
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب(                                                               

تعداد بسيار زيادی از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر 
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، علي، فاطمه، حسن و ‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :عنوان مثال رجوع کنيد به به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6، 107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ  794(زرکشـی   البرهـان ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
ی االمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم
جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(طوسی 
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  جامع ألحكام القرآنال؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(؛ تفسير ثعالبی )هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560( طبرسـی  مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 

  .منابع ديگر



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  
  

  ^نقش اهل بیت
  )1(ان در بنیان گذارى جماعت صالح

  )ها اهداف و ويژگى( 
  



 

 

  

  

  : ‘قال رسول اهللا

كتاب اهللا وعتريت أهل بييت مـا إن متسـكتم    : إني تارك فيكم الثقلني
  .، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوضما لن تضلّوا أبداً

  :مي فرمايند  ‘پيامبر اكرم

گذارم، كتاب  گرانسنگ در ميان شما برجاي مي] چيز[من دو 
خدا وخاندانم، اهل بيتم، تا زماني كه به اين دو تمسك جوئيد، 
هرگز گمراه نخواهيد شد و به درستي كه اين دو هيچگاه از هم 

  .بر من وارد شوند] كوثر[كنار حوض جدا نمي شوند تا در 
/ مسند أحمد* 432/ 2/سنن الدارمي* 122/ 7/ صحيح مسلم

مستدرك * 189، 182/ 5/و ج 371/ 4وج  26، 17، 14/ 3
 .وجز آن  533، 148، 109/ 3/ الحاكم

  

  
  
  
  

    



 

 

  
   ^نقش اهل بیت
  1ـ  انت صالحدر بنیان گذاري جماع

  )ها اهداف و ویژگی(
  
  
  
  
  حمد باقر حكیمآیة اهللا سید م

  
  

  كاظم حاتمی طبری: مترجم
  
  
  

  ^مجمع جھانى اھل بیت
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  1ـان در بنيان گذارى جماعت صالح ^نقش اهل بيت .    
  )ها یاهداف و ويژگ(

  اهللا سيد محمد باقر حكيمآية  :تاليف
  یطبر یكاظم حاتم :ترجمه

  یاسكندر یمصطف: یويراستار
  ترجمه هادار، یفرهنگامور معاونت  :تهيه كننده

  ^اهل بيت یمجمع جهان: ناشر
  اول         :چاپ نوبت

  هـ 1433/  ش 1391: تاريخ چاپ
  نسخه 3000 :تعداد
  قم -  اعتماد :خانهچاپ

   978-964- 529- 319-0: شابك
  978- 964- 529-318- 3: یا شابك دوره

www.ahl-ul-bayt.org 
      info@ahl-ul-bayt.org 

 حقوق چاپ محفوظ است
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 سخن مجمع

از خود به جاي گذاشته و پيروانشان  ^ميراث گرانبهايي كه اهل بيت
كاملي از يك مكتب فراگير  ةآن را از خطر نابودي نگاه داشتند، نمون

 .است

هاي مختلف معرفت اسالمي را در بر داشته و   تب، شاخهاين مك
توانسته است بسياري از اشخاص مستعد را براي سيراب شدن از اين 

ارمغان اين مكتب به امت اسالم، . جوشان پرورش دهد ةچشم
، تهاجمات و ^دانشمنداني هستند كه به پيروي از اهل بيت رسالت

كري داخل و خارج شبهات طرح شده از سوي مذاهب و جريانات ف
ترين   هاي متمادي متين  اسالمي را پاسخ داده و در طول قرن ةجامع
 .اند  ها را براي اين شبهات ارائه نموده  حل راه

هايي كه به عهده گرفته   ـ بر اساس مسئوليت ^مجمع جهاني اهل بيت
هاي عقيدتي آن مبادرت  ـ به دفاع از حريم رسالت و حقانيت آموزه

ي كه اربابِ فرق و مذاهب، و اصحاب جريانات حقايق ؛كرده است
اين نهاد، خود را در . اند  مخالف اسالم، همواره در مخالفت با آن كوشيده

 ؛داند مي ^رو شاگردان راستين مكتب اهل بيت  اين راه مقدس، دنباله



 

 

و  ،اين اتهامات مستمر آمادگي داشته ردبزرگاني كه همواره براي 
ضيات هر عصر و زمان، در خط مقدم اين اند مطابق با مقت  كوشيده

 .مبارزه باقي بمانند

 ^تجربياتي كه در اين زمينه، در كتب دانشمندان مكتب اهل بيت
چرا كه اين تجربيات از  ؛ذخيره شده، در نوع خود بي نظير است

اي علمي مبتني بر حاكميت عقل و استدالل، و دوري از هوا و   پشتوانه
وردار بوده، متخصصان، دانشمندان و هوس و تعصب كوركورانه برخ

دهد كه عقل سليم و  صاحبان انديشه را با بياني مورد خطاب قرار مي
 .فطرت پاك انساني پذيراي آن باشد

جديدي از اين تجارب ارزشمند را طي  ةمجمع كوشيده است تا مرحل
از تحقيقات و تأليفات مؤلفان معاصر از پيروان مكتب اهل اي   مجموعه

كساني كه با هدايت خداوندي به اين مكتب شريف  ، يا^بيت
 .اند، فراروي تشنگان حقيقت قرار دهد  گرويده

اين مجمع همچنين اقدام به تحقيق و نشر تأليفات سودمند قدما و 
اي گوارا   شيعه نموده است تا چون چشمه ةهاي برجست  شخصيت

تشنگان حقيقت را سيراب نمايد، باشد كه در عصر تكامل پر شتاب 
ها، گوش جان خود را بر حقايقي كه اهل   ها و پيوند بي مانند جان  عقل

 .اند، بگشايند  جهانيان به ارمغان آورده ةبراي هم ^بيت رسالت

 ةرا از ارائ ^اميدواريم خوانندگان محترم، مجمع جهاني اهل بيت
خود در اين عرصه  ةنظريات و پيشنهادات ارزشمند و انتقادات سازند



  

 

 .دبي نصيب نگذارن

كنيم تا  همچنين از ساير مؤسسات، دانشمندان و مترجمان دعوت مي
 .مان نمايند در نشر فرهنگ اسالم ناب محمدي ياري

اين تالش ناچيز را از ما قبول نموده، تالش  خواهيم از خداوند متعال مي
عجل اهللا تعالى   جانشين خود در زمين، حضرت مهدي ـ ةما را، زير ساي
  .تر سازد  افزونـ روز  فرجه الشريف

شهيد بزرگوار، آيت اهللا  ةدانيم تا ياد و خاطر در اينجا بر خود الزم مي
در ترويج را هاي ايشان  گرامي داشته و تالش+ محمد باقر حكيم
  . ارج نهيم باشد اي از آن مي اب حاضر گوشهكه كت^مكتب اهل بيت

همچنين كمال تشكر خود را از كارشناس محترم جناب آقاي كاظم 
اين كتاب، ابراز داشته و از تمام همكاران  ةاتمي طبري به جهت ترجمح

 كه در ادارة عزيزان پر تالشمحترمي كه ما را در اين اثر ياري نمودند به 
 .نماييم ترجمه سپاسگزاري مي

                                                 
 معاونت فرهنگي                      

  ^هاني اهل بيتمجمع ج      
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 .احلمد هللا رب العاملني و الصالة على سيد األنبياء حممد و على آله الطاهرين

 و اهمیت آن ^دیدگاه اهل بیت

ترين ديدگاه و   در رسالت اسالم از با اهميت ^ديدگاه اهل بيت
 .اجتماعي است داراي ابعاد متعدد عقيدتي، فكري، فرهنگي، تاريخي و

ادامه دهندگان مسير نبوت در قالب امامت بوده،  ^اهل بيت
پيشواياني هستند كه خداوند متعال پيروي از آنان، واليت ايشان و 

 )1(.محبت ورزيدن نسبت به آنان را بر همگان واجب فرموده است

چه اينكه آن بزرگواران همسنگ ثقل اكبر، يعني قرآن هستند و از آن 
سير تفنبوده، علم قرآن در نزد آنان بوده، ايشانند كه آن را جدا شدني 

هاي   گنجنموده، توضيح داده، بيان كرده، به كشف عجايب آن پرداخته و
 .نمايند پنهانش را استخراج مي

جزئيات و مصاديق آن نيز  ةآنان در عين حال حامالن سنت نبوي با هم
 .نده آگاهي كامل دارندبوده، از تأويل آيات و احاديث در زمان حال و آي

صدر، حسن خلق، گزينش  ةچه اينكه آنان در استقامت، صبر، سع
                                                         

» االمامة«: ما اين مسئله را از جهت نظرى و تطبيقى به مهراه داليلش در كتاب خود. 1
 .امي توضيح داده
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بهترين راه براي دعوت به راه خدا با حكمت و اندرز نيكو، جهاد در 
هاي كوچك و  آمادگي براي دادن قربانيراه خدا با جان و مال و 

ستمديدگان، بهترين الگو و بزرگ براي دفاع از حق و ياري 
 : ترين مقتدايان هستند  شايسته

   )1(}إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكم الرجس أَهلَ الْبيت و يطهركم تطهِريا{
بزدايد و شما را پاك و  ]پيامبر[خواهد آلودگي را از شما خاندان  خدا فقط مي
 .پاكيزه گرداند

يش را بار مسئوليت رسالي خو ^به همين سبب است كه اهل بيت
به دوش كشيده و در راه ايفاي اين مسئوليت، سرزنش هيچ مالمتگري 

تأثيرگذار خويش را در  آنان رهبري. ز راه باز نداشته استآنان را ا
جامعة اسالمي در تاريخ به اثبات رسانده و در زمان حيات خود در 

هاي روحي، سياسي، علمي و اخالقي دست به اقدامات   همة عرصه
آن بزرگواران در رويارويي با دشمنان داخلي و . دان  بزرگي زده

حاكمان منحرف، منافقان، فرصت طلبان سياسي، : خارجي، همچون
پيشگان، دانشمندان زشت كردار،  زنديقان و ملحدان، گمراهان و بدعت

 .اند  ، و مفسدان همواره به دفاع از اسالم و مسلمين پرداختهايهود، نصار

 ترین رکن  مهم ^اهل بیت

را  ^اهميت جايگاه اهل بيت ت به هم پيوسته،ابعاد و خصوصيا اين
بيشتر آشكار كرده و بيانگر رواياتي است كه اهل بيت را يكي از اركان 

                                                         
 .33 /احزاب .1
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 .ترين ركني شمرده كه اسالم بر آن بنا شده است اساسي وبلكه مهم

در ميان  ^توان گفت كه اين جايگاه خاص اهل بيت در حقيقت مي
گرچه در  ؛تفاق نظر و اجماع قرار گرفته استمسلمانان مورد ا ةهم

 .اند  بسياري از جزئيات در عمق يا گستردگي يا وضوح آن اختالف كرده

عالوه بر متون آيات و روايات صحيح و متواتر، احساس تقدير، احترام، 
ـ در ژرفاي جان خود   جز ناصبيان  مسلمانان ـ ةتسليم و محبتي كه هم

 .كاشف از همين حقيقت است دارند نيز ^نسبت به اهل بيت

همواره در مسير  ^هائمبه عالوه كه بستر رويدادهاي تاريخي در دوران 
 ^مخالف نفوذ معنوي و سياسي آنان ودر تضاد با تز رهبري اهل بيت
هاي   بوده است، چون قرار گرفتن آنان در معرض قتل، تبعيد و محدوديت

ست امويان و عباسيان مادي و معنوي كه پيوسته در طول صدها سال به د
 ةو مكتبشان را از صفح ^بايست اهل بيت شد، طبيعتاً مي انجام مي

 .روزگار محو نموده يا حد اقل آنان را به كنج عزلت بكشاند

در ميان  ^اهل بيت ةاين فشارها، ائم ةبينيم با وجود هم اما مي
ش، باشند كه دليل مسلمانان از چنين موقعيت معنوي بااليي برخوردار مي

در اصل تئوري اسالم  ^جود همان حقيقت الهي و جا داشتن اهل بيتو
ريف نبوي و درك و تأكيد بر اين حقيقت در آيات قرآن كريم و سنت ش

و از جهت ديگر به دليل زحمات . مسلمانان است اين مطلب از ناحية
نسبت به اسالم و مسلمين  ^بسيار و خدمات بزرگي است كه اهل بيت

عوامل مخالف، خود را در متن  ةاند و توانستند به رغم هم  دهبه انجام رسان
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 .هاي تاريخي زمان خود به اثبات برسانند  واقعيت

است كه  ^گيري مثبت مسلمانان نسبت به اهل بيت همين موضع
ها و مطالعات در   اين حجم گسترده از تحقيقات، كتاب ةتوجيه كنند

خصوص اين موضوع چه آثاري كه در  ؛رابطه با آن بزرگواران است
تحرير در آمده و  ةبه دست دانشمندان مذاهب مختلف اسالمي به رشت

هاي مختلف چون فقه،   هاي اسالمي كه در رشته  چه ديگر كتاب
نگاشته شده و در البه الي آنها به مقام و  ...تفسير، حديث، تاريخ و
توان  اي كه نمي  به گونه ؛اعتراف شده است ^منزلت واالي اهل بيت

 .كتابي را از اين مسئله استثنا كرد هيچ

را با  ^تاريخي اعتراف به مقام اهل بيت ةتوان پديد همچنين نمي
در رابطه با  اثناعشريه هيامام ةمالزمات آن، جز بر اساس عقيد ةهم

را همان ركن  ^اهل بيت اماميهآنجا كه  ؛تفسير كرد ^اهل بيت
رسالتي كه  ؛ستوار استآن ا ةدانند كه بناي اسالم بر پاي اساسي مي

نيز  ^خداوند سبحان حفظ و بقاي آن را ضمانت نموده و اهل بيت
محتوا و  ةالبته با هم ؛روند امتداد طبيعي آن به شمار مي ةبه مثاب

هاي مربوط به آن، اگر چه نام نبوت بر كار آنها گذاشته   مسئوليت
  :فرمودند ×به علي ‘نشود، همان گونه كه پيامبر اكرم

بعديأنت من ه ال نيبي مبرتلة هارون من موسى إالّ أن.   
تو نسبت به من چون هاروني نسبت به موسي، جز اينكه پس از من 

 .  پيغمبري نيست
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چرا كه آنان  ؛نبوت هستند محتوايي ةگسترامتداد  ^پس اهل بيت
همسنگ و تفسير كننده قرآن هستند و چون آنانند كه حامالن سنت نبوي 

 هاي نبوت نيز مي  مسئوليت ةهم ةآن بوده، ادامه دهند با تمام جزئيات

هاي پرهيزگاري، ابالغ كنندگان   زيرا آنان پيشوايان هدايت، پرچم ؛باشند
 .باشند متوليان امر رهبري مي پيام رسول خدا و پس از آن حضرت،

در نتيجه چنان كه تقدير اين آخرين رسالت الهي چنين رقم خورده 
حقيقتي برپا و  ةناچار بايد اهل بيت نيز به مثابكه جاويدان بماند، به 

اسالمي باقي بماند و اين حقيقتي است كه هيچ  ةتأثير گذار در جامع
 ،محققي هرچند فرو رفته در لجاجت و فرار كننده از حقيقت باشد

 .ياراي انكار آن را ندارد

 ^حقیقت نقش اهل بیت

جود اين موقعيت با و: ماند و آن اين كه اينك پرسشي مهم به جا مي
اسالم و در  نريدكتدر  ^اي كه اهل بيت  ممتاز و جايگاه ويژه

واقعيت فردي و اجتماعي مسلمانان از آن برخوردار بودند، حقيقت 
اسالمي ايفا  ةدر مقام عمل در زندگي جامع ^نقشي كه اهل بيت

 نمودند چيست؟

 :شود معموالً در جواب اين سؤال به دو نقش اصلي اشاره مي

 .‘و واليت امر پس از رسول خدا) خالفت(جانشيني  :اول

مسائلي كه به فهم رسالت و  ةمرجعيت فكري و ديني در هم :دوم
 .شود فروع آن مربوط مي
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بينيم اغلب تحقيقات و مطالعاتي كه در رابطه  از همين رو است كه مي
هاي مختلف بر اين دو   با اين موضوع انجام شده است به صورت

 .است فتهمحور تمركز يا

 ةدر اين دو محور اصلي ـ با هم ^اما منحصر كردن نقش اهل بيت
ـ از نظر خارجي و عملي  جهت نظري دارد اهميتي كه اين دو محور از

، اين ^شود كه نقش اهل بيت موجب بروز اين اشكال بزرگ مي
آنجا  ؛كن شده است  تا به امروز، تعطيل و ريشه ،ترين ركن اسالم  مهم

هاي كوتاه خالفت   به استثناي سال ^شود اهل بيت كه مالحظه مي
از مقام خالفت و  ’حضرت علي و فرزندش حضرت امام حسن

، ساير اثناعشريه اماميه ةنگاه داشته شدند و جز طايفواليت به دور 
ديني اين پيشوايان را نيز جز در مقياسي مسلمانان، مرجعيت فكري و 

 .اند  محدود نپذيرفته

بينيم اكثر  نمايد كه مي بيشتر خود نمايي مياين اشكال آنگاه 
اند، اگرچه تحقيقاتي قابل  هايي كه به اين دو محور پرداخته تحقيق

لي به ين واليت و مرجعيت بسنده كرده، وتقدير هستند، تنها به اثبات ا
تفسير و بيان نقش مهم اين امامت و مرجعيت در جامعة اسالمي 

اين دو محور با رسالت و اهداف تئوريك  ةاند و به رابط نپرداخته
خود به اين  ^با اين كه اهل بيت ؛اند مقدس آن اهميت خاصي نداده

موضوع پرداخته و بر اين نقش مهم و اين ارتباط تئوريك به صورت 
 .اند گسترده تأكيد نموده
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 ^جایگاه اهل بیتی تحول در بررس

نزد  ^تاهل بي ةبا توجه به مطالب پيشين و براي تفسير جايگاه ويژ
مسلمانان، نياز به تحولي اساسي در مطالعات و تحقيقات در باره اهل 

ابعاد نقش اهل  ةداريم تا اين مطالعات نسبت به كشف و تفسير هم ^بيت
در حيات اسالم از يك جهت، و تأكيد بر جنبة ارتباط اين ابعاد با  ^بيت

 .اسالم از ديگر سو اهتمامي خاص بورزددكترين 

 :است به بعضي از اين مطالعات پيشرفته اشاره كنيمدر اينجا خوب 

اهداف اسالمي از طريق اثبات تفكر اهل  ةتفسير و توضيح هم :اول
اي كه از طريق اين تفكر بر اصل خاتميت   در اسالم به گونه ^بيت

در رسالت اسالم و اصل رسيدن اين رسالت به اهداف مورد نظر خود 
 .تأكيد شود در مقام عمل هرچند به صورت اجمالي

اهل (ترين ركن اسالم   ارتباطي ميان اين مهم ةتوضيح جنب :دوم
با ساير اركان آن به نحوي كه از اين راه، تكامل تئوري  )^بيت

 .اسالم و انسجام ساختار، اهداف و نتايج آن آشكار گردد

هاي فكري  ميان مشخصات خاص و ويژگي ةروشن كردن رابط :سوم
از آن برخوردار بوده و ساير  ^هل بيتو عقيدتي كه تنها مذهب ا
اي ندارند و توضيح اين نوع برداشت از   مذاهب اسالمي از آن بهره

و نقش آنها در در  ^اسالم كه بر اساس تفكر امامت اهل بيت
 .زندگي اسالمي شكل گرفته است
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 ،تقيه، عصمت: اي ميان اموري چون  به عنوان مثال چه رابطه
و  ازدواج موقت، سود تجارت خمست پرداخ، بداء، تأويل، شفاعت

امامت  ةبا مسئل ^به مذهب اهل بيت خاصديگر قوانين اسالمي 
 .وجود دارد؟ امامتي كه ركن اساسي اسالم است

اي عقيدتي يا فكري   و اينكه آيا اين اختالف تنها اختالف در نظريه
يا اينكه اين  ؛عقيدتي در آمده ـ بوده و سپس به صورت نزاعي سياسي

هاي سياسي   ئل ارتباطي تنگاتنگ با اصل اسالم دارد كه كشمكشمسا
 اسالمي انعكاس آن است؟ ةجامع

بر اساس مصالح اسالمي و  بحث ارتباط نظري و عملي ـ :چهارم
به  ^ هايي كه ائمه   فعاليت ها و گيري ميان موضع ـ  اهداف بلند

 .اند هاي مختلف داشته  هاي گوناگون و در زمان شكل

به عنوان يك تز الهي در خط رسالت  ^كه اهل بيتاز آن جايي 
مطرح هستند برخورد و عملكرد آنان در برابر افكار، رويدادها، و 

هاي اجتماعي از يك ديدگاه واحد ـ يعني مصالح و مفاسد   واقعيت
گيرد و آن بزرگواران در دارا بودن اين خصوصيت،  نشأت مي ـ واقعي

اگر همگي در يك : نان معتقديمآ ةهمچون پيامبران هستند كه در بار
گيري  زمان با هم جمع شوند هرگز در ديدگاه، گفتار، كردار و موضع

 .با يكديگر اختالف نخواهند داشت

اي از اوقات اختالف آشكاري در  يابيم در پاره اما در عين حال مي
ها به  ها و شيوه ها، برنامه ها و گاه گفتارها، روش گيري  موضع ةنحو

. چنان كه اين حالت گاه در پيامبران نيز ديده شده است ؛خورد چشم مي
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نيم از رفتار، گفتار، موضع و توا در اين صورت مالك واحدي كه مي
چيست؟ به نحوي كه بر اساس آن به  ،اي آنان استنباط كنيمه روش

همان گونه كه  ،يك تئوري دست يابيم كه بيانگر اين اختالفات باشد
 .يا سخن به ميان آورده، چنين كرده استقرآن مجيد آنجا كه از انب

البته شكي در اين نيست كه گذشته از رواياتي كه از خود اهل 
براي حل اين اختالفات صادر شده است، آنچه علماي اسالم  ^بيت

تواند به  اند، نيز مي در اين راستا كرده ^و پيروان مكتب اهل بيت
گونه مطالعات  عنوان يك قانون كلي و ميراث مهم در راستاي اين

 .پيشرفته مطرح باشد

، ^شايد يكي از عناصر نوگرايي و پيشرفت در تحقيق در باره اهل بيت
كاري باشد كه متفكر بزرگ اسالمي، استاد ما حضرت آيت اهللا العظمي 

ها و دروس   در نوشته )رضوان اهللا عليه( سيد محمد باقر صدرشهيد 
ور و شهادت اين عالم رباني البته با كمال تأسف تر. خود به آن پرداخت

به دست جنايتكاران وحشي و فساد كنندگان در زمين، موجب گرديد 
تحرير در  ةها از لحاظ كمي و كيفي تكميل نشده و به رشت  اين بحث

 )1(.نيايد

                                                         
اش   شهيد صدر و خواهر فاضله) م 1980ق ـ . ه 1400(حكومت بعثى صدام در سال . 1

آنان هيچ . ت وحشيانه و در زير شكنجه به شهادت رساندعلويه بنت اهلدى را به صور
. اهللا پروردگار ما است و بر اين اميان پايدار ماندند: گناهى نداشتند جز اينكه مى گفتند

ها هزار تن از مؤمنان  چه اين كه پيش از اين دو شهيد و بعد از شهادت آا نيز ده
كردن ماهيت اسالمى در عراق صورت تصفيه ديىن كه با هدف نابود  هصاحل در يك برنام
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هاي مقدماتي و مهمي است كه در   طبيعتاً چنين مطالعاتي نيازمند بحث
دهد كه در  تشكيل ميرا  )^المعارف بزرگ اهل بيت دايرة(مجموع 

بر دارندة بحث از ميراث فكري، تاريخي، اخالقي و عقيدتي به جاي 
هاي حديثي، تفسيري،   و البته پراكنده در كتاب ^مانده از اهل بيت

 .اخالقي، دعا و زيارت، خواهد بود

هاي فقهي، اصولي، رجالي و تفسيري،   باهمة تحول و پيشرفت در زمينه
هاي   در زمينه ^هنگي باقي مانده از اهل بيتتحقيق در باره ميراث فر

هاي فقهي، اصولي و   بحث ةفوق دستخوش ركود گرديده و به انداز
 .رجالي پيشرفت و تحول نيافته است

اوليه ة بايست مباحث نظري با تكيه بر ماد و بدون چنين تحولي يا مي
و خاص،  عامانجام گيرد كه در آن صحيح و سقيم، مطلق و مقيد، 

 .به هم آميخته است ...مل و مبين وو متشابه، مجمحكم 

تحقيقات دانشمندان گذشته و در  ةو يا بايست بحث را با تكيه بر نتيج
واقع تقليد از آنان استوار نمود كه هرچند با اهميت و از نظر علمي 

 .نتايجي از روي حدس هستند ،ارزشمند باشند

 ةپيدا شود كه تحقيق در بارراه ديگر اين است كه محققي با تواني استثنايي 
، از هنظرياين ميراث گرانسنگ را با هدف ساخت يك تئوري براي اين 

 .يك نفر خارج است ةابتدا آغاز كند كه اين كار، معموالً از عهد

                                                                                                             
 .گرفت و تا كنون هفده سال است ادامه دارد، به قتل رسيدند
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 ^تحقیق در بارة نظریۀ اهل بیتي ها  افق

هاي علمي و عملي كه من با آن مواجه بودم،  سختي ةاما باوجود هم
اين  ةدر برابر اقدامي اوليه براي نگاشتن مطلبي در بارچند سال پيش 
مجمع جهاني اهل بيت اولين  كه اين در هنگامي بود ؛نظريه قرار گرفتم

در  اي نوشته  من مقاله. كرد را برگزار مي ^كنفرانس جهاني اهل بيت
آن سعي كردم بعضي از تفكرات كلي اين نظريه را مطرح كنم و به 

گروهي از شركت كنندگان در كنفرانس مورد همين مناسبت از جانب 
 .تشويق قرار گرفتم

نظري آغاز  ةاينجا بود كه فكر كردم خوب است اين طرح را در جنب
 .كنم و محققان و دانشمندان ديگر آن را ادامه داده و تكميل نمايند

و باهمة كارهايي كه در اين بخش از زندگي خود به آن مبتال بودم و 
ي فكري و فرهنگي فرق داشته و بلكه در تضاد است، و طبيعتاً با كارها

هاي علمي، يعني محيط حوزه   ام از مركز فعاليت نيز باوجود دوري نسبي
اينجا  .هاي آن، كوشيدم تا اين بحث را به تحليل بنشينم  علميه و فعاليت
 :هاي بحث در برابرم گشوده شد  اي از افق بود كه مجموعه

در رسالت  ^اهل بيت نظريهصل وجود بيان اهداف اصلي از ا :اول
آن گونه كه بيان كننده حقيقت اين ) از حيث نظري و عملي(اسالمي 

 .ترين ركن اسالم باشد مهم

 .است ^اهل بيت ائمهو اين همان وجه مشترك ميان 

كه ويژگي  ^بيان و تفسير مواضع هركدام از ائمة اهل بيت :دوم
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ميان اين مواضع با  خاص عصر و دوران آن امام است و ارتباط
اين  ةو در كنار هم ؛يكديگر و بيان ارتباط اين مواضع با اهداف اصلي

 به مراحل مختلف و بيان ويژگي ^مراحل، تقسيم تاريخ اهل بيت

 .هاي هر مرحله

 ةپرداختن به مسائل فكري، اعتقادي و شرعي كه از ناحي: سوم
، به ^بيت با ديدگاه اسالم در باره اهل ^ارتباط مذهب اهل بيت

البته بايد دانست كه علماي ما در . استاين مذهب اختصاص يافته 
فقهي يا كالمي به تحقيق و از ديدگاه  رابطه با اين گونه مسائل كامالً

 .اند  بررسي پرداخته

در زمان غيبت  ^حركت پيروان اهل بيت ةبررسي برنام :چهارم
و  يش گذشتهادوار اساسي پـ و بيان  اهللا فرجه عجل حضرت حجت ـ

هاي بزرگ در رابطه با اين   نقش آنان در به دوش كشيدن مسئوليت
 .مرجعيت صالح ديني است نهاد كه همان بحثتفكر 

 اسالمیی در زندگ ^نقش اهل بیت

ترين بحث هم هست، خود  اين گونه يافتم كه بحث اول كه اساسي
م مشتمل بر چندين بحث مهم تئوري و عملي است و پرداختن به هركدا

چرا كه تنها اهداف  ؛از اين اهداف مستلزم تأليف كتاب مستقلي است
 :توان در موارد ذيل خالصه نمود مي را ^اهل بيت هنظرياجتماعي 

 .اقامة حجت الهي بر مردم و گواهي بر اعمال آنان. 1

خالفت خداوندي يا واليت امر و به تعبير ديگر رهبري حكومت . 2
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 . اسالمي

 .يني مسلمانانمرجعيت فكري و د. 3

مجسم كردن الگويي براي بشريت در همه كماالت انساني در . 4
 . هاي فردي و اجتماعي  جنبه

 .عقيدتي وسياسي بعددفاع از اسالم در . 5

هاي  ويژگي محافظت از موجوديت، وحدت و دفاع از امت اسالم و. 6
 .اين امت

ي تحمل صالح، برگزيده و نخبه برا ،بنيان گذاري گروهي شايسته. 7
 .هاي ويژه  مسئوليت

امامت الهي  ةو پيش از پرداختن به اين موضوعات، الزم است تا نظري
ها است،   ها و مأموريت  اين نقش ةهم ةرا، كه در بر دارند ^اهل بيت

بيشتر شرح و تفسير كنيم و اينكه چه عاملي سبب شده كه رسالت 
 .اسالم به اين پديده نيازمند گردد

دين گستردگي محتاج وقت زياد، فراغت مناسب و بدون ترديد كاري ب
 .همكاراني كارآزموده است

ديدم كه با توكل بر خدا اين كار شايسته را  اما من خود را ناچار مي
آغاز نمايم و از او در اين راه ياري بجويم، به اين اميد كه در اين كار 

  توفيق خلوص نيت و راستي و هدايت يابم
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اللَّه فَهو حسبه  إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه  قَد جعلَ اللَّه لكلِّ  و من يتوكلْ على{
  )1(}شيء قَدراً

خداوند فرمان  ؛كند كند، كفايت امرش را مي توكّلو هر كس بر خدا  
اي قرار داده   و خدا براي هر چيزي اندازه ؛رساند خود را به انجام مي

 .است

 ن، نخست از هفتمين هدف كه بنيان گذاريوچنين ديدم كه براي نگاشت
و شايد دليل اين انتخاب به . آغاز به كار نمايم ،صالح باشد جماعت

عنوان اولين گزينه اين بود كه عمالً درگير اين امور شده بودم و احساس 
از گروه نخبگان صالح ) نظري و عملي(كردم جامعه به تصويري كامل  مي

 ـ ي كه در عرصة كارهاي سياسينيازي شديد دارد و براي كسان
اجتماعي به فعاليت مشغول هستند، الگويي واقعي باشد تا از آن پيروي 

 .كنند

تواند اوقات فراغت تحصيلي طالب  از ديگر سو ديدم كه اين بحث مي
همچنين براي خطيبان، مبلغان و تحصيل  ؛علوم ديني را پر كند

عادي امكان كردگان دانشگاهي در داخل وخارج، كه به صورت 
 .دسترسي به جزئيات و تفاصيل اين نظريه را ندارند، مفيد باشد

ها   اين عرصه ةاي در هم  جهان اسالم نيز در اين عصر شاهد تحول گسترده
حوزه، تبليغ، روي آوردن دانشگاهيان به فهم اسالم و مسئله مهاجرت به (

 .بوده است) غرب

                                                         
 3/ طالق .1
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كلي را كه چنين اشخاصي اينجا ست كه امثال اين كتاب بيشتر معلومات 
بدان محتاج هستند، در اختيار  جماعت صالحبراي شناخت و بررسي ماهيت 

 .دهد آنان قرار مي

اي   كردم كه ما سخت محتاج نمونه پيش از اين احساس مي ،البته خود
گروهي كه خود، همگان را به ايجاد  ؛واقعي از نخبگان شايسته هستيم

، تا آن را به عنوان الگويي به جهان خوانيم و پياده كردن آن فرا مي
اسالمي واقعي مطرح  ةتا اين نظريه به عنوان يك نظري ؛عرضه كنيم

دنياي آكنده از شهوات، تقابل منافع مادي، تناقضات  ةشده و در گستر
سياسي و فشارهاي رواني و خارجي كه عصر ما با آن دست به 

 .نگرددفرضي مطرح  ةگريبان است، تنها به عنوان يك نظري

 از مشکالت کاري ا  پاره

براي تدوين اين كتاب، ابتدا سعي كردم تصوري كلي از آن ايجاد كنم 
و سپس شروع به نوشتن كردم و در اين راه با مشكالت چندي مواجه 

 :كنم گشتم كه دو نمونه از آن را ذكر مي

 ةوقت بود كه من آن را به سختي از ميان مشغل ،اولين مشكل: اول
شد كه نگارش  به همين دليل گاه مي ؛آوردم ضاد به چنگ ميكارهاي مت

شدم به كار  كردم، اما قبل از تكميل آن مجبور مي موضوعي را آغاز مي
ديگري پرداخته و چند ماه، حتي در بعضي از اين موارد يك سال، از كار 

ماندم و براي ادامه كار مجبور بودم كه دوباره تا  تكميل نوشته باز مي
خصوصاً  ؛ام  ي به عقب برگردم كه گويا دوباره از صفر شروع كردها  اندازه

يا . كه اين بحث با نگاهي دقيق، طبيعتاً از تركيبي نظري برخوردار است
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نوشتم و تنها  اينكه براي صرفه جويي در وقت منابع روايات را نمي
كردم و اين امر در موقع آماده كردن كتاب براي چاپ  اي به آنها مي  اشاره

اي براي استخراج متون از منابع   جب اشكاالتي گرديد و زحمت اضافهمو
وابسته به مجمع جهاني اهل  الثقلين رسالةاصلي بر دوش برادران مجلة 

 .نمايم گذاشت كه از همين جا از آنان تقدير و تشكر مي ^بيت

چنين بحثي از اساس بر منابع دست اولي مانند روايات اهل  اصوالً: دوم
تاريخي، فقهي و يا معلومات رجالي متكي است كه يافتن  ، متون^بيت

ميزان  ةخود نيازمند جستجو براي يافتن و سپس تحقيق در بار ةآنها به نوب
مورد  ةاعتبار هركدام از آنها و پس از آن تطبيق ميان آنها و استنباط نظري
 .نظر است كه اين خود به وقت بسيار زياد و تالشي خاص نياز دارد

اري خداوند، بهترين كمك كار در آسان شدن اين مشكالت، پس از ي
هايي است كه دانشمندان گذشته به   هاي حديثي و معجم  المعارف دايرة

اند كه خداوند آنان را بهترين جزاي خير   تأليف آنها همت گماشته
 .عنايت فرمايد

اما ديدم كه اين راه كافي و تأثيرگذار نيست، بنا بر اين از بيان اين 
ها و لو به صورت مقطعي و تصحيح آنها و ارجاع  لب در سخنرانيمطا

مطالب به منابع آن پس از سخنراني، سود جستم كه اين كار اگرچه 
به دقت و استحكام تأليف نبود، اما در انگيزش و محافظت از اصل 

 .شتافكار تأثير دا
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 شیوة پژوهش در این کتاب

 :ام  گام دنبال نمودهدر تأليف اين كتاب موضوعات ذيل را گام به 

هاي   و تقسيم هر قسمت به بخش قسمت تقسيم كتاب به هفت :اول
هاي اصلي است و يا به   عنوان ةجداگانه كه هركدام در بر دارند

هاي مختلف است كه در   بخش ةهايي كه هركدام در بر دارند  قسمت
 .هاي ششم و هفتم چنين شده است  قسمت

 .است ها يژگيوو  اهداف: قسمت اول داراي دو بخش

، فكري:  هاي  نام دارد، داراي بخش قواعد و بنيادهاقسمت دوم كه 
 .است اجتماعي ـ سياسيو  معنوي ـروحي ، فرهنگي، اخالقي

:  هاي  نام دارد، داراي بخش صالح  جماعتساختار كلي قسمت سوم كه 
 .است روابط داخلي و خارجيو  امت با مرجع ةرابط، هويت، مرجعيت ديني

نام دارد داراي دو  ساختار امنيتي جماعت صالحهارم كه قسمت چ
 .است هاي امنيتي  سياستو  خطوط امنيتي: بخش

  :  هاي  نام دارد، داراي بخش نظام اقتصادي و ماليقسمت پنجم كه 

 .است هاي اقتصادي  فعاليتو  قوانين خاص اقتصادي، نظام اقتصادي

: داراي دو بخشنام دارد،  نظام كلي روابط اجتماعيقسمت ششم كه 
، كه اول، شامل ساختار نظام روابط استو  ابعاد و اصول: نظام روابط
بوده  اصول و قواعدو  اسالم در روابط اجتماعي ةابعاد نظري: دو بخش

ساختار و و  ساختار و ابعاد نظريه: و قسمت دوم نيز شامل دو بخش
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 .باشد مي  اصول و قواعد

 شعائر و عباداتاب است و ترين بحث كت  اما قسمت هفتم كه بزرگ
 است  شعائر و عبادات: نام دارد، داراي دو بخش

روزها و ، ^شعائر اهل بيت: هاي  در بخش اول از قسمت هفتم، فصل
 .وجود دارد ها و مساجد و اماكن مقدس شب

بخش دوم شامل بيان عبادات است، چه آنها كه داراي وقت معيني 
، و چه آنها ساالنهو  ماهانه، تگيهف، روزانه:  هاي  هستند، در قالب فصل

كه زمان خاصي  نمازهايي: هاي  كه وقت معيني ندارند، در قالب فصل
 .جهادو  ذكر، دعا، ي كه وقت خاصي ندارندي ها روزه، ندارند

ها نيز در بسياري از موارد   ها و فصل  ها، بخش  هركدام از اين قسمت
اي موضوع و بيان اي در آغاز، به منظور زمينه سازي بر داراي مقدمه

گيري از بحث و يا  اي در پايان براي نتيجه  اهميت آن و داراي خاتمه
خالصه كردن آن است كه اين همه وابسته به اهميت موضوع، 

 .باشد گستردگي بحث و نيازهاي خاص مي

  ممكن است در ابتدا چنين تقسيم بندي كمي عجيب بنمايد، چرا كه 

  اين  عناويني را دربردارند معموالً هاي معروف كه امثال چنين  در كتاب

گونه تقسيم بندي سابقه نداشته و عالوه بر آن، عناويني هم در اين 
تواند از اين  اما آنچه مي ؛كتاب آمده كه چندان با اذهان آشنا نيست

مطالعه اين موضوعات در خود كتاب است كه در پي  ،غرابت بكاهد
 .خواهد آمد
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در  ^كتاب بيان نقش عملي اهل بيت اينكه هدف از تأليف اين :دوم
، توليد تز نظري در باره آن، و سپس جماعت صالحتكوين و ساخت 

 .بوده استجماعت صالح بيان مشخصات و جزئيات اين 

اين امر به سود شيعيان و ديگر مسلماناني است كه در جستجوي 
ند توا خواهند به آن پاي بند بمانند، در عين حال نيز مي اند ومي  حقيقت

 .براي جويندگان حقيقت از ميان ديگر مردمان نيز سودمند باشد

در اين كتاب پس از تشريح اصل نظريه، بيشترين اهميت و تمركز : سوم
داده شده و به نقاط  ^نسبت به نقاط امتياز و خصوصيات مذهب اهل بيت

مشترك و شرح و تفصيل و توجيهات آنها چندان پرداخته نشده، تنها به 
چرا كه اين نقاط مشترك، باهمة  ؛در رابطه با آنها اكتفا گرديده است اي  اشاره

مسلمانان  ةهاي كلي ميان هم در بحث اهميتش، از مسائلي است كه معموالً
مورد توجه قرار گرفته و دسترسي به آنها آسان است، در ضمن پرداختن به 

 .آنها ممكن بود اين كتاب را از هدف خاص خود دور نمايد

در اين كتاب بناي كار در استنباط خصوصيات تئوريك بر  :چهارم
ن كريم، سنت نبوي و روايات آقر:  اساس استناد به منابع اصلي يعني

 ^كه در نقل، يا شرح و بيان سنت نبوي از اهل بيت است معتبري
وارد شده است، به اضافه روايات معتبري كه در بيان جزئيات مسائل 

ها از آن بزرگواران وارد  گيري و موضعها،   ها، روش  سياسي، برنامه
  .شده است

از آنجا كه استنباط يك نظريه، نيازمند اجتهادي صحيح و  :پنجم
بايست  مبتني بر منابع وقواعد صحيح اجتهاد است و از طرفي چون مي
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اي باشد كه اين نسبت صحيح   به گونه ^نسبت دادن نظريه به اهل بيت
كردم تا در استنباط اصول اين تئوري و لذا خود را ملزم  ؛از كار در آيد

افكار اصلي و مركزي آن، تنها به متون معتبر يا نظريات اجتهادي 
استناد كرده و شواهد و  ^اهل بيت ةمشهور در ميان دانشمندان شيع

 .را ذكر نمايم مجتهدانمتون تأييد كننده اين اجتهاد، يا مورد استناد 

ا در آنها نيز تنها از روايات اما در رابطه با جزئيات هم سعي شد ت
معتبر استفاده شود يا روايات متعددي كه تعدد آنها موجب اطمينان 

به استثناي موارد جزئي كه تأثير چنداني بر اصل نظريه  ؛قلبي گردد
تواند تفسير  ندارد، بلكه براي توضيح و تشريح آن است و اين مي

شاره به تعدد يا كننده نقل به مضمون بعضي از روايات متشابه يا ا
 .اعتبار يك روايت باشد

كه ميان  سنن ةتسامح در ادلالبته در رابطه با مستحبات اگرچه به قاعدة 
اما ذكر مستحبات با اين تفصيل، خود  ؛فقها معروف است، اعتماد نموديم

در . شود از جهتي باعث توضيح وتفصيل بيشتر اصل نظريه وابعاد آن مي
اشاره به صحت يا اعتبار روايت براي تثبيت عين حال كوشيدم آنجا كه 

 .يك نظريه مناسب باشد در حد توان به اين كار مبادرت كنم

چنان كه سعي كردم تا نظريات غريب و دور از ذهن را كه منبع و 
 .به كلي حذف كنم ،شود مصدري براي آن يافت نمي

ين بتدائي براي چناكنم كه اين تالشي  بار ديگر تأكيد مي ،در پايان
ها   ها و عيب  منظوري است و طبيعي است كه از اشتباهات، لغزش

 .خالي نيست
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همچنين از  .ها را بر ما ببخشد  كنم اين لغزش از خداوند متعال مسئلت مي
خواهم كه اين كار را از ما پذيرفته، توفيق تكميل اين طرح را به ما  او مي

ت و قبول خدا و نمايم كه اين كار مورد رضاي عنايت نموده و مسئلت مي
اطهار خصوصاً سرور و موالي ما حضرت صاحب الزمان  ائمهرسول و 

 .ـ قرار گيرد  اهللا تعالي فرجه الشريف عجل  ـ

چه اينكه از خوانندگان عزيز و محترم و محققان فاضل و گرامي نيز تقاضا 
دارم از اشتباهات موجود در كتاب چشم پوشي كرده و با لطف خود آنها را 

 .اين هدف، به من اهدا نمايند ةاه نظريات گرانبهاي خود در باربه همر
واحلمد هللا رب العاملني والصلوة و السالم على حممد و آله الطيبني 

 .الطّاهرين
ى ربنا ال تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطأْنا  ربنا و ال تحملْ علَينا إِصراً كَما حملْته عل{

الَّذين من قَبلنا ربنا و ال تحملْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِه  و اعف عنا و اغْفر لَنا و ارحمنا 
  )1(}أَنت مولَانا فَانصرنا على الْقَومِ الْكافرِين

 .پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير
 ]دوش[همچنانكه بر  ؛ما مگذار ]دوش[ار گراني بر هيچ بپروردگارا، 

پروردگارا، و آنچه تاب آن نداريم . كساني كه پيش از ما بودند نهادي
و ما را ببخشاي و بر ما رحمت  ،و از ما درگذر ،بر ما تحميل مكن
 .پس ما را بر گروه كافران پيروز كن ،آور سرور ما تويي

 1417/ ذي القعده / 14                                             

                                                         
 .286 /بقره .1
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 محمد باقر حكيم                                                     





 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اهداف و ویژگی ها





 

 

  

  
  

 مقدمه
اسالمي بر اساس دو خط مشي اساسي و در  ةدر جامع ^اهل بيت

 :متداخل به فعاليت پرداختند كه عبارتند از ةدرون دو داير

با عموم مردم در  ^ائمهآنجا كه  ؛امت ةگسترد ةفعاليت در داير. 1
تعامل بوده و در اين محدوده فرقي ميان دوستان و مؤمنان به اهل 

با ساير مسلمانان نبود و تنها از حيث نزديكي روحي، عاطفي  ^بيت
، محبت ائمهكه در قبول واليت عقيدتي و سياسي  ائمهو عقيدتي با 

 گر مي خالقي به آنان واطاعت از دستوراتشان جلوهالتزام ا عاطفي،

 .شدند شد، داري امتياز و ويژگي مي

خاص مؤمنان برگزيده از ميان مسلمانان كه داراي  ةفعاليت در داير. 2
نقش خاص اهل  ةبه فلسف ،بوده ^سطح بااليي از تعامل با اهل بيت

ز ا ^هئمدر تئوري اسالم كه بر اساس امامت و جانشيني ا ^بيت
 .به نص صريح از جانب خداوند استوار است، ايمان داشتند ‘پيامبر

كنيم كه كارِ گزينش، رشد، پيشرفت، و از اين طريق  و مالحظه مي
كه رفته رفته به صورت گروهي از صالحان با  دوم ـ ةجدا سازي داير
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در ميان اقشار جامعه  ،هاي مخصوص به خود در آمده هويت و ويژگي
ـ از  معروف و مشهور گرديدند ^و پيروان اهل بيت به عنوان شيعيان

تنها با تعامل ) امت اسالم(اول  ةهاي موجود در ميان داير  ساير جمعيت
قابل اجرا نبوده، بلكه  ^كلي امت اسالم با حركت اهل بيت

براي  ^اهل بيت ائمهموجوديت اين گروه با تالش و برنامه ريزي 
 .رديده استاي ممكن گ  ايجاد چنين جمعيت و توده

 تنها بر اثربه صورت خالصه، تشكيل چنين گروهي به خودي خود و 
با گزينش افراد صرفاً در سطح عمومي امت اسالم و  ^ائمهفعاليت 

مؤمن نخبه از ميان امت ميسر نگشته، بلكه اين مهم با برنامه ريزي 
از پيش ترسيم و نموده  ائمههدفمند و از پيش تعيين شده اي بوده كه 

 .ودندب

دانستند اهداف كلي كه به  دقيقاً مي ^ائمهاين بدان جهت بود كه 
دفاع از كيان اسالم و حفظ هويت امت : دنبال آن هستند از جمله

گسترده متحقق نخواهد شد،  ةهاي كلي و در داير  اسالم، تنها با فعاليت
چرا كه محقق شدن اين هدف با ابعاد مختلفي كه دارد در صورتي 

واهد يافت كه شرايط بيداري دائم و تلنگرهاي عاطفي استمرار خ
پيوسته و عنصر رهبري در جامعه موجود باشد تا اين بيداري را 

 .استمرار بخشد

خود  عامهاي   عالوه بر فعاليت ^بينيم كه اهل بيت به همين دليل مي
پيامبر . اند  پرداخته نيز مي خاصى ةاز ابتدا به فعاليت در چنين داير
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 ايام زندگي بابركت خود به اين موضوع اهميت خاصي مي در ‘اكرم

يا  تشيعدادند و به همين دليل بود كه در همان زمان حيات خود 
را همچون يك خط فكري و سياسي بنياد نهاده، به  ×پيروي علي

خود را براي  ةاين نيز اكتفا نكرده تعدادي از اصحاب نخبه و برگزيد
اوليه را براي اين  ةگروه، بهترين هستاين كار انتخاب فرمودند و همين 

اين راه را ادامه داده  ×سپس حضرت علي )1(.جمعيت تشكيل دادند
هاي   منوره پايه ريزي كرده و سپس پايگاه ةشيعي را در مدين تشكّلو 

آن را در كوفه به دست حذيفة بن يمان، سلمان فارسي و عمار بن 
همچنين در يمن . دادندياسر و در لبنان به دست ابوذر غفاري توسعه 

و  ؛امور آن ديار را بر عهده داشتند ةهنگامي كه خود آن حضرت ادار
 .در مصر و بصره و ساير شهرها نيز

به زودي در هنگام بحث از كيفيت بنيان گذاري در اين كتاب، از 
سخن خواهيم  ،در اين راستا انجام دادند ^هايي كه اهل بيت  فعاليت
 .گفت

  

                                                         
تأليف مهني  ،الشيعة و التشيع: ك كتاب.براى شناخت اين حقيقت و استدالل آن، ر .1

 .مؤلف كه در دست چاپ مى باشد





  

 

1  
 ماعت صالحانان گذارى جاهداف کلى بنی

توان اهدافي اساسي را كه در وراي بنيان گذاري جامعة شيعه بود، در  مي
 ةيعني اقام ؛دانستيم ائمهنقش كلي  ةهمان اهدافي خالصه نمود كه در بار

حجت الهي بر مردم، رهبري حكومت اسالمي، مرجعيت فكري و ديني 
م از طريق حفاظت براي مسلمانان و محافظت از موجوديت سياسي اسال

اسالمي و توده انساني منتسب به دين اسالم و به  ةاز حكومت و جامع
كه بسياري از خصوصيات  ،اي براي امت  نمايش گذاشتن الگوي شايسته

بيشتر روشن  ياين اهداف در مشروح بحث از كيفيت ساخت جامعة شيع
 :كنيم خواهد شد اما براي توضيح به نكات ذيل اشاره مي

 

 ارکت در رهبرى حرکتمش ]1[

 )در دست گرفتن حکومت اسالمی(ی اسالم

بزرگواران در  آن ةنظريو  ^يكي از اهداف مهم وجود ائمه بدون ترديد
ـ رهبري حركت   چنان كه در ابتداي بحث دانستيم  روند آخرين رسالت ـ

 )1(.باالي تكامل است ةندن آن به درجاسالمي و رسا

نمود كه  خرين رسالت چنين اقتضا ميچرا كه برنامه ريزي الهي براي آ

                                                         
 .نظرى آمده است اين مطلب در قسمت اول از حبث امامت، خبش .1
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اين حركت اسالمي در طول مدت رهبري و امامت دوازده پيشواي 
مدت زماني كه اگر  ؛معصوم به درجه مناسب تكاملي خويش برسد

توان آن  حد اقل ميزان عمر طبيعي دوازده امام را در نظر بگيريم، مي
 .را دست كم به مدت سه قرن تخمين زد

اسالمي  ةتوان در شئون مختلف جامع تكامل را مي اي از  چنين درجه
هاي معنوي، علمي و اخالقي،   پيشرفت در جنبه: فرض كرد، مانند

هاي مادي در رشد   هاي حكومتي، روابط و سازماندهي، جنبه  جنبه
اقتصادي، تأمين اجتماعي و مسئوليت متقابل اجتماعي، تقويت نيروي 

سراسر جهان و پيشرفت  نظامي، انتشار دعوت و فرهنگ اسالمي در
اي كه اين جامعه، مصداق عملي   به گونه ؛در ساير شئون زندگي انساني

  : و واقعي اين كالم خداوند متعال گردد كه فرمود
  )1(}ليظهِره على الدينِ كلِّه و لَو كرِه الْمشرِكُون{

 .شته باشندتا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش ندا

بشريت  ةو اين عقب افتادگي و اوضاع نابساماني كه مسلمانان، بلكه هم
هاي گذشته، با آن دست به گريبان بوده و   چه در عصر حاضر يا در دوران

از اين نقش  ^برند، حاصل دور نگاه داشتن اهل بيت در آن به سر مي
تهادات هاي نادرست، اج  ، انتخابانحراف كاري كه در اثر ؛اساسي است

 .هاي شخصي و سياسي به وقوع پيوست  غلط و پيروي از هوا و هوس

  كشد،  و اين انسان است كه همواره بار مسئوليت اين امر را به دوش مي
                                                         

 .33 /توبه .1
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ها و موارد شكست  رويارويي ةادوار تاريخ بشريت، در هم ةهمو كه در هم
تعال از زماني كه خداوند م ؛و ناكامي، بار اين مسئوليت را بر دوش دارد

ها و   آدم را آفريد و او را با همسرش در بهشت جاي داد تا ديگر موقعيت
مواردي كه بشريت  ؛هايي كه در برابر پيامبران الهي به وقوع پيوست  مقابله

  : خداوند متعال فرمايد ؛از اجابت رسالت و نداي رباني پيامبران سر باز زد
}اسث اللَّ كانَ النعةً فَبداحةً وأُمشبم نيبِيالن ه مهعلَ مأَنز و رِيننذم و رِين

 يهلَفُوا فتما اخياسِ فالن نيب كُمحيل قاب بِالْحتإِال * الْك يهلَف فتا اخم و
 ى اللَّهدفَه مهنيا بيغات بنيالْب مهاَءتا جعد من بم وهأُوت ينوا الَّذنَءام ينالَّذ

اطرشاُء إِىل صن يي مدهي اللَّه و  بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخمل 
  )1(}مستقيمٍ

دهنده   پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم ؛مردم، امتي يگانه بودند 
مردم  را به حق فرو فرستاد، تا ميان ]خود[برانگيخت، و با آنان، كتاب 

  . در آنچه با هم اختالف داشتند داوري كند
پس از آنكه داليل روشن   ـبه آنان داده شد  ]كتاب[و جز كساني كه 

 ]هيچ كس[كه ميانشان بود،  ]و حسدي[به خاطر ستم  ـ  براي آنان آمد
  . در آن اختالف نكرد

پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، به حقيقت 
و خدا هر كه را بخواهد به . ه كه در آن اختالف داشتند، هدايت كردآنچ

 .كند راه راست هدايت مي

حكومت كنار از  ‘اندكي پس از وفات پيامبر اكرم كهاطهار  ةائم
گذاشته شدند، كوشيدند تا حق را به جايگاه اصلي خود باز گردانند و 

                                                         
 .213 /بقره .1
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يكي . ختندبراي به دست گرفتن حكومت اسالمي به برنامه ريزي پردا
گروهي  ؛هاي اين برنامه، بنيان گذاري جامعة شيعي است  از مشخصه

توانست در رهبري حركت و حكومت اسالمي نقش مشاركتي  كه مي
 .داشته باشد

اي كه سه امام   مرحله ةتوان به روشني از طريق مطالع اين مطلب را مي
در  ^اول، حضرت علي، حضرت امام حسن و حضرت امام حسين

اند، دريافت آنجا كه در اين مرحله از تاريخ و از راه   يستهز آن مي
فعاليت سياسي در ميان امت، تالش براي به دست گرفتن اين رهبري 

 )1(.ند در ميان امت برقرار بوده استبه صورتي مطرح و هدفم

نيز توانست به موقعيت رهبري دست يابد و در عمل  ×حضرت علي
ندگي حضرت امام حسن اين امر تا مدت كوتاهي از زمان ز

هم ادامه داشت و پس از آن، در زمان حضرت امام  ×مجتبي
هم مسلمانان آرزو داشتند تا حكومت را به حالت سابق  ×حسين

خود باز گردانند، لذا از آن حضرت تقاضا كردند تا به اين امر مهم 
 .قيام نمايد كه اين امر به وقوع فاجعه هولناك كربال منجر گرديد

                                                         
ـ چنان كه در حتليل حركت آن حضرت نيز بيان خواهيم  ×شكى نيست كه حضرت امام حسني .1

به دست گرفنت رهربى و حكومت نايل خنواهد گشت، اما  حلةمرمنودـ  از ابتدا مى دانست كه به 
شرعى و  وظيفةضرت، به مقتضاى ت سياسى آن حگريى و فعالي  هدف اعالم شده و نوع موضع

اى كه شرايط عيىن جامعه آن را بر وى   وظيفه; انساىن كه بر عهده داشت، در اين راستا بوده است
اگر چه هدف واقعى آن حضرت از حركت و قيامش حتقق امور ديگرى بود كه . حتميل كرده بود

ا خواهيم ^هدر قسمت پنجم در مبحث تاريخ و مواضع ائمپرداخت به ذكر آ. 
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توانست به تربيت  ×كه حضرت علي جماعت صالحيبدون شك 
اوضاع روحي و سازماني آنان را بنا نهد، در كنار  ،آنان همت گماشته

آن حضرت جنگيده و در راه خدمت به اسالم و تثبيت معيارها و 
 .هاي بزرگي دادند خواند، قرباني هايي كه به آن فرا مي  ارزش

تاي محافظت از نيز در راس ×اقدامات حضرت امام حسن مجتبي
بينيم يكي از اهداف مهم توافقنامه  آنجا كه مي ؛اين گروه بوده است

 .آتش بس با معاويه، حفظ و حراست همين گروه بوده است

نيز از نقش مهم و  ×اين برگزيدگان در زمان حضرت امام حسين
چرا كه آنان توانستند حالت جمود امت  ؛اي برخوردار بودند  پيشگامانه

ليم در برابر حكومت اموي را بشكنند و براي حركت اسالم و تس
كه شعار سقوط حكومت اموي را سر داده،  ×حضرت امام حسين
همت خود كرده بود، توجيه عيني و اجتماعي  ةنابودي آن را وجه

هاي قيام آن بزرگوار در ميان اقشار   فراهم كرده و براي گسترش دامنه
ير تاريخ اسالم، زمينه مختلف امت اسالم و تأثيرگذاري آن در مس

بسياري از اهداف اين قيام محقق گشت  ؛سازي كنند، و چنين هم شد
 .و در نهايت به سقوط حكومت اموي منجر گرديد

اولين و : توان گفت زماني سه امام اول مي ةپس در رابطه با مرحل
شيعي، مشاركت در عمليات به دست  تشكّلترين هدف از ايجاد   مهم

هاي   مت اسالمي بوده و اين هدف، دقيقاً با فعاليتآوردن رهبري حكو
آن كه همان بر  بعددر راستاي حفاظت از امت اسالم در اولين  ائمه

قراري حكومت اصيل اسالمي است همگام بوده است، چه به شكل همان 
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افتاد و چه به  ^در آن زمان كوتاه به دست ائمه حكومتي كه عمالً
در ميان امت جرياني  ^اطهار ةكه ائم چرا ؛عنوان يك تئوري و آرمان

خواند، تا  به راه انداختند كه همواره به برپايي چنين حكومتي فرا مي
هاي   جايي كه اين جريان در طول تاريخ اسالم به صورت يكي از اهرم

 .فشار در جهت تصحيح مسير حكومت در آمد

 سه گانهي نقش نخبگان برگزیده در زمان خلفا

گزيدگان شايسته نقش عظيمي در رهبري جريان روشن شد كه اين بر
دعوت  ،دوم عمر بن خطاب ةاسالمي ـ مردمي داشتند كه از زمان خليف

خالفت  مدتبوده و در طول  ×كننده به خالفت حضرت امام علي
به خالفت برسد، به  ×وي، براي اينكه پس از او حضرت علي

اين جريان  براي تضعيف) عمر(اما خليفه  ؛آوردند حكومت فشار مي
او نامزدي . اي دقيق و حساب شده برنامه ريزي كرد مردمي، به گونه

خالفت پس از خود را محدود به شورايي شش نفره كرده، اختيارات 
اين شورا را هم محدود ساخته، مقرر داشت كه اگر امر نامزدي خالفت 

 .منحصر به دو نفر شد اختيار تعيين خليفه با عبدالرحمن بن عوف باشد

 بينيم فشارهاي مردمي بر عبدالرحمن بن عوف به با اين حال مي
اي بود كه او را مجبور كرد تا ابتدا پيشنهاد عهده دار  شدن امر   اندازه

شرطي   اما عبدالرحمن پيش ؛ارائه كند ^خالفت را به حضرت علي
هرگز  ×دانست حضرت علي براي اين كار گذاشت كه از ابتدا مي

آن حضرت تعهد كند : و آن شرط اين بود كهآن را نخواهد پذيرفت 
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، ‘در امر خالفت، عالوه بر پاي بندي به قرآن كريم و سنت پيامبر
 )1(.نيز باشد) ابوبكر و عمر(شيخين  ةمقيد به سير

اي آشكار خودنمايي كرد   تأثير گذاري اين جريان مردمي زماني به گونه
سابقه براي بيعت با  اي بي  قتل عثمان عموم مردم به گونه ةكه پس از فتن

هجوم آوردند و اين مسئله از امتيازات خالفت آن  ×حضرت امام علي
چه آنان كه پيش از ايشان به  ؛باشد خلفا مي ةحضرت در ميان هم

زيرا بيعت . خالفت رسيدند و چه آنان كه پس از آن حضرت آمدند
بني ساعده صورت گرفت كه  ةابوبكر در اجتماعي محدود در سقيف

نان در آن اختالف نظر داشته و بعضي از افراد متنفذ و صاحب نظر مسلما
بيعت عمر نيز با تعيين ابوبكر و تصريح او به . نيز در آن حضور نداشتند

خالفت عمر و سكوت مسلمانان پس از عدم پذيرش اعتراض برخي 
بيعت عثمان هم كه از طريق . همچون طلحه از طرف ابوبكر انجام شد

 )2(.ي كه شرحش گذشت به انجام رسيدا  شوراي شش نفره

 ×نقش برگزیدگان در زمان حضرت علی

اي در درگيري ميان حضرت امام   اين نخبگان برگزيده نقش ويژه
                                                         

ديد كه عبارت بود اسالمى گر عةجامجديد در  ةاى براى اجياد يك قاعد اين شرط پايه .1
 ‘پيامرب اكرم ةمرحله از قداست، كه با قداست سريشيخني به آن  ةرساندن سري: از

آن حضرت و  ^، اهل بيت×و اين مطلىب بود كه حضرت امام علي. مهطراز باشد
 .ايشان، هرگز زير بار آن منى رفتندمهچنني جريان مؤمن به واليت 

 صاحب اين كتاب اين مطلب را از 484ـ  477/  1 معامل املدرستنيك، مرتضى عسكرى، .ر. 2
 .حتقيق حممد ابوالفضل ابراهيم، نقل كرده است 8ـ  9/  4 شرح ج البالغه ابن اىب احلديد
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عايشه، طلحه، زبير، امويان و در رأس آنها (و مخالفانش ×علي
در اين كشمكش بر آن تكيه  ×آنچه حضرت علي ؛ايفا نمودند) معاويه

هاي اسالمي بود و در مقابل، دشمنان آن   نمود اصول و ارزش مي
حضرت بر اموري همچون مصالح و منافع دنيوي و درآمدهايي كه براي 

و اگر اين گروه . نمودند ها محسوس و ملموس بود تكيه مي  انسان
برگزيدگان صالح و شايسته كه خود آن حضرت، آنان را در ميان اقشار 

ه دليل شرايط روحي و امت اسالم سازماندهي كرده بود، نبودند ب
توانست به اين  نمي ×أمير مؤمنان  آن زمان، ةتاريخي حاكم بر جامع

 .جنگ ادامه داده و يا به موفقيتي نسبي دست يابد

 این گروه ۀاز مردان برجستی های  نمونه

مالك اشتر، هاشم : بينيم اشخاصي چون از همين رو است كه مي
عباده، حجر بن عدي، مرقال، محمد بن ابوبكر، قيس بن سعد بن 

بن صوحان و برادرش زيد، اويس قرني، سليمان بن صرد  صعصعة
، عبد اهللا بن طلحه، عبداهللا بن جعفر، خباب دوئلي خزاعي، ابو االسود

بن أَرت و پسرش عبداهللا، عدي بن حاتم طايي، عقيل بن ابي طالب، 
، محمد بن ابي ×عمرو بن حمق خزاعي، قنبر غالم حضرت علي

بن ثابت انصاري، اصبغ بن نباته، ميثم  خزميةذوالشهادتين  حذيفه،
ري، عبداهللا بن عباس، و جه يدشرر، كميل بن زياد، حارث همداني،تما

 ‘پيامبر اكرم ةديگر اصحاب، گذشته از بازماندگان قدماي صحاب
عمار بن ياسر، ابن تيهان، عثمان بن حنيف و برادرش سهل، : مانند

پسرش عبداهللا بن جابر انصاري و امثال اين جابر بن عبداهللا و 
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اينها كساني . اي برخوردار بودند  اشخاص، در اين عرصه از وضع ويژه
در هنگام فقدان هريك از آنان محزون  ×بودند كه حضرت علي

از دست دادن آنان در حركت  باگريست و  شده، گاه در فراقشان مي
آنان را به خلوت خود نمود، گاه نيز  احساس خالء مي اسالمي كامالً

 .كرد خوانده و با آنان درد دل مي

اين اشخاص برگزيده نقش فعال خود را حتي تا زمان امام حسين نيز 
آنجا كه قرباني شدن آنان، آخرين تالش روشن و آشكار  ؛ايفا كردند

دست گرفتن حكومت اسالمي  اين اشخاص براي مشاركت در به
 .بود ^ئمهتوسط ا

 اسالمی ۀمعحفاظت از جا ]2[

 ةاسالمي دومين هدف از ايجاد طايف ةحفاظت از جامع ^ئمهاز ديدگاه ا
 .شيعه است

 اي در حفظ و حراست از جامعة  اين گروه از صالحان جايگاه ويژه
وچه پس از  ^اطهار ةاسالمي داشتند، چه در زمان حضور علني ائم

ن بدان اي .ـ اهللا تعالي فرجه الشريف عجل غيبت كبراي حضرت مهدي ـ
سبب است كه تشكيل چنين گروهي تنها براي ازدياد ياوران و هدايت 

افراد شايسته و بهره  ةيا فقط براي گسترش دامن ^يافتگان اهل بيت
تري  بلكه اهداف عميق ؛نبود ئمهبرداري از آنان در كارهاي سياسي ا

در  ^ئمهاسطوح و ابعاد با اهداف كلي  ةنيز وجود داشت كه در هم
اي كه اين گروه در ضمن وجود و انسجام خويش،   به گونه ؛ط بودارتبا

اهدافي كه  ؛نمود پياده مي ،، جماعت و افرادامت ميان اين اهداف را در



 1در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                            

 

50

 .اسالمي بود ةآنها حفظ و حراست از جامع ةاز جمل

 :نكات ذيل بيشتر توضيح داد ةتوان با مالحظ اين مطلب را مي

 ی اسالم ۀدفاع از جامع. 1

نكته، اقدام نخبگان صالح در جهت محافظت از قدرت و انسجام  اولين
جامعه است كه در دفاع از امت اسالم در برابر دشمنان داخلي و 

نقش بزرگي  ^شيعيان و مواليان اهل بيت .كرد خارجي نمود پيدا مي
در جلوگيري از حمالت نظامي بيگانگان داشتند كه جهان اسالم در 

هاي صليبي با آن دست به   ي در جنگپاياني حكومت عباس ةمرحل
 ،شام و سوريه ةكارهايي نظير اقدامات حمدانيان در منطق. گريبان بود

نظامي مغوالن در  ةو اَدارِسه در شمال آفريقا، يا مقاومت در برابر حمل
متجاوزانة اين تهاجم و  ةشرق كشور اسالمي و كاستن از وجه
ن سركوبي حركات همچني. كشاندن تدريجي آنان به سوي اسالم

و ديلم در  ركتُكافران و بت پرستان در مناطق طبرستان، و  ةمتمردان
 ...النهر و اءرمناطق درياي خزر و شهرهاي ماو

هاي  عقيدتي بود كه در اثر راهنمايي -تر از اين، عمليات دفاعي  مهم
در مقابله با تحركات زندقه و الحاد، همچنين مبارزه  ^اهل بيت ائمه

شهرهاي بزرگ جهان اسالم چون  ةفساد اخالقي كه هم با عوامل
را در بر گرفته  ...مكرمه، كوفه، بصره، شام، بغداد و ةمنوره، مك ةمدين

اين موضوع به . رسيد هاي برجسته شيعه به ظهور مي  بود، از شخصيت
روشني از گفتگوها، مناظرات، مكاتب تأسيس شده توسط پيروان اهل 

 مقاومتشان دردان متصف بودند و آنان ب، سجاياي اخالقي كه ^بيت



  کلي بنيان گذاري جماعت صالحاناهداف 

 

51

 )1(.گردد ستمگري آشكار مي فساد و فروپاشي و برابر مظاهر

 شایستهي ایجاد الگوها. 2

رفت تا بر منافع عمومي امت  در دوراني كه منافع شخصي در آن، مي
غالب آمده، مصالح خصوصي بر مصالح اسالم و مسلمين ترجيح يابد، 

تجارت گشته،  ةري شده، دين وسيلفكر و زبان مردمان خريدا
توجيه  ةـ وسيل خصوصاً در زمان امويان  ـ ‘احاديث پيامبر اكرم

ها، واليان، فرماندهان نظامي و وزيران   رفتار انحرافي حاكمان، طاغوت
همين گروه برگزيدگان  ةبه وسيل ^منحرف گرديده بود، اهل بيت

 .شايسته، الگويي مناسب به جامعه ارائه نمودند

امام  .دادند اهميت بسيار زيادي به اين مسئله مي ^بيت اهل
شيعيان خود را به اينكه الگوي خوبي براي مردم باشند،  ×صادق

آن حضرت از شيعيان خود خواسته كه در رفتار . دعوت فرموده است
اجتماعي در ميان مسلمانان الگو باشند تا بدين وسيله، از يك طرف 

ف ديگر مردم به راه حق و صحيح اسالمي حفظ شود و از طر ةجامع
 .رهنمون گردند

مرحوم كليني با سند صحيح از صفوان بن يحيي از ابو اسامه زيد 
  : كند كه گفت نقل مي شحام

  : حضرت ابوعبداهللا امام جعفر صادق به من فرمودند

                                                         
 .دادبه زودى كتاب مستقلى را به بيان اين مسائل اختصاص خواهيم  .1
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نه يطيعين منهم و يأخذ بقويل السالم، و أوصيكم  اقرأ على مترى أن
، و الورع يف دينكم، واإلجتهاد للّه، وصدق احلديث، جلّ عز وبتقوى اهللا 

، وأدوا ‘و أداء األمانة، وطول السجود، وحسن اجلوار، فبهذا جاء حممد
ن يأمر كا ‘األمانة إىل من ائتمنكم عليها بِراً أو فاجراً، فإنّ رسول اهللا

وا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا صل. بأداء اخليط و املخيط
دق اهم، وأدوا حقوقهم، فإنَّ الرجل منكم إذا ورع يف دينه و صمرض

ن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرين احلديث وأدى األمانة و حس
ذا كان على غري إذلك و يدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، و
 ×واهللا حلدثين أيب. ذلك دخل علي بالؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر

ن يكون يف القبيلة من شيعة علي فيكون زينها، آداهم أإنّ الرجل ك
لألمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، 

إنه آدانا لألمانة، وأصدقنا ! من مثل فالن؟: تسأل العشرية عنه فتقول
  )1(.للحديث

دانند و كالم  داني خود را پيرو من مي سالم مرا به همه كساني كه مي
شما را به تقواي الهي، پرهيزگاري در دين، . پذيرند برسان مرا مي

سختكوشي براي خدا، راستگويي، اداي امانت نسبت به كسي كه شما 
سفارش و  ـ را امين بر آن قرار داده ـ خواه نيكوكار باشد يا فاسق

مردمان را به پس دادن امانت  ‘چرا كه رسول خدا ؛كنم توصيه مي
با خاندان و خويشاوندان  .داد به اندازه يك نخ يا سوزن فرمان ميحتي 

آنان حاضر شويد، بيمارانشان  ةخود ارتباط برقرار كنيد، در تشييع جناز
                                                         

 .2ح/8/298 وسائل الشيعةحر عاملى،  .1
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چرا كه هرگاه يكي از شما در  ؛را عيادت كنيد، حقوق آنان را ادا نماييد
خود  ةامور ديني خويش پرهيزگار بوده، راستگويي و امانت را پيش

اين : ته و با اخالق خوش با مردم برخورد كند، مردم خواهند گفتساخ
شخص جعفري است و من از اين قضيه شادمان خواهم گرديد و شادي 

 ةچرا كه گفته خواهد شد اين نتيج ؛افتخار آن از آن من خواهد بود
اما اگر رفتار آنان غير از اين باشد ننگ و . تربيت جعفر بن محمد است

 ةاين نتيج: من وارد خواهد گرديد كه باز خواهند گفتناراحتي آن بر 
من  ايبر ×كه پدرم ،به خدا سوگند. تربيت جعفر بن محمد است

 ×در گذشته چنين بود كه اگر مردي از شيعيان علي: روايت كرد كه
وي امانتدارترين،  ؛آمد اي بود، زينت آن قبيله به حساب مي  در قبيله

. ان آنان در اداي حقوق مردم بودراستگوترين و برترين شخص در مي
و اگر از آن . سپردند هاي خود را در نزد او مي  ها و امانت  آنان وصيت

چه كسي مانند فالني : دادند پرسيدي، پاسخ مي او مي ةعشيره در بار
  .ترين و راستگوترين ما است  انتداراو ام! است؟

وارش پاياني حديث آنجا كه حضرت امام صادق از پدر بزرگ ةدر فقر
كند، شاهد صادق و  نقل قول مي ’امام ابو جعفر باقرحضرت 

 باشد مي ^آشكاري بر ايفاي اين نقش توسط پيروان اهل بيت

 ی وحدت اسالم. 3

در انسجام و همبستگي با ديگر  ^ديگر، نقش شيعيان اهل بيت ةنكت
آنجا كه  ؛اسالمي و مسلمانان ديگر مذاهب است ةگرايشات جامع
ها،  پيروان اين گرايش خورد با بر در تقيه ةارگيري شيوهمواره با به ك
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سعي داشتند اين انسجام و همبستگي را تحقق بخشيده، روح 
آميز را در ميان مسلمانان تقويت نموده و بر  همزيستي مسالمت

 .هاي اسالمي تأكيد كنند  ضرورت پيوستگي گروه

شيعيان اهل  عنصر حفاظت از ةاز يك ديدگاه، در بر دارند تقيهاگرچه 
و حراست از آنان در برابر عمليات سركوب و كشتار بود، كه  ^بيت

در آن روزگار به شدت از سوي دشمنان صاحب قدرت بر ضد آنان 
در مكتب  هتقيشد، اما بايد خاطر نشان كرد كه  به اجرا گذاشته مي

 بعدمطرح نگرديده، بلكه داراي  بعدتنها با همين يك  ^اهل بيت
 ةز هست كه همان تحقق وحدت و يكپارچگي در جامعديگري ني

شيعيان خود  ^هائمبينيم  از همين رهگذر است كه مي. اسالمي است
 را در تعامل با ساير اقشار جامعه، به ايجاد روح وحدت و همبستگي،

اجتماعي و وفاي به عهد و پيمان تشويق نموده، آنان را به  همياري
ق همسايگان، حضور در مراسم حسن معاشرت با مردم، رعايت حقو

آنان، حضور در مساجد و عيادت بيماران ايشان ترغيب  ةتشييع جناز
كردند و بر اين نكته تأكيد داشتند كه شيعيان هرگز بي نياز از ساير  مي

 .مردم نبوده و مردم يك جامعه همواره به هم نيازمند هستند

سفارشات ملتزم نيز خود را به انجام اين وصايا و  ^پيروان اهل بيت
دانسته، و چه در مواقعي كه در موضع قدرت قرار داشتند، يا در ايامي 
كه در موضع ضعف و مورد تعقيب بودند، اين سفارشات را به موقع 

به همين دليل، هرگز شنيده نشده كه پيروان اهل . گذاشتند اجرا مي
حتي در مواقعي كه زمام امور را در دست داشتند، در  ^بيت
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  اقدامات قمع و با پيروان ساير مذاهب دست به قلع و برخورد
ترين   بلكه تحت تأثير همين روش، در سخت ؛خشونت بار زده باشند

گرفتند  دشمنان مورد آزارهاي سخت قرار مي ةها كه از ناحي  حالت
نيز، تنها در صدد دفاع از خود بر آمده و حتي گاه به سكوت، صبر، 

 ت از حقوق طبيعي خود تمسك ميها و محرومي  تحمل انواع شكنجه

 .جستند

چه اينكه هرگز راه خشونت، ترور، اعمال ناجوانمردانه، 
را  ...تشنگي و گرسنگي و راه ازگيري، توقيف افراد و كشتن  گروگان

هاي   در پيش نگرفته، بلكه خود همواره در معرض چنين شيوه
و افراد اي كه حتي شامل بي گناهان   رويه ؛اي قرار داشتند  وحشيانه

 .نيز گرديد شيعه ضعيف جامعه همچون زنان، كودكان و پيران

صالحان با تفصيل بيشتري از  ه زودي در بيان سيستم امنيتي جماعتب
سخن خواهيم گفت، اما بد نيست در همين جا به اين روايت  تقيه شيوة

به بيان يكي از پس  ×توجه كنيم كه در آن، حضرت امام صادق
 :اند  پرداخته قيهت ةهاي شيو  زمينه

از حضرت امام  رازمممرحوم كليني در اصول كافي با سند صحيح از 
  : كند كه فرمود نقل مي ×صادق

عليكم بالصالة يف املساجد وحن اجلوار للناس وإقامة الشهادة وحضور س
إنّ أحداً اليستغين عن الناس حياته، . إنه البد لكم من الناس. اجلنائز

  .عضهم من بعضوالناس البد لب
جد، حسن همجواري بـا مـردم، اقامـه    بر شما باد به اقامة نماز در مسا
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همانا كه . و حضور در مراسم تشييع جنازه )در محاكم عمومي(هادت 
هيچ كس در طول زندگي خويش از . شما به ناچار نيازمند مردم هستيد

  )1( .مردم به هم نيازمند هستند ةمردم بي نياز نبوده، هم

 واالي ها  و ارزشی ول گرایاص.  4

هاي واال و جانبداري از حق   التزام عملي به روح اصول گرايي، ارزش
اي   شيعه به گونه ةاحكام شرعي در ميان اقشار جامع اوليهو عناوين 

در  ^شيعيان اهل بيت ةنفوذ كرده بود كه به عنوان عالمت مشخص
حكومت قرار آمده، به حدي بود كه آنان را همواره در صف مخالفان 

شد تا آنان هميشه بسياري از درآمدهاي  كاري كه موجب مي ؛داد مي
اما همين روش . شورش باشند ةمادي را از دست داده و همواره آماد

اصول و  ةاسالمي با هم ةگرديد تا جامع و روحيه موجب مي
هاي شايسته، كه در  هايش، از طريق مجاهدت اين انسان ارزش

چنگ در ريسمان حق و پارسايي داشته به زندگي دنيوي همواره 
 .هاي واال هستند، محفوظ بماند ها و هدف  دنبال تحقق ارزش

هاي زيادي در پيش رو داشتند تا با   فرصت ^پيروان اهل بيت
هاي محدود و   جريان فراگير فاسد زمان خود همراه شده، به منفعت

اهل  زودگذر دست يابند، مانند اوايل حكومت عباسيان كه پيروان
در مبارزه با حكومت اموي با آنان همكاري داشته، روابط  ^بيت

. برقرار بود ^بسيار خوبي ميان حكومت عباسي و شيعيان اهل بيت

                                                         
 .5، از ابواب العشرة، ح 1، ب 399/  8 وسائل الشيعهحر عاملى،  .1
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نيز در اوايل حكومت عباسيان در برابر حكومت  ^خصوصاً كه ائمه
 .آنان موضع مقاومت مسلحانه را اتخاذ ننموده بودند

 پس از دوران اموي و عباسي نيز موارد عالوه بر اين، در ادوار مختلف
در معرض شرايط وسوسه كننده  ^بسياري بود كه پيروان اهل بيت

گرفتند، مانند بخشي از دوران حكومت مغوالن يا دوران حمالت  قرار مي
عراق، لبنان، بعضي از كشورهاي : ها به كشورهاي اسالمي مانند اروپايي

آنجا كه فرصت  ؛از ايران گذشته .هند، افغانستان ةخليج، شبه قار
همكاري و همگامي با تحوالت جديد سياسي، آن هم در شرايط استيالي 

توانستند همچون  مهيا بود و مي غرب بر جهان اسالم براي آنان كامالً
هاي   رها شدن از ظلم و ستم و دستيابي به موقعيت ةديگران به بهان

 .سياسي و اجتماعي جديد دست به اين كار بزنند

در چنين شرايطي، باوجود اينكه در بعضي از  ^پيروان اهل بيت اما
هاي جديد جهان اسالم اكثريت مطلق يا نسبي از آن  تقسيم بندي

ايشان بود، راه مقاومت و پاي بندي به اصول را برگزيده و در اين راه 
 .ها و ناماليمات را به جان خريدند سختي

  اصول گرايي واال بود  دليل اين امر نيز، برخورداري آنان از روح

 )1(.داشت كه آنان را از پيمودن چنين راهي باز مي

تأثير بزرگي در  ^اتخاذ چنين مواضعي از سوي پيروان اهل بيت
                                                         

طى اهل اجلماعة الصاحلة على خ«:  به زودى در هفتمني قسمت از اين دوره يعىن .1
 .در اين زمينه بيشتر توضيح خواهيم داد» البيت
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 ةهاي مهاجم و حفظ روحي  اسالمي در برابر اين جريان ةمقاومت جامع
 .همتي در برابر مسائل دنيوي و طرد ماديات داشت ْبلند

 شدن یانسانیت و جهان.  5

از ديگر نكات مهم در اين باب، خاموش كردن آتش نژاد پرستي، و 
به  ؛روح طايفه گرايي، يا تعصبات اقليمي در ميان مسلمانان بود

اين مسائل در ميان اين قوم به  ةخصوص در ميان ملت عرب كه ريش
 ةپس از اسالم نيز به سبب فتوحات گسترد. گشت زمان جاهليت باز مي

مسلمانان با اسيران و بردگاني كه از ساير كشورها  اسالمي و اختالط
دوباره به ميان  روحيهگفتند، اين  مي ))موالي((آورده شده و به آنان 

اي آشكار بروز   مسلمانان باز گشت و در زمان حكومت امويان به گونه
كرد و باعث جنگ و جدال ميان اعراب و موالي شده و سپس تا دوره 

 .امه پيدا كردعباسي و عثماني نيز اد

با رفتار برخاسته از ايمان خود، تجسم عيني روح  ^شيعيان اهل بيت
آنان هرگز احساس امتياز  .اخوت و برادري در ميان مسلمانان بودند

دليل تأثيرپذيري  وجود اين ويژگي در آنان نيز به .قومي و نژادي نداشتند
پيشواياني كه همگان  ؛و پيشوايانشان در اين زمينه بود ائمهآنان از رفتار 
دانستند يكي از ويژگي هايشان، مراعات حال اين طبقات  به خوبي مي
كساني كه پس از فتوحات اسالمي به دين اسالم گرويده  ؛مستضعف بود

بوده و از سياست تبعيض نژادي، قومي و اجتماعي كه گروه موالي را 
 .بردند آورد، رنج مي شهروند درجه دو به حساب مي

̂ بودن كه شيعيان اهل بيت) غير عرب(ي يابيم اتهام عجمي م حال در
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 ؛همواره و حتي امروز با آن مواجه بوده و هستند، از كجا نشأت گرفته است
برادري كامل برخورد و همزيستي كرده  روحيهمسلمانان با  ةزيرا آنان با هم

هاي آكنده از محبت و   باز، از عكس العمل ةـّيروحهمين  ةو به واسط
ـ نيز برخوردار ميعطو  .گشتند فت موالي ـ كه عجم بودند 

 ایثار و شهادت.  6

برانگيختن روح ايثار و فداكاري و همچنين روح طرد ظلم و  ،نكتة ديگر
به همين جهت نقش گروه پيروان . سركشي در ميان اقشار امت اسالم است

هوي هاي مختلف و در هيا  اهل بيت در طول تاريخ اسالم در دوران ةبرگزيد
هايي كه براي اصالح اوضاع   هاي آزادي بخش يا انقالب  ها و انقالب  قيام

آنجا  ؛آمد، نقشي آشكار و برجسته است اسالمي به وجود مي ةفاسد جامع
ايثار و شهادت در ميان  ةـّروحيتحت تأثير همين  ^كه پيروان اهل بيت

 )1(.دزدن اقشار مختلف امت اسالم مستقيماً دست به چنين اقداماتي مي

را  ^همين پديده است كه تا امروز، روابط ميان پيروان مذهب اهل بيت
خصوصاً در روزگار ما  ؛با ساير اقشار امت اسالم مستحكم ساخته است

 .اي نيز از خود بروز داده است  كه اين تأثير متقابل اثرات ويژه

كه تنها مخصوص ايشان  ^هاي پيروان اهل بيت ترين ويژگي  از مهم
ام دانستن هرگونه همكاري با ستمگران و حاكمان جور، جز است، حر

                                                         
 ^ا اصول و ضوابط كلى كه بر اساس ديدگاه اهل بيتاين اقدامات، مطابق ب همةالبته  .1

مقاومت صحيح استوار بود به اجنام مى رسيد كه در خبش مربوط به  بارةدر 
 .هاى كلى بيشتر به آن خواهيم پرداخت سياست
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 )1(.در موارد استثنايي است

 حراست از شریعت اسالم در برابر تحریف ]3[

از بنيان گذاري طايفة اماميه، حفاظت  ^ائمهترين اهداف   يكي از مهم
از همين رو آن بزرگواران در زمان حيات . از شريعت اسالم بوده است

ياري براي رسيدن به اين هدف كردند، تا در هنگام خود، تالش بس
غيبت و عدم حضور آنان در ميان امت اسالم، شريعت اسالم به سبب 
شرايط سياسي، هواهاي نفساني و ساير عواملي كه باعث تحريف و 
. ضايع شدن اديان گذشته شده بود، دستخوش تحريف و نابودي نگردد

از وجود داشته باشد كه پس  جماعت صالحيكرد تا  اين امر اقتضا مي
خصوصاً كه رسالت  ؛بار اين مسئوليت را به دوش بكشد ^ئمها

خاتم بوده و محافظت از آن در برابر خطر نابودي و اسالم رسالت 
 .تحريف واجب است

و اين امر نه با پيروي از منطق حراست از مصالح دنيوي و لزوم 
حدود واقعي يك  پيشرفت و ارتقاي آن، كه تنها با پاي بندي به

يابد، بلكه با منطق ضرورت اتمام حجت خداوند بر  رسالت تحقق مي
  : مردمان در هر عصر و زمان به انجام خواهد رسيد كه

  )2(}حجةٌ اللّه علَى للناسِ يكُونَ لئَالَّ{

                                                         
 .به زودى در حبث سيستم امنيىت به اين مطلب بيشتر خواهيم پرداخت .1
ره به تفصيل از مسئله اقامه حجت و تفسري از اين دو ))حجت((، در خبش 165 /نساء .2

 .امي آن سخن گفته
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  .حجتي نباشد ]بهانه و[پيامبران  ]فرستادن[تا براي مردم پس از  

در حفظ شريعت  ^ر نقشي كه پيروان اهل بيتحال براي تبيين بيشت
هاي شيعه را كه همان  اي از ويژگي  و خط اصيل اسالم داشتند، پاره

 :كنيم باشند، به اختصار ذكر مي ^پيروان اهل بيت

 اصل مبارزه. 1

التزام عقيدتي و فكري به يك اصل سياسي در مبارزه با ستمگران و 
در  ^پيروان اهل بيت اين يكي از صفات بارز .با آنان ةمواجه

روزگاري بود كه اغلب، سعي در سرپوش نهادن و خاموش كردن اين 
اصل اسالمي داشتند يا از طريق سركوب و تعقيب و يا از راه فريب و 

شد كه  جعل مي ×در اين راستا رواياتي از زبان پيامبر اكرم .تحريف
ن آنا ةداللت بر توجيه سازش با ستمگران و پذيرش حكومت و سلط

اي كه اين توطئه در عموم اقشار امت اسالم تأثير   داشت به گونه
بودند كه بر  ^گذاشت و تنها جماعت صالح يعني پيروان اهل بيت

خط سياسي اصيل خود پايدار ماندند و آن را نه به عنوان شعار كه به 
نسل به نسل و تا به امروز به ميراث  ،عنوان يك موضع سياسي عملي

 .اند  نهاده

به مدد اين موضع  جماعت صالحانو  ^الوه كه مكتب اهل بيتبه ع
را از ) اجتهاد(سياسي توانست فرآيند استنباط احكام شرعي و افتا 

ي ا  تأثير پذيري از اميال و باورهاي ستمگران مصون نگاه دارد، به گونه
در مواضع  ،در سطح عملي و نظري كه عنصر استقالل از هيئت حاكمه

اجتهاد، از وضعيت سياسي فاسد حاكمان  روندشيعه تجسم يافت و 
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 .است ^بارز پيروان اهل بيت ةو اين مشخص. منحرف جدا شد

 اجتهاد در چارچوب کتاب و سنت. 2

منابع صحيح  متخذ از اجتهاد بر مبناي اصول و ضوابطي رواج روند
 .مي باشدترين آنها كتاب و سنت   ، كه مهماست

جتهاد را باز نگاه داشتند كه ساير در دوراني باب ا ^شيعيان اهل بيت
هاي گوناگون، در اجتهادات خود به منابع   به سبب هاي اسالمي  گروه

همچون قياس، استحسان، مصالح مرسله، ) غير از قرآن و سنت(ديگري 
اي مجبور شدند به   رويهاعتماد كرده و با اتخاذ چنين ... قول صحابي و

عت و تطبيق احكام شرعي بر هاي بسيار بر شري  دليل وارد آمدن زيان
موارد و مصاديق جديد كه شريعت اسالم را با خطر تحريف مواجه 

از طرفي بسته شدن . ساخته بود، به بسته شدن باب اجتهاد تن در دهند
خود را بر فرايند  خاصباب اجتهاد و جلوگيري از اين فرآيند، آثار منفي 

اي كه   سائل پيشرفتهاستنباط و توانايي شريعت اسالم در حل و فصل م
هم اينك فقه اسالمي در  .شد به جا گذاشت بشري با آن مواجه مي ةجامع

برد  در حالت بي حاصلي و جمود به سر مي) غير شيعه( عامهميان اقشار 
، ـ خصوصاً مهعاو همين مسئله موجب شده است تا بعضي از دانشمندان 

 .ددر اين عصر ـ به فكر بازگشايي باب اجتهاد بيفتن

و اين درست برخالف چيزي است كه ويژگي منحصر به فرد پيروان اهل 
يند استنباط در عين نگهداري و حفظ انضباط آدر غني سازي فر ^بيت

الزم براي آن است كه موجب گشته، فقه شيعه همواره بدون وجود خطر 
انحراف يا قرار گرفتن در تحت تأثير افكار غربي يا تمدن مادي، پا به 
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الت جهان به پيش رفته و با حفظ اصالت در منابع و پاي تحو
هاي زالل خود، همچنان بارور باقي بماند و با همين پشتوانه   سرچشمه

 .تواند از شريعت اسالم و ميراث مسلمانان نگهداري كند است كه مي

 ي فکري آزاد.  3

داشتن قدرت آزادي در تفكر، تأمل، تدبر و تحقيق در قضاياي 
هاي خشك و   المي و سياسي به دور از چارچوبمختلف فلسفي، ك

قيود فكري تحميلي كه به اقتضاي گرايشات سياسي و مذهبي بر 
 .شود انسان تحميل مي

ساخت تا به نقد تاريخ اسالم، ابداع و  شيعه را قادر مي ةاين امر تود
نوگرايي در فهم مسائل فلسفي و كالمي، و مواجهه با جريانات 

 .هاي مختلف بپردازد  ر دورانمختلف فكري و فلسفي د

بايد خاطر نشان كرد علي رغم اينكه در تاريخ اسالم در ميان 
هاي   هاي با اهميتي همچون فعاليت  مسلمانان غير شيعه نيز كوشش

ها   معتزله و اخوان الصفا در اين زمينه به وقوع پيوست، اما اين تالش
گنای دسته اسارت در تنهاي اصيل فكري و   از ريشه ييجدا ةبه واسط

 .جامعه، ناكام ماندندرايج در مذهبي بندي هاي 

 عدالت و پرهیزگاري .  4

هاي   ، عدالت و راستي در  شخصيت انسان و فعاليتادميدن روح تقو
اجتماعي او نقشي مهم و اساسي در زندگي اجتماعي دارد كه با نام 

واليت  از همين روواقع گرايي و اخالق شناخته شده است و 
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اين عدالت . و شهادت اشخاص غير عادل پذيرفته نيست )حكومت(
در امام جماعت، شهود قضاوت و طالق و شخص قاضي نيز شرط 

هاي  راوي حديث هم ناچار بايد جداي از وابستگي .شده است
سياسي، از وثاقت يا راستگويي برخوردار باشد و در اين صورت 

ف مذهب اهل اش مخال  حتي اگر راوي از مذاهب ديگر بوده و عقيده
گردد و حديث راوياني كه  باشد، روايتش مورد قبول واقع مي ^بيت

 گردد پذيرفته نمي ،به دروغگويي و ضعف در روايت متصف باشند
در نتيجه احاديث، تنها . متعصب باشند ^هرچند در واليت اهل بيت

در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مورد وثوق بوده و صدور آن از 
 .ينان باشدمعصوم مورد اطم

امتياز  مي در حفظ متون شرعي داشته و مايةاين نوع نگرش، نقش مه
احاديث رسيده، از حيث سند و  ةآنها است، و از همين رو است كه هم

توان  نمي  متن قابل بررسي، نقد و دقت است و در نزد شيعه كتابي را
به خالف  )1(.يافت كه به صورت مطلق مورد قبول و پذيرش باشد

ها ملتزم شده   اي از كتاب  ديگر اقشار مسلمان كه به پذيرش مطلق پاره
در سند رواياتشان راوياني هستند كه  اينكه ها را باوجود  و آن كتاب

 .دانند اند، مطلقاً صحيح مي  به انحراف و دروغ شناخته شده

هاي حديثي معروف در   چه اينكه احاديثي هم وجود دارد كه كتاب
                                                         

نيز هست كه به صحت مطلق  ^گريى خاص در ميان پريوان اهل بيت  البته يك جهت .1
اين . ها ملتزم شده است و طرفداران اين جريان به اخباريان معروف هستند  بعضى كتاب

 .زيادى به فراموشى سپرده شداى از زمان آشكار گرديد، اما سپس تا حد   تفكر در برهه
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مانان تنها به دليل اينكه راويان آنها داراي گرايش سياسي ميان مسل
اي كه مسائل   اند به گونه  اند از نقل آنها خود داري كرده  خاصي بوده

 .سياسي تنها مالك در رد يا قبول روايات شده است

 تدوین و حفظ.  5

اي   به گونه ؛اهميت دادن به تدوين، حفظ و ضبط متون و احاديث است
توانستند باوجود شرايط سختي كه در ) شيعيان(كه اين جماعت 

عصرهاي مختلف با آن رو به رو بوده و نيز به رغم عدم دسترسي به 
بزرگي از احاديث را در  ةهاي مناسب، گنجين  امكانات و فرصت

موضوعات مختلف شرعي و ضروريات زندگي، همچنين در تفسير، 
توان گفت  كه ميها و تاريخ براي خود حفظ كنند،   دعا، وصايا، خطبه

موجود است از تمام  ^اي كه در نزد پيروان اهل بيت  مجموعه
تر   هاي اسالمي وجود دارد گسترده  هايي كه در نزد ساير فرقه  مجموعه

و فراگيرتر است و اين امر، محافظت از شريعت و خط اصيل اسالم را 
هوا و هوس، تحريف، يا خدمت به  ةبه دور از درافتادن به ورط

 .آسان كرده است حاكمان،

 زمینه سازى براى ظهور ]4[

اديان آسماني از جمله اسالم مژده ظهور مصلح نجات بخش را  ةهم
  : اند  در آخر الزمان و انتهاي تاريخ بشر داده

ت ظلماً وجوراً ألليمأل األرض قسطاً وعدال كما م.  

كنده تا زمين را چنان كه از ستم و بيداد آكنده گشته است، از عدل و داد آ
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 .سازد

دهد كه بر ميراث برده  اين مژده، حقيقتي قرآني را مورد تأكيد قرار مي
  :شدن زمين توسط شايستگان و مستضعفان، داللت دارد

الذِّكْرِ أَنَّ اَألرض يرِثُها عبادي  بعدو لَقَد كتبنا يف الزبورِ من {
وناالصحل{  

نوشتيم كه زمين را بندگان و در حقيقت، در زبور پس از تورات 
   )1(.شايسته ما به ارث خواهند برد

وعد اللَّه الَّذين َءامنوا منكم و عملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم يف {
كما استخلَف الَّذين من قَبلهِم و لَُيمكِّنن هلَُم دينهم الَّذي ارتضى اَألرضِ 
و ن  هلَُمم ملَنهدبعدلَيئاً بشرِكُونَ يب شيين ال يوندبعناً يأَم هِمفو2(}خ(  

اند، وعده   خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
همان  ؛قرار دهد ]خود[داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين 

قرار داد، و آن  ]خود[ودند جانشين گونه كه كساني را كه پيش از آنان ب
ديني را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به 

مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك  ]تا[ايمني مبدل گرداند، 
  .نگردانند

چه اينكه اين مسئله با حقيقت قرآني ديگري نيز هماهنگ است كه 
هاي طول  ها و درگيري  تر جنگاصل پيروزي حق بر باطل در بيش
                                                         

 .105 /انبيا .1
 .55 /نور .2
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به مدد عنايت و دخالت  يعني حركت تاريخ ـ ؛تاريخ بشر است
هاي آسماني ـ حركتي   فرستادن پيامبران و كتاب شكلخداوند به 

اي كامل ختم شود كه   تكاملي است كه در نهايت، ناچار بايد به جامعه
 .اند  آن را داده ةپيامبران و صالحان وعد

اي از تكامل انساني در اين   نيز به عنوان وجهه) ماسال(آخرين رسالت 
جامعه  ادراك و تكامل تئوريك براي ادارة مرحله بر اساس بيداري و

جهان گذاشته  ةو پيشرفت كامل روابط مختلف اجتماعي، پا به عرص
اما از اين نكته نبايد غافل بود كه اين تكامل در مقام عمل، . است

عملي به صورت كامل به تحقق نرسيده تطبيق، تحقق خارجي و التزام 
است، چرا كه رسيدن به اين سطح از تكامل نيازمند تحمل دردها، 

 .باشد ها، تجارب و امتحانات در مدتي طوالني مي  رنج

و جماعت صالحي كه براي  ^ست كه نقش پيشوايان اهل بيتاينجا
تاريخي و ظهور آن مصلح  ةايفاي نقش زمينه سازي براي اين مرحل

 .آيد اند، پيش مي  ت بخش بشريت تربيتشان نمودهنجا

مهدي منتظر را كه به  ةبيش از هر كس ديگري، ايد ^اهل بيت ائمه
نمايد، مطرح  امر نجات بشريت از ستم، سركشي و فساد قيام مي

تا بدان حد كه بسياري از مسلمانان حتي بعضي از پيروان  ،اند  كرده
كردند،  تصور مي ^ائمه هاي مختلف زندگي  ، در دوران^اهل بيت

 .يكي از آنها همان مهدي قائم است

ما اكنون قصد نداريم در رابطه با تأثيرات روحي، سياسي طرح مداوم 
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 ؛ـ ايجاد كرده است، بحث كنيم  اهللا فرجه عجل  عقيدة ظهور و قيام قائم ـ
نمايد و در جاي خود به  كه اين كار مجال و فرصت ديگري را طلب مي

اي به نقش پيروان   اشاره م پرداخت، لكن مقصود ما در اينجاهيآن نيز خوا
 .يند زمينه سازي براي ظهور استآدر فر ^اهل بيت

در نظر داشتند كه آنان در  جماعت صالحاندر هنگام پايه ريزي  ^ائمه
 ةزمان غيبت نه تنها از لحاظ فكري و عقيدتي محض كه حتي در مرحل

پس يكي از اهداف وجودي اين . زندعمل نيز به ايفاي اين نقش بپردا
 .جماعت صالح، ايفاي نقش زمينه سازي براي ظهور بوده است

 :توان از دقت در نكات ذيل به روشني دريافت اين مطلب را مي

 اي زنده  ظهور عقیده.  1

ظهور در ميان اين گروه از مسلمانان توأم با  ةاولين نكته، زنده ماندن ايد
و اينكه اين ايده در هويت و  )1(.ساس انتظار استارتباط حقيقي با آن و اح

 .شعور سياسي اين گروه به صورت يك شعارِ مطرح در آمده است

ظهور منجي، پيروان  ةمسلمانان به ايد ةواضح است كه باوجود ايمان هم
از حيث ميزان باور و احساس اين ايده و پاي بندي به  ^اهل بيت

در نظر . باشند سلمان متمايز ميهاي م جزئيات آن، از ديگر گروه ةهم

                                                         
نيز وارد شده و  ‘انتظار و امهيت آن در احاديث روايت شده از حضرت رسول ايدة .1

اند، اما تأكيد عملى و وجداىن آن خمصوص پريوان اهل   عموم مسلمانان آن را نقل كرده
 .مى باشد ^بيت
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اين گروه شخص قائم منتظر، تنها يك اميد نيست كه بعدها به وقوع 
اي   خواهد پيوست و مردم در انتظار او هستند، بلكه او موجود زنده

كند، دردهاي انسان  و  است كه در كنار ديگر مسلمانان زندگي مي
ساير  بشري را حس كرده و خود نيز در كنار ةمشكالت جامع

وي غايب از مردم است، اما . مسلمانان چشم انتظار روز موعود است
 .برند ها در آن به سر مي شاهد همه اوضاع و شرايطي است كه انسان

 احساس مسئولیت و تحول طلبی.  2

نها رساندند ت به انجام ميزمينه سازي كه اين گروه صالح براي ظهورانتظار و
ي صرف نبود، چنان كه اين حالت در تئوري محض يا يك تعهد عقيدت يك

ـ   با قدري تفاوت  ـمسلمانان و حتي پيروان ساير اديان نيز  ةميان هم
نبود، و البته اين اين امر حالتي صرفاً روحاني نيز  .گردد مشاهده مي

 .، در زمينه سازي براي ظهور بي تأثير هم نيستندبعدهردو 

سياسي - حركتي جهاديـ  تر هم هست  كه مهم اما اين زمينه سازي ـ
است كه ويژگي مهم آن، ايجاد احساس مسئوليت در برابر رويدادهاي 

مندي آنان در راه محقق ساختن اين هدف  جامعه در ميان امت، اراده
ها و   و در عين حال جلوگيري از سازش پذيري در برابر طاغوت

ست كه در طول ها  ها و فرهنگ  فشارهاي وارد از سوي ساير تمدن
 .اند  هاي مختلف تاريخي با آن مواجه بوده  دوره

 .در طول تاريخ است ^اهل بيت ةاين ويژگي جماعت صالحِ شيع
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 بازگشت به اسالم.  3

يند ظهور و پيروزي اين عمليات در آسومين نكته، مشاركت فعال در فر
هاي مادي و الئيك است كه هم اكنون بر جهان   رويارويي با تمدن

مطلبي است كه آينده به زودي از آن پرده  و اين. رانند غرب حكم مي
اما در زمان . چه اينكه روايات نيز بر آن داللت دارد ؛بر خواهد داشت

هايي كه براي از بين بردن اين جماعت و   تالش ةحاضر هم، باوجود هم
ـ به انجام   به ويژه در اين عصر  دور نگاه داشتن آن، از جريان زندگي ـ

يند بازگشت به اسالم اصيل آنان را در فرتوان نقش آ رسيده است، مي
 )1(.در ابعاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي زندگي به روشني مشاهده كرد

اهداف : توانيم بگوييم كه با اين بررسي از اهداف جامعة اماميه، مي
در محقق ساختن  ^ائمهآنان از يك سو، همياري و مشاركت با 

و از ديگر سو  .اند  كرده هدفي است كه اين گروه را براي آن تأسيس
اين  ةدر جامعه و بقاي آن به واسط ^ائمهاستمرار بخشيدن به نقش 

اهللا فرجه  عجل از حصول غيبت كبراي حضرت حجت ـ عدبگروه 
 .باشد ـ مي الشريف

به همين علت، وجود يك برنامه ريزي هدفمند براي اين جماعت الزم 
ط هدايت كلي مردم و ضروري بوده، هدف از وجود چنين گروهي فق

حجت بر آنان نبوده، گرچه اين مسئله تأثير طبيعي خود را در  ةو اقام

                                                         
كتاب پنجم كه از نقش هر يك از ائمه به صورت  در حبث از جنبه فرهنگى، مهچنني در .1

 .مهدويت خواهيم پرداخت انديشةهم، بار ديگر به حبث درباره شود  جداگانه حبث مى
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و جايگاه  ^گانه پيدايش اين گروه مؤمن به واليت ائمه دوازده
 .طبيعي آنان در ميان امت اسالم داشته است

از پدران  ×شايد روايتي كه شيخ كليني در كافي از حضرت امام جواد
 ةمسئل ،نمايد نقل مي ‘از پيامبر اكرم ^المؤمنينبزرگوارش از امير 

در اين روايت،  .هدف از بنيان گذاري اين گروه را وضوح بيشتري ببخشد
 :چنين نقل فرموده كه ‘از پيامبر اكرم ×حضرت امام جواد

إنّ اهللا خلق اإلسالم فجعل له عرصة وجعل له نوراً : ‘قال رسول اهللا
فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فاحلكمة،  ؛وجعل له حصناً وجعل له ناصراً

وأما حصنه فاملعروف، وأما انصاره فأنا و أهل بييت وشيعتنا، فأحبوا أهل بييت 
 ×السماء الدنيا فنسبين جربائيل یفإنه ملا أسري يب إل ؛وشيعتهم وأنصارهم

 ألهل السماء استودع اهللا حبي وحب أهل بييت وشيعتهم يف قلوب املالئكة،
أهل  األرض فنسبين إىل يوم القيامة، مثّ هبط يب اىل فهو عندهم وديعة اىل

األرض فاستودع اهللا عز وجلّ حبي وحب أهل بييت وشيعتهم يف قلوب مؤمين 
أال فلو أنّ . يوم القيامة أميت، فمؤمنوا أميت حيفظون وديعيت يف أهل بييت إىل

اهللا عز وجلّ مبغضاً ى الدنيا مثّ لق الرجل من اميت عبد اهللا عز وجلّ عمره أيام
  )1(.ألهل بييت وشيعيت ما فرج اهللا صدره إالّ عن النفاق

خداوند متعال اسالم را آفريد و براي آن : اند  فرموده ‘رسول خدا
اسالم قرآن است و  ةاما عرص ؛اي و نوري و دژي و ياوراني قرار داد  عرصه

: اند از  ته و ياوران آن عبارتنور آن حكمت، دژ استوار آن كارهاي شايس

                                                         
 .3ح / 46/  2 الكاىفكليىن، . 1
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خود من و اهل بيتم و شيعيان ما، پس اهل بيت من و شيعيان و ياران آنها 
مرا  ×زيرا هنگامي كه مرا به آسمان دنيا بردند، جبرئيل ؛را دوست بداريد

به آنان منسوب كرد و خداوند محبت من و محبت اهل بيتم و ياران آنها را 
سپس مرا در زمين فرود  ؛مان به وديعت نهادتا روز قيامت در دل اهل آس

محبت من و  عز و جلّآورد و مرا به اهل زمين منسوب داشت و خداوند 
محبت اهل بيتم و ياران آنها در دل مؤمنان از امت من به وديعت نهاد، پس 
. ايشانند كه امانت مرا در رابطه با اهل بيتم تا روز قيامت حفظ خواهند كرد

كه به اندازه عمر دنيا   اگر مردي از امت من همه عمرش را ـآگاه باشيد كه 
ـ به عبادت بگذراند و در پايان عمر خداوند متعال را در حالتي   باشد

مالقات كند كه كينه اهل بيت و شيعيانم را در دل داشته باشد خداوند 
   .هاي دلش را جز بر نفاق نخواهد گشود  دروازه



  

 

  

2  
  نجماعت صالحاهاي کلی  ویژگی

بايسـت در   شكي نيست كه به طور طبيعـي اهـداف كلـي ايـن گـروه مـي      
گـر شـود،    مطلوب بـراي گـروه جلـوه    خاصهاي  خصوصيات و ويژگي

خــود بايــد در جزئيــات  ةهــا نيــز بــه نوبــ همچنــان كــه اهــداف و ويژگــي
 .ساختاري مطلوب گروه منعكس گردد

ن سـه  و اين همان چيـزي اسـت كـه وجـود تشـابه ميـان بعضـي از ابعـاد ايـ         
البته ممكن است اختالف در اجمـال و تفصـيل يـا    . كند مرحله را تفسير مي

 .مطرح شده در آنها، وجود داشته باشد بعداختالف نقطه نظر در 

هاي كلي از تشكيل اين گروه به شناخت   و ما ناچار پس از بيان هدف
هاي اساسي افراد اين گروه در راستاي ايفاي صحيح نقش خود  ويژگي
در دفاع از اسـالم و حفـظ    هائميخ اسالم و به ثمر رساندن نقش در تار

 .پردازيم جامعة اسالمي مي

ما در ضمن بيان اهداف كلي جامعة شيعي، با بعضي از صفات و 
 ةكوشيم هم حال مي .هاي آنان نيز به طور فشرده آشنا شديم ويژگي

 ها را فهرست وار بياوريم، چه آنها كه در بحث گذشته اين ويژگي
اي   مورد اشاره قرار گرفته و چه صفات ديگري كه در آن بحث اشاره

  .به آنها نشده است
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 سالم ةعقید ]1[

 به ساختار اعتقادي اين جماعت و محافظت از ويژگي ^اهل بيت

دادند تا بدين وسيله،  هاي اعتقادي اصيل اسالم اهميت بسياري مي
ي فكري، سياسي و ها اعضاي اين جماعت را از انفعال در برابر جريان

اسالم با آن رو به رو بودند، به دور نگاه  ةاجتماعي كه در قرون اولي
هاي روم،   مسائلي همچون محتواي فكري و فرهنگي تمدن. دارند

هايي از مسلمانان را به مرز   ايران و يونان كه در بعضي از موارد گروه
 .الحاد و زندقه نيز كشاند

دليل توسعة مرزها و رويارويي با اسالمي را كه به  ةهمچنين جامع
هاي بي شمار   هاي جديد و برخورداري از ثروت  ها و تمدن  جامعه

ـ دست به گريبان با  گشاي غرق شدن در شهوات است كه راه ـ
 .بيماري تمدن زدگي بود، مصون نگاه دارند

هاي  و باز از ديگر سو، آنان را از تأثير پذيري در برابر جريان
  : ه سازندانحرافي زير بيم

   ؛گيري صوفيان وباطنيان از جامعه  ـ گوشه 

 زير پا گذاشتن همةوـ افتادن در پرتگاه هرج و مرج طلبي و آشوب، 
   ؛ان بوديقوانين كه روش خوارج وقرمط

ـ زياده روي در ابراز عواطف و تبديل عواطف به عقايد و مذاهب همچون 
 .هاي غاليان، ناصبان، قدريان ومفوضان  حركت

توانستند در اين جنبه، موضعي متوازن و  ^ائمهن ترتيب و بدي
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 نگاه دارند، تا از يك سو به واسطةاي سالم را براي پيروان خود   عقيده
برخورداري اين گروه از اعتقادات سالم، از اسالم صحيح و اصيل 
محافظت كنند و از ديگر سو، قدرت بقا، استمرار، همزيستي و سرزندگي 

 .تأثيرگذاري در سايران را براي آنان مهيا سازند در فعاليت، حركت و

به همين جهت وقتي خط تشريحي حركت اين گروه و مسير آن را در 
طول تاريخ اسالم تعقيب كنيم، از يك سو اصالت و ريشه داري و از 
سوي ديگر گستردگي و انتشار و از سومين جهت علي رغم اجراي 

كردن اين حركت،  عمليات سركوبگرانه و تالش براي ريشه كن
بدون اينكه مجبور به درون  ؛صالبت و پايداري را در آن خواهيم يافت

گرايي شده، از واقعيت اجتماع گريزان گشته، در شهرهاي ناشناخته 
برعكس، آنان در شهرهاي بزرگ اسالمي و مراكز . انزوا پيشه نمايند

ران، نور افشاني علمي، ديني و فرهنگي جهان اسالم همچون عراق، اي
، آسياي )هند و پاكستان(هند  قارهتركيه، لبنان، سوريه، خليج، شبه 

ميانه، آذربايجان و بعضي از مناطق مهم آفريقا باقي مانده و به فعاليت 
هاي متعددي را از عرب، فارس،   چه اينكه قوميت ؛خود ادامه دادند
 اقوام هند و بربر گرفته تا سياهان آفريقا و ديگر ةترك، كرد، هم

 .هاي معروف، به خود جذب نمودند  قوميت

دانستند كه نياز ضروري  بر اساس همين ديدگاه، مي ^ائمهشايد هم 
هاي تبليغي در ميان   براي تالش بيشتر پيروانشان در راه دعوت و فعاليت

چرا كه اعتقاد سالم به مجرد طرح و  ؛قشرهاي مختلف مردم وجود ندارد
 .تواند اين نقش را ايفا كند ارائه به مردم به خودي خود مي
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حضرت : كند كه گفت كليني به سند خود از ثابت بن سعيد نقل مي
  : به من فرمودند ×امام جعفر صادق

أمركم، فواهللا  يا ثابت، مالكم و للناس، كفّوا عن الناس، و التدعوا أحداً إىل
 هداه أن يضلّوا عبداً يريد اهللاى لو أنّ أهل السماء و أهل األرض اجتمعوا عل

كفّوا عن الناس و اليقول أحدكم أخي و ابن عمي و جاري، فإنّ . مااستطاعوا
ب روحه، فاليسمع مبعروف إالّ عرفه، و المبنكر إال  اهللا إذا أراد بعبدخرياً طي

 )1(.أنكره، مث يقذف اهللا يف قلبه كلمة جيمع ا أمره

ريد و كسي را به دست از سر مردم بردا .شما را به مردم چه كار ،اي ثابت
اگر اهل آسمان و زمين براي گمراه  ،به خدا سوگند .امر خود فرا نخوانيد

اي از بندگان خدا همدست و همداستان شوند و خداوند هدايت   كردن بنده
  . توانند او را گمراه كنند آن بنده را بخواهد، نمي

برادرم، پسر عمويم، : كسي از شما نگويد كه ؛دست از مردم بداريد
  اي را بخواهد روحش را پاكيزه   چرا كه اگر خدا خير بنده ، ام  همسايه

مي گرداند، آنگاه وي هيچ نامي از كارهاي خوب را نخواهد شنيد مگر 
اينكه آن را مي شناسد، و از كارهاي زشت سخني به ميان نخواهد آمد 

اي در   ، و پس از آن، خداوند كلمهناپسند مي شمردمگر اينكه او آن را 
آن كلمه، به سامان خواهد  ةلب او خواهد انداخت كه كار او را به واسطق

  .كرد

نيست كه امر به خودداري و نهي از دعوت مردم مربوط به ترديدي 
                                                         

 .2ح /  213/  2  الكاىفكليىن،  .1
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مواردي است كه منجر به مخاصمه و اصرار زياد شود، همان گونه كه 
  : شيخ كليني در روايت ديگري آورده است

املخاصمة ممرضة للقلب، فإنّ اهللا عز وجلّ و الختاصموا بدينكم الناس، فإنّ 
و . )1(}إِنك ال ْدي من أَحببت و لَكن اللَّه يهدي من يشاء{: ‘قال لنبيه

  )3( )2(}أَفَأَنت تكْرِه الناس حىت يكُونوا مؤمنِني{: فرموده است

 .كند بيمار ميبرسر دين خود با مردم دشمني نكنيد، چرا كه دشمني دل را 
در حقيقت، تو هر كه را دوست {: فرمايد همانا كه خدا به پيامبر خود مي

تواني راهنمايي كني، ليكن خداست كه هر كه را بخواهد  داري نمي
 پس آيا تو مردم را ناگزير مي{: فرمايد ، همچنين مي}كند راهنمايي مي

  }كني كه بگروند؟

در هنگام  ه برعكس روايات پيشينيز وارد شده كچه اينكه روايات ديگري ن
فراهم بودن شرايط مناسب ـ كه به جدال و دشمني منجر نشود ـ مردم را به 
دعوت يكديگر تشويق نموده است، چرا كه دعوت به حق يك واجب شرعي 

 )4(.آيد به حساب مي

در روايات، بر ضرورت  ^يابيم كه تأكيد اهل بيت در همين راستا در مي
هاي دين و به خصوص تأكيد بر واليت، همچنين   يهتشخيص اركان و پا

                                                         
 .56 /قصص. .1
 .99 /يونس .2
 .4ح / 214ـ  213/  2  الكاىفكليىن،  .3
هاى اين جمموعه به  نظام امنيىت مجاعت صاحل و در حبث حجت در كتابدر مبحث  .4

 .ابعاد خمتلف اين مسئله خواهيم پرداخت
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فرق گذاشتن ميان اسالم و كفر و اسالم و ايمان با هدف مشخص كردن 
 .شده است سالم انجام مي ةها و خصوصيات همين عقيد ويژگي

آيد،  سالم در ميان شيعه به شمار مي ةخطي كه نقطة امتياز اين عقيد اما
ه گانه معصومِ پس از آن و پيشوايان دوازد ×محبت حضرت علي

آنجا كه در  ؛باشد و ايمان به واليت آنان مي ^حضرت از اوالد ايشان
، داشتن اعتقاد صحيح، به داشتن چنين ^بعضي از روايات اهل بيت
 :واليتي پيوند داده شده است

نقل شده كه ) ×امام باقر(از حضرت ابوجعفر  زرارةبه سند معتبر از 
  : فرمود

على الصالة، والزكاة، واحلج، والصوم، : ى مخسة أشياءبين اإلسالم عل
   .والوالية

 .بر نماز، زكات، حج، روزه و واليت: اسالم بر پنج پايه بنياد نهاده شد

به آن حضرت عرضه داشتم كدام يك از اينها برتر و با : زراره گويد
  :تر است؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند  فضيلت

   .ن والويل هو الدليل عليهنالوالية أفضل ألنها مفتاحه

كليد آنها و ولي راهنما به سوي  ،واليت از همه برتر است، چرا كه واليت
 .آنها است

  ه برتر است؟ ز واليت كداميك از بقيپس ا: گفتم

  .نماز :آن حضرت فرمودند
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   پس از آن؟: عرض كردم

   ؛الزكاة، ألنه قرنه ا، و بدأ بالصالة قبلها :فرمودند

را كه خداوند در قرآن با نماز همراهش كرده و پيش از ذكر زكات، چ
 .آن، نماز را ذكر نموده است

  )1(.روزه: پس از آن چه؟ فرمود: حج، گفتم: پس از آن چه؟ فرمود: گفتم

ثمالي از حضرت  ةدر روايت ديگري كه صدوق در امالي خود از ابوحمز
  : فرمودآمده است كه  ،كند نقل مي ×علي بن الحسين امام سجاد

إذ أقبل  ‘كنت جالساً عند رسول اهللا: قال سلمان الفارسي رمحة اهللا عليه
بلى يا رسول اهللا، : ؟ قالال أبشركأ يا علي: فقال له ×طالب بن ايب علي
و  هذا حبييب جربئيل خيربين عن اهللا جل جالله أنه قد اعطى حمبيك: قال

ور عند الرفق عند املوت، واألنس ع: سبع خصال شيعتكند الوحشة، والن
الظلمة، واألمن عند الفزع، والقسط عند امليزان، واجلواز على الصراط، 

   )2(.ودخول اجلنة قبل  سائر الناس من األمم بثمانني عاماً

نشسته بودم كه علي بن ابي  ‘در نزد پيامبر خدا: سلمان فارسي گفت
آيا تو را  اي علي،: به او فرمودند ‘وارد شد، پيامبر اكرم×طالب

  بشارت ندهم؟ 

                                                         
 .2ح  7/  1 حر عاملى، وسائل الشيعه: ل از آن، و به نق19ـ  18/  2  الكاىفكليىن،  .1
: ، و روايات بسيارى با مهني مضمون وارد شده است548ح  416 االماىلشيخ صدوق،  .2
 .و ساير احاديث باب فضائل شيعه 4ح  9/  64 حبار االنوارك جملسى، .ر
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   .اي پيامبر خدا ،چرا: عرضه داشت

اين حبيب من جبرئيل است كه از جانب خداوند جلّ جالله مرا آگاه : فرمود
  : كند كه خداوند دوستان و پيروان تو را هفت خصلت بخشيده است مي

مدارا به هنگام مرگ، انس در هنگام وحشت، روشني در وقت تاريكي، امنيت 
يافت جواز عبور در وقت س، عدالت در وقت حساب و كتاب، درام تردر هنگ

عبور از صراط و داخل شدن در بهشت هشتاد سال قبل از ديگر كسان از ساير 
 .ها  امت

براي اين محبت و واليت چندين ويژگي و نشانه بيان  ^البته اهل بيت
كالت ، سختكوشي، صبر در برابر مشااند كه از آشكارترين آنها تقو  داشته

ست كه عالوه بر روايات، در متن ها و فداكاري در راه خدا و سختي
 .در كربال نيز ذكر شده است ×زيارت حضرت امام حسين

 شناسى   در دین ^بازگشت به اهل بیت ]2[

پيرو اهل  صالحهاي جماعت   از ديگر مسائل اساسي كه يكي از مشخصه
نابع و مصادر اصيل و رود، التزام آنان به رجوع به م به شمار مي ^بيت

صحيح در دستيابي به احكام شرعي و رجوع از طريق مراجعه به انسان 
در پيدا كردن جايگاه شرعي ) امام معصوم يا فقيه عادل(صالح و شايسته 

احكام قضايي در دعاوي و خصومات و همچنين در پيدا كردن حكم 
   .است مسائل مستحدثه

كه قرآن كريم و سنت نبوي دو منبع با اينكه همه مسلمانان بر اين نكته 
اما پيروان مكتب اهل  ؛اصلي شريعت اسالم هستند، اتفاق نظر دارند
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هاي ذيل بر ساير  برخورداري از ويژگي در اين عرصه به واسطة ^بيت
 :مسلمانان برتري دارند

 فهم قرآن. 1

رجوع به پيشوايان دين در تفسير و فهم قرآن كريم و از اين راه، فهم 
اين مهم در طي بازشناسي ناسخ از منسوخ، محكم از متشابه،  .ق دينحقاي

خاص از عام، مجمل از مبين، همچنين شناختن اسباب نزول و ساير 
 .گردد مطالبي كه با فهم و شرح و تفسير قرآن ارتباط دارد، حاصل مي

همة مسلمانان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حضرت علي بن ابي 
دانشمندان اسالم به فهم قرآن داناتر  ةاز هم ^شطالب و اهل بيت

 .دهد هستند، و روايات سني و شيعه بر اين مطلب گواهي مي

  : روايت است كه فرمود ‘از پيامبر اكرم

األكرب كتاب : و ما الثّقالن يا رسول اهللا؟ قال: كيف ختلفوين يف الثّقلني، قيل
تزلّوا و التضلّوا، و  به لناهللا سبب طرفه بيد اهللا و طرفه بأيديكم فتمسكوا 

يفترقا حىت يردا عل هما لناألصغر عتريت و إني احلوض، و سألت هلما ذلك 
هما ت، و الريب1(.علم منكمأتقدمومها فتهلكوا و التعلمومها فإن(  

: پس از من چگونه از دو امانت سنگين نگهداري خواهيد نمود؟ گفته شد
 ؛امانت بزرگتر كتاب خداست: آن دو امانت سنگين چيست؟ فرمود

اي كه يك طرف آن به دست خداست و سمت ديگر آن به دستان   وسيله

                                                         
 .229ـ  228: الصواعق احملرقةك .و ر 2681ح  66/  3 املعجم الكبريطرباىن،  .1
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پس به آن درآويزيد كه در اين صورت هرگز نلغزيد و گمراه  .ستشما
تر است عترت و خاندان من هستند و اين دو   و دومين كه كوچك .نشويد

من  .ت كننداز هم جدا نخواهند گرديد تا بر سر حوض كوثر مرا مالقا
از اين دو پيشي نگيريد  .ام  اين امر را براي آن دو امانت، از خدايم خواسته

كه نابود خواهيد شد، و سعي نكنيد به آنها چيزي بياموزيد كه آنان از 
 .شما داناتر هستند

 شناخت سنت. 2

در شناخت سنت نبوي است، چرا كه  ^ديگر رجوع به اهل بيت ةنكت
د نقل و تفسير به صورت نا امن و غير مطمئن و به ينآسنت نبوي در اثر فر

جدايي ميان متن روايت و شرايط زمان صدور، همچنين به دليل  ةواسط
انجام كارهايي از قبيل جعل، دروغ بافي و نسبت دروغ دادن به پيغمبر 

ها در توقيف روايات و عدم استناد به   يا به سبب تالش حكومت ‘اكرم
لحي كه توجيه كننده اين توقيف و دست برداشتن آنها ـ به تصور وجود مصا

ها و جعل گرديده بود، كه  از روايات باشد ـ دستخوش مشكالت، پيچيدگي
اي   خود، منجر به ايجاد تشويش و عدم اطمينان گسترده ةاين مسئله به نوب

 .در فهم شريعت اسالم شد

ن بر ساير مسلمانان اي ^اما ويژگي و امتياز عملي پيروان اهل بيت
گرفتن سنت نبوي و نيز شرح و فهم آن و  ةبود كه آنان در زمين

تشخيص ميان ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد و عام و خاص، تنها به 
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بر  ^پيروان اهل بيتهمچنان كه  )1(.كردند مراجعه مي ^اهل بيت
را  ‘اكرمبه صورتي فراگير، سنت پيامبر  ^اهل بيت: اين باورند كه

براي رسيدن به حكم شرعي هيچ نيازي به اند و ديگر   حفظ كرده
 .ظني وجود ندارد ةرجوع به ديگر ادلّ

 تقلید از مجتهد عادل زنده. 3

ت كه در ديگر، انحصار دريافت حكم شرعي از مجتهد عادلي اس ةنكت
اعالي عدالت، پرهيزگاري و ورع شناخته  ميان مردم به اجتهاد، حد

يت، وي را يافته باشند، مردم از راه جستجو و احساس مسئولو شده، 
هاي طاغوتي به چنين مناصبي گمارده   نه كسي كه از سوي حكومت

 .شده باشد

بدين ترتيب در مقام فتوا، قضاوت و تعيين موضع شرع در مسائل و 
مردم به تبعيت از فتواي . دعاوي، چنين مجتهدي محل رجوع است

                                                         
به روايت راستگوياىن استناد مى كنند كه سخن معصوم را نقل  ^پريوان اهل بيت .1

، و به مهني ^يكى از ائمه اطهار باشد، يا ‘ربكنند، حال آن معصوم ممكن است پيغم
دليل كه مالك آا در استناد به روايت، راستگوىي افراد است، حىت به روايات نقل شده 

اما در واقع مى توان گفت كه . از افراد راستگوى ساير مذاهب نيز استناد مى منايند
استناد را مورد  ^ـ تنها احاديث صادره از اهل بيت صرف نظر از راويان شيعيان ـ

قرار مى دهند، چرا كه صحت روايات ديگران جز در موارد بسيار حمدود براى ايشان به 
معروف، و در ميان مسلمانان » روايات نبوي«اين دسته حمدود به ; اثبات نرسيده است

البته . در ميان آنان رايج بوده است ‘مشهور بوده و نسل بعد از نسل به نقل از پيامرب
 .اند ن به دليل عدم وضوح سند در امثال اين روايات نيز توقف كردهبرخى از دانشمندا
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ويدادهاي كه از يك سو همراه با ر )1(شوند اي ملزم مي  مجتهد زنده
كند و از سوي ديگر امكان شناخت مشخصات و  جامعه زندگي مي

 .هاي او براي مردم ميسر است ويژگي

نمايد تا  فرصت مناسبي را فراهم مي ^اين نكات براي پيروان اهل بيت
 صحيح شرعي متمركز كنند و از ناحية ةهاي خود را در يك داير  فعاليت

 ؛ت مسلمانان بدان مبتال بودنددچار مشكالتي نگردند كه اكثري افتاو
، امشكالتي كه به جدايي و اختالف و در نتيجه نزاع و درگيري در فتاو

اين مطلب كه پيامبر  سرو شايد . ها منجر شده بود گيري  احكام و موضع
مهم واليت امر و خالفت، بر اهميت  ةهمواره در كنار مسئل ‘اكرم

فرمود، همين نكته  در مسائل شرعي تأكيد مي ^مرجعيت اهل بيت
 ‘آنجا كه تأكيد بر اين مطلب به صورت متواتر از پيامبر اكرم ؛باشد

  : چه اينكه مضمون حديث ثقلين نيز همين است. روايت شده است

ماإن ي تارك فيكم الثّقلني كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ما إن متسكتم 
   )2(.يردا علي احلوض يفترقا حىت تضلّوا أبداً، ولن لن

گذارم، كتاب خدا و عترت و  من دو چيز سنگين و گرانبها در ميان شما باقي مي
خاندانم، مادام كه به اين دو تمسك نماييد هرگز گمراه نخواهيد شد، و اين دو 
 .هرگز از يكديگر جدا نخواهند گرديد تا بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند

                                                         
مورد اختالف است، اما اكثريت  ^اگر چه اين مسئله از نظر فقهاى مكتب اهل بيت .1

 .اند هاى متأخر به اين امر ملتزم شده قريب به اتفاق جمتهدين در دوره
 .189ـ  185/  1 كرت العمالم، باب وصية النىب وسلم  341: الصواعق احملرقةابن حجر،  .2
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ن مرجعيت در بر اي ^و به همين ترتيب است تأكيد خود اهل بيت
اي تربيت   آنجا كه شيعيان خود را به گونه ؛احاديث روشن و فراوان

به اين مرجعيت التزام داشته باشند و آنان را از  كردند كه عمالً مي
و گمان و استحسان در  ام انحرافات يا تكيه بر ظنافتادن در د

 .داشتند شناخت احكام شرعي بر حذر مي

 االت انسانىباالى کم ۀدارا بودن درج ]3[

اگر چه دارا بودن اين مزيت براي هر انساني به عنوان يك هدف 
يك شرط ضروري  ^آيد، اما از نظر اهل بيت اسالمي به حساب مي

براي اعضاي جماعت صالح و پيروان ايشان است تا با اتصاف به آن، 
چرا  ؛بتوانند نقش تاريخي ـ انساني خويش را به نحو احسن ايفا نمايند

الت انساني از قدرت تأثير گذاري در حركت تاريخ انساني، و كه كما
  :نازل كردن ياري، بركت و خيرات خداوندي بر جامعه برخوردار است

ت من السماِء و وا لَفَتحنا علَيهِم بركاو لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى َءامنوا و اتقَ{
  )1(}م بِما كانوا يكِْسبونناهُاَألرضِ و لَكن كَذَّبوا فَأَخذْ

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان 
دستاوردشان  ]كيفر[پس به  ؛گشوديم، ولي تكذيب كردند و زمين برايشان مي

  .آنان را گرفتيم ]گريبان[

يروان نه تنها در مقام تربيت پ ^بينيم اهل بيت از همين روست كه مي
اند، بلكه اتصاف آنان به   و شيعيان خود بر اين مزيت تأكيد كرده

                                                         
 .96 /اعراف. .1
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كماالت انساني را در مقام تعريف ساختار شخصيتي شيعيان خود 
 .اند  لحاظ كرده و بر آن تأكيد كرده

در روايتي از حضرت امام رضا، از حضرت امير المؤمنين، از رسول 
  : ه استچنين آمد) كه درود خداوند بر آنها باد(خدا 

 حمبوك. وكذّب بك ، وويل ملن أبغضككوصدق بِ ملن أحبك طوىب ،يا علي
وما بني ذلك، هم أهل  ىمعروفون يف السماء السابعة واألرض السابعة السفل

خاشعة أبصارهم، وجلة  عز وجلّالدين والورع والسمت احلسن والتواضع للّه 
   )1(... .واليتك حق، وقد عرفوا عز وجلّقلوم لذكر اهللا 

خوشا به حال كسي كه تو را دوست بدارد و تصديقت كند، و  ،اي علي
دوستان تو در . واي به حال كسي كه تو را دشمن داشته تكذيبت نمايد

آسمان هفتم و هفتمين طبقه زير زمين و آنچه در ميان آن دو موجود 
و تواضع در  نيكو رويهآنان اهل دين، پرهيزگاري،  .اند  است شناخته شده

هايشان از  بوده، ديدگانشان به زير افتاده و دل عز و جلّبرابر خداوند 
  ...اند ياد خدا ترسان است، در حالي كه حق واليت تو را شناخته

 اي نكات و ويژگي  در رواياتي كه در همين رابطه وارد شده، بر پاره

 :هاي اساسي تأكيد شده است

 ی عبادت و پارسای. 1

ابعاد آن، يكي از اين نكات  ةدقت در انجام عبادات با همپارسايي و 

                                                         
 .21ح / 261/  1 عيون اخبار الرضاصدوق،  .1
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ها است كه در روايات چندي حالت آرماني آن، به تصوير  و ويژگي
به نقل  ×از آن جمله در روايت حضرت امام باقر ؛كشيده شده است

  : ابي مقداد كه فرمود

 ذابلة. الشاحبون الناحلون الذابلون ×املقداد، إنما شيعة علي يا أبا
شفاههم، مخيصة بطوم، متغيرة ألوام، مصفرة وجوههم، إذا جنهم الليل 
اختذوا األرض فراشاً واستقبلوا األرض جبباههم، كثري سجودهم، كثرية 

  )1(....دموعهم، كثري دعائهم، يفرح الناس وهم حمزونون

رنگ پريده، الغر و : اند  اين گونه ×اي ابومقداد، همانا شيعيان علي
هايشان   هايشان تهي، رنگ  هايشان خشكيده، شكم  بضعيف، ل

چون شب آنان را در خود گيرد زمين را . هايشان زرد  ديگرگون، چهره
هايشان بسيار،   زير انداز خود كنند و پيشاني بر خاك نهند، سجده

مردم . هايشان بسيار است  هايشان بسيار، دعاهايشان بسيار و گريه  اشك
  ...باشند و غمناك مي همه شادمان، ولي ايشان محزون

  :  و از آن جمله است، روايت شيخ مفيد در ارشاد، و شيخ طوسي در امالي

در شبي مهتابي از خانه خارج  ×روايت شده كه حضرت اميرالمؤمنين
شد و راه گورستان را در پيش گرفت، گروهي كه در پي آن حضرت 

  .بودند به آن حضرت رسيدند

  كه هستيد؟ : ده فرمودآن حضرت ايستاده رو به آنان كر

                                                         
 .40ح /  2 اخلصالصدوق،  .1
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  ! اي امير مؤمنان ، شيعيان تو: پاسخ دادند

پس چرا : هاي آنان افكند و سپس فرمود  آن حضرت نگاه عميقي به چهره
   !بينم؟ هاي شيعه را نمي  من در چهره شما نشانه

  مگر چهره شيعه چگونه است؟ : گفتند

  : آن حضرت فرمودند

زياد، انحناي  ةدر اثر گريزردي صورت از شب زنده داري، تورم چشم 
پشت در اثر بسيار ايستادن به نماز و عبادت، تهي بودن شكم در اثر 

ها در اثر بسياري دعا، غبار خشوع بر سر و   بسياري روزه، خشكي لب
 )1(.روي آنان نشسته است

توانيم اين برجستگي با شكوه صفات و فضايل را در به  همچنين مي
براي يك  ×كه حضرت امير المؤمنين اي  زنده ةتصوير كشيدن نمون

اين تصوير گويا، در حديث آن حضرت  .فرد شيعه قرار داده دريافت
با احنف بن قيس بيان شده است كه شيخ صدوق در كتاب خود 

 :آن را نقل كرده است صفات الشيعة

پس از جنگ جمل به بصره  ×هنگامي كه حضرت اميرالمؤمنين: گويد
را دعوت كرده، طعامي برايشان آماده  آمد، احنف بن قيس آن حضرت

آن حضرت به نزد احنف . ساخته و به دنبال ايشان و اصحابشان فرستاد
پس گروهي داخل شدند  .اصحاب مرا به نزد من فراخوان: فرمودند ،رفته

                                                         
 .377ح / 216:  االماىلطوسى،  ؛114 مفيد، اإلرشاد .1
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احنف بن قيس عرض . اي بودند  هاي كهنه و فرسوده  كه همچون مشك
است؟ آيا در اثر كمبود غذا به  اي اميرمؤمنان، چه بر سر اينها آمده: كرد

  اند، يا از ترس جنگ؟   اين روز افتاده

  : فرمود -كه سالم خداوند بر او باد- آن حضرت 

اي احنف، خداوند متعال اقوامي را دوست دارد كه براي او در دنيا زهد  !نه
قيامت تنها به اين  ةو پارسايي پيشه كنند، چونان كساني كه پيش از مشاهد

شتابند و خود  دانند قيامت به آنان نزديك است به سوي آن مي جهت كه مي
افتند  آنان چون به ياد صبح آن روز مي .اند  را به تالش در راه آن واداشته

كنند كه  كه مردم بر خداوند متعال عرضه خواهند شد، چنين گمان مي
آيد و مردم را به سوي پروردگارشان ـ  گردني از آتش بيرون آمده، باال مي

آيد كه رسوايي  اي بيرون مي  گرداند و نامه بارك و تعالي ـ محشور ميت
گناهانشان را در برابر ديدگان همه مردم آشكار خواهد نمود، پس در اثر 

هاي   هاي آنان با بال  اين وضع، نزديك است جان هايشان ذوب شده و دل
حو هاي آنان، آن هنگام كه از فرط تفكر و م  ترس به پرواز در آيد و عقل

  . شدن در خداوند به غليان آمده، ايشان را ترك نمايد

سر  در چنين وضعيتي است كه آنان همچون گمگشتگان وادي تاريكي ناله
شوند و در  اندوهگين مي ،اند  دهند و از ترس آنچه خود را در آن درانداخته مي

هايشان رنگ پريده،   هايشان محزون، چهره  دل. گردند نتيجه الغر اندام مي
هايشان خالي است، چون آنان را ببيني گمان   هايشان خشك و شكم  لب

اند   چنان به خشوع افتاده ؛هاي ترسناكند  آنان همنشينان شب .ندستمداري كه 
آنان در آشكار و نهان، اعمال  .مانند آب مي ةهاي تهي و فرسود  كه به مشك
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ايشان از ه  اند و هيچ گاه دل  خويش را براي خداوند متعال خالص گردانيده
نگراني و ترس خدا در امان نيست، بلكه همچون نگاهبانان خراج نگران 

 .هستند ]دستبرد غارتگران[

ها در خواب بوده، صداها فرو  هايشان، آنگاه كه همه چشم و اگر آنان را در شب
هايشان آرام گرفته است ببيني، خواهي ديد كه   نشسته و حركت پرندگان نيز در النه

يامت و وعيد آن، خواب از چشمانشان ربوده، كه خداوند متعال ترس از روز ق
اند از اينكه عذاب ما شامگاهان در حالي كه   آيا ساكنان شهرها ايمن شده{: فرمايد

شوند و  و بدين سبب به حال وحشت بيدار مي }اند به آنها برسد؟  به خواب فرو رفته
و گاه در حال تسبيح، آنان در  ايستند، گاه در حال گريه با اشتياق تمام به نماز مي

هاي ساكت و   شوند و طول شب محراب عبادت خود به گريه و زاري مشغول مي
 .ايستند تاريك را به گريه مي

اند و   كاش ايشان را ببيني كه در دل شب بر پا ايستاده ،اي احنف پس
پشت ايشان از ايستادن طوالني خميده شده، در نماز خود جزءهاي قرآن 

نالند  آنگاه كه مي .يابد نموده، ناله و افغان وزاري آنان شدت مي را تالوت
هاي ايشان را فرا گرفته و   هاي آتش جهنم تا حلقوم  تو گويي كه شعله
هاي   آورند خود تو گويي كه زنجيرهاي جهنم به گردن چون افغان بر مي
  .آنان افتاده است

واهي ديد كه بر اما اگر آنان را در روز مشاهده كني ايشان را كساني خ
گويند،  دارند، با مردم به نيكويي سخن مي زمين به نرمي گام بر مي

هنگامي كه نادانان آنان را مورد خطاب قرار دهند، با آنان به ماليمت 
   .سخن گفته و چون بر لغو بگذرند، با بزرگواري بگذرند
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آنان پاهاي خود را از رفتن به جاهايي كه مورد تهمت است قيد و بند 
هاي خود را از گفتن سخناني كه به آبروي مردم بستگي   اند، زبان  نهاده

هاي خود را از ورود سخن بدگويان   اند، گوش  دارد الل و خاموش ساخته
 اتقو ةمسدود كرده، چشمان خود را با ديده پوشي از گناهان به سرم

ك و اند كه پناه برندگان به آن را هيچ ش  امني پناه برده ةآراسته و به خان
 .اندوهي نخواهد بود

اي كه   اي احنف، شايد كه به ديدن يك جنبه از دنيا مشغول شده پس تو
اي كه   خانه ؛ها و آالم است  رنج ةباوجود ظاهر با طراوت خود بروز دهند

اي كه   اي، خانه  اش مشغول گشته  هاي آويخته  به نقش و نگار ايوان و پرده
به عهده دارند، اما اين خانه  هايش را  گرما و سرما به بار نشستن ميوه

اي باز   ماندن تو نيست و در عين حال تو را از رسيدن به خانه ةخان
داشته، كه خداوند آن را از لؤلؤ سفيد آفريده و در آن نهرهايي را به 

هاي رسيده بر آن سايه   جريان آورده، درختاني كاشته و از بسياري ميوه
ده و دوستان و فرمان برداران اش كر  افكنده و از حوريان نورس آكنده
 .خود را در آن ساكن گردانده است

هاي پروردگار   ديدي كه به پاداش اي احنف، اگر آنان را در حالي مي پس
زنند از  لوي اسبان خود ميهديدي كه هر گاه بر پ اند، مي  خود رسيده
اي بهتر از آن   خيزد كه هيچ شنونده هاي ايشان آوازهايي بر مي  مركب
نشنيده و ابري بر سرشان سايه افكنده و باران مشك و زعفران بر آواها 

هايشان در ميان درختان آن باغ شيهه كشيده  آنان خواهد باريد، و اسب
 در زير گام دهند و هاي زعفران عبور مي  شترانشان آنها را از كنار تپه
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پيشكاران آن بهشت آنان را به سوي  .هايشان لؤلؤ و مرجان است
بادي از جانب عرش برخاسته  ،ز گل و ريحان رهنمون گشتهمنبرهايي ا

آنگاه به سوي در رفته و  .كند بر سرشان گل ياسمن و بابونه نثار مي
بهشت براي  ةگشايد، سپس در آستان رضوان آن در را بر روي آنها مي

: فرمايد آنگاه خداوند جبار به آنها مي .افتند خداوند متعال به سجده مي
بلند كنيد كه من زحمت عبادت را از شما برداشتم و در سرهاي خود را 

 .بهشت رضوان آشيانتان دادم
بيان داشتم  ]در باب عذاب[در ابتداي سخن  را كه اي احنف، اگر آنچه حال

هايي از قير پوشانده خواهد شد، در ميان   بدان كه بر شما لباس ،از ياد بردي
هايي داغ و  و نوشيدني آتش و آب گرم جوشان در رفت و آمد خواهيد بود
پس در آن روز و در آن  .در حال جوشيدن به شما نوشانيده خواهد گرديد
زشت  ةهاي درهم شكست  آتش چه بسيار است كمرهاي خرد شده و چهره

شده كه بر بيني آن ضربه وارد شده و دستاني كه از سايش غل و زنجير 
   .خورده شده و قالده آن به گردن ايشان لحيم گشته است

هاي آن پايين رفته و   ديدي كه چگونه از پرتگاه اي احنف، كاش آنان را مي
با  ،هاي قير بر تن داشته  هايي از تكه  آنان لباس .روند هايش باال مي  از كوه

پس اگر از شديدترين عذاب  .اند  فاجران و شياطين آن وادي همنشين گرديده
نم كار را بر آنان هاي جه  آتش استغاثه و طلب ياري كنند مارها و عقرب

 .سخت خواهند گرفت

 :شنيدي كه ندا سرمي دهد و كاش صداي منادي را مي

اي اهل زر و زيورهاي بهشت، ديگر تا  هاي بهشت،  اي بهشتيان و اهل نعمت
ابد جاودان هستيد و مرگي در كار نيست، در اين هنگام است كه 

كوتاه خواهد اميدهايشان نااميد شده، درها بسته و دستشان از همه جا 
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افسوس خورد و جواني كه بر  خود يپيري كه بر پيرآنگاه چه بسا  .گرديد
هاي   و پرده ،واي از رسوايي: جواني خود حسرت خورد و زني كه گويد

پس در آن روز چه بسيار كسان كه در آن . آنان دريده خواهد گرديد
شدني  ور اند، و چه غوطه  ور و در ميان طبقات آن حبس گشته عذاب غوطه

كه پس از عمري پوشيدن لباس كتاني و نوشيدن آب سرد گوارا و غذاهاي 
راحت، تو را لباسي خواهد پوشاند كه مويي  ةلذيذ رنگارنگ در ميان خان

موهاي نرمي  ؛بر تنت باقي نخواهد گذاشت مگر آنكه سفيدش خواهد كرد
وي با آنها به سكردي و چشماني را كه  كه همواره به آنها رسيدگي مي

 اين است آنچه. كردي از چشمخانه به در خواهد آورد دوستانت نظاره مي
خدا براي مجرمان مهيا ساخته و اين است آنچه براي پرهيزگاران آماده 

 )1( .كرده است

در  )2(.كنز الفوائدو چنين است تصوير ديگري كه كراجكي در كتابش 
ز با گروهي ا ×در سخني از حضرت علي )3(روايت نوف بكالي

بن خثيم نيز در ميان آنها بوده است نقل  عبادةبن  مهّامياران خود كه 
قسمتي از  نهج البالغهاي كه شريف رضي در   همان خطبه ؛نموده است

 )4(.آن را آورده است

                                                         
 .63، ح 118 صفات الشيعةصدوق،  .1
 .47ح  191/  68  االنوار حباره نقل از آن جملسى، و ب 88ـ  87/  1 كرت الفوائدكراجكى، . 2
ـ  192/  68  حبار االنواره نقل از آن جملسى، و ب 92ـ  88/  1 كرت الفوائدكراجكى، . 3

  .48ح  196
 .193خطبه  /ج البالغه .4
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 عمل ۀایمان به والیت و مسئل. 2

، با پيروي ^تطبيق ميان ادعاي تشيع و رسيدن به واليت اهل بيت
ترين نكات اين قسمت  به آن بزرگواران، از مهمعملي از آنان و تأسي 

  : رود است كه يكي از اصول مهم اسالم به شمار مي

}لُون ايفْعا ال تقُولُونَ مت موا لنَءام ينا الَّذقُولُوا * أَيهأَن ت اللَّه ندقْتاً عم كرب
  }ما ال تفْعلُون

دهيد؟  گوييد كه انجام نمي ايد، چرا چيزي مي  اي كساني كه ايمان آورده
   )1(.نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزي را بگوييد و انجام ندهيد* 

آنجا كه ميان ايمان و عمل  ؛اند  نيز بر اين نكته تأكيد كرده ^اهل بيت
اند كه ايمان جز با عمل كامل نخواهد   اين گونه ارتباط بر قرار كرده

 .ر اين رابطه خواهيم دادگرديد، و در مباحث آينده توضيح بيشتري د

  : نقل شده است كه فرمود ×از حضرت صادق

براي كسي كه در پنهاني ادعاي اين امر را دارد سزاوار است كه در ظاهر 
  . هم دليل و برهاني براي آن داشته باشد

  اين چه برهاني است كه بايد در ظاهر داشته باشد؟ : عرض كردم

باشد و ظاهر او باطنش را تصديق  ندبه حالل و حرام خداوند پاي: رمودف
  )2(.نمايد

                                                         
 .2ـ  3 /صف .1
 .7ح ) ما روى ىف من ادعى االمامة وليس بامام( 5، ب 113  الغيبةنعماىن،  .2
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  : همچنين از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

ليس من قال بلسانه وخالفنا يف أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا ن شيعتنا م
  )1(.شيعتنا ئكـمن وافقنا بلسانه وقلبه، واتبع آثارنا وعمل أعمالنا، أول

بداند اما در اعمال و رفتار و آثار بر كسي كه به زبان، خود را پيرو ما 
ماست كه قلب و  ةخالف ما عمل كند از شيعيان ما نيست، اما كسي شيع

زبانش با ما موافق باشد، آثار ما را دنبال كرده و كارهايي را انجام دهد 
  .دهيم، اينان شيعيان ما هستند كه ما انجام مي

ه است كه گفتنيز با سند صحيح از داود بن فرقد نقل كرد ىكش :  

  : فرمود شنيدم كه مي ×از حضرت امام صادق

پس هر كس  ،اصحاب و پيروان من اهل خردورزي و پرهيزگاري هستند
 )2(.كه اهل خردورزي و پرهيزگاري نباشد از ياران من نيست

 خداي و کار برا نیتاخالص در . 3

اخالص  ؛از ديگر نكات اين باب، اخالص براي خداوند متعال است
همچنين پاي بندي به اصل  .ر عمل، رفتار، عواطف و احساساتد
)غضِبراي خدا و  بحمحبت داشتن و كينه ورزيدن تنها ) براي خدا ب

هاي دنيوي يا اميال نفساني،   براي رضاي خدا و به دور از ديگر انگيزه
 . هاي فردي يا در روابط اجتماعي  در فعاليت

                                                         
 .330:^ىعسكرتفسري منسوب به امام حسن  .1
 .17ح  166/  68  حبار االنواره نقل از آن جملسى، ، و ب 525 اختيار معرفة الرجالكشى،  . 2
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نمود دينداري و ايمان حقيقي در  همواره بر اين اصل اساسي، كه ^ائمه
هاي عقيدتي يك انسان مسلمان است، تأكيد كرده و طي  پاي بندي

بزرگي از روايات كه بر اين اصل تصريح داشته، يا با پاي بندي  ةمجموع
اند، اخالص را هدف و غايتي   به آن در مقام عمل، به آن اشاره نموده

 .آن تالش كننداند كه شيعيان بايد براي رسيدن به   دانسته

حذّاء، از حضرت امام  ةكليني در كافي با سند صحيح از ابوعبيد
  : روايت كرده است كه فرمود×صادق

هركس تنها براي خدا دوست داشته و براي خدا دشمني ورزد، از جمله 
 )1(كساني است كه داراي ايمان كامل است

  : آمده كه فرمود ×و در روايتي ديگر از حضرت ابوجعفر باقر

بدانيد . هاي ايمان است  دوستي مؤمن براي رضاي خدا، از بزرگترين شاخه
كه هركس براي رضاي خدا دوست بدارد، دشمن بدارد، داد و دهش كند 

يعني كساني است كه  ؛يا دست از داد و دهش باز دارد، از اصفيا است
 )2(خداوند براي خود خالصشان كرده است

ين محبتي تعبير به ايمان و دين چه اينكه در بعضي از روايات، از چن
  : از فضيل بن يسار روايت شده كه گفت ؛شده است

  پرسيدم آيا حب و بغض در راه خدا جزء ايمان است؟  ×از حضرت امام صادق

                                                         
 .1ح  431/  11 وسائل الشيعةحر عاملى،  .1
 .3ح  431/  11 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
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آيا ايمان چيزي جز  ؛ !وهل االميان إالّ احلب والبغض؟: در پاسخ فرمودند
  دوستي و دشمني است؟ 

  : د تأويل كردندسپس اين آيه را به عنوان شاه

نَ و زينه يف قُلُوبِكم و كَره إِلَيكُم الْكُفْر و الْفُسوق و الْعصيانَ اَميحبب إِلَيكُم األ{
   }ك هم الراشدونـأُولَئ

هاي  داشتني گردانيد و آن را در دل  ليكن خدا ايمان را براي شما دوست
سركشي را در نظرتان ناخوشايند  شما بياراست و كفر و پليدكاري و

 )1(.يافتگانند  ره ]اند  كه چنين[آنان . ساخت

روايت است كه  ×و از ابوعبيده، زياد حذّاء از حضرت ابوجعفر باقر
  : به او فرمود

اي زياد، واي بر تو آيا دين چيزي جز دوست داشتن است؟ آيا به كالم 
دا را دوست داريد، از من اگر خ: بگو{: فرمايد نگري كه مي خداي متعال نمي

 )2(.}و گناهان شما را بر شما ببخشايد پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد

 خوبي الگو ارائۀ. 4

رفتارهاي فردي و  ةبه ظهور رسيدن نمونه و الگويي شايسته در عرص
اين مزيت . رود اجتماعي در جامعه، از ديگر نكات اين بحث به شمار مي

                                                         
، چاپ 930ح  409/  1 ؛ برقى، احملاسن16ح  435/  11 وسائل الشيعةحر عاملى،  .1

 .^جممع جهاىن اهل بيت
، چاپ 931ح  409/  1 ؛ برقى، احملاسن17ح  435/  11 وسائل الشيعةحر عاملى،  .2

 .^جممع جهاىن اهل بيت
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بر ضرورت اتصاف  ^هايي است كه اهل بيت ترين ويژگي  يكي از مهم
چنان كه پيشتر   به همين دليل بود كه ـ .اند  شيعيان خود به آن تأكيد كرده

 .اند  ـ آن را يكي از اهداف ساخت جماعت شيعي قرار داده  ديديم

شايد هم تأكيد بر اين نكته كه شيعيان بايد به صفت ورع، تقوا، 
هايي از آن اشاره كرديم،   مونهاخالص و عبادت متصف باشند، كه به ن

به عالوه اينكه . هاي همين ويژگي باشد  اي از بعضي جنبه  خود جلوه
ـ   نيز به آن اشاره خواهيم كرد چنان كه بعداً چون الگوي شايسته، ـ

يابيم كه چرا اهل  بشري است، مي ةايفا گر نقش بسيار مهمي در جامع
ها  ات وپاي بنديهمت گماردن براي تحصيل اين صف همواره، ^بيت

تأكيد بر جنبه الگو و  .دادند را براي شيعيان خود مورد تأكيد قرار مي
اي كه   اسوه بودن شيعيان در ميان عموم مردم و امت اسالم، مسئله

ثرات ااسالمي و  ةجماعت صالح در جامعارتباط خاصي با نقش 
جهت تحقق اهداف كلي كه در توانست در  وجودي آن داشت كه مي

 .ايجاد چنين جماعتي بوده مؤثر باشدوراي 

ـ الگو و اسوه  عالوه بر ساير صفات ـ ^از همين جاست كه اهل بيت
بودن، آن هم به اين معناي خاص را از صفات الزم و ضروري براي 
شيعيان قرار داده و بلكه در بعضي از روايات خود را نيز به دارا بودن 

 .اند  اين ويژگي توصيف كرده

 ×از حضرت امام صادق: عمر بن يحيي آمده كه گفت در روايتي از
  : فرمود شنيدم كه مي
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  )1(.إنّ أحق الناس بالورع آل حممد وشيعتهم كيما تقتدي الرعية م

همانا سزاوارترين مردمان به پرهيزگاري، آل محمد و شيعيان آنها هستند 
  .تا ساير مردم به آنها تأسي كنند

نقل كرديم كه در قسمتي  ×ز امام باقرقبال نيز روايت زيد شحام را ا
  : از آن آمده بود

اي بود،   در قبيله ×در گذشته چنين بود كه اگر مردي از شيعيان علي
وي امانتدارترين، راستگوترين و بهترين  ؛آمد زينت آن قبيله به حساب مي

ها   آنان وصيت. شخص در ميان آنان براي اداي حقوق مردم بود
  اگر از آن عشيره در باره او .سپردند نزد او مي هاي خود را در  وامانت

ترين و   او امين! چه كسي مانند فالني است؟: دادند پرسيدي، پاسخ مي مي
 )2(.راستگوترينِ ماست

  : نقل است كه فرمود ×و از امام صادق

قبايل مورد توجه مردم بودند، آنان  ةدر ميان هم ×همانا اصحاب علي
  )3( .د مردم بودندامانتداران قوم و مورد پسن

  : در روايت ديگري از سليمان بن مهران وارد شده است كه گفت

وارد شدم، گروهي از  ’بر حضرت امام صادق، جعفر بن محمد

                                                         
 .17  بشارة املصطفىطربى امامى،  .1
 .399/  8 وسائل الشيعةحر عاملى،  .2
 .63 املشكاتطربسى،  .3
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  : شيعيان در نزد آن حضرت نشسته بودند، و ايشان فرمود

. سرشكستگي ما نباشيد ةزينت و آبروي ما باشيد و ماي ةاي گروه شيعيان، ماي
هاي خود را حفظ نموده، آن را از گفتن   خنان نيكو بگوييد و زبانبا مردم س

 )1(.هاي زايد و زشت باز داريد  حرف

را به ضرورت وجود  ^هائمتوان اهتمام  عالوه بر اين صفات، مي
امري  ؛صفات انسان كامل مؤمن در شيعيان نيز مورد مالحظه قرار داد

ه معروف و نهي از در ابواب جهاد نفس، امر ب ^اهل بيت كه روايات
و ديگر ابواب كتب روايي مورد ) آداب معاشرت( ةمنكر، احكام العشر

چنان كه در موارد بسياري از همين كتاب، به . بحث قرار گرفته است
ويژه در مبحث نظام روابط اجتماعي، به آنها اشاره خواهيم كرد، البته 

وكل بر او مباحثي چون يقين به خداوند متعال و حسن ظن، اعتماد و ت
  اين مبحث مطرح ةبه عنوان مقدم نواهي او، پاي بندي به اوامر و و

 .ودش مي

 ي توان پایدار. 5

باال بردن قدرت استقامت و پايداري، و تحمل مسئوليت بزرگ و تاريخي 
امامت، از ديگر نكات مورد توجه  نظرية مشاركت در تحقق اهداف بزرگ

امل بخشيدن به شخصيت انساني در اين مهم از طريق تك .در اين باب است
مسائلي چون پاي بندي، خويشتن  ؛رسد اعضاي جماعت صالح به انجام مي

ايثار  ةداري، پنهان كاري و حفظ اسرار، صبر، اعتماد و توكل بر خدا، روحي
                                                         

 .987ح  440االماىلطوسى، . 1
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و فداكاري، حسن معاشرت با مردم، وفاي به عهد، اداي امانت، آراستگي به 
فهم صحيح از اوضاع و رويدادهاي اسالمي  اخالق واالي اسالمي، بيداري و

 ...و

داشتن اين ويژگي از صفات مهمي است كه جماعت صالح براي بقا و 
دوام وجود خود در برابر موج كشتار و سركوب و انواع فشارهاي 

زدند،  مي   روحي كه دشمنان اسالم عليه اين جماعت به آن دست
و عصرهاي مختلف ها   همچنين براي دوام رسالت خود در طول نسل

هاي اجتماعي، تحوالت سياسي و مشكالت  تاريخ در برابر نابساماني
 .اخالقي و اجتماعي، به شدت به آن نيازمند بودند

ساز و  ،براي شيعيان خود ^هائمبينيم،  به همين دليل است كه مي
و تأمين امنيت اين جماعت  هتقيهايي در جهت  كارها، قوانين و ويژگي

اند كه به زودي از آنها سخن خواهيم گفت،  تلف، وضع كردهدر ابعاد مخ
معاشرت آنان با مردم وضع  ةچنان كه ساز و كارهايي را هم براي نحو

ي اين هاي روحي، اخالقي و فرهنگ  به جنبه ىخاصنموده و اهميت 
خاصي براي اجراي ضوابط، اخالقيات  جماعت داده، در كنار آن روية

بايست از آن  تسبان به اين جماعت ميهاي ضروري كه من و ويژگي
را يكي از  هرويبرخوردار باشند، معين فرموده و پاي بندي به اين 

 .اند  هاي بازشناسي انسان شيعه از غير شيعه دانسته  نشانه

آيد و بعداً بيشتر از آن هم خواهد  مجموعه رواياتي كه در ذيل مي
 :اردهايي است كه به اين مطلب اشاره د  آمد، از نمونه

  : روايت كرده است كه فرمود ×ابن صدقه از حضرت امام صادق
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امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها، وإىل أسرارنا كيف 
    )1( .احفظهم هلا عند عدونا، وإىل أمواهلم كيف مواسام إلخوام فيه

از اوقات  مراقبت آنها: شيعيان واقعي ما را به اموري از اين دست بشناسيد
 .نماز، حفظ اسرار ما در نزد دشمنان و همياري مالي با برادران ايماني

  : و در روايت ديگري از ابي ربيع شامي آمده است كه گفت

آن حضرت  ةوارد شدم، در حالي كه خان ×بر حضرت امام صادق
مملو از مردمي بود كه در ميان آنها خراساني، شامي و مردم شهرهاي 

 ×من جايي براي نشستن پيدا نكردم، امام صادق .شتمختلف وجود دا
  : نشستند و در حالي كه تكيه كرده بودند فرمودند

بدانيد هر كس كه در هنگام خشم قادر به  ‘اي پيروان آل محمد
شوند  خويشتن داري نباشد، و نتواند براي كساني كه با او هم صحبت مي

كنند  خوش برخورد ميهم صحبتي خوب بوده،با كساني كه بااو با اخالق 
براي رفيقان خود رفيقي خوب و براي همسايگان خود  رفتاري نيكو داشته،
 )2( .از ما نيست... همسايه خوبي باشد،

حضرت امام ابوجعفر : و در روايتي ديگر از ميسر آمده است كه گفت
  : فرمود ×باقر

                                                         
ب  149/  68 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  253ح  78 نادقرب االساحلمريى،  .1

 .1ح ) صفات الشيعة( 19
مواعظ ب  149/  68 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  2ح  637/  2 الكاىفكليىن، . 2

 .178ح  الصادق
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  آيا تو را از شيعيان ما خبر ندهم؟  ،اي ميسر

   .م چرافدايت شو: عرض كردم

  : فرمود

. هايي مطمئن براي اسرار و بردباراني با وقار هستند  آنان دژهاي مستحكم، سينه
آنان شيران . اسرار و جفاجويان رياكار نيستند ةآنان از سخن پراكنان افشا كنند

 )1(.روزند و راهبان شب

  : آمده است ×در روايت ديگري از امام باقر

واليت ما بذل و بخشش كرده، به بركت  شيعيان ما كساني هستند كه در راه
عشق به ما با يكديگر مهرباني نموده و در راه زنده كردن امر ما با يكديگر 

آنان كه چون خشمگين شوند ستم نكنند و چون خشنود  .نمايند ديدار مي
بركت، و  ةآنان براي هر كه در كنارشان باشد ماي .گردند زياده روي ننمايند

 )2( .باشند امنيت و آسايش مي ةن در رابطه باشد مايبراي هر كه با ايشا

ـ كه بر اداي   و در روايات ديگر هم آمده است  در حديث سابق خوانديم ـ
به وضوح در احاديث  رويهامانت توسط شيعيان تأكيد شده است و اين 

در رابطه با تأديب و تربيت شيعيان بر  ^بسيار زيادي كه از اهل بيت
شود، چه اينكه در دايرة  شده است ديده مي فضايل اخالقي وارد

آداب زندگي و ( ابواب عشرةهاي حديثي، به خصوص در   المعارف
توان  وابواب امر به معروف ونهي از منكر نيز همين مطلب را مي) معاشرت

                                                         
 .در بيان روابط شيعه  2، ح 62 مشكاتطربسى، . 1
 .املؤمن و عالماته و صفاته: باب 24ح  236/  2 الكاىفكليىن، . 2
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ام و در بخش مربوط   يافت و من در اين باره كتاب مستقلي تأليف نموده
اجتماعي اين كتاب نيز در اين باره  هاي روحي و سيستم روابط  به جنبه

 .توضيح بيشتري خواهم داد

 نظام پیشرفته و پابرجا.  6

ايجاد يك سيستم و نظام مستحكم و قوي اجتماعي براي اين گروه 
ها   اي كه طاغوت  كه از نظر روحي و معنوي، استقالل خود را از سلطه

تأثير حفظ كرده و به دور از  ،كردند اسالمي تحميل مي ةبر جامع
ها تنها بر   اين عرصه ةپذيري از اوضاع بي ثبات اجتماعي، در هم

ياري و تأييد الهي و امكانات موجود در داخل خود جامعة شيعي 
 .باشد تكيه كند، ديگر نكته اين بحث مي

بعضي از  ةـ از راه مطالع در طول تاريخ اسالم توان ـ اين ويژگي را مي
 :آنها خواهيم پرداخت، مالحظه كردها كه در ذيل به تفصيل به   نشانه

 .باشد مي گر فتوا جلوه كه در نظام واليت، قضاوت و نظام سياسي،: اول
 ة، بار مسئوليت اين نظام بر عهد^آنجا با نظر و هدايت اهل بيت

اين نظام را دقيقاً متناسب با نظام  ^هائم. است  مجتهدان، قرار گرفته
تا جماعت صالح در همان  سياسي كلي امت اسالم پي ريزي كردند،

وقت، استقالل و قدرت خود را بر ايفاي نقش مطلوب حفظ كرده، در 
دام اوضاع فاسد سياسي و مسير انحرافي مراجعه به حاكمان جور و 

اين نظام ان  ةداوري بردن به نزد طاغوت سقوط نكنند، كه در بار
 .شاءاهللا بيشتر سخن خواهيم گفت
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ديني  عاممخارج كارهاي  ةهم ةأمين كنندنظام مالي اماميه كه ت: دوم
بوده و اساساً مبتني بر حقوق شرعي و در رأس آنها خمس و زكات 

چرا كه اين سيستم نيز، نقش بزرگي در حفظ و استمرار اين  ؛باشد مي
گروه داشته است و اين موضوعي است كه در بحث از سيستم 

 .اقتصادي طائفة اماميه به آن خواهيم پرداخت

هاي علميه كه  وجود مؤسسات فرهنگي همچون مدارس و حوزه: سوم
 خروجي آنها را مجتهدان، مبلغان و متخصصان علوم شرعي تشكيل مي

ناپذير تربيت و حفظ اين گروه از  مؤسساتي كه دژهاي نفوذ ؛دادند
تأكيد زيادي بر وجوب طلب  ^ هائم. آمده است فروپاشي به شمار مي

 .اند  م توسط دانشمندان كردهعلم و دانش و ضرورت نشر عل

  : نقل است كه فرمود ×از حضرت اميرالمؤمنين

و بدانيد . اي مردم، بدانيد كه كمال دين، طلب دانش و عمل كردن به آن است
چرا كه مال دنيا ميان  ؛ر استت كه طلب دانش براي شما از طلب مال ضروري

تقسيم آن نيز  ؛اهل آن تقسيم شده و خداوند آن را براي شما تضمين كرده
توسط شخص دادگري انجام شده و سهم شما از مال دنيا به شما خواهد 
رسيد، اما علم و دانش در نزد اهل آن به وديعت نهاده شده و شما فرمان 

 )1( .ايد تا آن را از اهلش طلب نماييد، پس در جستجوي آن باشيد  يافته

طلب دانش واجب  ))ضةطلب العلم فري((: در تعدادي از روايات عباراتي نظير
 دارد خداوند جويندگان دانش را دوست مي ))أال إنَّ اهللا حيب بغاة العلم((يا  است

                                                         
 .12ح  12/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
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آن كس كه در طلب دانش  ))وإنَّ الشاخص يف طلب العلم كااهد يف سبيل اهللا((يا 
 .آمده است ،ديار خود را ترك كند همچون مجاهد در راه خداست

  : شده كه فرمود روايت ‘و از رسول گرامي اسالم

با هم مذاكره نموده ديدار كنيد و براي هم حديث بخوانيد كه خواندن حديث 
گيرد  ها نيز مانند شمشير زنگار مي دل. شود ها مي موجب جال و درخشش دل
 .باشد و جالي آن نقل احاديث مي

و چنين است برگزاري مجالس و اجتماعاتي كه در آنها از فضايل اهل 
لمي، فرهنگي و اخالقي آن بزرگواران و ابعاد زندگي و و ميراث ع ^بيت

فرهنگي بدان  ة، كه در بررسي جنبگفتگو می شود شيعيان روزمرهامور 
 .خواهيم پرداخت

اهتمام ورزيدن به تأمين درآمدهاي مالي براي گروه از راه  :چهارم
تا افراد اين جماعت را به دور از تأثيرات  ،تجارت و كشاورزي

يراتي اعم از ثتأ ؛حاظ اقتصادي حمايت و تأمين نمايندطاغوت از ل
قوانين دست و پا گير حكومت، يا تحت تعقيب قرار دادن افراد اين 

 .كامل آنان ةجماعت و محاصر

بينيم، روايات بسياري در رابطه با تشويق به تجارت و  آنجا كه مي
وارد روزي مردمان، در تجارت نهاده شده  نه دهمكشاورزي، و اينكه 

گرديده، كه در بحث از سيستم اقتصادي به اين مبحث نيز خواهيم 
 .پرداخت
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 والیت مؤمنان. 7

انصاف، همياري، همكاري، مسئوليت متقابل اجتماعي  روحيـّةآراستگي به 
و كمك مالي به برادران ايماني به عنوان عقد واليت ميان هر مؤمن با مؤمن 

كه پايه و بنيان محكمي براي  ديگر، نيز از ديگر نكات اين مبحث است
برقراري روابط ميان شيعيان و رسيدن به وحدت، وفاق، پيوستگي و درمان 

آنجا كه به سبب شرايط  ؛هاي موجود در آن است  نقاط ضعف و خلل
اجتماعي، اقتصادي، يا سياسي ممكن است براي بعضي از افراد اين 

 .دگيري، ضعف، يا محدوديت پديد آي  جماعت، احساس گوشه

وارد شده كه بر اهميت اين اصل و  ^روايات بسياري از اهل بيت
اين ويژگي، و اينكه اين امر از حقوق مؤمنان بر يكديگر است، تأكيد 

هايي از آنها در مباحث گذشته آمده و در مبحث   نمايد كه نمونه مي
نيز بدان  جماعت صالحانسيستم اقتصادي و سيستم روابط اجتماعي 

 .خواهيم پرداخت

است كه در آن  ×آنها، روايتي از حضرت امام محمد باقر ةاز جمل
  : اند  فرموده

از جمله حقوق مؤمن بر مؤمن، آن است كه گرسنگي وي را به سيري 
هايش را پوشانده، اندوهش را زايل نموده، دينش را ادا   مبدل كرده، عيب

 )1( .اشدنمايد، و اگر از دار دنيا رفت در ميان اهل و عيالش جانشين او ب

                                                         
، در مهني باب در رابطه با مهني 5ح  122ب  542/  8 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1

 .موضوع روايات ديگرى نيز هست
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 ی احساس مسئولیت عموم. 8

 ةامت اسالم هم نكت ةاحساس مسئوليت يا مسئوليت پذيري در قبال هم
بر  ^اين مطلب از تأكيد پيشوايان اهل بيت .ديگري در اين باب است

اصل امر به معروف و نهي از منكر، جهاد در راه خدا براي مبارزه با ستم، 
كمك به مسلمانان، : صولي چونسركشي و انحراف، همچنين تأكيد بر ا

تعاون در ميان مسلمانان، اهميت دادن به امور مسلمانان، دلسوزي براي 
مسلمانان، برادري در ميان مسلمانان، حرمت خون، مال و آبروي 
مسلمانان، همزيستي با مردم مسلمان و غير مسلمان و ديگر اصولي كه 

را براي چنين درك و  اي پيشرفته  اي مستحكم و شيوه  در كنار هم شالوده
اين  ةدهند و در مباحث آتي به شرح و توضيح هم احساسي تشكيل مي
  .امور خواهيم پرداخت
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