری، وبیأ أبو ،یاألنصار دیز ( ابو۰۱۴ص

 ابوعبیده(. القراءات تابک از نقل به ۰۳ص، هـ۱۴۰۳، شرعی) «عةیرب

از  زیرا ؛می بر شهادت قاریان بسیاری در نبرد یمامه باشدکتواند دلیل محنیز نمیشود این لیست ه مالحظه میکچنان

در شرح حال عقبه هیچ سخنی دال بر  مشهور است.« قاری»به  تب رجالی و قرائاتکدر  «سالم»تنها  قاریان فوق،میان 



 اوی نبرد یمامهکوا  441

 

 

مراد از عقبه بن  اگره کآنضمن  .(۹۹۶ص،۱ج تابیریابن اثو ۰۴1ص،4ج  هـ1314یعسقالن) قاری بودن وی نرفته است

هجری ۴1ه در دوران معاویه در مصر در سال ک باشد یاتب و شاعرکهمان قاری و  ،یا ذهبی هعامر در لیست ابوعبید

، باز (۹،۰1۲ج ،هـ۱۹۳۴، حبان ابن و ۰۴۲ص ،۴ج، م۰۲۲۰لیکو زر ۰۱۶ ص ،۹ج، هـ۱۴۲۴ ،عسقالنی) است ردهکفوت 

 هکاین افراد در لیست ابوعبیده نبوده بله کنیز باید در نظر داشت  هم از لیست شهدای قاری جنگ یمامه خارج است.

 .(۰۱۴ص  ،۱۴ جهـ،  ۱۹۹۳ ،عسقالنی) به لیست افزوده استنام آنان را ابوداود 

از طلحه، همان طلحه بن عتبه انصاری باشد، وی نیز از شهدای یمامه است اما مترجمان  ظوردر لیست فوق مناگر 

  هـ۱۴۰۲ صفدی و ۰۹۹،ص۱ج هـ۱۴۱۰ البر عبد ابن) داننیاورده زباندر شرح حال وی سخن از قاری بودن او به 

 لرجا اند،اند و یا اگر حضور داشتهدیگر قراء نیز در نبرد یمامه یا نبوده .(۹۹۴،ص۶ج  تا بی ثیرک و ابن ۰۹۹،ص۱۶ج

متوفای سال  یوب انصاریابو ابه عنوان نمونه  ؛اندردهکاز تاریخ جنگ یمامه ثبت  غیررا  وفاتشانتاریخ  شناسان

 هجری43عباده بن صامت متوفای  ؛(۴۱۲ص،۱  جهـ1314البر ابن عبدص و ۰۳۴، ۰  جم۰۲۲۰لیکزر) هجری54

 استهجری  56مجمع بن جاریه متوفای سال و  ؛(516 ،ص1ج  هـ1314 البر عبد و ابن 495،ص 4ج  م4664لیکزر)

 هجری54همچنین فضاله بن عبید متوفای سال .(434 ،ص1ج  هـ1314 البر عبد ،ص و ابن 4ج  م4664لیکزر)

( و یا مسلمه بن مخلد متوفای سال 344 ،ص1ج  هـ1314 البر عبد ابن و 436،ص 5ج  م4664لیکزر) باشدمی

 ورقه متوفای دوان خالفت عمر یا امّ ( و496 ،ص1ج  هـ1314 البر عبد و ابن 134،ص  5ج  م4664لیکزر) هجری44

عبد اهلل بن عیاش ابی ربیعه نیز متوفای حدود سال  ؛(443،ص 1ج  م4664لیکزر و341ص ،1ج  هـ1314 البر عبد ابن)

 جزری ابن) هجری16عبد اهلل بن سائب متوفای سال از و در نهایت  (۴1 ص،۱  جهـ۱۴۲۴ذهبی) به بعد 16

 ه در ذیلِک ر استک( یاد شده است. شایان ذ33، ص1ج  هـ1363 و ذهبی 554ص ،13ج هـ1366 مزی ،134ص تابی

 از آنان تصریح شده است. کتوصیف این افراد به قاری بودن هری
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 رثت شهدای قاریکبررسی اّدله قائالن به  .4.2

ترین دلیل مطرح شده از سوی به عنوان نخستین و مهمعمر  سخنه اشاره شد کبررسی دلیل نخست؛ همان طور 

ه قابل کاند ردهکر کذبه عنوان شرح توضیحاتی  برخی ذیل سخن عمر پس از پایان جنگ یمامهشود. قائالن شمرده می

 شود اشاره می هاآندر اینجا به برخی از و  توجه است

با این نام سالم به  «قراء»ذیل نام   »گویدمی بن عیینه سفیانطبق نسخه روایت ( ابن حجر در شرح سخن عمر الف

 زیرا است شدهتصریح « رکب یأَب إلى فجاء القرآن، ذهبی أَن عمر یخش فةیحذ یأَب مولى سالم قتل فلمّا»الفاظ 

 ۱۳۹ص، ۱۴ج  هـ۱۹۹۳عسقالنی) «ه پیامبر دستور اخذ قرآن از آنان را داده بودندک سالم جزو آن چهار نفری بود

  .(۴۴1 ص،۰  جهـ۱۹۳۴سیوطیو 

 ه بسیاری از کاز این عبارت عمر دریافته است « ر من القرآنیثکذهب یف»( ابن حجر در ادامه در شرح ب

ه کبل ،انده تمام شهدا حافظ بودهکالبته شاید مراد این نباشد   »نویسدیسپس م .اندشدگان حافظ قرآن بودهشتهک

  .(۱۳۹ ص ،۱۴ج، هـ۱۹۹۳، عسقالنی) «ن است جمعی از آنان حافظ بوده باشندکمم

ه تعداد دقیق کرده است، نه آنکبه طور مبهم تنها به شهادت قراء اشاره خود، الم کابتدا باید گفت عمر در 

در استنادات خود فقط به تعداد ن و دیگر اندیشمندان نیز امورخان و رجالیرده باشد. البته کشهدای قاری را تعیین 

اند آن هم ردهکر کرا ذآمیزی گاه آمار مبالغه شتار قراء،کاثبات شدت  هنگام رده و درکزیادی از قراء شهید اشاره 

  .قاری و حافظ معرفی شده است خبار،در ا صراحتبه زیرا فقط او  ،سالم بن معقلشهادت  به دلیل

ه پیامبر دستور اخذ قرآن از آنان را داده کی ی از آن چهار نفرکشته شدن یکبا ه کتوان نتیجه گرفت میبنابراین 

و ن است دیگر قاریان نیز از دست بروند و قرآن زایل شود. کمم ،ه اگر قرآن گردآوری نشودکعمر نگران شد  بود،

 .استشته شدن سالم در جنگ یمامه کبه دلیل آوری قرآن جمع دراهتمام عمر  این به معنای
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 شده نماییبزرگ یمامه در قاری شهدای تعداد در روایی و تاریخی قراین و شواهد به توجه با رسدمی نظر به

ش  ۱۹۹۹اسالمی ـ   عاملیکدر این زمینه ن.) قرآن گردآوری راستای در خلفا ارک سازیبرجستهدلیل  است، به

 اندنموده ادعا را اینتیجه چنین عمر گفته بیان از نیز پس سنت اهل از برخی هک(. همانگونه ۱۲۳-۱۲۲صص

  (.۹۳، ص تاالعبید، بی سلیمان)

 یهکت و اعتماد از هک هنگامی دید، سالم حال شرح هنگام در توانمی را هانماییبزرگ این به شبیه دیگر سوی از

  شوری در را او بود زنده سالم اگر  »گویدمی او وصف در عمر هک جایی تا شویممی مطلع وی به عمر

 را خالفت یعنی (۰۴،ص۴ج  ۱۴۰۲ وصفدی۹۹،ص۹ج  م۰۲۲۰لیکو زر۹۹۲،ص۶ج تاثیر بیک ابن) «گماردممی

 هایسیاست با سالم عمیق همراهی با تاریخ در هک هنگامی یا و( ۹۹۲ ، ص۶ج  ،تاثیر بیک ابن) سپردم می او به

شبستری ) رفت بیعت گرفتن برای $طالب ابی بن علی خانه در بر وی هک آن هنگام شویم،می مواجه عمر

 یدکتأ دیگر تن سه و او از قرآن آموختن بر پیامبر هک بینیممی روایات در هک هنگامی یا و( ۴۰۹ش ص ۱۹۹۳

 ایویژه اهتمام آن گردآوری بر هک دانندمی قرآن مدون و جامع اولین را سالم برخی هک هنگام آن یا و اند،ردهک

 دوش بر ردا باشم ردهکن آوریجمع را قرآن تا »است گفته هک اندردهک نقل وی از هکطوریبه است، داشته

 «.نم!کافنمی

 سالم نام رجالی و تاریخی روایی، اول دست منابع تمام چرا هک است این گیردمی لکش ذهن در هک حال سؤالی

 نرسیده دست ما به وی قرائت ذهبی گفته به هک حالی در اند،آورده نام به قاریان از یکی عنوان به را معقل بن

 اخبار این به توانمی واقعاً آیا آید؟نمی چشم به تبک این در سالم با طرازهم قاریان دیگر از سخنی حتی یا است،

 بن ابی مسعود، ابن جبل، بن معاذ از قرآن فراگیری در انحصار این به خود سنت اهل هکحالی  در رد؟ک اعتماد

 جمع یا و گرفتند فرا را قرآن هک سانیک تعداد  »اندگفته آن توجیه بیان در و نبوده پایبند چندان سالم و عبک
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 هکاین یا است بوده تن چهار این به شدیدش عالقه از ناشی کمال بن انس روایت و بود بیشتر تعداد این از نمودند

 (.۰۱۴ص ،۱۴ج   هـ۱۹۹۳، عسقالنی و ۴۶۱ص ،۰ج  هـ۱۹۳۴ سیوطی) !«است نبوده ذهنش در دیگر سیک

ی از کیه در واقع از نگاه عمر بن خطاب کشته شدن سالم بن معقل که کرو شاید بتوان چنین نتیجه گرفت از این

ر( دلیلی شد تا عمر پیشنهاد کابوب) اندیداهای خالفت بوده است و نیز خأل وجود مصحف برای خلیفه مسلمینک

 ر بدهد نه به دلیل شهادت جمع بسیاری از قاریان.کجمع قرآن را به ابوب

اند. طبق شدگان دانستهشتهکها را دلیلی بر قاری بودن ه برخی، وجود آنکبررسی دلیل دوم؛ بررسی شعارهایی است 

د، اما پس از رک ه ابتدا اسالم آورد و سوره بقره را قرائتکی از یاران مسیلمه است کرجال بن عنفوه نام یبرخی اسناد، 

به همین جهت شعار آن روز مسلمانان یا اصحاب سوره  .بازگشت به یمامه مرتد شد و به حمایت از مسیلمه روی آورد

اند با این شعار به مقابله با شاید در واقع مسلمین خواسته .(۱۲1 -۱۲۴صص  ،م۱۳۴۶ ،ذریبال  کر.) بقره بوده است

  عنفوه بپردازند.

در اما  شد.ه به آن اشاره کگفته سالم نیز تأییدی بر قاری بودن او است ه کدر رابطه با شعار دوم باید یادآور شد 

ه کته باشد کشاید متوجه این ن« یا اهل القرآن» ه گفت کبه مسلمانان خطاب حذیفه رابطه با شعار سوم گفتنی است 

حذیفه از یاران  ،نداهچون سپاه مسلمین در برابر سپاه مرتدین قرار داشت و به تبع آن، مسلمین مدافع و محافظ قرآن بود

ه ک) ردن به دستورات قرآنکه با روی آوردن به میدان جنگ به دفاع از قرآن بپردازند و با عمل کمسلمان خود خواست 

 آن را مزین نمایند. از جمله آنها جهاد است(

می دال بر این کفراگیری قرآن صحیح است و دالیل فراوان و مح ه؛ مبنی بر اهتمام صحابه بسومدلیل بررسی 

و به روند ب تازه مسلمان شده به شهرها و قبایلاست تا قاریان به  #ه از آن جمله دستور پیامبرک. موضوع وجود دارد

ترین ابزار جهت حفظ قرآن به شمار و از سوی دیگر حافظه مردم، اولین و در دسترس بپردازند.قرآن  نشر و ترویج

آن در  از مسلمانان وقت خود را صرف حفظ یدیگر ۀوحی، عد انبتاک، در نتیجه در حین ثبت قرآن توسط است رفتهمی
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  ه عبارتند ازکاند و محدثین تنها نام هفت تن از قراء یا حفاظ را ثبت نمودهنمودند. اما متأسفانه مورخین میخود صدور 

، ذهبی) «عب، زید بن ثابت، ابو موسی اشعری و ابو درداءکعثمان بن عفان، ابن مسعود، ابی بن  ،$علی بن ابیطالب»

 .(۴۰ص ، هـ۱۴۲۴

سالم  د ویز یأب معاذ بن جبل ونام هفت تن از قاریان صحابی،  رکه ذهبی پس از ذکداشت  ته توجهکاید به این نب

یز نام ( را نباشدقبه بن عامر مراد همان عالبته اگر بتوان گفت شاید ) عتبه بن عامر عبداهلل بن عمر و فه ویحذ یمولى أب

  .(۴۰ص ، هـ۱۴۲۴، ذهبی) ه قرائت ایشان به دست ما نرسیده استکند کبرد و تصریح میمی

 نام بر جامعی و دقیق اطالع اند،شده شتهک معونه بئر در هک قرآنی معلمان با رابطه در گفت بایدبررسی دلیل چهارم؛ 

 البته هک اندردهک رکذ تن هفتاد شهید را قراء تعداد و پرداخته لیاتک رکذ به تنها نیز آنجا در مورخان ندارد، وجود افراد این

  .است ایویژه مجال محتاج آن وسقم صحت بررسی

 قاری را بتوان در چند مسأله مورد تأمل قرار داد  شدگانشتهک تعداد در مبالغه دلیل شاید دیگر سوی از

. شودمی دیده مبالغه این نیز دشمن سپاهیان تعداد بیان هنگام در هکطوریبه  بوده حادثه عظمت بیان خاطر به الف(

 36 تنها هک باشد ردهک جمع خود گرد را عظیمی نیروی سال چند عرض در مسیلمه است نکمم چگونه هکآن چه

 هکآن حال و اندداشته وجود جامعه آن در هک هنساالنیک و انکودک و زنان از جدای اند.بوده جنگجو آنان نفر هزار

 کتبو غزوه در شده گفته هکچنان آورد، در خود دین به را انسانی نیروی چنین تبلیغ سال 44 از پس اسالم پیامبر

 .(436، ص 1ج ، تابی، مطهر ابن) است بوده نفر هزار سی اسالم سپاه

آنان را قاری یا حافظ قرآن دانسته و در  ،اندبوده#شدگان از صحابه پیامبرشتهکثر که اک( برخی به قرینه اینب

اند. پس شته شدهکتن از انصار ۹۲ه در روز یمامه کاز سعید بن مسیب نقل شده است » اند توجیه این ادعا گفته

بنابراین تمام  .اند یا تمام قرآن را و یا بعضی از آن را در حافظه داشتندثر آنان حافظ قرآن بودهکه اکی نیست کش

 .(۳1ص ، هـ۱۴۱۳ ،شرعی) «شدندمحسوب میل قرآن کآنان حافظ برای 
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ه جزو صحابه پیامبر بودند کآیا صحابی بودن دال بر حافظ قرآن بودن است؟ چه بسا افرادی ه کالبته باید پرسید 

ه عنوان حافظ منصرف به کآنضمن  .ظه حفظ آن را نداشتندحاف یا حتیند و تاما در این خصوص نصیبی نداش

 هک سانیک ثرکا است ه چند سوره را حفظ باشد. گفتنیکسی کل یا بیشتر آن باشد، نه به که حافظ کسی است ک

 به است گفته وی هک اندزده چنگ قرطبی سخن به خود ادعای استناد در اند،ردهک رکذ تن16 را قاری شهدای

 بسیار مطلب این و. است تن16 نیز یمامه در قاری شهدای رقم معونه، بئر در قرا از تن16 شدن شتهک قرینه

 قتاده از وی هکبل است نیامده یمامه جنگ در قراء از تن16 شهادت از سخنی قرطبی المک در زیرا است عجیبی

قرطبی ) است پرداخته یمامه و معونه بئر احد، در انصار از شدگانشتهک تعداد بیان به آن در هک نموده نقل روایتی

 ،هـ 1361، بخاری) اندآورده سند رکذ با را مطلب همین دیگر برخی و بخاری هک( 419 ، ص3هـ ج 1344

 سخن ناقلین برخی اما .(91ص ،4ج،  هـ1494 ،ثیرک و ابن 163ص ،44ج ،م1995 ،شافعی و 351، ص 14ج 

، م1994زرقانی و194ص ،1ج  هـ1493 سیوطی) اندبرده ارک به را «قراء» لمهک ،«انصار» واژه رکذ جای به وی،

 .(413ص ،13ج، هـ1419، حجر و ابن 434،ص1ج

 بتوان شاید. اندشمرده بر تن هفتاد را یمامه در قاری شهدای قرطبی سخن به استناد و استدالل با ترتیب بدین 

 . باشد بوده انصار دانستن قاری یا حافظ شد، بیان هک همانگونه ادعا این دلیل گفت

نگاران در عدد قاریان تا تاریخ ه باشدن است وجود برخی از بزرگان صحابه در این جنگ، باعث شدکممج( هرچند 

 م نیشابوریکحا) های بزرگانی چون عمار بن یاسره در میان لشگریان اسالم رشادتک چرا، نندکشهید مبالغه 

شود و یا شاید شهادت برخی از قاریان صحابه همچون ثابت بن قیس ( دیده می۱۱۹ص  ،۱۹ ج هـ ۱۴۱۱

ن است کو یا حتی مم .موجب این ادعا شده باشد شهادت سالمه اشاره شد، کهمانگونه و یا  #خطیب پیامبر

شته شدن یزید بن ثابت کشهادت برخی از صحابه برجسته یا مشهور مانند  زید بن خطاب برادر خلیفه دوم، و یا 
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شته کشد و یا اتبان شمرده میکه از کبرادر زید بن ثابت و یا حتی شهادت سائب بن عوام برادر زبیر بن عوام 

 شدن حذیفه بن عتبه و دیگران موجب این آشفتگی در آمار شهدای قاری شده باشد. 

 سالم و پرچمدار انصار ثابت بن قیس بوده ،ه در آن روز پرچمدار مهاجرانکرد از آنجا ک( و نیز شاید بتوان ادعا د

موجب چنین برداشت اند اتبان وحی شمرده شدهکه هر دو از قاریان و ک( ۰۹1ص  ،۰ جهـ   ۱۴۲۹، طبری)

 ند.کنیز تأیید می ،ر شدکه در باال ذکابن حجر  ۀاین سخن را گفت شده است.آمیزی مبالغه

، اعم از قاریان، انصار شهدامجموع تعداد نتیجه گرفت توان میاوی منابع گوناگون کبه هر حال آنچه از وا

ه این تعداد مطابق آنچه به ثبت کاند شته شدهکه در نبرد یمامه کی است مهاجرین و حتی تازه مسلمان شدگان

ه کدو تن از شهدا هستند  تنها از آنان کباشد. البته پس از مطالعه شرح حال هریمی تن۱۶۲ رسیده است بالغ بر

 شبستری) .ثابت بن قیس»و«سالم بن معقل»ه عبارتند از کید شده است کبه صراحت بر قاری بودنشان تأ

  (.۹۰۹ ، ص۴م  ج ۱۳۳۴ شافعی و ۰۱۹ش  ص ۱۹۹۳

انات گزارشی است. از کمبود امکواقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن ثبت ناقص برخی از اخبار به دلیل  کاما ی

  ه از جمله این قراین عبارتند ازک با وجود برخی قراین، بر لیست شهدای قاری افزود توانرو میاین

 تابت وحیک  

بدین ترتیب شاید بتوان وی را از جمله  .اندردهکر کاتبان وحی ذکعبداهلل بن عبداهلل بن ابی بن سلول را جزو 

درج نام او در لیست شهدای جوثه و آن  هستیمل مواجه کمش کیاما در این صورت با  ،ر نمودکحفاظ قرآن ذ

 ه قبالً به آن اشاره شد.کاست 

  دارنده داللت بر قاری بودن کصفاتی  

چه به  اگر همین صفت را قرینه بر فراگیری قرآن چه به صورت حفظ آن و « من فضالء الصحابه»الف( صفت 

ه افضلیت افراد بر مبنای قرآن و کبا توجه به محدودیت علوم در صدر اسالم و این، صورت فهم آیات بدانیم
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ه عبارتند از  کت قاریان شهید افزود بر لیسرا شاید بتوان افراد دیگری  است، شدهمعارف آن سنجیده می

 ابن) حرثان ابن محصن بن اشةکع ؛(۹۹تا ص بی لبیک و ابن۱۳۴،ص۰ج تا بی اثیر ابن) ابوحذیفه بن عتبه

 اثیر و ابن ۹۹۹ ،ص۱ج  هـ۱۴۲۹ ذهبی) سلول بن ابی بن عبداهلل بن عبداهلل ؛(۹۹۰ ،ص۶ج  هـ۱۴۲1 ریثک

( ۰،۴۹1ج تا بی اثیر ابن و ۱۳ص ،۱ج  ش۱۹۹۳ شبستری) دجانة ابو ای خرشة بن کسما( ۱۹۹ص ،۰ج  تابی

 .(۱۰۰ص ،۰ج، تا بی اثیر ابن و ۰1۱ص ،۱ج هـ، ۱۴۱۰ ،البر عبد ابن) العامری لیسه بن اهلل و عبد

 ،۶ج ۱۴۰۲ و صفدی۱۴۴،ص۱ ج ۱۴۱۹ ذهبی) سائب بن عثمان بن مظعون  «و اجتهادت دعبا»( صفت ب

داشته است. این صفت به اذعان نیز را « اًعابداً مجتهد»صفت فوق، صفت ه عالوه بر دارا بودن ک( ۹۴۹ص

ن در شهادتش ارجالیاز ه البته در صورت قاری بودن وی، برخی ک( ۹۴ ثنایی ) برخی گواه بر قاری بودن است

 .رنددر یمامه تردید دا

 

   سایر قرائن 

 زیرا  برشمرداز قاریان به سه قرینه عباد بن بشر را شاید بتوان 

 ر وید بن حضیأس سعد بن معاذ و ترینند؛فاضلعبد األشهل سه تن از انصار از »ه کدر روایتی از عایشه است  .۱

 ؛( ۴۴۲، ص۹ م  ج۱۳۶1ابن سعد  و ۴۹۲ ص ،۱تا ج یب یرابن اث و ۹۹۹ ص،۱ج، هـ۱۴۲۹ یذهب) «عباد بن بشر

 ؛(۴۴۲، ص۹ج  م، ۱۳۶1 سعد، ابن) شد مسلمان بوده مشهوری قاریان از هک عمیر بن مصعب بدست وی .۰ 

 مسجد در هک( ۴۹۲،ص۱ج تا بی اثیر ابن) عباد صوت شنیدن هنگام # پیامبر هک است روایتی در طرفی از . و۹

شبیه به همین روایت در جای  .«هم ارحم عباداًاللّ» فرمودند  ،(۹1۴، ص ۰ج  هـ ۱۴۱۰ حجر، ابن) خواندمی نماز

ه صوت عباد را شنیدند و برای وی دعا کدر حال نماز خواندن در خانه عایشه بودند  #ه پیامبر کدیگری است 
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برای قاری شمردن وی  یمکمح ه دلیلنیاین قرباید اذعان نمود البته  .(۹۹۹ص  ،۱ ج هـ ۱۴۲۹ ذهبی) نمودند

 رد.کنیست اما شاید بتوان از مجموع این قراین، قاری بودن او را استنباط 

 

 گیری. نتیجه8

 توان شهدای قاری در نبرد یمامه را به دو دسته تقسیم نمود بنابر آنچه گفته شد می

تب اسالمی تصریح شده است، فقط دو تن هستند  سالم مولی ابی حذیفه و که بر قاری بودنشان در کالف( قاریانی 

تب یافت نشده کی دال براین مطلب در کرو باید گفت حفص بن غانم قاری نبوده و مدرثابت ین قیس. از این

 است.

باشند نفر می۹رد، کتوان به لیست قاریان شهید در نبرد یمامه اضافه ه با توجه به برخی از قرائن میکب( و قاریانی 

عبد اهلل بن ، اشة بن محصن ابن حرثانکعابوحذیفه بن عتبه،  ،عبداهلل بن عبداهلل بن ابی بن سلوله عبارتند از  ک

 و عباد بن بشر. سائب بن عثمان بن مظعون ،بو دجانةاا یبن خرشة  کسما ،یعامر لیسه

 

قاری و به تبع این  ۹۲و یا حتی  ۴۲۲یا  ۹۲۲اند نه نفر بوده ۳بدین ترتیب باید گفت قاریان شهید در جنگ یمامه تنها  

ه برخی از بزرگان شیعه از ابتدا کآن نتیجه، انگیزه خلیفه اول در جمع قرآن نیز مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. ضمن

املی از قرآن نداشته کاند زیرا وی نسخه ر دانستهکار ابوبکانگیزه خلیفه اول در جمع قرآن را نپذیرفته و آن را توجیهی بر 

ص ، ش۱۹۹۹عاملی ) ار استمداد طلبیده است.که از زید در انجام این کخواسته مصحف شخصی داشته باشد و می

صاحب  کعب، ابن عباس و ...، هر یکابن مسعود، ابی بن  $ه دیگر صحابه از جمله امام علیک(. در حالی ۱۲۹

 مصحفی برای خود بودند. 
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  منابع

  هـ .۱۴۱۴ ،یتاب العربکدارال  لبنانبیروت ـ  ،اسد الغابة ، عزالدین،ریابن األث .۱

 هـ .۱۹1۶، النشر روت للطباعة ویدار صادر دار ب، بیروت  خیالتار یامل فکال، همو .۰
 هـ .۱۹۳۱چهارم،  چاپ ،یاء التراث العربیدار إح  لبنانـ  روتیب ،خ ابن خلدونیتار ، ابوزید،ابن خلدون .۹

 .تابی نا،، بیجابی ،طبقات القراء یة فیة النهایغاشمس الدین ابو الخیر،  ،یابن الجزر .۴

 .تابی ،برىکة الیالمطبعة التجار جا،بی محمد الضباع، یمحقق عل ،القراءات العشر یالنشر ف، همو .۴
، ةیتب العلمکدار ال  لبنان ـروت ی، بجمهرة أنساب العرب، دیبن أحمد بن سع یأبو محمد عل ی،ابن حزم األندلس .۶

 هـ .۱۴۰۴چاپ سوم، 

 تا.، بیالمعارفتبة کم  روتیب الف(،) ةیة والنهایالبدا، یر القرشیثکل بن عمر بن یإسماع ،ریثکابن  .۹
  .تادار االندلس، بی  ، بیروتب() فضائل القرآن، همو .1
، عیالتوز النشر و دار المعرفة للطباعة و  لبنان ـروت یب ،مصطفى عبد الواحد قیتحق ج(،) ةیرة النبویالس ،همو .۳

 هـ .۱۹۳۶

 .تابی نا،، بیجابی الف(،) جمهرة أنساب العربعلی بن احمد،  ،یلبکإبن ال .۱۲

 .تابی نا،، بیجابی ب(،) ریبکمن الیال نسب معد و ،همو .۱۱

 .تابی ،یاء التراث العربیدار إحجا، بی ،مالکمال الکا ،والکابن ما .۱۰

ف، یض یق شوقیتحق ،القراءات یالسبعة ف ،ر أحمد بن موسى بن العباسکأبو ب ،یالبغداد یمیابن مجاهد التم .۱۹
 هـ .۱۴۲۲، چاپ سوم، دار المعارف ه القاهر
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 ،یالمدن دین عبد الحمیالد ییق محمد محیتحق ،رة ابن هشامیس ،کأبو محمد عبد المل ،یهشام البصرابن  .۱۴
 هـ .۱۹1۹، أوالده ح ویصب یتبة محمد علکم ه القاهر

تبة کمبی جا، ل، یوسف بن محمد الدخیمحقق  ،نىکوال یاألسام، محمد بن محمد ،ریبکم الکأحمد الحا یأب .۱۴
 .تابیه، چاپ اول، یالغرباء األثر

 .تابی ،رکدار الف جا،بی ،ارکل زیسه قیتحق ،هالطبقات دراساط، یفة بن خیعمرو خل یأب .۱۶
ه، یدار الرا  اضیر، صل أحمدیق باسم فیتحق ،یالمثان اآلحاد و ،کأحمد بن عمرو بن الضحا ،یبانیر الشکأبوب .۱۹

 هـ .۱۴۱۱چاپ اول، 

  .تابی نا،جا، بی، بیاتهمیوف مولد العلماء و خیتار ،هبة اهلل بن أحمد بن محمد بن هبة اهلل ،یفانکا .۱1

 هـ .۱۴۲۱، عیالتوز النشر و ر للطباعة وکدار الف جا،، بییح البخاریصح، لیمحمد بن إسماع ،یالجعف یبخار .۱۳

 .تابی ،رکدار الفجا، بی، ید هاشم الندویق السیتحق ،ریبکخ الیالتار، همو .۰۲

، چاپ اول، تبة دار التراثکم ،یدار الوعقاهره  حلب،  ،دیزا میق محمود إبراهیتحق ،ریخ الصغیالتار، همو .۰۱
 هـ.۱۹۳۹

، دار صادر  روتیحسان عباس، بامحقق  ،برىکطبقات ال، ع أبو عبداهللیمحمد بن سعد بن من ،یالزهر یبصر .۰۰
 م.۱۳۶1

 م.۱۳۴۶ه، یتبة النهضة المصرکمقاهره   ،ن المنجدیق صالح الدیتحق ،فتوح البلدان، احمد بن یحیی، یبالذر .۰۹
، للمطبوعات یمؤسسة األعلم  لبنان ـ روتیب ،یخ محمد باقر المحمودیق الشیتحق ،انساب األشراف، همو .۰۴

 هـ .۱۹۳۴
 .تایب نا،، بیجایب ،المحبر ،بیمحمد بن حب ،یبغداد .45
، چاپ اول، ن بقمیالتابعة لجماعة المدرس یمؤسسة النشر اإلسالم ، قم قاموس الرجال ،یمحمد تق ،یالتستر .۰۶

 هـ .۱۴۱۳
، رکدار الف جا،، بین أحمدید شرف الدیالس قیتحق ،الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم ،یالبست یمیالتم .۰۹

 هـ .۱۹۳۴چاپ اول، 
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 م.۱۳۴۳، ةیتب العلمکدار البیروت   شهمر،یق فالیتحق ،ر علماء األمصاریمشاه ،همو .۰1
الملل، چاپ اول، ت چاپ و نشر بینکشر، تهران  افسانه تحریف قرآن محمود شریفیجعفریان، رسول،  .۰۳

 ش.۱۹1۰
عبد القادر عطا، بیروت   ق مصطفىیتحق ،نیحیعلى الصح کالمستدر، محمد بن عبداهلل ،یابورشیم نکحا .۹۲

 هـ .۱۴۱۱ تب العلیمه ، الطبعه االولی،کدارال

 تا.بی نا،، قم  موسسه آثار االمام الخویی، بیالبیان فی تفسیر القرآنخویی، سید ابوالقاسم،  .۹۱
ق عمر عبد السالم یتحق، األعالم ر ویات المشاهیوف خ اإلسالم ویتار، ن محمد بن أحمدیشمس الد ،یالذهب .۹۰

 . هـ۱۴۲۹، چاپ اول، یتاب العربکدار ال  لبنان ـ روتیب ،یتدمر

 ،مؤسسة الرسالة  لبنان ـروت یب األرناؤوط، بین بإشراف شعیمحقق مجموعة محقق ،ر أعالم النبالءیس، همو .۹۹
 هـ .۱۴۱۹

 یصالح مهد، ب األرناؤوطیشع، ق بشار عواد معروفیتحق ،بار على الطبقات واألعصارکمعرفة القراء ال ،همو .۹۴
 هـ .۱۴۲۴، چاپ اول، مؤسسة الرسالةبیروت   عباس،

 هـ .۱۰۹۱، چاپ اول،یاء التراث العربیدار إح  روتیب ،لیالتعد الجرح و، حاتم یعبد الرحمن بن أب ،یالراز .۹۴

 .ش۱۹1۲،چاپ پنجم بیر،کتشارات امیر نا  تهران ،قرآن رامیار، محمود، تاریخ .۹۶
 .تابی، دار المعارف  بروفسال، القاهرة یفیق لیتحق ،شینسب قر ،أبو عبد اهلل المصعب بن عبد اهلل ،یریالزب .۹۹

 ـ روتیم، بیمحقق محمد أبو الفضل إبراه، علوم القرآن یالبرهان ف، ن محمد بن عبد اهللیبدر الد ،یشکزر .۹1
 . هـ ۱۹۹۶ چاپ اول، ،ائهکشر و یسى البابى الحلبیة عیتب العربکاء الیدار إح  لبنان

 .م۰۲۲۰ ، چاپ پانزدهم،نییدار العلم للمالجا، بی، األعالم ،ن بن محمودیر الدیخ ،یالدمشق یلکزر .۹۳
، رکدار الفبیروت  الدراسات،  تب البحوث وکق میتحق ،علوم القرآن یمناهل العرفان ف ،میمحمد عبدالعظ ،یزرقان .۴۲

 م.۱۳۳۶چاپ اول، 

 دار الجنان للطباعة و ، بیروت ـ لبنان یق عبد اهلل عمر البارودیتحق ،األنساب، محمد بن منصور، یالسمعان .۴۱
 هـ .۱۴۲1 اول،چاپ ، عیالتوز النشر و
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ة العامة یئة المصریالهجا، ، بیمیمحقق محمد أبو الفضل إبراه ،علوم القرآن یاإلتقان ف ،نیجالل الد ،یوطیس .۴۰
  هـ۱۹۳۴ ،تابکلل

 ش.1419، چاپ اول ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،اعالم القرآن ،نیالحس ،یشبستر .۴۹
ر، کدار الف، روتی، بید العمریسع ین أبیق محب الدیتحق ،ر فضلهاکذ نة دمشق ویخ مدیتار ،رکابن عسا ،یشافع .۴۴

 م.۱۳۳۴

 . هـ ۱۴۱۳ نا،جا، بی، بیإلى العصر یة من العصر النبویخیمراحله التار یجمع القرآن فد محمد، یأبو ز ،یشرع .۴۴
 .تامؤسسة قرطبة، بی ه ، القاهرمسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  ،یبانیش .۴۶

 ،محمد معوض یق عادل أحمد عبد الموجود، علیتحق ،الرشاد سبل الهدى و، محمد بن یوسف، یالشام یصالح .۴۹
 هـ .۱۴۱۴ ،ولاچاپ  ه،یتب العلمکدار ال  لبنان ـروت یب

 ،اء التراثیدار إح ، بیروت مصطفى یکتر ق أحمد األرناؤوط ویتحق ،اتیبالوف یالواف ،ک، خلیل بن ایبیصفد .۴1
 هـ .۱۴۰۲

 تبة العلوم وکمموصل، ، ید السلفیالمج بن عبد یق حمدیتحق ،ریبکالمعجم ال، مان بن أحمدیسل ،یطبران .۴۳
 هـ .۱۴۲۴، چاپ دوم، مکالح

 هـ.۱۴۲۹، چاپ اول، ةیتب العلمکدار ال  روتیب ،کالملو الرسل و خ األمم ویتار، ریمحمد بن جر ،یطبر .۴۲
، مترجم حسن اسالمی، قم  دفتر انتشارات اسالمی، چاپ حقایقی مهم پیرامون قرآنعاملی، جعفرمرتضی،  .۴۱

 ش.۱۹۹۹سوم، 

 .تابینا، جا، بیبی، تابةک م حفظا ویرکجمع القرآن المان، یبن سل یعل ،دیالعب .۴۰
  روتیب ی،العسقالن یق أحمد بن علیتحق ،یح البخاریشرح صح یفتح الباری، أحمد بن عل ،یعسقالن .۴۹

 هـ .۱۹۹۳دارالمعرفة، 

  لبنان ـ روتیب ی،محمد البجاو یمراجعة عل ،النجار یق محمد علیتحق ،ر المشتبهیر المنتبه بتحریتبص ،همو .۴۴
 تابی ،ةیتبة العلمکالم

 هـ .۱۴۱۰ ، چاپ اول،لیدار الج  روتی، بیمحمد البجاو یق علیتحق ،ز الصحابةییتم یاإلصابة ف، همو .۴۴
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 هـ .۱۴۲۴، چاپ اول، رکدار الف  روتیب ،بیب التهذیتهذ، همو .۴۶
 هـ .۱۴۲۶ف، چاپ اول، دیدار الرش ه یسور ،محمد عوامة قیتحق ،بیب التهذیتقر ،همو .۴۹

 تاچاپ اول، بیلیه اصول الدین بغداد، کمنشورات  ،بیروت المتخلق، عسگری، مرتضی،خمسون و ماته الصحابی .۴1
ق عبد القادر یتحق ،أخبار من ذهب یشذرات الذهب ف ،بن أحمد بن محمد یعبد الح ،یالحنبل یرکالع .۴۳

 . هـ۱۴۲۶ر، یثکدار بن   األرنؤوط، محمود األرناؤو، دمشق

 .تابی ،یالتراث العرباء یدار إح  روتیب ،یعمدة القار ، بدر الدین،ینیالع .۶۲
، چاپ دوم، یتاب العربکدار ال  روتی، بر فى القراءات السبعیسیالت، دیأبو عمرو عثمان بن سع ،یعمرو الدان .۶۱

 ـ .ه۱۴۲۴

دار عالم   اضیر ،یر البخاریمحقق هشام سم ،ام القرآنکالجامع ألح ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ،قرطبی .۶۰
 . هـ ۱۴۰۹، تبکال

 .تاتبه الصدر، بیکم  تهران ،محمد هادی امینیمقدمه ، نی و االلقابکال قمی، شیخ عباس، .۶۹
 هـ.۱۴۲۲ ه، چاپ اول،مؤسسة الرسال  روتیب، بشار عواد معروف قیتحق ،مالکب الیتهذ، یکوسف بن الزی ،یمز .۶۴

 .تابی نا،، بیجابی ،خیالتار البدء و بن طاهر المقدسی، مطهر .۶۴
 ش.۱۹1۰تهران، سمت، چاپ پنجم، ، تاریخ قرآنمعرفت، محمد هادی،  .۶۶
 .تابی ، چاپ هفتم،القاهرة هبة تبة وکمقاهره، ، علوم القرآن یمباحث ف ،القطانبن خلیل، مناع  .۶۹
ـ روت یب ،مدار حسن یسروکد ی، سیمان البنداریعبد الغفار سل قیتحق ،برىکالسنن الاحمد بن شعیب،  ،ینسائ .۶1

 هـ .۱۴۱۱ ،چاپ اول، ةیتب العلمکال  لبنان
 م.۰۲۲۴، ترجمه جورج تامر، بیروت  دارالنشر جورج المز، چاپ اول، تاریخ القرآنه، تئودور، کنولد .۶۳
 نا،جا، بی، بیق مصطفى عبد القادر عطایتحق ،اللغات ب األسماء ویتهذ ،ن بن شرفیالد ییا محیرکأبى ز ،ینوو .۹۲

 .تابی
 .تا، بیدار صادر  لبنان ـ روتیب ،یعقوبیخ الیتار ،یعقوبی .۹۱

 هـ.۱۴۱۰اول،  چاپ ،لیدار الج  روتیب ،یمحمد البجاو یعل قیتحق ،االستیعاب، ابن عبد البریوسف بن عبداهلل  .۹۰
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 مهدویت و تأثیر آن بر فرهنگ جهانی 

 نویسندۀ مسئول() زادهبصیره مددی

  دانشجوی کارشناسی ارشد

 دانشگاه سیستان و بلوچستان
madadibasireh@gmail.com 

مهدویت از جمله مسائلی است که در ادیان مختلف از جمله دین مبین اسالم مطرح و در 
ای موارد با هم اختالف دارند. اسالمی بر آن تأکید شده است هر چند در پارهتمام مذاهب 

تواند منشأ تحوالت مثبتی در سطوح متفاوت بشود به شرط طرح صحیح این اندیشه می
اینکه درک درست و کاملی از این اندیشه داشته باشیم و در پیمودن و عملی نمودن این 

تواند در و پیامدهای مثبت یا منفی مسأله مذکور میاندیشه دچار انحراف نشویم. تحوالت 
های مختلف از جمله در مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و غیره حوزه

ها به یک اندیشه شود یعنی تبدیل شدن تمام اندیشهباشد. وقتی که صحبت از مهدویت می
نی شدن در حال انجام جهانی که همان اندیشه مهدویت است که البته امروزه این جها

ها و اثرات سوء بسیاری دارد. به است، اما به دلیل درست هدایت نشدن این اندیشه، کاستی
رود که حکومت حضرت مهدی$ تشکیل اعتقاد شیعه این اثرات سوء زمانی از بین می

شود. ما در این مقاله قصد بررسی اندیشه مهدویت، تأثیر آن بر فرهنگ جهانی و پیامدهای 
 .ثبت آن و همچنین پیامدهای منفی جهانی شدن امروزی را داریمم

 

مهدویت، فرهنگ، تأثیر مهدویت بر فرهنگ جهانی، جهانی شدن،  های کلیدی واژه
 پیامدهای جهانی شدن.
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 . مقدمه1

فرهنگ خاص خود ای های متفاوتی تعریف شده و هر جامعهای است که در جوامع مختلف به صورتفرهنگ مقوله

را دارد که با جوامع دیگر متفاوت و خاص آن جامعه است. البته امروزه با پیشرفت جوامع و تبدیل شدن جهان به دهکده 

ها اند و تبادل اطالعات فراوانی با هم دارند که این تبدیل شدن فرهنگها با یگدیگر بسیار نزدیکجهانی تقریباً فرهنگ

های توان از بین رفتن بعضی از فرهنگاری را هم در پی داشته است، که از آن جمله میبه فرهنگ جهانی مضرات بسی

ای به نام مهدویت وجود دارد که معتقد است با تر را نام برد. اما در میان مسلمانان و به خصوص شیعیان اندیشهکوچک

رت فرهنگ هم فرهنگ ظهور حضرت مهدی$ حکومت یکپارچه و واحد جهانی تشکیل خواهد شد که در آن صو

 ای که امروزه متوجه فرهنگ جهانی است.واحدی خواهد بود، ولی بدون تأثیرات منفی

 ای که هر دینی و آئینی از وجود یک منجی یاد در تمامی ادیان الهی عقیده به منجی مورد تأکید است به گونه

نماید و با ظلم وستم و فساد به مبارزه می کند که در آخرالزمان ظهور نموده و جهان را از عدالت خویش سیرابمی

 ها از ماشیع و مسیحیان از مسیح نام خیزد. برای مثال زرتشتیان اوراسوشیانس، برهمائیان فشینو یهودیبرمی

 (.۹۹، ص ۱تا، ج شاکری، بی) اندبرده

ب بر این نکته تأکید می ورزد دین اسالم هم به این منجی اعتقاد دارد و از میان مسلمانان شیعه بیشتر از سایر مذاه

و معتقد است که منجیِ وعده داده شده، فرزند یازدهم از نسل حضرت علی$ هم نام پیامبر بوده و نام او مهدی$ 

األرض اهلل عزّ و جلّ به  تاسعهم القائم الذی یمأل» ... فرماید  است. در این زمینه حدیث داریم که امام علی$ می
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ها قائم است که خدای تعالی به واسطه او زمین را یعنی  و نهمین آن«. ا و عدالً بعد جورها...األرض نوراً بعد ظلمته

 (.۴11، ص ۱۹1۲شیخ صدوق، ) کند، بعد از آنکه از ظلمت آکنده باشدنورانی می

 در این مقاله قصد بررسی همین موضوعات را داریم.

 

 و اصطالح فرهنگ در لغت. 2

و دانش، عقل و ادب، بزرگی و سنجیدگی، نیکویی پرورش بزرگی و بزرگواری،  فرهنگ در لغت به معنای علم

 (.۴۲، ص ۱۹1۱آشوری و دیگران، ) فضیلت، وقار و شکوهمندی دانش حکمت هنر معرفت فقه و علم شریعت است

 فرهنگ در اصطالح عبارت است از  

، هنر، قانون، اخالقیات، و هرگونه توانایی و کند  فرهنگ؛ دانش، دینادوارد بارنت تایلور فرهنگ را چنین تعریف می

 (.۹۱، ص ۱۹۹۴آشوری، ) شودآورد را شامل میعادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می

 داندبروس کوئن، فرهنگ را مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی های اعتقادی اعضای یک جامعه معین می

 (.۴۳، ص ۱۹۹۶بروس کوئن، )

ها یعنی صور ذهنی جمعی یک جامعه که به تعبیری عوامل روانی ها و اسطورهها، مسلکه، باورداشتموریس دوورژ

 (.۱۲1، ص ۱۹۳۱دوورژه، ) داندرود را فرهنگ میآن جامعه به شمار می

 

 . چیستی مهدویت3

تباط با ظهور فرهنگ مهدویت عبارت است از مجموعه باورها، ارزش ها، هنجارها، نمادها، و تکنولوژی که در ار

های اعتقادی آن، از آیات و منجی موعود از نسل پیامبر# و یازدهمین فرزند حضرت علی$ شکل گرفته و ریشه

 شود.روایات معصومین&، استخراج می



 
 492  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

ای ای یا تک واژهای نگریست؛ مراد از رویکرد گزارهای و آموزهتوان با دو رویکرد گزارهبه اندیشه مهدویت می

مند ای به رویکرد جامع و سامانموضوعات و مسائلی است که به صورت موردی و جزئی است. رویکرد آموزه پرداختن به

 (.۶،ص ۱۹1۶پور سیدآقایی،) گویندای و موردی میدر برابر نگاه گزاره

مند درباره حضرت مهدی$ است. وجود همیشگی حجّت و امامی آموزۀ مهدویت مجموعۀ معارف منسجم و نظام

اذن خدا در غیبت کبری به سر  شاهدی معصوم در همه اعصار، باورِ محوری فرهنگ مهدوی است. امامی که به زنده و

کس از مکانش اطالع ندارد، بر احوال مردم آگاه است و منتظر روزی است که به اذن خداوند ظهور کرده و برد، هیچمی

  .(14، ص 51نک  مجلسی، ج ) ستم ماالمال گشته استزمین را پر از عدالت کند، آنگونه که پیش از آن، از ظلم و 

 

 . باورها در فرهنگ مهدوی4

بخشند دهند. در واقع این باورها هستند که به کنش فرد معنا میهای اعتقادی هر فرهنگی را شکل میباورها ریشه

 عبارتند از دهند. مهمترین این عناصر، ترین عنصر هر فرهنگی را تشکیل میو از این حیث اصلی

 

 الف( خدامحوری

مهدوی جایگاه  ۀباورهای دینی ایمان و اعتقاد به پروردگار هستی است. و این باور در جامع ۀهم هتردید پایبی

مؤمنان فقط (. یعنی  15الحجرات،) <إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ>فرماید  باره مىخداوند در این. ای داردویژه

 اند. هایند که به خدا و رسولش ایمان آوردهآن

گردد. پس مبدأ هستی همان خداوند بر مبنای اصل توحید، جهان و هستی در وجود مقدس باری تعالی خالصه می

یگانه زنده که قائم به ذات  هیچ معبودی نیست جز خداوند»( یعنی  ۰۴۴ البقره،) است  >اهلل ال اله الّا هو الحی القیوم<

 «.خویش است و موجودات دیگر قائم به او هستند
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و فرجام همه کارها از آن »( یعنی  ۴۱الحج،) ر<وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورباشد  >از سویی دیگر بازگشت همه امور به او می

 «.خداست

گردد. به این خاطر زیربنای جهان برمی خالق مدیر و مدبر جهان هستی خداست و مبدأ و معاد هر چیزی به او

کشاند و او را از پذیرش مهدوی اصل توحید است که فرد معتقد را به سوی عبودیت و بندگی خدا و نفی غیر خدا می

 دارد.های طاغوتی باز میقوانین غیر الهی و حکومت

 

 ب( اعتقاد به نبوت 

از باورهای اساسی یک  ،اندامبرانی که از سوی او برانگیخته شدهایمان به پی ،پس از ایمان و اعتقاد به خداوند متعال

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى>گونه فرموده است  موحد است. خداوند ایمان به رسول را پس از ایمان به خود این

اى کسانى که ایمان آوردید، آیا »یعنی  ؛ (11و16الصف،) <سُولِهِتِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَ

 «.خواهید شما را به تجارتى راهنمایى کنم که از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ به خدا و رسولش ایمان آوریدمى

حکم و فرمان »( یعنی  ۶۹یوسف، ) <إِالَّ لِلَّه الْحُكْمُ إِنِباشد چرا که >رهبری جامعه اسالمی نیز بر عهده خداوند می 

وَ ما أَرْسَلْنا تواند فرمان دهد مگر آنکه از جانب او بر گزیده شده باشد و >کس غیر از خدا نمیهیچ«. تنها از آن خداست

ردم موظف هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا م»( یعنی  ۶۴النساء،) <بِإِذْنِ اللَّه طاعَیمِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِ

ها پیامبران از جانب خداوند برای هدایت و رهبری جامعه اسالمی منصوب شده و تبعیت از آن«. به اطاعت از او هستند

 الزم است.

 

 ج( اعتقاد به امامت

 سایه  نیز مهدویت بر اعتقاد به مهدویت از فروع اصل امامت است و هر نگاهی که متوجه اصل مذکور باشد،
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ای کالمی تلقی گردد، مهدویت نیز باوری کالمی خواهد شد و چنانچه معنی که اگر امامت مسأله افکند. به اینمی

بر قامت امامت جامه فقهی پوشانده شود، مهدویت نیز همان حکم را دارا خواهد گردید. شیعه بر این باور است که پس از 

همانا اهل بیت پیامبر# هستند امر الزم و واجب های برگزیده که ایمان به خداوند و رسول او ایمان به امامت انسان

 است. بنابراین شاخص بعدی در بخش ایمان، باور به پیشوایان معصوم& است.

 یعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِیعُوا اللَّهَ وَ أَطینَ آمَنُوا أَطیهَا الَّذیا أَیی اطاعت >به اعتقاد شیعه که برگرفته از آیاتی چون آیه

گونه که پیامبران از جانب ین همانثقل یثحد یر،غد یثحد ینه،سف یثحدو روایاتی چون  (59 النساء،) مْ<الْأَمْرِ مِنْكُ

اند، امامان معصوم& هم که از نسل حضرت علی$ بوده و ها برگزیده شدهخداوند برای رهبری و هدایت انسان

 اطاعتشان بر همه واجب است.از جانب خدا بوده و  آخرین آن یازدهمین از فرزندان اوست، منصوب

نبوی،  حکمت ۀ... . وظیف کندشناسی بسط پیدا میاسالم شیعی، مبتنی بر نوعی پیامبرشناسی است که در یک امام

وجود اسالمی معنوی نیز وابسته به همین حفظ باطن است . تداوم و حفظ معنای معنوی وحی الهی، یعنی باطن است

های کالمی را به شد که در مسیحیت، نظامخوش همان فرایندی مین، دستهای ویژه آوگرنه اسالم با گونه

 ،نکرب) های اجتماعی و مهدویت کالمی را به عنوان مثال به مهدویت اجتماعی و به امری عرفی تبدیل کردایدئولوژی

 (.15، ص 1411

است که به اذن خداوند و با معرفی ترین باورها، اعتقاد به وجود امامانی ایبر مبنای اندیشه مهدوی یکی از ریشه

 الزمان است.ها منجی آخراند و آخرین آنپیامبر اکرم# مشخص شده

 

 د( کرامت انسانی

در قرآن کریم و روایات اسالمی تکریم انسان مورد توجه ویژه است، و این امر به خاطر خیر و شرف ذاتی انسان و 

ریم بر این امر تصریح شده که خداوند به انسان کرامت داده و در قرآن ک .گاه به جهت خیر و شرف اکتسابی اوست
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باتِ وَ یالْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ یآدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِ یوَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَن.>نداتمامی فرزندان آدم دارای کرامت

 (16اإلسرا،) <الیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیكَث فَضَّلْناهُمْ عَلى

ین اسالم نسبت بـه  ئسالم مالحظات انسانی را نسبت به تمامی آدمیان، حتی بزهکارن روا داشته و این عمق نگاه آا

هـا  لزوم حفظ حیثیت، آبرو و کرامت انسـانی تمـامی انسـان    دهد. روایات زیادی از معصومین& بررا نشان می انسان

مال و شغل تمامی شهروندان، حتی مخالفان سیاسی دولت اسالمی تأکید  روایات بر مصونیت جان، آبرو،داللت دارد. در 

 (.434ص  ،تابیا، ینقربان) شده است

های او و حرکت به سوی بعد روحانی و معنـوی اسـت. بـرای همـین امکـان      شرافت و کرامت هر انسانی به انتخاب

زندگی وجود دارد. دلیل فرستادن پیامبران و نزول ترین انسان در هر مقطع از ترین و یا کاملتبدیل شدن انسان به شقی

کتاب آسمانی، هدایت انسان به سوی برترین فعلیت وجودش بوده و شرافت و کرامت انسان نیز به پیروی از بعد روحانی 

 (.۶۰، ص ۱۹11متقی زاده، ) باشدو گام نهادن در باالترین فعلیت می

شگان و یپستم ن نه از آنِین باور را كه زمیكند و ایدار میانسان بما را نسبت به كرامت  درک ،تیعتقاد به مهدوا

، 1411، یگانیگلپا یصاف) کند، در ما ایجاد میشگان استیتقواپ یخداست و فرجام كار برا بلكه از آنِ ،استعمارگران

 (.۳ص

 

 های فرهنگ. مؤلفه1

 بینی و باورها( جهانالف

( که شامل یک سلسله ۰۲، ص ۱۹۹۳افروغ و دیگران، ) بینی استجهاننخستین مؤلفه و ریزترین الیه فرهنگ، 

مصباح یزدی، ) های کلی هماهنگ در مورد جهان و انسان و به طو ر کلی درباره هستی استاعتقادات و بینش

 (.۱۰/الف، ص ۱۹۹۳



 
 414  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

 ( هنجارها یا الگوهای رفتاریب

( و به معنای مقیاسی است ۹1، ص ۱۹11ربانی، ) ودرشناسی به کار میهنجار از مفاهیم اساسی است که در جامعه

 (.۱1۱، ص۱۹۹1رفیع پور، ) تری قرار گیرد، باید مقیاسش با آن شبکه متناسب باشدکه اگر چیزی بخواهد در شبکه کلی

 

 ها( ارزشج

افروغ ) کنندگذاری میها مالک داوری هستند و بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و درستی و نادرستی، ارزشارزش

 (.۰۲، ص ۱۹۹۳و دیگران، 

 

 فرهنگ  ی. کارکردهای اندیشه مهدوی در حوزه6

های گوناگون اعتقادی، های مطلوبی در زمینههای مهم دین اسالم است که از ظرفیتمهدویت یکی از آموزه

زندگی حال و اکنون  کارکردهای این اندیشه هم ناظر به .اخالقی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است

 باشد.بوده و هم ناظر به آینده می

ابعاد سازندگی . شودهایی در سطح جوامع بشری میها و ایجاد دگرگونیانتظار در فرهنگ مهدوی موجب سازندگی

در این بحث، ما . ستهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامیدر این زمینه وسیع و شامل همه حوزه

 قصد داریم به ابعاد سازندگی و پیشرفت در حوزه فرهنگی بپردازیم.فقط 

ن ین، ایبنابرا. ان گوناگون استیرپا و از باورهای مطرح در ادیامری د( تیمهدو) تیشۀ ظهور منجی عالم بشریاند

عنوان وجه اشتراک ای كه به شهیچرا كه اند. كار رودسازی فرهنگ و هنر بهكی از عوامل جهانییتواند به عنوان امر می

 (.۰۰، ص 1411 گانی،یصافی گلپا) دیشمار آک دهكدۀ جهانی بهیتواند منشاء ان جهان است، مییتمامی اد
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توانیم مدعی های اجتماعی بدانیم، میای از علوم و افکار و هنر و ادبیات و دیگر یافتهاگر فرهنگ را شامل مجموعه

منتظر راستین درصدد کسب و توسعه علوم و معارف . آوردابعاد آن سازندگی پدید میها و شویم که انتظار در تمام زمینه

داند که فضیلت آگاهی خود واجد تغییرات و تحوالت اساسی است. البته دیدی را که او از علم دارد و است، زیرا می

ز دوش جامعه بردارد و زمینه را تواند باری ادهد، دانش متعهد و مسئول است که میدانشی را که مورد تأیید قرار می

 (. ۶۲تا، صقائمی، بی) برای خیر و رفاه جامعه فراهم سازد

منتظر راستین درصدد ایجاد نظامات فکری، اعتقادی و اخالقی و باهدف است؛ هدفی که مورد تأیید شرع و در 

. سازدناروا را از جامعه دور می هایسازد و اندیشهطریق برنامه موعود منتظر است و فکرهای التقاتی را محکوم می

پردازد، نه هنری که به تخدیر بپردازد و شرف زندگی را از منتظر راستین تنها به ترویج هنر سازنده و بیدارکننده می

انسان سلب نماید. هنری که در خور شأن انسانی باشد، نه آنکه آدمی را به شئون حیوانی نزدیک نماید و عقل و شعور و 

 همان(.) ش را از او سلب نمایدفکر و دقت

داند که تنها از طریق تربیت است چنین انسانی درصدد پرورش افراد براساس معیارهای اصیل اسالمی است زیرا می

توان به ایجاد تغییر مطلوب در فرد دست یافت. او سعی دارد جسم و جان و روان را به موازات هم بسازد و که می

 پذیرش جَوی کند که در آن مهدی منتظر حکومت خواهد کرد.بپروراند و بشر را آماده 

و باالخره، انتظار، موجد کوشش و تالش در ایجاد وحدت است. فواصل فرهنگی در سایه چنین اعتقادی به تدریج از 

ت ها خواهد کرد و این خود امری اسرود و جهان حرکتی به سوی وحدت در علم، فکر، هنر، تربیت و دیگر جنبهمیان می

 (.41همان، ص ) ها را در پی داردکه سعادت و رفاه ملت

 منظور از توسعۀ فرهنگی نوعی دگرگونی است که از طریق تراکم عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت 

حساب ای بوده و یکی از فصول مشترک فرق اسالمی بهاین اندیشه در فرهنگ اسالمی دارای اهمیت ویژهگیرد. می

از اهمیت و جایگاه  ـ بیامام غا ـآید. و در فرهنگ شیعی به علت گره خوردن آن با اعتقاد به امام حی و حاضر می
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فردی و  فرهنگ هایها و کارکردهای مطلوب و آثار ملموسی است؛ و در حوزهممتازی برخوردار بوده و دارای ظرفیت

که از میان این کارکردها چند  مندی را در پی داردار ارزشاجتماعی آثار و کارکردهای بسیاری داشته و برای جامعه آث

 شود مورد از کارکردهای فرهنگی آن به شرح ذیل بیان می

 

 وضع موجود و امید به وضع مطلوب انتظار و نارضایتی ازالف( 

 هور امامشود که انسان در هیچ حالی از ظانتظار به طور کلی یک امر قلبی است و این امر قلبی زمانی حاصل می

 ناامید نباشد. $

بیشترین آثار و  گره خورده است؛ و به« انتظار»بیشترین آثار و کارکردهای فرهنگی اندیشه مهدویت با بحث 

ترین و کارکردهای فرهنگی انتظار، در روایات بسیاری مورد تأکید واقع شده و حتی برترین اعمال امت و با فضیلت

همراه و قرین شده و این همراهی در حقیقت « فرج»در این روایات، انتظار با لفظ  بهترین عبادات برشمرده شده است.

بیانگر آن است که در انتظار و چشم به راه بودن به فرج و گشایش، نگاه جامعه و سمت و سوی آن به تحول و دگرگونی 

 باشد. می ،آفرینی که مایه فرج و گشایش استمثبت و سعادت

های مختلف اعتقادی و فکری، اخالقی و تربیتی، و ایجاد آمادگی جامعه در زوایا و حوزهایده انتظار فرج، سبب 

شناسی و روح امید در افراد وظیفه، نشاط و پویایی ،گراییشود تا آرمانفرهنگی و اجتماعی، و سیاسی بوده و باعث می

گردد تا برای ایجاد و تحقق امر موجب میدارد. این زنده شود و جامعه را در این زمینه به کوشش و تالش مضاعف وا 

 ۀشود، جامعیاد می «$حکومت جهانی امام مهدی»جامعه موعود و آرمانی اسالمی که در اندیشه اسالمی از آن به 

و پتانسیل خود استفاده نماید. زیرا در جامعه موعود اسالمی، امامت و حاکمیت از آن امام  ظرفیت ۀهم منتظر از

ای که به مهدویت معتقد است و صالحان خواهد بود. بنابراین جامعه کومت و وراثت در زمین از آنِبوده و ح $معصوم

ها و اهداف بلند جامعه موعود اسالمی نزدیک بوده و با آن سنخیت الزم است با آرمان ،بردسر میدر انتظار ظهور او به



 مهدویت و تأثیر آن بر فرهنگ جهانی  411

 

 

تنها از راه معرفت و شناخت کارکردهای اعتقاد به  ،گیابی به این هدف بزرنهد. دست مگا داشته باشد و در آن مسیر

 .مهدویت و انتظار، ممکن و میسور است

انتظار فرج یعنی آماده بودن برای ظهور امام زمان$ و تشکیل دولت آل محمد# و حکومت جهانی آخرین سفیر 

غایب جهان، گشایش در کلیه امور الهی، انتظار فرج یعنی مهیا ساختن روح و جسم خود برای روزی که با طلوع پیشوای 

(. چنین انتظاری به خودی خود دارای ارزش ذاتی است، ۳۱۴ق، ص ۱۴۲۴مجلسی، ) آیدزندگی بشریت پدید می

که در روایات نیز آمده است  کسی که بمیرد و منتظر این امر باشد، مانند کسی است که در خیمه حضرت همچنان

 دهدچنین رسول خدا# ثواب شهدای بدر و احد را برای او وعده می(. هم۱۹۰۹، ص ۱۹1۴قمی، ) قائم$ باشد

هر کس دوست دارد که از یاران حضرت قائم$ باشد، باید »فرمایند  و نیز می (.۴۴۲، ص ۰، ج ۱۹1۲شیخ صدوق، )

 (.۱۴۲، ص ۴۰ق، ج  ۱۴۲۴مجلسی، ) منتظر باشد و در عین حال به پرهیزکاری و اخالق نیکو مشغول گردد

های نافرجام سراسر دوران ذخیره گشته ها و تحقّق همۀ آرمانبرای سامان بخشیدن به همه نابسامانیکسی که 

ترین دوران تاریخ انسان بوده است... ترین و نابسامانگر پرتحولاست... کسی که در دوران زندگی طوالنی خویش نظاره

خانمانی و نادانی و اندوهگین گشته است و در ماتم بی های بزرگی که سراسر جامعه بشری را فراگرفته است،و از اندوه

گمراهی آنان سوخته است... او براستی منتظر است. منتظر راستین زندگی درست در جامعه انسانی و تحقق عدالت و 

 (.۰۶۴-۰۶۹، صص۱۹۹۴حکیمی، ) قسط قرآنی است

 

 تعیین اهداف زندگی ب(

انداز آینده برای فرد و جامعه روشن ن هدف زندگی است. وقتی چشماز مهمترین کارکردهای اعتقاد به مهدویت تعیی

تواند در راستای رسیدن به آرمان مد نظر خویش خوبی ترسیم شده باشد، انسان بهتر میها بهو شفاف باشد و مطلوبیت

 های فردی و اجتماعی است.ریزیگام بردارد و در آن مسیر حرکت کند. این یک اصل اساسی در برنامه
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ای که مطلوب ماست در دست باشد، فقط هنگامی که االقل خطوط کلی اهداف ما تعیین شده باشد و طرح جامعه

 ای برای اقدامات عملی تهیه کنیم. ها و وسایل تحقق غایت نهایی بپردازیم و نقشهتوانیم به سنجش بهترین راهمی

 تر استتر و منتجبه همان اندازه عملمان خردمندانههرچه وسایل نیل به هدف را بیشتر مطابق با خود تعیین کنیم، 

 (.۴۱۹/ب، ص ۱۹۹۳مصباح یزدی، )

 

 پویایی و تحرک ج(

ای که به آینده اعتقاد دارد و بر این باور است که عصری به دور از انتظار سازنده تحرک بخش و تعهدآور است. جامعه

تواند زندگی امروز خود را براساس همین مدل خواهد رسید، میها متفاوت با وضع موجود و برابر مدینه فاضله فرا نقص

بهروز ) سنجدکامل سامان دهد. به بیان دیگر او الگویی از وضع مطلوب دارد و همواره موقعیت و منزلت خود را با آن می

 (.۶۳-۶1، صص ۱۹1۴لک، 

نصر است  عنصر نفی و عنصر مسأله انتظار حکومت حق و عدالت مهدی و قیام جهانی، در واقع مرکّب از دو ع

اثبات. عنصر نفی، همان بیگانگی با وضع موجود است و عنصر اثبات خواهان وضع بهتری بودن است... که سرچشمه دو 

دار خواهد شد... . ترک هرگونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیری با رشته اعمال دامنه

های جسمی و روحی و مادی و معنوی برای شکل گرفتن آن سازی و خودیاری و جلب آمادگیها از یک سو، و خودآن

مکارم ) حکومت جهانی واحد مردمی از سوی دیگر. ... هر دو قسمت آن کامالً سازنده و عامل تحرک و بیداری است

 (. ۱۲۰، ص ۱۹1۶شیرازی، 

های الهی در ای از سنتامام زمان$ با زنجیرهظهور »گیرد که همۀ این رویکردها از این اصل اساسی نشأت می

 (.۱1۰، ص ۱۹1۹آصفی، ) «شود، مگر به فعالیت و حرکتها متحقق نمیجامعه و تاریخ ارتباط دارد که این سنت
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 امیدآفرینی و اصالح د(

ه امیدی نداشته ای بهتر نباشند و به آیندای که دین در آن نقشی نداشته باشد و مردم آن در انتظار آیندهدر جامعه

رخوت و سستی بر آن حاکم خواهد شد. و این موجب افت فرهنگی است. در مقابل  ،ناامیدی ،سأباشند، سرخوردگی، ی

برد، هرگز دچار رخوت و سستی سر میوجود آورده و در انتظار ظهور موعود بهای که حالت انتظار را در خود بهجامعه

شود تا نشاط و بالندگی در جامعه شود. دمیده شدن روح امید در جامعه موجب میمینخواهد شد و روح امید در آن دمیده 

ای درخشان عالوه بر آمادگی بوجود آید. زیرا امید به آینده ،های مختلف مادی و اقتصادی و معنویحاکم شود و در حوزه

شود تا مردم به کار ته باشد زیرا موجب میتواند تأثیر داشدر آمادگی اقتصادی نیز می ،اینکه در آمادگی معنوی مؤثر است

 .و تالش مضاعف برای رسیدن به آینده بهتر بپردازند

گردد تا جامعه منتظر همواره درصدد اصالح خویش در انتظار و دمیده شدن روح امید در مردم موجب میهمچنین 

خود مصلح بزرگ است و  ،نتظار اوستهای مختلف اعتقادی و سیاسی و اجتماعی باشد. زیرا شخصی که جامعه در احوزه

های گوناگون یابد. این اصالحات حوزههای ظهور تحقق نمیهرگز زمینه ،اگر جامعه به سمت اصالحات حرکت نکند

سایت ) ها اصالحات فرهنگی و تغییر فرهنگ استآن ۀگیرد که برآیند همسیاسی و اجتماعی و اعتقادی و... را در برمی

ر یت در جهان امروز و در سایشود كه اعتقاد به مهدوجه گرفته مییاز آنچه گفته شد، نت. ،بی تا(شناخت رهبری، بی جا

ش یسازی پكپارچهیگر و روند جهانی شدن است. جهان امروز با سرعت به سمت یها به همدكی آنیان به علّت نزدیاد

 .ن جهانی در حال تحقّق استیجهانی و نظم نو رود و طرح دهكدۀمی

 

 تأثیر مهدویت بر فرهنگ از دیدگاه آیات و روایات. 2

آن را دارای آثار مثبتی دانسته اند که  تأثیر مهدویت به حدی است که حتی در آیات و روایات هم بر آن تأکید شده و

 در اینجا به مواردی از این آثار مثبت اشاره می کنیم 
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 ( رشد علم و آگاهیالف

ن در پی فراگیری علم و دانش خواهد بود که امام باقر$ در این زمینه در زمان ظهور حضرت مهدی$، بشر چنا

ها با کتاب خدا و سنت به همه شما حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه در زمان مهدی$»فرماید  می

 (.۹۴۰، ص ۴۰ق، ج ۱۴۲۴مجلسی، ) پیامبر# قضاوت کنند

 

 بینی توحیدی و الهی( فراگیر شدن جهانب

های عصر ظهور فراگیر شدن اصل توحید و ایمان به وحدانیت خداوند است. از جمله روایاتی که یکی دیگر از ویژگی

جنگند تا اینکه به به خدا سوگند، مهدی و یارانش می»فرماید  پردازد، سخن امام باقر$ است که میبه این قضیه می

 (.۹۴۴، ص ۴۰همان، ج ) «یگانگی خوانده شود و هیچ شریکی برای او قرار نگیرد

 

 ( فراگیری هنجارهای اخالقیج

باره های عصر ظهور، فراگیری هنجارهای اخالقی در جامعه مهدوی است که حضرت علی$ در ایناز دیگر ویژگی

صدوق، ) گرددهایشان زدوده میهای بندگان نسبت به یکدیگر از دلهنگامی که قائم ما قیام کند... کینه»فرماید  می

 (.۴۴۱، ص ۰، ج ۱۹1۳

 

 . جهانی شدن فرهنگ در عرص حارض و مرضات آن8

امروزه دیگر فرهنگ به معنای گذشته که مربوط به باورهای یک محیط خاص بود، وجود ندارد و به دلیل جهانی 

جهانی شده است.تمام دنیا دارد به شدن، محدودیت زمان و مکان از بین رفته و در این عصر جهانی شدن، فرهنگ هم 
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سمتی می رود که در آن همه سعی بر این دارند که فرهنگ دیگری را تقلید کرده و به او نزدیک شوند و از طرف دیگر 

 های فرهنگ واحد به شکل فراگیر در تمام دنیا جریان دارد.آموزه

د انتظار یبا ،ردیگیگر قرار مید یس جوانان كشورهادر دستر ی... جوامع به راحت هنر و ،فرهنگ ،دیعقا ین وقتیبنابرا

 شود.مشاهده ی و چندفرهنگ یختگیآم یها نوعملّت ۀداشت كه در هم

 یهاشیو گرا یرفتار یهاوهیاز ش یاریاست كه بس یادر جوامع جهان سوم به گونه یو چند فرهنگ یختگیآم

 ن یبنابرا .است یغرب یبلكه متأثّر از الگوها ،شان نداردیملّ یهابا سنّت یتیچ سنخیتنها هآنها نه یو هنر یفرهنگ

رو جوامع در حال نیاز ا .است یشرفت تكنولوژیر توسعه و پیدر مسی عیو طب یك روند قهریشدن  یتوان گفت جهانیم

 .ابندیدست  از خودیتوانند به اطاّلعات مورد نیار میبس یار كم و با سرعت و گستردگیبس یهانهیتوسعه با صرف هز

ف دشوار ساخته و امكان حفظ یضع یكشورها یط را برایشرا این سرعت در گسترش اطالعات ، قت آن است كهیامّا حق

و  یفرهنگ یر گذاریتا چه رسد به تأث ،ن كشورها به شدّت كاهش داده استیا یرا برا یو هنر یفرهنگ ی،اسیت سیهو

 یشدن بر رو یر جهانین تأثیترن و گستردهیشتریب ،شدن یجهان یعیو طب ین روند قهریتوان گفت در ایم. یهنر

است. تا  یرسانشگرف ارتباطات و اطاّلع ۀتوسع ،یتكنولوژ یاصل ۀرا شاخصیز؛ كشورهاست یو ملّ یبوم یهافرهنگ

 (.16، ص 1434حصاری، ) مطرح شده است یالمللن عامل و ابزار رقابت ببنیتریكه اطاّلعات به عنوان اصل ییجا

شدن  یها در روند جهانر فرهنگیزان سهم فرهنگ غرب نسبت به سایم كه میریپذیم یل باطنیرغم مین علیبنابرا

ج یترو یدهد كه غرب برایز نشان مین یونیزیتلو یهاو برنامه ینترنتیا یهاشبكه یتا چه اندازه نابرابر است. بررس

ن یما را به ا ،غربی هاشرفتین پیا ۀانجام داده است. هم یاعمده یگذارهیشتر فرهنگ و هنر خود سرمایه بچهر

جهان  یرود و دنبالهیتقل یرا برا یاخالق ی وج ابتذال فرهنگیغرب، ترو یدارهیسازد كه جهان سرمایت رهنمون میواقع

 .رامون( در دستور كار قرار داده استیمركز ـ پ) ساختن طرح یسوّم به منظور عمل
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را به وجود  یطیشرا ،به خود گرفته است یاندهیر شتاب فزایاخ ۀكه در دو سه ده یشگرف تكنولوژ یهاشرفتیپ

ی زهایتما ین معنا كه اگر چه در گذشته جامعه انسانیبه ا ؛ل كرده استیواحد تبد یفضا کیا را به یآورده كه دن

تنفّس  یمشترك یدر فضا یانسان ۀه كه جامعرا به وجود آورد یطیبستر و شرا یاما امروز تكنولوژ ،داشته است یفرهنگ

گر را یكدیروستا  کی یكه اهال یبه همان سادگ یعنی. ( به كار رفته استیجهان ۀدهكد) رین اساس تعبیكند و بر همیم

را گر یكدیتوانند یبر موس م کیا كلیانه و ید رایمردم جهان با زدن چند كل ،كنندیزنند و با هم ارتباط برقرار میصدا م

 (.53 ، صهمان) دده و صحبت كننید یادر هر نقطه

کند، زیرا فرهنگ از قدیم به معنای ضمنی به ایده محلیت ثابت سازی ما را از فرهنگ مختل میجهانی شدن مفهوم

، 1434حاجی یوسفی، ) دادسازی را به خصوصیت و محلیت ربط میگره خورده بود. ایده فرهنگ به طور ضمنی معنی

 (.31ص

ها در برابر ای معموالً فرهنگه تمایز همگونی فرهنگی عبارت است از نوعی انفعال و استحاله. در چنین رابطهوج

های خود را شدن اقتصاد حاصل آن است، ویژگیشوند و حتی ضمن پذیرش فرهنگی که جهانیفرآیند جهانی منفعل می

 (.34، ص 1431گل محمدی، ) دهنداز دست می

های غربی غربی کردن جهان در خدمت تحمیل فرهنگ غرب بر دنیای غیر غربی. این ویژگیجهانی شدن یعنی 

داری اقتصاد، سود بازارمحور، سیاست دموکراتیک و اندیشه سکوالر، نمود یافته در خرد علمی، عبارتند از سرمایه

 (.19، ص 1435کچوئیان، ) فردگرایی و حقوق بشر که بار هنجاری و ارزش قومی دارند

شود و فرد با هنجارهای گوناگون و گاه های جدید، وارد فضای فرهنگی جوامع میها و قالبا گسترش آگاهی، نُرمب

های خاصی برخوردارند. در چنین شرایطی دیگر جمع نقیضین محال نبوده و شود که هر یک از جذابیتمتضاد روبرو می

ها بر مبنای مصالح تاریخی، دهند. هویترا شکل میاجزای مختلف و متضاد هویتی در کنار یکدیگر، هویت فرد 

شناسی، نهادهای تولیدی و بازتولید، خاطره جمعی، رؤیاهای شخصی، دستگاه و وسایل قدرت و وحی جغرافیایی، زیست
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ها با هویت چهل از این گوناگون شدن فرهنگ(. 43-44، صص 4، ج 1436کاستلز، ) شوندو الهامات دینی ساخته می

 می کنند. تکه یاد

که از نظر محتوا  ها راها و افکار مختلف، شنیدن صداها و گفتمانجهانی شدن فرصت مناسبی را برای طرح ایده

آورد، اما امکان انتشار و ابالغ آن در سطح جوامع بشری وجود ندارد و در پرتو منطقی و عقالنی است، فراهم می

 (.۱۲۳، ص ۱۹1۱سجادی، ) یابدتکنولوژی اطالعات مجال می

ها در روند جهانی شدن پذیریم که میزان سهم فرهنگ غرب نسبت به سایر فرهنگرغم میل باطنی میبنابراین علی

دهد که غرب برای ترویج های تلویزیونی نیز نشان میهای اینترنتی و برنامهتا چه اندازه نابرابر است. بررسی شبکه

های غرب ما را به این این پیشرفت ۀای انجام داده است. همگذاری عمدهرمایههرچه بیشتر فرهنگ و هنر خود س

روی جهان داری غرب، ترویج ابتذال فرهنگی ـ اخالقی را برای تقلید و دنبالهسازد که جهان سرمایهواقعیّت رهنمون می

 (.144 ، ص1414زدی تهرانی، ی) مرکز ـ پیرامون( در دستور کار قرار داده است) سوّم به منظور عملی ساختن طرح

 

 گیری. نتیجه2

ای پویا و پربار است که تأثیر فراونی توان نتیجه گرفت که اندیشه مهدویت اندیشهبر اساس مطالبی که گفته شد، می

شود و چه در زمان ظهور دارد. در این های زندگی انسان چه در حال حاضر که زمان انتظار محسوب میبر تمام حوزه

شود و در زمان ظهور موجب گسترش علم، دانش، که عصر غیبت است، باعث پویایی و تحرک و امید به آینده میزمان 

شود. البته فرهنگ در حال حاضر نیز به سمت جهانی شدن پیش اخالق، یکپارچگی و واحد شدن همه این عناصر می

تر و هضم های کوچکها از بین رفتن فرهنگنرود، اما این جهانی شدن مضرات بسیاری در پی دارد که از جمله آمی

 های بزرگتر و همچنین دچار شدن مردم به چندگانگی فرهنگی است.ها در میان فرهنگشدن آن
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 بررسی خامتیت در دین اسالم و مسیحیت 

نویسندۀ ) زادهمعصومه گلی
 مسئول(

 دانشجوی کارشناسی ارشد
 دانشگاه اراک 

masomehgolizadeh@yahoo.com 

از جمله اعتقادات مشترک بین مسلمانان و مسیحیان امروز خاتمیت است، به این معنا که 
آیات الهی بنیانگذار دین خود را آخرین فرستادۀ خداوند و دین و  مسلمانان بر مبنای

دانند. در مسیحیت امروزی نیز ترین دین و شریعت میایشان را آخرین و کاملشریعت 
برخالف بشارت حضرت مسیح$ مبنی بر اینکه پیروانش منتظر پیامبر خاتم بوده و بر او 

اساسی کلیسا، پایان یافتن جریان نبوت با ظهور های مهم و ایمان بیاورند، به استناد آموزه
ها است عیسی مسیح$ است؛ و به نظر آنان با آمدن حضرت مسیح$ که منجی انسان

صلح همیشگی بین خدا و خلق برقرار شد و عهد بین آن دو نیز به اتمام رسیده است. در 
ایات و فلسفۀ این تحقیق ابتدا به اثبات خاتمیت پیامبر اسالم# به گواهی آیات و رو

خاتمیت ایشان پرداخته شده و بعد از آن مسألۀ ادعای خاتمیت عیسی مسیح$ در 
رغم ادعای رهبران کلیسا، خاتمیت مسیحیت را مطرح کرده و اثبات خواهیم نمود که علی

مختص دین مبین اسالم و تنها پیامبر خاتم حضرت محمّد# است که حضرت 
آمدن چنین پیامبری بشارت داده است به طوری که در های خود به مسیح$ نیز در آموزه

زمان ظهوراسالم به گواهی تاریخ، خیلی از مسیحیان و یهودیان آن روز به پیامبر 
کند، ایمان آوردند که این خود بیانگر اسالم# که قرآن او را خاتم پیامبران معرفی می

تحریف نشده وجود  این مطلب است که بشارت به نبوت و خاتمیت پیامبر# در عهدین
 داشته است. 

 
 دین، خاتمیت، اسالم، مسیحیت، قرآن و عهدین.های کلیدی  واژه
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 . مقدمه1

از ادیان یابد، ناگزیر است به یکی ناپذیر اجتماع است و بشر خود را به دین نیازمند میاز آنجا که دین جزء جدایی

آسمانی گرایش پیدا کند. در بین ادیان مختلف جهان دو دین اسالم و مسیحیت ادیانی پرطرفدار و دارای عقاید نسبتاً 

مسأله از ضروریات دین است و طبق نص صریح  این عقاید خاتمیت است که در اسالم مشترکی هستند. از جملۀ این

دهندۀ سلسلۀ پیامبران و دین اسالم، کاملترین دین موجود است. در مقابل نیز قرآن و روایات متواتر، پیامبراکرم# پایان

مسیحیان امروزی که به اناجیل متعدد معتقدند، برخالف بشارت حضرت عیسی$ مبنی بر آمدن پیامبر خاتم#، 

 اند. معتقد به خاتمیت حضرت عیسی مسیح$ و دین مسیحیت گردیده

ن است، پیروانش باید آن را به بهترین شکل ممکن معرفی کنند که یکی از حال اسالم که دین الهی و خاتم ادیا

هایی با موضوعاتی پیرامون عقاید مشترک است. از آنجا که بحث خاتمیت در ها ارائۀ تحقیقات و پژوهشبهترین راه

تواند منجر به ین میدو د این اسالم مطرح شده و مسیحیت امروزه نیز ادعای آن را دارند، بیان کردن عقاید پیروان

امر موجب معرفی بیشتر اسالم و رشد آن  این ها نسبت به عقاید یکدیگر شود که یقیناًکشف حقیقت و شناخت بهتر آن

قرن پیش پیروان  13زمینه نقش گفتگوهای چند جانبه را نباید نادیده گرفت. قرآن مجید  این را در پی خواهد داشت. در

سوره شریفه آل عمران به پیامبر اکرم#  43و و مناظره فراخوانده است. خداوند درآیۀ کتب آسمانی را به گفتگ

بگو ای اهل کتاب بیایید بر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی ) فرمایند می

پیشنهاد اعراض کردند  این د پس اگر ازرا شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیری

 بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم(. 
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آشنایی با پیامبر اکرم# و دین اسالم و معارف بلندش به آن گرایش اند که در پی افراد بسیاری در طول تاریخ بوده

پژوهش مورد  این ت. امید است کهها از اسالم بوده اسافراد شناخت آن این پیدا کردند، بدون شک علت اسالم آوردن

 استفادۀ پیروان هر دو دین قرار بگیرد و گامی در جهت معرفی دین مبین اسالم باشد.

 

 معنای لغوی خامتیت. 2

زی یدن به آخر چیزی است. ابن فارس ماده خاتم را به معنی رسیان دادن چین واژه در كتب لغت به معنای پایا

ا ختم القاری السوره  قاری، آن یان بردم و یشود ختمت العمل  كار را به پاطور كه گفته میهمانآورد. داند و مثال میمی

اء هستند و بعد از یشان خاتم االنبیل كه این دلینامند به ااء مییاالنب امبر را خاتمیدارند پان برد و اظهار مییسوره را به پا

 (.435، ص 4اس لغت، ج یا، معجم مقیبن زكراحمد بن فارس ) امبری نخواهد آمدیرسول اكرم# پ

دن به آخر و ختمت القرآن به معنی به آخر قرآن یسد  خاتم از ریشۀ ختم به معنی رسینونامۀ خود میجوهری در لغت 

ك معنا است و خاتمه الشی به معنی یباشد. اختتم در مقابل افتتح است، خاتم به كسر تاء و فتح تاء هر دو به دم مییرس

 (.1963، ص 5ه، ج یصحاح تاج اللغه و صحاح العرب جوهری،) باشدز رسیدم، مییآن چ آخر

ن ماده ین است كه ایق ایتحق»سد  ینوباره مینیشناسان، در اگر لغتیهایی دمرحوم مصطفوی پس از نقل قول

د حسن مصطفوی، یس) دنیزی و به آخر و انتها رسیعنی كامل شدن چیشۀ واحدی دارد و آن در مقابل آغاز است، یر

 (.44، ص 4ق فی كلمات قرآن، ج یالتحق
 

 . معنای اصطالحی خامتیت3

ن یب که اسالم آخرین ترتیای مبتنی بر ختم نبوت پس از ظهور اسالم است؛ به ادهیت عقینی، خاتمیدر اصطالح د

 ده نخواهد شد یبری برگزامیشان پیامبر الهی است و پس از این پیانگذار آن، محمد بن عبداهلل آخریدین و بن

 (.4، ص 1ع، ج یالمعارف تشرةیصدر حاج سیدجوادی، دا) 
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ان دهندۀ سلسلۀ یامبر اكرم# پاین است كه پیشود، معنای آن ات به كار برده میین مقاله هرگاه عبارت خاتمیدر ا

 گری نخواهد آمد.یعت دین و شریشان نبی، کتاب، دیاء است و بعد از ایانب
 

 اثبات خامتیت. تبیین و 4

مسلمانان با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات موجود در کتب حدیثی خود خاتمیت پیامبر اکرم# را اثبات 

 شود.آیات و سپس روایات موجود در کتب حدیثی مسلمانان پرداخته میکنند. بنابراین ابتدا به بیان می

 

 آیات .4.1

اکرم# بیان شده است. از جمله آیاتی که بر جهانی بودن، جاودانگی و آیات فراوانی در اثبات خاتمیت پیامبر 

ای از مفسران پیرامون ترین آیه و نظر عدهکنند، به دلیل فراوانی این آیات به ذکر صریحجامعیت دین اسالم داللت می

 کنیم.آیۀ شریفه اکتفا می

ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ >د  یفرماباشد كه میمی سوره احزاب 36ۀ یت داللت دارد، آیای كه بر خاتمهین آیترحیصر

ست ولی ییک از شما نمحمد پدر هیچ) . یعنی <مایءٍ عَلِینَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَییمِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِ

ه عالوه بر شكستن یک سنت ین آیداناست(. خداوند در ازی یامبران است، و خدا همواره بر هرچیفرستاده خدا و خاتم پ

كه در واقع ) زدند كه با زن پسر خودامبر طعن میین اساس به پیدانستند و بر اجاهلی كه پسرخوانده را مثل پسر می

ه ست بلكیگری نید( و شخص دیز) د  محمد پدر هیچ یک از مردان شمایفرماشان بوده( ازدواج كرده، مییپسرخواندۀ ا

ر اثنی یمی، تفسینی شاه عبد العظیر.ک  حس) شان دفتر نبوت و رسالت بسته شدیاء هستند كه به واسطۀ ایشان خاتم انبیا

 (.411 ص ،4 ج نمونه، ریتفس دهیبرگز؛ 444 ص ،11ج  نمونه، ریتفس؛ مکارم شیرازی، 351، ص 16عشری، ج 

 سورۀ احزاب به شرح ذیل است  36آیۀ  ذیل نَییخاتَمَ النَّبِ دیدگاه برخی از مفسران در رابطه با
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نامیدند کند آیه در مورد زید بن حارثه است، چرا که اعراب او را زید بن محمد# میصاحب تفسیر التبیان بیان می

ها نیست و فقط پدر قاسم و طیب و مطهر و یک از مردان آنبه همین خاطر خداوند بیان کرده که پیامبر#، پدر هیچ

گوید  یعنی آخرین پیامبران چرا که ها درکودکی فوت کردند و در مورد خاتم النبیین میآن بوده است که همۀ ابراهیم

 (.434، ص 3ان، ج یطوسی، التب) باشدپیامبری بعد از او تا روز قیامت نمی

ه بعد از او پیامبر ه مورد بحث گفته شده پس از او پسری که مرد بالغی باشد وجود ندارد کیل آین ذیر جاللیدر تفس

 گری به عنوان نبی نخواهد آمد یامبر# شخص دیلۀ ختم است و بعد از پیباشد و خاتم به فتح تاء به معنی وس

 (.344، ص 1سیوطی، تفسیر جاللین، ج ) 

ختم شده،  ن است كه نبوت با اوی، اپیامبر#نَ" بودن ییمراد از" خاتَمَ النَّبِ»کند  عالمه طباطبایی در المیزان بیان می

نحو که رابطۀ نبی  این به خاتم الرسل است و هم نییخاتم النبهم  و پیامبر اکرم#گر نبوتى نخواهد بود یو بعد از او د

 رسول عبارتباشد به این دلیل که و رسول عموم و خصوص مطلق است و ارتفاع نبوت، ارتفاع و پایان رسالت نیز می

ب یو نبى آن كسى است كه حامل خبرى از غ باشدمی به سوى مردم وندخدا جانباز كسى كه حامل رسالتى از  است

# ن است كه وقتى نبوتى بعد از رسول خدایا ،ن حرفیا ۀالزم .ق آن،ین و حقایب عبارت است از دیباشد و آن غ

منقطع شود، و  بیب است، وقتى بنا باشد انباى غیكى از اخبار و انباى غینباشد، رسالتى هم نخواهد بود، چون رسالت، 

 (. 331، ص14 زان، جیترجمه الم) «رسالتى هم نخواهد بود ى نباشد، قهراًیگر نبوتى و نبید

 «ان داد و به آن مهر نهادیامبری را پایعنی كسی كه پین ییخاتم النب»سد  ینوۀ مورد بحث مییل آیطبری در ذ

 (. 14، ص 44ر قرآن، ج یان فی تفسیطبری، جامع الب)

امبران كه نبوت به او ختم شده است، پس ین پیعنی آخرین ییخاتم النب»دارد  ان اظهار مییدر مجمع البز یطبرسی ن

 «افته استیشان اختصاص یر فرستادگان خدا به ایان سایلتی است كه از مین فضیماند و اامت باقی مییعت او تا قیشر

 (. 541، ص 3ان، ج یطبرسی، مجمع الب)
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امبران الهی را یامبری است كه پین پیاء و آخرین به معنی آخر انبییكشاف زمخشری خاتم النبضاوی و یر بیدر تفس

ل و اسرار یضاوی، انوار التنزی؛ ب533، ص 4زمخشری، الكشاف، ج ) ایشان پیامبری نخواهد آمدختم كرده است، و بعد از 

 (.444، ص 3ل، ج یالتاو

ر یتفسمغنیه، ) اکرم#، پیامبر و شریعت دیگری نخواهد آمد دارد  بعد از رسولصاحب تفسیر کاشف عنوان می

 (.313 ص ،3 ج القرآن، ریتفسی ف البرهان؛ بحرانی، 554و  443، ص 4 الكاشف، ج

دهندۀ آید که رسول اکرم# پایانشناسان و مفسران بیان فرمودند این مطلب به دست میاز مجموع آنچه لغت

 ای نخواهد آمد. ایشان رسول و نبیسسلسله انبیاء هستند و بعد از 

 

 روایات .2.4

روایات فراوانی درکتب حدیثی مسلمانان در اثبات خاتمیت ایشان وجود دارد که در اینجا به ذکر دو حدیث تمثیل و 

 کنیم.منزلت بسنده می

 النَّاسُ فَجَعَلَ لَبِنَةٍ مَوْضِعَ إِلَّا أَحْسَنَهَا وَ فَأَكْمَلَهَا دَاراً بَنَى كَرَجُلٍ اءِیالْأَنْبِ مَثَلُ وَ یمَثَلِ إِنَّمَا وَ»پیامبر گرامی اسالم فرمودند   

الفاظ نیز در  این حدیث نیز با این ،«نییالنَّبِ خَاتَمُ أَنَا وَ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ هَذِهِ وُضِعَتْ هَلَّا قُولُونَی وَ عْجَبُونَبِهَای وَ دْخُلُونَهَای

ةٍ فَجَعَلَ یأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِ تًا فَأَحْسَنَهُ وَیكَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَ یاءِ مِنْ قَبْلِیمَثَلَ الْأَنْبِ وَ یإِنَّ مَثَلِ»حدیثی آمده   کتب

مثل من و مثل ) یعنی «. نَییقَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِ قُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُیعْجَبُونَ لَهُ وَیطُوفُونَ بِهِ وَیالنَّاسُ 

زیبا و کامل بسازد اما آجرِ یک گوشۀ آن را کار نگذارد؛ مردمی  ایاست که شخصی خانه این پیامبران قبل از من مانند

گوشه کار گذاشته  این گویند چرا آجریکند و مشوند از همه جهت آن خانه نظرشان را جلب میکه وارد آن خانه می

 کنندۀ آن خانه است، من هم آخرین پیامبر الهی هستم که نبوت بهطور که آن آجر آخرین تکمیلنشده است همان

، ص 3؛ بخاری، صحیح بخاری، ج 441، ص 1ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب&، ج ) ختم شده است(وسیلۀ من

 (.4434، ح 1196، ص 3صحیح مسلم، ج ، نیشابوری، 4545؛ ح134



 بررسی خاتمیت در دین اسالم و مسیحیت  422

 

 

رفتند، امام علی$ درخواست کرد که در رکاب می کاز مسلمانان به غزوۀ تبو ایکه رسول اکرم# با عدّههنگامی

موقع به گریه افتاد و گفت  دوست دارم که  این پیامبر# شرکت کند. رسول گرامی# فرمودند  نه، علی$ در

«. یّبعد یالنب أنّه إلّا موسى، من هارون بمنزلة یمنّ تكون أن ترضى أما»ی# فرمودند  خدمت شما باشم. پیامبر گرام

 اینکه بعد از من پیامبری نخواهد آمد(. آیا راضی نیستی که نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی باشی جز) یعنی 

، ح 416، ص 15صحیح ابن حبان، ج ؛ ابن حیان، 3434، ح 311، ص 1و ج  3631، ح 463، ص 1سنن نسایی، ج )

از  ای؛ عده4363، ح1316، ص3؛ نیشابوری، صحیح مسلم، ج 464، ح 116، ص 1؛ طیالسی، مسند طیالسی، ج 4941

حدیث، حدیث  (. این413، ص 4؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج 459علما، مجموعه نفیسه فی تاریخ االئمه&، ص 

باشد. بنابراین با توجه به نص صریح قرآن و روایات برای مسلمانان جای شکی ن میمنزلت و از احادیث متواتر مسلمانا

ماند که رسول اکرم#، خاتم پیامبران و دین اسالم، آخرین دین الهی است که توسط هیچ دین دیگری نسخ باقی نمی

 شد.  نخواهد
 

 تی. فلسفۀ خامت5

ها با ست و چرا نبوتین معنا كه علّت ختم نبوت چیه اا راز آن است بیت، فلسفه یاز مسائل مهم در مبحث خاتم

اینجا به بیان و توضیح  افت؟ در پاسخ، نظرات متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده که دریان یامبر اكرم# پایآمدن پ

 اند از شود که به ترتیب عبارتها پرداخته میترین آنمهم

 ( جود عالمان.4ها؛ انسان( رشد و بلوغ فکری 4( جامعیت دین اسالم؛ 1

 

 جامعیت دین اسالم .1.1

داند، ادعای جامع بودن نیز دارد معنا که دین و آئینی که خود را خاتم می این جامعیت و خاتمیت دو امر متالزمند به

 کند. و از طرفی دینی که ادعای جامع بودن داشته باشد، خود را نیز به عنوان دین خاتم معرفی می
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 توان اثبات کرد  ین اسالم را از سه طریق میجامعیت د

 الف( آیات و روایاتی که داللت دارند، تبیان و تفصیل هر چیزی در قرآن آمده است؛

 کنند؛ب( آیات و روایاتی که اسالم را دین جهانی معرفی می

 (.46ایازی، جامعیت قرآن، ص  ر.ک  ) داندکه قرآن و دستوراتش را جاودانی و کامل می و روایاتی ج( آیات

  

 کنندۀ همۀ امورقرآن بیان .1.1.1

 .(میازى را در كتاب فروگذار نكردهیچچیما ه) (. یعنی 43 /انعام) <ءٍیالْكِتابِ مِنْ شَ یما فَرَّطْنا فِ>. 1

 كه را كتاب نیا و) (. یعنی 39نحل، ) <نَیلِلْمُسْلِمِ َبُشْرى و رَحْمَة وَ هُدىً وَ ءٍیلِكُلِّشَ اناًیتِبْ الْكِتابَ كَیعَلَ نَزَّلْنا وَ>. 4

 . (میكرد نازل تو بر است، بشارتگرى و رحمت و رهنمود مسلمانان براى و است زىیچ هر روشنگر

یوسف، ) <ؤْمِنُونی لِقَوْمٍ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍیكُلِّشَ لَیتَفْصِ وَ هِیدَی نَیبَ یالَّذِ قَیتَصْدِ وَلكِنْ فْتَرىی ثاًیحَدِ كانَ ما>. 4

از آن  شیپ كه است[ ىیهاازكتاب] آنچه قیتصد بلكه باشد، شده ساخته دروغ به كه ستین سخنى) (. یعنی 111

 آورند رهنمود و رحمتى است(.مان مىیز است و براى مردمى كه ایبوده و روشنگر هر چ

 یهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِیئاً تَحْتَاجُ إِلَیشَ دَعْی لَمْ ـ تَعَالى وَ تَبَارَكَ ـ اللَّهَ إِنَ»ایشان فرمودند   از امام باقر$ نقل شده که

 مَنْ تَعَدّى عَلىجَعَلَ  هِ، وَیدُلُّ عَلَیلًا یهِ دَلِیجَعَلَ عَلَ ءٍ حَدّاً، وَیجَعَلَ لِكُلِّ شَ ه و آله، وَینَهُ لِرَسُولِهِ صلى اهلل علیَبَ كِتَابِهِ، و

خداوند تبارک و تعالی چیزی را که بشر به آن احتیاج دارد، فرو گذار نکرده مگر آنکه آن را در ) « ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً

کتاب خود فرو فرستاده و پیامبر آن را بیان کرده و برای هر چیزی مرزی قرار داده است و برای هر مرزی راهنمایی 

 ،1 ج ،صافى در شرح كافى ،نىیقزو) مرز تجاوز کند، مقرراتی قرار داده است این سی که ازتعیین کرده و برای ک

 (.455 صی، شرح أصول الكاف یف یالكشف الواف ی،رازیف شیشر ؛344-344 صص

 کَءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَیكُلِّ شَ انَیتِبْ الْقُرْآنِ یفِ نْزَلَاَ  »ایشان فرموند کند کهاز امام صادق$ نقل می رازممُکلینی از 

خدا ) ،یعنی «هِیإِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِ ـ الْقُرْآنِ یقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِیعَ عَبْدٌ یسْتَطِیهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا یحْتَاجُ إِلَیئاً یاللَّهُ شَ
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نكه یاز دارند فرو نگذاشته، مگر ایزى از آنچه بندگان به آن نی، چز را آورده است، و به خدا سوگندیان هر چیدر قرآن ب

 کرد(کاش خداوند آن را در قرآن بیان می ایتواند بگوید  تا آنجا که کسی نمی ان كرده استیآن را براى مردمان ب

 (.31، ص 39؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 59 ص، 1جی، الكافکلینی، )

  

 ت اسالم  یهای جامعدیدگاه 

این آیات و روایات  های مختلف ازبرداشتآیات و روایات فراوانی پیرامون تبیان بودن و جامعیت قرآن بیان شده است؛  

قبل از  شود. امامیها پرداخته است که در ادامه به بیان آنهایی پیرامون جامعیت اسالم شده منجر به پیدایش دیدگاه

نیست که همۀ مسائل مربوط  این نکته را باید یادآور شد که منظور از جامعیت دین اسالم این هادیدگاه این پرداختن به

دیدگاه خط بطالنی بر روی کلیۀ علومی که  این ها با تمام جزئیات و یا اشاره در دین بیان شده است و بابه زندگی انسان

همۀ نیازهای ما را شیم و نباید توقع داشته باشیم دین ها به کمک عقل خود قادر به دستیابی به آن هستند، بکانسان

هدف از هیچ تالشی  این ها باشد که دین برایهدایت و سعادت انسانپاسخگو باشد، بلکه توقع ما از دین باید در جهت 

 شود.می دریغ نکرده؛ منظور از سعادت، سعادت اخروی به تنهایی نیست بلکه شامل سعادت دنیویی نیز

 

   دیدگاه حداکثری (الف

عت و ...( ذكر شده یق جهان و علوم طبیعقاید، اخالق، احکام شرع و تمام حقا) زیبعضی معتقدند كه در قرآن همه چ 

است؛ به این ترتیب جامعیت دین به این است که در آن همه چیز بیان شده و چیزی را فروگذار نکرده است. از 

اند كه معتقدند خداوند در قرآن هر علمی را و هر آنچه را مردم کثیر و غزالی بودهطرفداران این دیدگاه ابن مسعود، ابن 

م، یر قرآن كریر، تفسیابن كث ) ازمندند نازل كرده استیز به آن نیشت و عالم رستاخین و معیای خود و دیدر كارهای دن

 (. 44؛ غزالی، جواهر القرآن، فصل پنجم، ص 516، ص3ج
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 تمام جامع آسمانى، كتاب نیا كه است نیا قرآن مهم اریبس هاىژگىیو از كىیکند  ان میصاحب تفسیر کوثر نیز بی

پیدا کرده  دست آن بهبه االن  تا بشر كه علومى چهآید که آیات این مطلب به دست می؛ و از ظاهر است معارف و علوم

 (.195-194 صص ،4 ج كوثر،جعفری،  ) قرآن ذکر شده است دری پیدا نکرده، دسترسبه آن  هنوز كه علومى چه و

 

 ( دیدگاه حداقلی ب

عقاید، اخالق و احكام شرعی( ) نییده هستند كه قرآن تنها حاوی مسائل مربوط به امور دین عقیگر بر ایبرخی د

 رابطه چیزی را فروگذار نکرده و همه را بیان کرده، بنابراین اسالم، جامع امور دینی است.  این باشد و درمی

ان یا به طور واضح بینی است فروگذار نكرده، یكند قرآن آنچه را که مربوط به امور دان مییقرطبی در تفسیر خود ب

قرطبی، ) اس ارجاع دادیا قیان آن را به رسول اكرم#، اجماع و یاجمال( ب) ا به صورت اجمال كه در صورتیكرده و 

 (.346، ص4جامع االحكام، ج 

ر، ج یابن جوزی، زاد المس) باشدینی میت قرآن مربوط به امور دیکند که جامعخود بیان میر یز در تفسیابن جوزی ن

دارند که قرآن هر آنچه را که مربوط به امور دینی است یا به طور صریح و واضح (. همچنین علما بیان می313، ص 4

 (.513 ص ،4 جهمان، ) بیان کرده و یا آن را به کالم رسول خدا# و اجماع مسلمین حواله داده است

نی و ینی است و علوم را به دیز در امور دیانگر همه چیگوید  از نظر برخی، قرآن بب مییح الغیفخر رازی در مفات 

نكه مشتمل بر علوم یه ندارد و خداوند قرآن را جهت این آیبه ا ینی ربطیردیكنند و معتقدند علوم غم مییر دینی تقسیغ

 (.453، ص 46همان، ج ) ستینی مورد توجه و التفات قرآن نیردیو علوم غ كندش میینی است ستاید

ها را یا باشد و آنکند، قرآن در مقام بیان هر امر مشکل است که مربوط به امور دینی میطوسی در التبیان بیان می

طوسی، ) کرده استبه نص بیان کرده و یا به سخنان پیامبر#، امامان&، اجماع امت و عقل و استدالل حواله 

 (.43، ص 13؛ ترجمه مجمع البیان، ج 313، ص 4التبیان، ج 
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است که هر آنچه بشر به آن رسیده یا  این کند که برخی ادعاها افراطی است و آنمحمد هادی معرفت نیز بیان می

 این در قرآن هست در حالی کهاش ها در قرآن بوده یا ریشهاین های علمی، فنی، فرهنگی و ... تمامرسد، از دستاوردمی

اینگونه مطالب نیست؛ مقصود از جامعیت و کمال، جامعیت در شئون دینی  اساس است و قرآن اساساً جایادعایی بی

اصوالً وفروعاً( یعنی آنچه در رابطه با اصول معارف است و آنچه در رابطه با بیان احکام و تشریعات هست، به طور ) است

نیست  این های آن در قرآن موجود است، همین است و بس. شأن قرآن و دینح است و اساس و پایهکامل در دین مطر

های خرد بشر است دخالت کند زیرا خداوند به انسان عقل، خرد و اندیشه داده است، که در اموری که مربوط به یافته

وظیفۀ شارع نیست. وظیفۀ آن،  . اینکمک بگیرد معنا ندارد بگوییم انسان برای پی بردن به فالن قانون ریاضی از شارع

جهان احساس خوشبختی کند  این هایی است تا انسان را سعادتمند کند و آن را طوری راهنمایی کند که درطرحِ برنامه

(. 4-5، صص 4ر.ک   میرمحمدی و معرفت، نامه مفید، شماره ) باشد برای خوشبخت بودن در جهان دیگر ایتا مقدمه

 اهلل معرفت معتقد است که اسالم جامع امور دینی است و کاری به علوم غیر دینی ندارد.تآی

  

 ( دیدگاه اعتدالی ج

عقیده هستند که قرآن عالوه بر معارف دینی، جهت سعادت و هدایت به علوم غیر دینی نیز توجه  این برخی دیگر بر

علوم دانست تا پاسخگوی همۀ مسائل و مشکالت ما باشد. مکارم  المعارفی از کلیهداشته است اما نباید دین را دائرة

سازی است و برای تکامل فرد و جامعه در همۀ کند  از آنجا که قرآن یک کتاب تربیت و انسانشیرازی بیان می

داند، بیان راه الزم است ب این های معنوی و مادی نازل شده است، بنابراین آن چیزهایی را که انسان برای پیمودنجنبه

 المعارفی بزرگ باشد که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک و اینکه قرآن دائرة کرده، نه

ها های توحیدی و تربیتی اشاره به علوم و دانششناسی و ... در آن بیان شده باشد. هرچند گاهی اوقات به مناسبتگیاه

 زمینه کوتاهی نکرده است  این سازی است و دریی از نزول قرآن مسألۀ انسانحال هدف نها این داشته است ولی با

 (.441-444، صص 11مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ) 
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ها کند که جامعیت اسالم در همۀ زمینههر سه دیدگاه معتقد به جامعیت دین اسالم هستند، اما دیدگاه اول بیان می

کند دیدگاه دوم معتقد به جامعیت اسالم در زمینۀ علوم دینی و دیدگاه سوم بیان می است اعم از علوم دینی و غیردینی؛

 که عالوه بر علوم دینی به علوم دیگر نیز اشاراتی در دین شده است. 

کتاب آسمانی به امور مختلفی  این دهد کهدر تأیید دیدگاه اعتدالی باید گفت نگاهی به آیات قرآن کریم نشان می

حدید، ) (؛11-14اعلی، ) (، توجه به آخرت 54ابراهیم، ) (؛44نحل، ) ه است. از جمله توحید و پرستش خداوند توجه داشت

 (، دستورات عبادی 143نساء، ) (؛ صلح و همزیستی33هود، ) (، اصالح جامعه 45حدید، ) (، اقامۀ قسط 1حجرات، ) (؛45

 (434بقره، ) (، دستورهای اقتصادی تجاری و حقوقی 14-11حجرات، ) (، دستورات اخالقی 134بقره، ) (؛34بقره، )

 (. 46انفال،) (، دستورات سیاسی نظامی 415بقره، )

مطالب را به طور کلی بیان کرده است نه به صورت جزئی و با تمام توضیحات،  این باید توجه داشت که قرآن کریم

امور در قرآن شناخت  این مختلف هستند. هدف از بیانها به کمک عقل خود قادر به کشف جزئیات علوم و معارف انسان

باشد. البته نباید فراموش کرد که توجه به امور ذکر شده در قرآن و عمل خدا، تقرب و نزدیکی به او و سعادت اخروی می

 ها نقش موثری دارد.ها در بهبود زندگی دنیایی انسانکردن به آن
 

 جهانی بودن اسالم  .2.1.1

داند که از کامل بودن و جامع دیگر جامعیت اسالم جهانی بودن آن است، دینی دعوت خود را جهانی میاز دالیل 

ن الهى ین آئیات ایا منطقۀ خاصى، از ضرورین اسالم و عدم اختصاص آن به قوم یبودنش مطمئن باشد. جهانى بودن د

ى یایم همگانى بوده و محدود به منطقۀ جغرافدانند كه دعوت اسالمان به آن ندارند، مىیاست و حتى كسانى هم كه ا

  (.441، ص 4-1، ج 1441مصباح یزدی، ) خاصى نیست

ها کفّار، مشرکین و اهل کتاب به معارف حق دعوت های قرآنی که در بسیاری از آنتوان از خطابمطلب را می این

پرستان، افرادی از یهودیان و از بت ایارند که عدهآیات قرآن شواهد تاریخی نیز وجود داند، استنباط کرد. عالوه بر شده
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طباطبایی، ) توان نام بردمسیحیان به اسالم روی آوردند  از جمله سلمان فارسی، صهیب رومی و بالل حبشی را می

حبشه و ایشان به پادشاهان  های(. همچنین گفتگوهای پیامبراکرم# با مسیحیان و نامه44-44قرآن در اسالم، ص 

اسالم( همگی گواه جهانی بودن دین ) ها به دین حقروم و فارس و دعوت آنهای ای قبایل و همچنین امپراتوریرؤس

، 1436آزار شیرازی، ؛ و بی131-131، صص (1فصل ) جزءاول، ب الرسولیمكات، احمدی میانجیر.ک  ) اسالم است

 .(114-144، صص 1431؛ و طاهری آکردی، 313-336صص 

 شود.ها پرداخته میزمینه به بیان برخی از آن این آیات در فراوانیبا توجه به 

 شوند اسالم است به چند دسته تقسیم میانگر جهانى بودن یب ی کهاتیآ

 (161؛ انبیا، 1؛ فرقان، 41؛ تکویر، 54قلم، ) داندمى« انیجهان»را براى  و پیامبر# اتى كه قرآنیآ الف(

را براى  #امبریرسالت پو  خطاب كرده است« ها الناسیا ای»و « ا بنى آدمی»ر یها را با تعبانسان ۀاتى كه همیآ ب(

 (.163یونس، ؛ 113نساء، ؛ 116نساء،؛ 41ه، بقر؛ 41 اعراف،) داندهمه مردم مى

 (.15مائده، ) پ( آیاتی که اهل کتاب را مخاطب قرار داده است

 (.49، األحقاف) داندمىان را مخاطب قرآن یاتى كه جنیآ ت(

 یعنی ..«. . وَ عَامَّةً َالْإِنْسِ و الْجِنِّ إِلَى# ً مُحَمَّدا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ َاللَّهُ أَرْسَل»از امام باقر$ روایت شده که فرمود  

ج  ق،1364مجلسی،؛ 446، ص 1ابن بابویه، ج) خداوند تبارک و تعالی محمد# را به سوی عموم جن و انس فرستاد(،)

 (.441، ص 3ق، ج 1315؛ عروسی حویزی، 54، ص 11

اى مردم من حجّت خدا بر همۀ أهل آسمان و ) در حدیثی از امام باقر$ نقل است که پیامبر اسالم# فرمودند 

، 1طبرسی، احتجاج، ج ) كافر است(ت یجاهل د كند، همچون كفر دورانین مورد تردین هستم، پس هر كس در ایزم

 (.133، ص 13ق، ج 1363؛ نوری، 46ص

 اختصاص بدون وها زمان و اعصارۀ هم در هاانسانی همۀ برا# اكرم ینب یرهبرو  رسالتو روایات  اتیآ نیدرا

دین اسالم که ادعای حقانیت و خاتمیت دارد، دعوت خود را نیز منحصر به  .است شدهبیان  خاصو مردمی  گروه به
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کوشد. عالوه بر پیامبر اکرم# که داند و همواره در راه گسترش آن میجغرافیایی خاص نمیمخاطبان خاص و منطقۀ 

ها را به دین اسالم دعوت هایی به پادشاهان، رؤسای قبایل و غیره آنراه تالش کردند و با فرستادن نامه این در

 به دین حق بودند. رسول اکرم# فرمودند دار دعوت عموم مردم ایشان عهده کردند، امامان و عالمان نیز بعد ازمی

كشف األسرار  جزائری،) علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیل هستند(.) یعنی  «.لَیإِسْرَائِ یاءِ بَنِیكَأَنْبِ یعُلَمَاءَ أُمَّتِ أَنَ»

(. بنابراین وظایفی که بر عهدۀ پیامبر اسالم است، از جمله دعوت عامۀ مردم به دین 144، ص 1شرح اإلستبصار، ج یف

 (.46آزار شیرازی، قرآن و تبلیغ، صبی ) ها نیز خواهد بوداسالم، بر عهدۀ جانشینان و نمایندگان آن
 

 جاودانگی اسالم .3.1.1

آن است زیرا اگر دلیلی اثبات کرد اسالم و تعالیمش برای همیشه برای جاودانگی اسالم از دالیل دیگر جامعیت 

شود را بیان کند، در غیر این ها کافی است، باید آنچه به هدایت و سعادت انسان مربوط میهدایت و سعادت انسان

های دین اسالم جاودانه ترتیب یکی دیگر از ویژگی این آید. بهصورت احتیاج به دین و تعالیم واالی دینی دیگر الزم می

دهد. در اسالم ها در طول اعصار تا به قیامت ارائه میمعنا که بهترین برنامه را برای تمام انسان این بودن آن است به

 شود.می اینجا به برخی از آنها اشاره توان یافت که درآیات و روایات فراوانی مبنی بر جاودانگی دین و شریعت اسالم می

او ) (. یعنی 44توبه، ) <نِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَیظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ الْحَقِّ لِیوَ دِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى یوَ الَّذِهُ>آیۀ 

کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین راست و درست فرستاد تا آن را به هرچه دین است پیروز گرداند، هرچند 

ش بر تمامی احكام و دیعقابا کلیۀ  اسالم نیدخوش نداشته باشند(. این آیه داللت بر غلبه و پیروزی اسالم مشرکان 

 (. 449، ص 9؛ طباطبایی، ترجمه المیزان، ج 416، ص 1مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ) ادیان آسمانی دارد

است و هیچ چیز موجب ابطال یا تغییر آن دارد که اسالم دین حق صاحب تفسیر المنیر ذیل آیۀ شریفه بیان می

مطلب اکراه داشته  این دین را بر تمامی ادیان پیروز خواهد کرد، اگر چه مشرکان از اظهار این نخواهد شد و خداوند

 (.135 ص ،16 ج المنهج، و عةیالشر و دةیالعق یف ریالمنزحیلی، ) باشند
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هم یالنص على األئمة اإلثنی عشر عل یبحرانی، اإلنصاف ف) خواهد بودبرپا  امتیتا ق نین دیرسول خدا# فرمود  ا

  (.444السالم، ص 

امبر و یایشان نبىّ و پاست و بعد از  امتیكننده و فرستاده شده برای بشر تا روز قتیامبر اکرم# هدایدر احادیثی پ

 شود.شریعتی نازل نمى

 مرا دیعقا خواهمیمایشان گفتند   رفتند به دهم امام $النقى على اماموقتی نزد  $حسنى میعبدالعظ حضرت

از آن شروع به گفتن عقاید خود  بعد ،نمایید حیتصحدر صورت اشتباه  و دیفرمائبود تأیید  حیصح اگر كه كنم عرض

 بَعْدَهُ ینَ فَلَا نَبِییرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِوَ إِنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ »،است نیا امدهیعق كهپیامبر# و گفتند  نبوّت بهند دیرس تاکردند 

 تا بود نخواهد او از بعد امبرىیپ پس) ، یعنی «امَةیوْمِ الْقِیعَةَ بَعْدَهَا إِلَى یعَتَهُ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ فَلَا شَرِیامَةِ وَ إِنَّ شَرِیوْمِ الْقِی إِلَى

. (امتیق روز تا آمد نخواهد آن از بعد نىید و عتیشر كه است عیشرا و انیاد نیآخر او نید و عتیشر نكهیا و امتیق روز

ن خدا است كه براى بندگانش ین، دین دیخدا اایشان را تایید کرده و فرمودند  اى أبوالقاسم به  در آخر امام سخن

 .(443-436ص صی، األمال، صدوق) ده استیپسند

و حرام  امتیشه حالل است تا روز قیفرمودند كه  حالل محمد#، همامام جعفر صادق$ دربارۀ حالل و حرام 

 (.411، ص 1اء، ج یتحفة األول ،کلینی) آوردر آن نمىیعتى غیباشد و شرر آن نمىیو غ امتیاو، حرام است تا روز ق

 
 رشد و بلوغ عقلی برش. 4.1.1

افت یر خود دریمس یك نقشۀ كلی برایتوانستند ل عدم بلوغ و رشد فکری نمییها به دلن انسانیشیهای پدر دوره

ی شوند و در ین الزم بود مرحله به مرحله و منزل به منزل راهنمایکنند و با كمک آن نقشه راه خود را ادامه دهند، بنابرا

كرند تا نقشه دا یی را پین توانایها ات و بعد از آن انسانیی كنند، اما در دوران خاتمیها را راهنمانه افرادی آنین زمیا

ر.ک  مطهری، وحی و نبوت، ) واسطۀ وجود علما و فقها راه درست را در پیش بگیرند افت كنند و بهیكلی و جامع را در

 (. 33-34صص 
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 وجود عاملان .1.1.1

ت یکنند. علما در عصر خاتمامبر اقدام مییراث پیغ مین افرادی هستند كه در جامعه اسالمی به حفظ و تبلیعالمان د

ق یات زمانی و مكانی تطبیط و مقتضیات را با شرایط زمان و مكان، آن كلیا شناخت اصول كلی اسالم و شناخت شراب

 (.33همان، ص ) ندیگون عمل اجتهاد مییکنند كه به ادهند و حكم خداوند را استخراج و استنباط میمی

ن یای فكر دیاقبال الهوری، اح) كندمعرفی میروی محركۀ اسالم یاقبال الهوری متفكر بزرگ اسالمی اجتهاد را ن

كند كه اصول اسالم ثابت و تغیرناپذیر ان مییلسوف بزرگ اسالمی در كتاب شفا بینا فی(. و بوعلی س149در اسالم، ص 

ب ضرورت دارد كه در هر عصر و زمانی افرادی متخصص و كارشناس ین ترتیر، به ایاست اما فروعات آن نامحدود و متغ

نا یس یابوعل) ق دهندید تطبیآوجود می ری كه در هر زمان بهیوجود داشته باشند تا اصول اسالمی را با مسائل متغ واقعی

 (.136، ص 1ازهای زمان، ج یبه نقل از مطهری، اسالم و ن

 آید که حضرت محمد# آخرین پیامبر آسمانی در زمین است و بامطلب به دست می این از مجموع آنچه گفته شد

ایشان پروندۀ نبوت در دو شکل آن یعنی تبلیغی و تشریعی مطلقاً بسته شده و دیگر پیامبر و دینی از طرف  بعثت و رحلت

 ها ظهور نخواهد کرد.خداوند برای هدایت انسان

 

 . خامتیت در مسیحت6

یافتن جریان نبوت با ظهور دارد، تصور پایان  امروزه هر مسیحی به آن ایمان های مهم و اساسی کلیسا کهاز آموزه

ها است، صلح همیشگی بین خدا عیسی مسیح$ است به طوری که آنان معتقدند، با آمدن مسیح$ که منجی انسان

(. 144ر.ک  علی الشیخ، تولدی نو، ترجمۀ امیر سعید سعدی، ص ) و خلق برقرار شد و عهد بین آن دو نیز به اتمام رسید

صاحب شریعت جدید( بعد ) باشد. بنابراین آمدن پیامبرانین و آخرین تعالیم و شریعت میتریایشان کامل همچنین تعالیم

 (.445ر.ک  ماسون، قرآن و کتاب مقدس، ترجمۀ فاطمه تهامی، ص ) معنا خواهد بوداز مسیح$ بی

  اثبات خامتیت عیسی مسیح$ از سوی مسیحیان 
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موضوع تحریف در عهدین به آیاتی از عهد عتیق و مسیحیان برای اثبات خاتمیت عیسی مسیح بدون لحاظ کردن 

 شود میها پرداخته کنند که به بیان و شرح آنعهد جدید استناد می

هایی که در عهد عتیق دربارۀ ظهور مسیحا است، اشاره به ظهور عیسی مسیح$ دارد و گوییپیشالف( عهد عتیق  

اسرائیل بوده که در کتب انبیای بنی اسرائیل به ظهور او باورند که عیسی$ همان مسیحای بنی  این مسیحیان بر

 این اند و بر تخت سلطنت داود تا به ابد خواهد نشست و اساساً آنچه سبب اعتبار مسیحیت شده تحققبشارت داده

؛ 415-411ر.ک  کلباسی اشتری، مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس، صص ) ی عهد عتیق بودهاها و بشارتگوییپیش

؛ پترسن، عهد جدید، ترجمۀ 411؛ ر.ک  تاریخ جامع ادیان، ص 441-444ر.ک  توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، صص 

 (.44-44صباغ، صص 

در کتاب اشعیای نبی ذکر شده  فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، او بر ما سلطنت خواهد کرد. 

جاودانی و سرور سالمتی خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داود خواهد نشست و بر  نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر

 سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد و حکومتش بر اساس عدل و انصاف خواهد بود، خداوند متعال چنین اراده کرده و

 (.4-9/1اشعیا  ) را انجام خواهد داد این

رسد. در کتاب دانیال آمده  برای قومت و شهر مقدس هفتاد ه کمال میها با مسیح$ بدر عهد عتیق آمده که نبوت

ها تکمیل یافته عدالت ها از بین برود. کفاره گناهان داده شود و نبوتهفته طول خواهد کشید تا عصیان و شرارت

 (.43، 9دانیال  ) جاودانی برقرار گردد، جهت مسح نمودن قدس االقدس

های مختلف عهد جدید محتوای رساله به عبرانیان به مسألۀ خاتمیت پرداخته و حاوی از میان بخش ب( عهد جدید 

باشد، و اینکه عیسی آخرین حلقۀ اتصال بین خدا و بشر می اندیشۀ مطلق بودن و خاتم بودن دین مسیحیت است و

 (.341ویور، ص ) کندموضوع تصریح می این نویسندۀ کتاب درآمدی به مسیحیت بر

ه به عبرانیان آمده شریعت موسی برای رستگاری انسان کافی نیست و شریعت موسی$ هیچ کسی یا در رسال 

جای آن را گرفته و آن عیسی مسیح$ است، کسی که  ترتیب امید بهتری این رسانید، بههیچ چیزی را به کمال نمی
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ان هرگز نخورد. اما در مورد مسیح$، خدا در مورد او قسم خورده که همیشه کاهن باشد. سوگندی که برای سایر کاهن

 این آمده است که خداوند قسم خورده و تغییر اراده نخواهد داد، که مسیح$ تا به ابد کاهن هست. بنابراین بر اساس

عهد و پیمان جدید و بهتر را برای همیشه تضمین کند. از آنجا که عیسی$  این تواند موفقیتقسم خدا، مسیح$ می

وسیلۀ او  باشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است همۀ کسانی را که بهاست، برای همیشه کاهن میتا ابد زنده 

آیند به طور کامل نجات بدهد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای مسیحیان وساطت به حضور خدا می

ایشان را از مواردی چون عالوه بر مطالب گفته شده خاتمیت  (. و نیز ادعا دارند1  16؛ 11-44   1عبرانیان، ) کندمی

های شیطان جایگاه و شأن عیسی مسیح$ می توان استنباط کرد و اینکه او شخصی است که توانست بر وسوسه

؛ 13، 9عبرانیان   ) گناه، پیشواست(، معصوم، بی9-14، 1؛ مرقس  1-14، 3؛ لوقا  1-11، 3ر.ک  متی  ) پیروز شود

 (، موسی3-4، 1عبرانیان  ) (، فرشتگان1-4، 1عبرانیان  ) (، برتر از پیغمبران41-44، 4؛ اول پطرس  15، 3انیان  عبر

( و کسی است که خداوند 14، 3یوحنا  ) (، نور جهان است1-4، 5عبرانیان  ) و کاهن اعظم می باشد (.4-4، 4عبرانیان  )

(. 31-33، 14یوحنا  ) (، داور و شاهد اعمال در دنیا و آخرت است13-13، 3یوحنا  ) دهدبه صحت سخنانش گواهی می

(. 19  1و1، 4؛ عبرانیان  4، 13؛ یوحنا  19، 16عبرانیان  ) باشدترین و تنها راه رسیدن به خدا میهمچنین مطمئن

ایشان مهر (. که قیام و رستاخیز 44، 14 -13، 9؛ عبرانیان  14-19، 5ر.ک  رومیان  ) مهمترین عامل نجات است

ر.ک  میلر، تاریخ کلیسای قدیم، ) (46، 43؛ متی   4-4، 1اعمال رسوالن  ) باشدتأییدی بر همۀ گفتارها و اعمالشان می

 (.44-43صص 

 

 . دالیل ادعائی مسیحیت در خامتیت دین مسیح$ 7

 اند از داند، عبارتمهمترین عواملی را که کلیسا دال بر خاتمیت دین مسیحیت می

 بودن تعالیم و شریعت عیسی مسیح$؛کامل  .1

 وجود رسوالن عیسی مسیح$ بعد از ایشان؛ .4
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 شود.میها پرداخته ادامه به بیان و توضیح آن وجود کلیسا بعد از عیسی مسیح$ که در .4

  

 کامل بودن تعالیم و رشیعت عیسی مسیح$ .1.2

 توان رضایت خداوند را جلب کرد.ها میشریعت به معنای آداب، اعمال، قوانین و مقرراتی است که با اجرای آن

شوند کماالت بالقوۀ انسان به (. تکالیف الهی و احکام شرعی باعث می16هوردرن، راهنمای الهیات پروتستان، ص)

 (. 464علی الشیخ، تولدی نو، ص ) اعمال به باالترین درجات کمال رسید این فعلیت برسد و به واسطۀ

آید که وی هرگز قصد ابطال احکام و های عیسی مسیح$ نیز در اناجیل همنوا بر میهمسیحیان معتقدند که از گفت

ها را تکمیل کرده، در واقع نقش اصلی او اصالح ها، آنتعالیم پیامبران گذشته را نداشته است بلکه ضمن عمل به آن

شناسی تطبیقی، کدارنات تیواری، دین) دهایی بود که در طول زمان آن را فرا گرفته بوکردن دین یهود از زواید و پیرایه

های انبیا را ابطال ام تا تورات و نوشتهفکر نکنید که من آمده) (. در انجیل متی از عیسی مسیح$ نقل شده 154ص 

ام تا ابطال کنم، بلکه تا به کمال برسانم یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نمایم نیامده

از تورات از بین نخواهد رفت تا همۀ آن به انجام برسد پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را  اینقطه

بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پست ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس 

 (. 11-5،46متی  ) آسمان بزرگ خوانده خواهد شد شریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی

و نیز معتقدند عیسی مسیح$ وارث یک دین کامل با نظام اعتقادی، اخالقی و احکام شرعی و حقوقی بود و 

هایی را هایی از آن افراط کردند و بخشکرد؛ اما از آنجا که عالمان دین در جنبهخودش را مأمور تکمیل آن معرفی می

از جمله اخالقیات تأکید بیشتری  های فراموش شدهسپردند، آن حضرت در فرایند اصالحی خویش بر جنبه به فراموشی

کردند و اصرار جهت است که عالمان یهود در آن زمان تنها به فقه و ظاهر شریعت عمل می این ورزید. این تأکید بهمی

ترتیب عیسی  این عنویات را فرموش کرده بودند بهزیادی بر انجام آداب و رسوم دینی داشتند، اما اخالقات و م

بخش  این اند، و نادیده گرفتنداشت که اصل دین همان چیزی است که علمای یهود آن را رها کردهمسیح$ بیان می
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 به معنای نادیده گرفتن احکام و شعائر دینی نیست در این شود دین اثر واقعی خود را از دست بدهد، البتهباعث می

عدالت، رحمت، و صداقت( و در عین حال از انجام سایر ) ها را انجام دهیداین فرماید  بایدمی 44آیۀ  44انجیل متی باب 

 (. 31و  43و 41ر.ک  سلیمانی اردستانی، مسیحیت، صص ) احکام نیز غفلت نکنید

اعتقاد دارند عهد  ترتیب شریعت حضرت عیسی$ اصالح شدۀ شریعت حضرت موسی$ است و مسیحیان این به

ر.ک  دنیز ماسون، قرآن و کتاب مقدس، ترجمۀ فاطمه تهامی، ص ) باشدجدید ادامه، تکمیل و اتمام عهد عتیق می

445 .) 

 

 وجود رسوالن بعد از عیسی مسیح$. 2.2

وی عیسی مسیح$ در آغاز رسالت خود افرادی را از میان پیروانش انتخاب کرد تا به تبلیغ و نشر دعوت او به 

 معروف به پطرس(، اندریاس) ها عبارتند از  شمعونهای آن(. نام14-14، 4لوقا  ) کمک کنند و آنان را رسول نامید

پسر ) معروف به فدایی (، یهودا ) پسر حلفی(، شمعون) برادر شمعون(، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، برتولما، متی، توما، یعقوب)

(. یهودا مدتی بعد 13-14، 4؛ لوقا  1-3، 16متی   ) ر به عیسی خیانت کرد(کسی که در آخ) یعقوب (، یهودا اسخریوطی

اعمال رسوالن  ) رسدمی 14ها به کند. و باز تعداد آنمیرد و یازده رسول، متیاس را به جای او انتخاب میاز خیانتش می

دیوانگان بیرون کنند و بیماران را شفا بدهند و به ها قدرت و اقتدار داد تا ارواح پلید را از وجود (. عیسی به آن44-41، 1

(، عیسی 1-14، 4؛ مرقس  1-4، 9لوقا  ) ها دستور داد تا بروند و فرا رسیدن ملکوت خدا را به مردم اعالم کنندآن

 سخن، این فرستم بعد از گفتنگوید  همان طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میمسیح$ خطاب به رسوالنش می

شود و آنانی را که نبخشید ها دمید و گفت  روح القدس را بیابید، گناهانی که شما ببخشید، بخشیده میعیسی$ بر آن

ترتیب دستورات الزم به وسیلۀ روح القدس به رسوالن برگزیده داده  این (. به41-46، 44یوحنا  ) بخشیده نخواهد شد

(. تأیید، تعلیم، 4-9، 1ر.ک  اعمال  ) ه و کلیسای مسیح را بنا کردندشده و با هدایت روح القدس، رسوالن قدرت یافت

 ( خود دلیلی بر حجیت و صدق گفتارهایشان بود. 44، 13یوحنا   ) ها توسط روح القدساختیارات و اعمال آن
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ا را مانند کالم خدا هها معتقد بودند و پیغام آنمسیحیان اولیه، رسوالن را به منزلۀ پیغمبران خدا دانسته و به نبوت آن

 (.415( رسالت حواریون، ص 4) رامیار، نبوت مسیحی) کردندقبول می

 کند. در انجیل متی آمده کهکند کسی که از رسوالنش اطاعت کند مزد و اجر دریافت میعیسی مسیح$ بیان می 

من را پذیرفته است. هرکس نبی را  ایشان فرمودند  هرکس که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و هرکه مرا بپذیرد، فرستنده

اینکه نبی است بپذیرد، اجر یک نبی را بدست خواهد آورد، یقین بدانید هرگاه کسی به یکی از کوچکترین  به خاطر

، 16متی  ) اینکه پیرو من است حتی یک جرئه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند پیروان من، به خاطر

34-36 .) 

برخوردار بود، چنانچه در انجیل متی آمده کلید حل و عقد امور  ایپطرس( از جایگاه ویژه) والن شمعوندر میان رس

گذارم تا هر دری را های ملکوت خدا را در اختیار تو میابتدا به وی سپرده شد. عیسی خطاب به پطرس فرمود  من کلید

ته و ممنوع شود و هر دری را بگشایی و هر امری را جایز که بر روی زمین ببندی و هر آنچه را منع کنی، در آسمان بس

 (. 13-19، 14متی  ) بدانی در آسمان نیز جایز دانسته خواهد شد

 

 $وجود کلیسا بعد از عیسی مسیح .3.2

 این باشد. بهمی« امت مسیحی»(، و به معنی جمهور مؤمنان به مسیح ek-klesia) واژۀ کلیسا از لفظ اکلیسیا

سلیمانی اردستانی، ) پردازند، نیست.شوند و به عبادت میا به معنی ساختمانی که مسیحیان در آن جمع میترتیب کلیس

(. نخستین کلیسا، کلیسای 41؛ میلر، مسیحیت چیست، ص 44درامدی بر الهیات تطبیقی اسالم و مسیحیت، ص 

 (. 154آریا، آشنایی با تاریخ ادیان، ص) بنای آن بوسیلۀ پطرس نهاده شدواتیکان روم است که نخستین سنگ

وی را به جانشینی در امور ظاهری و معنوی منصوب کرد و اجازۀ حل و عقد امور را به او داد. در  عیسی مسیح$

صخره کلیسای  این گویم که تو پطرس هستی و من بربه تو می»آمده عیسی$ خطاب به پطرس گفت   انجیل متی

(. بعد از رسوالن اختیارات به 13-19، 14متی  ) «های مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شدکنم و نیروخود را بنا می



 
 422  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

کلیسا واگذار شد. در انجیل متی آمده  اگر برادرت به تو بدی کند با او راجع به موضوع درخفا صحبت کن. اگر به سخن 

 و باشند. اگر باز به سخنان تو گوش نداداشخاص شاهد سخنان ت این نفر دیگر پیش او برو تا 4یا  4تو گوش نکرد با 

بار موضوع را با کلیسا در میان بگذار و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود، آنگاه کلیسا باید با  این

زمین باز شود وهر چه در او همچون یک بیگانه رفتار کند. مطمئن باشید که هر چه در زمین ببندید، در آسمان بسته می

(، به معنای جمیع مسیحیان 13-19، 14متی  ) (. کلیسا در مورد اول15-13، 13متی  ) شود(کنید، در آسمان هم باز می

ترتیب به نظر گردانندگان  این باشد، بهمشخصی می (، به معنای مسیحیان حوزۀ11-15، 13متی  ) و در مورد دوم

میلر، ) خود تشکیل مجمعی را بدهد و لفظ کلیسا را بر آن اطالق کند کلیسا، حضرت عیسی$ تصمیم داشت از پیروان

ترتیب اختیارات حل و عقد امور را ابتدا به رسوالن و سپس به کلیسای  این (. به33-35تاریخ کلیسای قدیم، صص 

 عمومی واگذار کرد. 

ها را تکمیل کرد و وتهای اصیل حضرت مسیح$ گردانندگان کلیسا معتقدند که عیسی همۀ نببرخالف وعده

ی قدرت روح وسیله صاحب کتاب و شریعت جدید( دیگری را پیشگویی نکرد بلکه فرمود خودش به) آمدن پیغمبر#

ر.ک  میلر، تاریخ کلیسای قدیم، ) القدس تا به ابد همراه شاگردانش که مؤسسین و پیشوایان کلیسا هستند، خواهد بود.!!

ترتیب بعد از عصر رسوالن وحی جدیدی  این (. و به161،آئین پروتستان، صلسلی دانستن ؛ ر.ک 31، 44-43ص

برنتل، آئین کاتولیک، ) پذیرفته نیست و کل وحی به رسوالن منتقل شد و آنچه رسوالن آموختند به کل کلیسا منتقل شد

است که پیغام  این (، و دیگر نیازی به پیامبر صاحب کتاب و شریعت جدیدی نیست. و وظیفۀ تمامی مسیحیان191ص 

مسیح را به  محبّتترتیب باید  این بیاورند، به ها را دعوت کنند تا به مسیح ایمانمسیح را به همۀ مردم برسانند و آن

وسیلۀ شفا بخشیدن بیماران، تعلیم دادن جاهالن و غذا دادن گرسنگان، نشان دهند. عیسی  همۀ نژادها و مذاهب، به

میلر، مسیحیت ) در خدمت مردم صرف کرد و اعضای کلیسای او نیز باید از او سرمشق بگیرندمسیح$ زندگی خود را 

  لسلی دانستن، آئین ؛ ر.ک114-113آئین کاتولیک، ترجمۀ حسن قنبری، صص ؛ ر.ک  برنتل، 43چیست؟ ص 
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توسط حضرت مسیح$ آید که به اعتقاد گردانندگان کلیسا (. البته از مطالب گفته شده برمی443-449پروتستان، 

 دانند.دیانت ختم شده است نه رسالت، چرا که آنان رسالت از آن کلیسا نیز می

طور که مالحظه شد قسمتی از مساله ی خاتمیت که در دین اسالم است مورد ادعای مسیحیت امروزی نیز همان

یک از ادیان مسیحیت و کدام می باشد حال این سؤال به ذهن می رسد که باالخره حق با پیروان کدام دین است و

 اسالم به راستی خاتم ادیان الهی است؟

دانست، بلکه به آید حضرت عیسی$ نه تنها خود را پیامبر خاتم نمیدر جواب باید گفت  اوالً آنچه از قرآن برمی

 ( که البته در اناجیل حاضر آن تحریف شده است؛ 4صف، ) آمدن پیامبر اسالم نیز بشارت داده است

نیا ًمسیحیان به این حقیقت معترفند که اناجیل موجود نوشتۀ خود عیسی مسیح$ نیست، بلکه سخنان عیسی ثا

پترسن، عهد جدید کتاب مقدس خالصه و شرح، ) مسیح$ است که توسط افرادی در طی سالیان نوشته شده است

، ترجمۀ حسن افشار، صص ؛ ر.ک  ویلسون، دین مسیح11؛ کارپنتر، عیسی، ترجمه  حسن کامشاد، ص 35-34صص 

 توان بر آیات آن اعتماد نمود؛ ( پس نمی443؛ ر.ک  آل اسحاق خوئینی، آشنایی با مکتب وحی مسیحیت، ص 43-41

هایی از اناجیل ثالثاً به اعتقاد خیلی از دانشمندان عالوه بر اینکه در انجیل اصلی تحریف صورت گرفته، بلکه بخش

توان گفت معارف بلندی در انجیل واقعی (. پس می39ها، ص ولف، درباره مفهوم انجیل ر.ک ) باشدموجود نیز جعلی می

اند که البته بوده که در این کتاب موجود بیان نشده و یا همان معارف بلند نیز در طول تاریخ دستخوش تحریف واقع شده

ی را که حضرت عیسی$ در اصل تا آن معارف خود این موضوع دلیلی بر ضرورت ظهور پیامبر اسالم# خواهد بود

ها را داشتند توسط پیامبر اسالم یادآوری شده و آنچه را هم که بنام آن پیامبر بزرگ در توحید و غیره جعل قصد تبلیغ آن

 اند، به اصل خویش بازگردانده شود؛ نموده

طباطبایی، ) حبشی بزرگ همچون سلمان فارسی، صهیب رومی و بالل رابعاً اسالم آوردن مسیحیان و یهودیانی

(، در زمان ظهور اسالم به رسول اکرم# که دعوت به نبوتش قرین دعوت و اعتقاد به 44-44قرآن در اسالم، صص 
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خاتمیتش بود، خود دلیل واضح و گواه آشکار بر این است که بشارت به نبوت و خاتمیت پیامبر# در تورات و انجیل 

 های اشتباه قرار گرفته است. ا تأویلاصلی بوده و بعدها مورد تحریف، تفسیر و ی

پس مسیحیان نیز همچون مسلمانان وظیفه دارند به تحقیق پیرامون دین خود بپردازند به طوری که در عهد جدید  

اول  ) نیز به پیروان مسیحیت سفارش شده که همه چیز را بیازمایید و تحقیق کنید و به آنچه نیکو است، تمسّک بجویید

های دینی خود به پژوهش بپردازند تا بتوانند به انتخاب ترتیب مسیحیان باید در مورد آموزه این (. به41  5 تسالونیکیان

درستی دست پیدا کنند؛ درست است که در انجیل موجود نیز از تعالیم دینی، عبادی و اخالقی مطالبی آمده و تذکراتی 

توانست باشد. مورد تحریف واقع شده و به یک کتاب بیشتر نمیداده شده است اما باید توجه داشت که انجیل واقعی که 

مطلب تصریح  این جهت تناقضاتی در آن موجود است که محققین مسیحی نیز بهاناجیل چهارگانه تبدیل شده و بدان

 اند. کرده

خود عالوه بر  نکته را در نظر داشته باشند که اسالم دینی است که با ظهور این همچنین مسیحیان واقعی باید

استحکام اصول تمامی ادیان که توحید و یکتا پرستی بوده است، دامن پاک پیامبر خدا حضرت عیسی مسیح$ را از 

اند، پاک نموده و آن های ناروائی که بزرگان کلیسا بر او زده و او را در اناجیل تحریف شده فرزند خدا دانستهتهمت

مَ یحُ ابْنُ مَرْیمَا الْمَسِ>بزرگوارش حضرت مریم$ را به قداست یاد کرده   حضرت را رسول خدا# معرفی کرده و مادر

امبرانى یز[ پیش از او ]نیامبرى نبود كه پیم جز پیح، پسر مریمسیعنی   .<قَةیإِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُوَ أُمُّهُ صِدِّ

از قبیل بندۀ خدا و  ای( و نیز آن حضرت را با اوصاف پسندیده15 ده،مائ) ار راستگو بودیآمده بودند و مادرش زنى بس

(، 111نساء، ) (، کلمة اهلل و روح اهلل1؛ احزاب، 14شوری، ) (، پیامبر اولوالعظم و صاحب شریعت46مریم، ) پیغمبر الهی

-معرفی می (44آل عمران، ) ( مصطفی و برگزیدۀ خدا35آل عمران، ) (، مقربین نزد خدا159نساء، ) شاهد و گواه اعمال

دانند نه نسخ آن. بنابراین نماید و تعالیم و شریعت حضرت محمد# را ادامه و تکمیل شریعت حضرت عیسی$ می

ترین و آخرین دین موجود شود ضمن اعتقاد به نبوت حضرت عیسی$ پایبند به کاملشخص مسیحی که مسلمان می

 یعنی اسالم خواهد بود.
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 گیری. نتیجه8

 نتایج به دست آمده از این تحقیق عبارت اند از 

 ها در دو شکل تبلیغی و تشریعی و هم ختم دیانت است.خاتمیت در اسالم هم به معنای ختم نبوت .1

ادعای خاتمیت در مسیحیت که ادعائی بیش نیست، به معنای ختم دیانت است نه رسالت و با آن ادعا کـه   .4

توسط رسوالن  آخرین ادیان خواهد بود که بعد از عیسی مسیح$،مردودیت آن ثابت شد، دین مسیحیت 

 ها به آن دین تبلیغ می شوند.و بعد از آنان توسط کلیسا و خادمینش عموم انسان

 در بین پیامبران خدا فقط یک پیامبر خاتم و در بین تمامی ادیان الهی فقط یک دین خاتم وجود دارد که آن .4

 ضرت محمد# و دین جهانی اسالم است.هم وجود مقدس پیامبر بزرگوار ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 414  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

 منابع

 قرآن کریم. .1
 ایالم. کتاب مقدس، ترجمۀ تفسیری شامل عهد عتیق و عهد جدید، ترجمۀ هزارۀ نو، انتشارات .4
 م.4669های متحدکتاب مقدس، انجیل شریف یا عهد جدید، چاپ سوم، انتشارات انجمن .4

ترجمۀ همدانی، فاضل خان و گلن، ویلیام و مرتن، هنری، چاپ دوم، کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید،  .3
 ش.1434تهران، انتشارات اساطیر، 

 ش.1411، چاپ دوم، تهران  موسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا، آشنایی با تاریخ ادیانآریا، غالمعلی،  .5

 ش.1443، قم  دفترتبلیغات اسالمی، آشنایی با مکتب وحی مسیحیتآل اسحاق خوئینی، علی،  .4

، محقق و مصحح  غفاری، علی اکبر، تهران  اسالمیه، کمال الدین و تمام النعمهابن بابویه، محمد بن علی،  .1
 ق. 1495

، محقق و مصحح  عبد الرزاق المهدی، زاد المسیر فی علم التفسیرابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی،  .3
 ق.1344چاپ اول، بیروت، دارالکتاب عربی، 

 م.1994ق ـ 1313، بیروت  مؤسسه الرساله، طبقه الثانیمحمد بن حبان، صحیح ابن حبان،  ابن حبان، .9

 ق.1419، قم  عالمه، ال ابی طالب علیهم السالم مناقبابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی،  .16

ق ـ 1499، محقق  هارون عبدالسالم، محمد، دارالفکر، معجم مقاییس اللغهابن فارس، احمد بن فارس،  .11
 م.1919

 ق.1319، بیروت  دارالکتب علمیه، چاپ اول، تفسیر قرآن کریم ابن کثیر دمشقی، اسمائیل بن عمرو، .14

 ق.1319، قم  دارالحدیث، مکاتیب الرسولاحمدی میانجی، علی،  .14

 تا.، ترجمۀ احمد آرام، تهران  رسالت قلم، بیاحیای فکر دینی در اسالماقبال الهوری، محمد،  .13

، ترجمۀ رسولی محالتی، هاشم، اإلنصاف فی النص علی ائمه االثنی عشرعلیه السالم بحرانی، سید هاشم، .15
 تا.جا، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بیبی

 ق.1314بعثت،  یادقرآن، چاپ اول، تهران  بن یرتفس ی، البرهان فهمو  .14



 بررسی خاتمیت در دین اسالم و مسیحیت  412

 

 

 ق.1344النجاه، ، دار طوق الناصر ناصر بن ریزه محمد  المحقق، صحیح بخاریبخاری، محمد بن اسماعیل،  .11

 ش.1431، ترجمۀ حسن قنبری، قم  مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، آئین کاتولیک برنتل، جورج،  .13

، چاپ سوم، تهران  دفتر نشر شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآنباستانآزار شیرازی، عبدالکریم، بی  .19
 ش.1436فرهنگی اسالمی، 

، تحقیق  المرعشلی، محمد عبد الرحمن، چاپ اول، التنزیل و اسرار التأویل انواربیضاوی، عبد اهلل بن عمر،  .46
 م.1313بیروت  دار احیاء التراث العربی، 

، ترجمۀ علی اصغرحکمت، چاپ چهارم، تهران  انتشارات و آموزش انقالب تاریخ جامع ادیانبی. ناس، جان،  .41
 ش.1416اسالمی، 

، ترجمۀ محمدرضا قربان صباغ، چاپ اول، مشهد  صه و شرح(خال) عهد جدید کتاب مقدسپترسن، چالز ا.چ،  .44
 ش.1433انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 

، چاپ سیزدهم، تهران  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی آشنایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین،  .44
 ش.1439سمت(، ) هادانشگاه

نکایی، چاپ اول، تهران  سازمان مطالعه ، ترجمه مرضیه ششناسی تطبیقیدینتیواری، کدارنات،  .43
 ش.1431سمت(، ) هاوتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ق.1363، قم  مؤسسه دار الکتاب، کشف االسرار فی شرح االستبصارجزائری، نمت اهلل بن عبداهلل،  .45

 تا.نا، بیجا، بیجعفری، یعقوب، کوثر، بی .44

 ق.1414احمد عبدالغفورعطار،بیروت دارالعلم للمالیین، ، محقق ةیصحاح تاج اللغة و صحاح العربجوهری، .41

 ش.1444، تهران  انتشارات میقات، تفسیر اثنی عشریحسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد،  .43

، چاپ دوم، بیروت  دار الفکر المعاصر، تفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهجزحیلی، وهبه بن مصطفی،  .49
 ق.1313

 ق.1361، چاپ سوم، بیروت  دار الکتاب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل زمخشری، محمود، .46



 
 419  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

، چاپ دوم، قم  کتاب طه، درآمدی بر الهیات تطبیقی اسالم و مسیحیتسلیمانی اردستانی، عبدالرحیم،  .41
 ش.1435

محمد  ، چاپ اول، بیروت  مؤسسه النور للمطبوعات، شریف شیرازی،تفسیر جاللینسیوطی، جالل الدین،  .44
، محقق و مصحح  علی فاضلی، قم، کشف الوافی فی شرح اصول کافیهادی بن معین الدین محمد، 

 ش.1433 ـق 1346دارالحدیث، 

 ش.1431 ،قم  مسجد مقدس جمکران،چاپ دوم، تولدی نوالشیخ، علی،  .44

صدر حاج سیدجوادی، احمد، و دیگران، دایرة المعارف تشیع، تهران  نشر شهید سعید محبی،  .43
 ش.1411

ی تاریخی گفتگوی اسالم و مسیحیت، چاپ اول، قم، انتشارات طاهری آکردی، محمدحسین، پیشینه .45
 1431موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم   .44
 ش.1413علمیه قم، دفترانتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزۀ 

، محقق و مصحح  خرسان، محمد باقر، مشهد  نشر االحتجاج علی أهل اللجاجطبرسی، احمد بن علی،  .41
 ق.1364مرتضوی، 

 ق.1314، چاپ اول، بیروت  دارالمعرفه، جامع البیان فی تفسیر قرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،  .43

 تا.بیروت  دار احیاء التراث العربی، بی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .49

 م.1999ق.ـ 1319، هجر للطباعه و النشر، مسند طیالسیطیالسی، سلیمان بن داود،  .36

 م.4664ق ـ 1344، بیروت  دارالقاری، مجموعه النفیسه فی تاریخ األئمه علیهم السالمازعلما،  ایعده .31

حقق و مصحح  هاشم رسولی محالتی، قم  ، متفسیر نور الثقلینعروسی حویزی، عبد علی بن جمعه،  .34
 ق.1315اسماعیلیان، 

 ق.1369، چاپ اول، بیروت  دارالکتب علمیه، جواهر القرآن ودررهغزالی، محمد بن محمد،  .34

 ق.1346، چاپ سوم، بیروت  دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیبفخر رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر،  .33



 بررسی خاتمیت در دین اسالم و مسیحیت  411

 

 

، محقق و مصحح  حسین اعلمی، تهران  مکتبة تفسیر صافیاه مرتضی، فیض کاشانی، محمد محسن بن ش .35
 ق.1315الصدر، 

 ش.1443، چاپ اول، تهران  انتشارات ناصر خسرو، جامع االحکامقرطبی، محمد بن احمد،  .34

، محقق و مصحح  محمد حسین درایتی و حمید احمدی صافی در شرح کافیقزوینی، مال خلیل بن غازی،  .31
 ش.1431ق ـ 1349لحدیث، جلفایی، قم  دار ا

 ش.1415، ترجمه  حسن کامشاد، چاپ دوم، تهران  چاپ صهبا، عیسیکارپنتر، هامفری،  .33

، چاپ دوم، تهران  انتشارت پژوهشگاه فرهنگ مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدسکلباسی اشتری، حسین،  .39
 ش.1431و تبلیغات اسالمی، 

 تا.، قم  اسوه، بیایقر کمره، ترجمه محمد بااصول کافیکلینی، محمدبن یعقوب،  .56

آئین پروتستان، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، چاپ دوم، قم  انتشارات مؤسسه  لسلی دانستن، جی، .51
 ش.1434آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

، ترجمه فاطمه تهامی، چاپ سوم، تهران  دفتر های مشترکقرآن و کتاب مقدس  درون مایهماسون، دنیز،  .54
 ش.1493ش و نشرسهروردی، پژوه

، محقق و مصحح  جمعی از محققان، بیروت  دار إحیاء التراث العربی، بحار االنوارمجلسی، محمدباقر،  .54
 ق.1364

چاپ اول، قم  مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم،  راهنماشناسی(،) اصول عقایدمصباح یزدی، محمد تقی،  .53
 ش.1441

 ش.1446، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران، کریمالتحقیق فی کلمات القرآن مصطفوی، حسن،  .55

 ش.1439، چاپ سی و یکم، تهران  صدرا، اسالم و نیازهای زمانمطهری، مرتضی،  .54

 ق.1343، چاپ اول، تهران  دارالکتب اسالمیه، تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد،  .51

 ش.1413، تهران  دارالکتب اسالمیه، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .53



 
 415  4931 پائیز و زمستان، چهارم، شماره دوّم سال

 

 

، ترجمه علی نخستین، چاپ اول، اساطیر، ایرانتاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و میلر، ویلیام،  .59
 ش.1434

  روتیب ، طبعة االولی،یشلب المنعم عبد حسن  المحقق ،سنن نسایینسائی، احمد بن شعیب،  .46
 م.4661 ق ـ 1341 ،مؤسسةالرسالة

، قم  مؤسسه آل بیت علیهم السالم، و مستنبط المسائل مستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمدتقی،  .41
 ق.1363

، محقق  محمد فوادعبدالباقی، بیروت  دار إحیاء التراث العربی، صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن الحجاج،  .44
 تا.بی

 ش.1453، ترجمه محمد قاضی، چاپ چهارم، تهران، هادرباره مفهوم انجیلولف، کری،  .44

 ش.1431، ترجمۀ حسن افشار، تهران  نشر مرکز، مسیحدین ویلسون، برایان،  .43

، ترجمۀ حسن قنبری، چاپ اول، قم  مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان درآمدی به مسیحیتویور، مری جو،  .45
 ش.1431و مذاهب، 

هوردرن، ویلیام، راهنمای الهیات پروتستان، مترجم  ط. میکائیلیان، چاپ اول، تهران  شرکت انتشارات  .44
 ش.1443گی، علمی فرهن

، بهار و تابستان 1و  4، نشریۀ مطلعات اسالمی، شمارۀ ( رسالت حواریون4) نبوت مسیحیامیار، محمود، ر .41
 ش.1454

 جامعیت قرآن کریم نسبت به علوم و معارف الهی ومیرمحمدی، سیدابوالفضل و معرفت، محمدهادی،  .43
 ش.1415، تابستان 4نامۀ مفید، شماره  ای، میان رشتهبشری

ترجمه کمال مشیری، با همکاری ط. میکائیلیان، چاپ پنجم، تهران   مسیحیت چیست؟،ـــــ ، ـــ .49
 م.1931انتشارات حیات ابدی، 

 ش.1439ــــــــ ، وحی و نبوت، چاپ بیست و هشتم، تهران  صدرا،   .16

 تا.ــــــــ ، تحفة األولیاء، ترجمۀ محمدعلی اردکانی، قم  دار الحدیث، بی  .11

 ش.1454، چاپ دوم، تهران  دارالکتب اسالمیه، قرآن در اسالم ــــــــ ،  .14

 ش.1414، چاپ سوم، تهران  انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر قرآنــــــــ ،   .14



 بررسی خاتمیت در دین اسالم و مسیحیت  412

 

 

 ش.1433آیت عشق، ، چاپ دوم، قم،مسیحیتــــــــ ، عبدالرحیم،  .13

 تا.اسالمی، بی، قم  مرکز انتشارات دارالتبلیغ قرآن و تبلیغــــــــ ،  .15



 

 

 
 

 
 

  



6201 interand Wutumn A, 4No.Dānish/nāmeh-i ‘Ulūm-i Qur’ān va Ḥadīs

Completion in Islam and Christianity 

Masoumeh Golizadeh1 

Mohammadreza Ghasemi2 

Dr. Ebrahim Ebrahimi3 

One of the common beliefs among Muslims and Christians is Completion which means 

Muslims based on Quran verses knows their prophet as the last prophet and his religion as the 

most completed one; And Christians unlike their prophet which advised to wait for last 

prophet and convert to its religion, prophecy will be end by appearance of Jesus (pbuh), based 

on church’s teaching, as savior that spread eternal peace among god and creation and their 

covenant will be end. This study will prove the Prophecy of Muslims’ prophet based on 

verses and then will discuss about the Completion’s claim in Christianity and will be proved 

unlike church’s teaches, this beliefs is for Muslims that based on their undistorted bible, this 

belief existed and converging to Islam by Christians and Jews is another proof. 

Keywords: Religion, Completion, Islam, Christianity, Quran, Bible 
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Messianism and its impact on world culture 

Basireh Madadizadeh1 

Dr. Ebrahim Nouri2 

Messianic is one of the issues raised in the various religions such as Islam and Islamic 

branches that all emphasize on it, although in some cases, there are different attitudes. The 

correct idea of the differences can be a source of positive changes at different levels that 

provide a complete understanding of the idea and do not leads to distortion. The positive or 

negative consequences of these developments can be imply in different issues and levels such 

as personal, social, political, scientific, cultural, and so on. When we talk about the Messianic, 

it means unity in all different thoughts and becoming one thought which is the messianic. But 

today, globalization does the process, but as a lack of this ideology, it faces with many 

shortcomings and negative impacts. Shia believes that, this adverse effect, will be 

disappearing when the Imam Mahdi’s (pbuh) government will be form. This paper we 

investigate the messianic ideology, its positive impact on world’s culture and negative 

consequences of globalization. 

Keywords: Messianic, Culture, Messianic impact on world’s culture, globalization, 

globalization’s consequences 
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Yamameh Battle Analysis 

Fatemeh Karami1 
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Collecting Quran after the holy Prophets (pbuh) is an attractive issue for historians among 

which first caliph’s motivation and Yamameh battle and its martyrdoms leads to different 

arguments. The numbers exaggerated at first place and was seven hundred, but by second 

research by orientalist, the number decreased to two. Therefore the reality of this issue and 

reanalyzing the Yamameh battle and gathering the name of martyrdoms is done in this study 

and it is a search through histories, narratives, Rijal and Quran science. The result has a great 

influence on the motivation of the gathering of Quran. 

Keywords: Yamameh Battle, Gathering Quran, reader’s martyrdoms, Quran keepers, Omar 

(Second Caliph) 
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Obstacles of Imam Ali’s Equitable Government 

Maryam Varshuchian1 

Dr. Ehsan Pour Esmaeil2 

When Amir Al-Mumenin Ali (pbuh) became caliph, the most important of his plans was a 

reformation to lead Islamic society back to Allah's traditions and the Messenger's society. 

After Prophet Muhammad's death, Imam Ali's opponents struggled to restore the nation to the 

time of Ignorance. By the use of remained traditions and customs, they tried to put obstacles 

in the way of Imam Ali's government. 

There are different factors for these obstacles. Some of them originated from the tribal culture 

and the prevailing views in the society; and some other ones are related to the changes that 

were made during pervious caliphs. These obstacles led Muslims astray. The existence of 

these obstacles resulted in the occultation of Imam Mahdi, the last one of Allah’s leaders on 

the earth. We are waiting for Mahdi's reappearance while we are doing our best to recognize 

and remove these obstacles. 

Keywords: Government, Obstacles, Innovation, Justice, Imam Ali, Imam Mahdi 
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This study which is descriptive – analytic tries to discus Economical Expansion’s Criteria in 

Traditions of Shia’s Imam (pbuh). The question is: ‘’is it possible to expand economics based 

on Traditions of Shia’s Imam (pbuh)?’’ in general, good vision toward World (blaming 

poverty, arranging a good life and blaming hoarding), importance of working and economical 

activities, blaming unemployment and laziness, believing equality of human being and the 

importance of Women, rationality, scientism and releasing superstition, freedom of thought, 

blaming flattery, discipline and professionalism, rights of property and supporting 

manufacturers by Shia’s Imam (pbuh) are not only deny economical expansion but also try to 

encourage people and society. 

Keywords: Economical expansion, Religion, Shia Moslems, Shia’s Imams (pbuh) 
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Monotheism in kindness based on Quran and Quotes 
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Maryam Khavarpour2 

Meysam Khavari3

This paper study Monotheism in kindness based on Quran and Quotes. Monotheism in 

kindness means unity of God in kindness. There are lots versus and Quotes which can be rely 

on. This study is descriptive - analytic with respect to Quran and Quotes. According to this 

verse:" I love them and they love” (al-Ma'idah, 54). Kindness is divine deposit which is the 

covenant of God’s promise; kindness is a mutual and has degrees based on “believers are the 

strongest in affection to Almighty Allah…” (Al-Baqara, 165). Love is one of the faith’s 

foundation and some moral virtues such as obedience, sincerity in worship, silence, patience, 

satisfaction and so on are known as the fruits of kindness 

Keywords: Monotheism, Kindness, Versus, Quran 
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