
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :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(

از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر  تعداد بسيار زيادی
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«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد 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   نالبرهـا ؛ 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  الجامع ألحكام القرآن؛ )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 
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   ^نقش اهل بیت
  )3(در بنیان گذارى جماعت صالحان 

  )انجماعت صالح یعمل یسازوكارها(



  
  

  

  

  :‘قال رسول اهللا
كتاب اهللا وعتريت أهل بييت مـا إن متسـكتم    : إني تارك فيكم الثقلني

ى يردا عليهما لن يفترقا حتما لن تضلّوا أبداً، وإن احلوض.  

  :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[جدا نمي شوند تا در كنار حوض 
/ مسند أحمد* 432/ 2/سنن الدارمي* 122/ 7/ ح مسلمصحي

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

 

  
  
  



  
  

    
   ^نقش اهل بیت

  3در بنیان گذاري جماعت صالحان ـ 
  )سازوکارهاي عملی جماعت صالحان(

  
  
 

  آیة اهللا سید محمد باقر حكیم

  
  

  ظم حاتمی طبریكا: مترجم
  
  

  ^مجمع جھانى اھل بیت
1387  



  

 

 

  )3( در بنيان گذارى جماعت صالحان^ نقش اهل بيت .    
  )عملي جماعت صالحان یسازوكارها(

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

  یاسكندر یمصطف: یويراستار
  ترجمه ه، اداریفرهنگامور معاونت  :تهيه كننده

  ^اهل بيت یمجمع جهان: شرنا
  اول         :چاپ نوبت

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

   978-964- 529- 324-4: 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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 پیش درآمد

را قدري  جماعت صالحاندر ابتدا الزم است مراد از بحث نظام كلي 
اول به آنها  براي تحقق اهدافي كه در جلد ^اهل بيت. توضيح دهيم

اي از ساز و   ماشتند كه مجموعهاشاره كرديم بر اين نكته همت گ
هاي كلي و تفصيلي ثابت و متغير را براي جماعت  كارها و خط مشي

اول، شخصيت، هويت و وحدت اين  ةكنند تا در مرحل مقررصالحان 
دوم، نيازهاي آنان را پاسخ گفته،  ةدر مرحل ؛گروه را حفظ كرده

سوم،  ةدر مرحل ؛ها و ضروريات ايشان را برآورده سازند  مسئوليت
 ةدر مرحل ؛روابط مختلف داخلي و خارجي براي آنان مشخص كرده
خره ؛ و باألچهارم، آنان را در مسير رشد و تكامل به حركت در آورده

براي شيعيان در برابر خطرات داخلي و خارجي و  ،پنجم ةدر مرحل
حمايتي مستحكمي ايجاد  ةضد عمليات كشتار و ستم دشمنان، حلق

 .نمايند

 مكملِ در راه رسيدن به اين هدف دو گام اساسيِ ^اهل بيت
 .يكديگر برداشتند

 جماعت صالحانوضع نموداري كلي براي سيستم و نظام  :گام اول
 :شود است كه ابعاد زير را شامل مي
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 ىعامها و واجبات   و مسئوليتجماعت صالحان ساختار كلي نظام  .1
 .هاي آن الزم است كه براي پاسخگويي به نيازمندي

 .هويت و نقش و مشخصات آن .2

معين كردن طبيعت روابط كلي، چه در سطح رهبري شرعي و افراد  .3
يا در جماعت صالحان، ، يا در سطح روابط داخلي ميان افراد جماعت

 .ها  سطح روابط خارجي ميان افراد جماعت با ساير جمعيت

هاي اساسي و اجتماعي كه براي حركت  ها و خط مشي  خاستگاه .4
 .در مسير تكامل الزم و ضروري است ماعتج

هاي   هايي تفصيلي براي رسيدگي به عرصه  وضع سامانه :گام دوم
 .صالحانمختلف مربوط به جامعة 

 ةگام اول و ابعاد چهارگان ةدر هفت بخش، به بحث در بار جلددر اين 
ديگر اين  جلد هايآن پرداخته و بحث در رابطه با گام دوم را به 

 .گذاريم كتاب وا مي

اي   را به گونه نظاماز ابتدا اين  ^تحقيق بنگريم، اهل بيت ةاگر به ديد
 ةسازماندهي كردند كه در ضمن حكومت و نظام اسالمي و در جامع

عام مسلمان قادر به تحرك و فعاليت بوده، خود را با شرايط مختلف 
  .آن سازگار نمايد
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 مرجعیت دینی





 

  

  

  
، برگرفته از تئوري امامت است كه جماعت صالحانكلي نظام سازوكار 
بنابر اين تئوري، پس  .به آن ايمان و اعتقاد كامل دارند جماعتافراد اين 

امامان  ةواليت امر و پيشوايي مسلمانان، به عهد ‘از رحلت پيامبر اكرم
و اين امامت امتداد  )1(.باشد گانه از اهل بيت آن حضرت مي  دوازده
ه به چوسرشت اين مقام، و پيامبران است، چه به لحاظ طبيعت حركت

لحاظ ويژگی های متصدي اين مقام، وچه به لحاظ نوع مسئوليت هاي 
  . امر وىلّ

 اما طبيعت وسرشتش اين است كه منصبي الهي است وانسان به يكي از
   .دو راه مي تواند تصدي آن را عهده دار گردد

                                                         
حضرت على بن اىب طالب، امام حسن، امام حسني، : گانه به ترتيب اين امامان دوازده. 1

و پس از آا على بن احلسني زين  ‘پسران حضرت على و فرزندزادگان پيامرب خدا
 العابدين، حممد بن على امام باقر، جعفر بن حممد امام صادق، موسى بن جعفر امام كاظم،
على بن موسى امام رضا، حممد بن على امام جواد، على بن حممد امام هادى، حسن بن 

كه طبق  هستند )^حجة بن احلسن العسكري(على امام عسكرى، و حضرت مهدى 
 .داده، نامش نام آن حضرت است ‘خربى كه جد بزرگوارش پيامرب اكرم

ين تئورى، تفسري، ضرورت و ما در اولني كتاب از اين جمموعه كه امامت نام دارد، از ا
اماميه نيز در تأليفات  يفةامي، چه اينكه دانشمندان طا  ردهاستدالل بر آن به تفصيل حبث ك

 .اند  خود ادلّه بسيارى بر آن اقامه منوده
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يا به صورت  ـ  ب خداوند ـ مانند پيامبرانيا از راه تعيين مستقيم از جان
، به ‘پيامبر اكرم ونه كهگائمه مهان تعيين غير مستقيم ـ مانند اوصيا و 

امام و  ×فرمان خداوند وصيت كرد كه پس از وي حضرت علي
 .نيز همين گونه است ^ائمهساير  ةپيشواي مردم باشد، و در بار

هم در پيامبر و هم در  مروىلّ ا هاي خصوصيات و ويژگي اما از نظر
عالي كماالت شرط شده است كه از آن به  ةدرج ،امامِ منصوب

 .شود تعبير مي عصمت

 ،امتو امام  متقابلها، وظايف و حقوق   از لحاظ نوع مسئوليت چهو 
امت موظف به اطاعت از امام بوده، امام نيز بر امت حق واليت امر 

ر است در مقابل بر امام است كه داشته و از خود مؤمنان بر آنها سزاوارت
رسالت الهي را به مردم ابالغ نموده، امت را تزكيه و تربيت كرده، كتاب 
و حكمت را به آنان بياموزد، شئون مردم را رعايت نموده، و در امور 

  : در قرآن كريم آمده است .زندگي، آنان را ياري نمايد
و يزكِّيهِم و  آياتهمنهم يتلُوا علَيهِم  يف اُألميني رسوالً هو الَّذي بعثَ{

 مهلِّمعيتابالْك ي ضلُ لَفن قَبوا مإِن كان ةَ واحلِْكْم بِنيو1(}لَالٍ م(  

اي از خودشان برانگيخت،   اوست آن كس كه در ميان بي سوادان فرستاده
كتاب و حكمت بديشان تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و 

  .قطعاً پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند ]آنان[بياموزد، و 

                                                         
 .2 /مجعه. 1
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وضع جماعت صالحان براي تنظيم  ^ساز و كاري كه اهل بيت
امام، در زمان حضور،  .كردند، بر چنين بنيان تئوريكي استوار است

حتي اگر زمام امور حكومت را به ظاهر در دست نداشته باشد و به 
صفات و شرايط  ةبسوط اليد نباشد، باز هم الزم است كه هماصطالح م

ها و وظايف را تحمل   الزم جهت امامت را دارا بوده، تمام اين مسئوليت
باشد،  نموده و در مقابل از تمام حقوق امام بر مردم نيز برخوردار مي

كه شرايط زماني و مكاني به او و جماعت تحت  يالبته به اندازه ا
دهد، و در حدي كه اين حقوق  مي اجازه نجام اين كارهاواليتش براي ا

 .و واجبات با تنگناها و فراخناهاي شرايط جامعه تناسب داشته باشد

در زمان غيبت امام معصوم نيز مجتهد جامع الشرايط است كه به عنوان 
چرا  ;پردازد به ايفاي اين نقش مي ^ائمهميراث دار طبيعي پيامبران و 

طال و نقره و درهم و دينار از خود به ميراث  ^ئمهاكه پيامبران و 
 .نگذاشتند، بلكه از خود دانش و حكمت را به ميراث نهادند

  : روايت است كه فرمود ‘از پيامبر اكرم

  )1(.ياءبِاألن ةُثَرو يت وثَرو ، وياِءبِناَأل فاُءلَخ و ضِراَأل صابيحم ماُءلَعلْاَ

شنگر زمين و جانشينان پيامبران هستند، آنان هاي رو  دانشمندان چراغ
  .اند  وارثان من و وارثان همه پيامبران

  : نيز روايت شده است كه فرمود ×از امام صادق

                                                         
 .28677ح  كرت العمال متقي هندي،: به نقل از 457/  6 ميزان احلكمةرى شهرى، . 1
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 ال ديناراً، و ماً وهروا دثُرِّوي ملَ ياَءبِناَأل نَّأَ كذل ، وياِءبِاألن ةُثَرو ماَءلَعالْ إنّ
اً ظّح ذَخأَ دقَها فَنم ٍءيشبِ ذَخأَ نمحاديثهم، فَأَ نم ثَوا أحاديثُروإنما أَ
راً، فَوافظُانرولْا عكُمم هذا عمن أْتذُخونالْ إنَّ فينا أهلَ، فَهبيلِّيف كُ ت لَخف 
عدوالً يونَفُن عنه تحريف الغالنيو ، انالْ حالَتمبطلني و الْ أويلَتجاه1(.لني(   

چرا كه پيامبران از خود درهم و  ;همانا دانشمندان وارثان پيامبران هستند
ديناري به جا نگذاشتند، بلكه آنان احاديثي از سخنان خود به جا 

اي وافر برده   اي از آن ميراث دست يابد بهره  گذاشتند، پس هركه به پاره
ه در ميان ما اهل بيت، گيريد؟ چرا ك است، ببينيد دانش خود را از كه مي

 ةدر هر نسل، افرادي عادل هستند كه تحريف گزافه گويان، ادعاي بيهود
 .كنند كاران و تأويل نادانان را از آن ميراث، دور مي  باطل

طبيعي خالفت و منصب الهي كه بيان داشتيم همان است  ةاين زنجير
  : كريمه قرآن به آن اشاره شده است ةكه در اين آي

أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى و نور حيكُمَ ا النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين إِنا {
 هلَيوا عكان و ابِ اللَّهتن كظوا مفحا استبِم ارباَألح ونَ وانِيبالر وا واده

ال ت و نشواخ اس وا النشوخاَء  فَال تدوا بِشهشترآي ن لَّمم يالً وناً قَلاَيت ثَم
  )2(}حيكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرون

پيامبراني كه . نازل كرديم ،ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايي بود
و  ;كردند بودند، به موجب آن براي يهود داوري مي ]فرمان خدا[تسليم 

                                                         
 .2ح  32/  1  الكاىفكليىن، . 1
 .44 /مائده .2
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و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده  الهيون ]همچنين[
پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آيات . شده و بر آن گواه بودند

و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل  ;مرا به بهاي ناچيزي مفروشيد
 .اند، آنان خود كافرانند  كرده داوري نكرده

  : است كه فرمود روايت ×از ابو عمرو زبيري از امام صادق

كند پاكي و طهارت از گناه و  از جمله چيزهايي كه افراد را مستحق امامت مي
ديگر  .اي كه موجب ورود به جهنم است  گناهان كشنده ;نافرماني خداست

چيزهايي است كه امر امامت از حالل و حرام  ةشرط امامت، دانش پنهان به هم
ستن عام و خاص، محكم و متشابه، همچنين دان. به دانستن آنها نيازمند است

 .معارف دقيق، تأويالت غريب و ناسخ و منسوخ كتاب خدا
امام بايد به اين مسائل آگاهي كامل  يچه دليل قرآن به :عرضه داشتم
  داشته باشد؟ 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

كساني كه به آنها اجازه حكومت داده و آنان  ةاين كالم خداوند متعال در بار
ما تورات را كه در آن رهنمود و {: فرمايد اين منصب دانسته و مي ةشايسترا 

بودند، به موجب  ]فرمان خدا[پيامبراني كه تسليم . نازل كرديم ،روشنايي بود
پس اين  }ون و دانشمندانالهي]  همچنين[و  ;كردند آن براي يهود داوري مي

تر از پيامبران قرار   پايين ةامامان هستند و در رتب) اهليون يا ربانيون(دسته 
و اما اَحبار،  .گذارند دارند كه دانش خود را براي مردم به ميراث مي

تري دارند، سپس خداوند   پايين ةدانشمندان هستند كه نسبت به الهيون رتب
به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده {: متعال خبر داده و فرموده است
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موده به سبب آنچه از كتاب خدا در نزد آنها و نفر }شده و بر آن گواه بودند
 )1(.است

 احبار كريمه به عنوان ةاي است كه در اين آي  طبقه ةپس مجتهد نمايند
هايي آراسته باشد كه  از آنها ياد شده است و بايد به صفات و ويژگي

مطلوب است، البته به ميزاني  -  هستند ربانيونكه همان  -  ^ائمهدر 
 ;تناسب داشته باشد شها و حقوق  و و مسئوليتكه با ظرف وجودي ا

دانش شريعت، عدالت سطح باال، صفات : ها و حقوقي چون  مسئوليت
سياسي اجتماعي، آشنايي با مصالح و  ةشخصي مناسب، مانند تجرب

ارتباط دارد، شجاعت  صالحانمفاسدي كه با حركت و تكامل جامعة 
نان و الگو بودن هاي سخت، رهبري، همدردي با مؤم گيري در تصميم

در اين صورت همان حقوق امام بر امت نيز براي چنين  .براي جامعه
البته باز هم به همان ميزان كه متناسب با اين  ،گردد شخصي ثابت مي

 .سطح از واليت باشد

جماعت صالحان چنين خاستگاهي در فهم و ديد نسبت به نظام كلي 
م امري بس مهم ها و اجزاي فرعي اين نظا  در شناخت زير شاخه

ها، ساز و كارها،  ها، روابط، سياست اجزايي چون مسئوليت ;است
ها كه همگي با درك تئوريك از حركت انبيا  گيري ها و موضع روش

هاي مؤثر در اين تاريخ  و نقش اين حركت در تاريخ بشري و سنت
 .هماهنگ است

                                                         
 .تفسري عياشى :به نقل از 206ح  634/  1 نور الثقلنياحلويزى، . 1
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 :نظام مرجعیت دیين] 1[
ام مرجعيت ديني يا واليت فقيـه  بر اساس اين زيرساخت نظري، نظ ^ائمه

را از ميان دانشمندان مـذهب اهـل    )1(اين نظام، مجتهدي. را پايه ريزي كردند
به عنوان رهبر دينـي   -  و البته واجد شرايطي كه قبال بيان كرديم -  ^بيت

نمايــد تــا وي بــه انجــام وظــايف و  منصــوب مــي ^بــراي پيــروان اهــل بيــت
كـه سرپرسـتي    واليـت : هايي چون  وليتمسئ ;قيام كند رهبريهاي   مسئوليت

كه متكفل بيان مفـاهيم رسـالت الهـي و تشـخيص      افتاامور مسلمانان است و 
ها و مسائل دين و ابالغ آن به مردم و بشـارت دادن و بـيم دادن آنـان     ويژگي

هـا، دعـاوي و اصـالح مخاصـمات بـه       كه در موارد درگيري قضاوتاست و 
 .رود كار مي

آيد كه آن بزرگواران در همان زماني  بر مي ^ل بيتاز بررسي تاريخ اه
در پرداختند  به ايفاي نقش امامت مي وبه صورت محدود كه خود شخصاً

 ةدامنو  رو به رشد و گسترش نهاد صالحانزماني كه جماعت 
آن افزايش پيدا كرد، تأسيس چنين نظامي را آغاز كردند تا  يها  فعاليت

اين نظام، زمام امور جماعت را در  ^هائمدر آينده يعني دوران پس از 
 .دست بگيرد

                                                         
جمتهد انساىن است كه داراى قدرت استنباط حكم شرعى و تشخيص موضع عملى از راه . 1

كه شارع مقدس براى رسيدن به  ، آن موازيينبه كار گرفنت ادلّه و موازين شرعى باشد
 منوده، يا به كارگريى آا را براى اين كار تأييد كردهمقرر اضع شرعى حقايق، احكام و مو

 .است
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ـ در زمان حضور و ظهور   چنان كه خواهيم ديد  اين نظام را ـ ^ائمه
از نقشي نسبي در تكوين  ^ائمهخود بنياد نهادند، تا در زمان خود 

بعضي از شئون آن برخوردار گردد و به تدريج  ةو ادار انجماعت صالح
عد از غيبت بمؤثر تبديل گردد كه بتوان به نظامي تكامل يافته و 

 .ـ بر آن اعتماد و به آن اكتفا نمود اهللا فرجه عجل  حضرت مهدي ـ

ترين نقش سه امام بزرگوار  ترين و اساسي  شايد بتوان گفت كه مهم
چنان كه در مبحث  ^حضرت امام جواد، امام هادي و امام عسكري

آن خواهيم پرداخت،  به »هريك از امامان در هر عصر نقش جداگانة«
 .محكم كردن و ريشه دار ساختن اركان اين نظام بوده است

مرجعيت ديني، خوب است قدري هم  ةحال براي تكميل و توضيح چهر
هايي كه بايد مرجع از آن برخوردار باشد، همچنين از  در باره ويژگي

هايي   كشد و گام وظايفي كه چنين مرجعي بار مسئوليت آن را به دوش مي
 )1(.اند، به بحث بپردازيم  براي تنظيم اين حالت برداشته ^ائمهه ك

 ها يشرایط و ویژگ] 2[

هايي كه يك مرجع بايد به آنها آراسته باشد، سه  ترين ويژگي  مهم
ويژگي اصلي است كه عالوه بر ساير صفات و خصوصيات اساسي 

ست ا ، دارا بودن آنها واجب و ضروري... همچون عقل، آزادي، ايمان و

                                                         
البته حبث مفصل در اين رابطه را به مباحث مطرح شده در رابطه با مرجعيت شايسته . 1

 .در يكى از جملدات اين جمموعه وامى گذارمي
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 :و آن سه ويژگي اين است

احكام شرعي از  ةاجتهاد اين است كه مرجع، در بار :اجتهاد. 1
اي كه بتواند احكام شرعي را از   شناخت كافي برخوردار باشد به گونه

و اهل  ‘قرآن كريم، سنت نبوي كه از پيامبر اكرم: شرعي چون ةادلّ
، قواعد و نقل شده و ساير ادلّه استخراج و استنباط نموده ^بيت

مقرر عملي به عنوان راهكار اي را كه شارع مقدس   اصول عمليه
 .، به جا و به صورت صحيح به كار گيردنموده

  : آيه به آن اشاره شده است اين اين همان ويژگي است كه در

  }بِما استحفظُوا من كتابِ اهللا و كانوا علَيه شهداء{

 .نان سپرده شده و بر آن گواه بودندبه سبب آنچه از كتاب خدا به آ

نيز بر لزوم وجود چنين شناخت و توانايي تأكيد  ^در روايات اهل بيت
انتخاب قاضي توسط طرفين دعوا،  ةشده است، مانند روايتي كه در زمين

  : نقل شده كه فرمود ×به سند معتبر از امام صادق

حاللنا و حرامنا و ينظران إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر يف 
  )1(.عرف أحكامنا فلريضوا به حكماً

كند، در حالل و  طرفين دعوا كسي را پيدا كنند كه احاديث ما را روايت مي
شناسد، در اين صورت بايد كه به  حرام ما صاحب نظر بوده و احكام ما را مي

 .حكم او راضي شوند

                                                         
 .1ح  19/  18 وسائل الشيعهحر عاملى، . 1
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  : كه فرمود ×از حضرت امير المؤمنين ×و چنين است روايت امام باقر

  . بر جانشينان من رحمت آور ،خداوندا: سه مرتبه فرمودند ‘پيامبر اكرم

  جانشينان شما چه كساني هستند؟ : به آن حضرت گفته شد

آنان كه پس از من خواهند آمد و احاديث و سنت مرا  :در پاسخ فرمودند
 )1(.روايت خواهند نمود

عجل اهللا   ب الزمان ـو نيز مانند آنچه در توقيع شريف از حضرت صاح
  : ـ نقل شده است كه فرمود  فرجه

و أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإم حجيت عليكم و أنا 
  )2(.حجة اهللا

دهد، به راويان احاديث ما مراجعه  و در باره آنچه براي شما روي مي
  .باشم يكنيد، كه آنان حجت من بر شما بوده و من حجت خدا بر آنان م

در آنها آشكارا شيعيان را به اصحاب مجتهد خود  ^ائمهو رواياتي كه 
ـ از   چنان كه به زودي به مواردي از آن اشاره خواهيم نمود  ارجاع داده، ياـ 

 .دار منصب افتا گردند  اند تا عهده  خواسته مجتهدينِ اصحاب خود مي

  : اند  فقها عدالت را چنين تعريف كرده :عدالت. 2
ت عبارت است از استقامت در راه راست شريعت مقدس و عدم عدال

يا  كند انحراف از آن به چپ يا راست، به اينكه مثال واجبي را ترك

                                                         
 .7ح  101/  18 وسائل الشيعهحر عاملى، . 1
 .9ح  101/  18 وسائل الشيعهحر عاملى، . 2



21  ديني مرجعيت

د، و از اين جهت فرقي ميان بدون عذر شرعي مرتكب حرامي گرد
   )1(.گناهان صغيره و كبيره نيست

يره يا اي كه هرگز مرتكب گناه كب  استقامت در خط اسالم به گونه :يا
اي نشود به شرط اينكه اين استقامت در دين براي او به صورت   صغيره

  )2(.طبيعي و عادي در آمده باشد

كه دارد  باز ميملكه نفساني كه غالباً انسان را از افتادن در دام گناهاني  :يا
بدين ترتيب  .خداوند متعال به مرتكب شوندگان آنها وعده آتش داده است

كاب گناه به مجرد سكون شهوت يا فروكش كردن پشيمان شدن از ارت
 )3(.كند غضب با توجه به وقوع معصيت، در آن خللي ايجاد نمي

 )4(.نيز نزديك به همين قول است تحرير الوسيلهنظر امام خميني در كتاب 

مفهوم ارتكازي عدالت نزد العظمي حكيم نيز  اهللا آية از نظر حضرت
كه آن قسم عدالت كه وجود آن در متدينان و مؤمنان اين است  عامه

بااليي از عدالت است كه نبايد  ةمرجع ديني الزم و ضروري است مرتب
به هيچ وجه توسط خشم و شهوت مورد مزاحمت قرار گرفته و يا 

                                                         
 .28چاپ  10/  1 منهاج الصاحلني ،العظمى خوىي آية اهللا. 1

 .2چاپ  ،شهيد صدر شيةحا 12/  1 منهاج الصاحلني ،العظمى حكيم آية اهللا. 2
ر التعارف بريوت با اچاپ د 15و  12/  1 منهاج الصاحلني ،آية اهللا العظمى حكيم. 3

 .شهيد صدر شيةحا
 .10/  1 لةحترير الوسي. 4
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شكسته شود، چنان كه حتي توبه و پشيماني هم براي جبران آن سودي 
  .ندارد

  : فرمايند حكيم پس از اين مي آية اهللا

اين است كه اگر عدالت در شخصي كه حائز مقام مرجعيت عام  انصاف
ـ در   شود اي براي يك يا چند نفر حاصل مي  كه در هر دوره  شود ـ مي افتو

دائم برخوردار نباشد،  ةاي بسيار قوي نبوده و از مراقبت و محاسب  مرتبه
ها و   بقاي عدالت در مرجع بسيار دشوار است و اين مقام محل لغزش گام

مردان بزرگ است و در اين راه تنها بايد به خداوند  ةطر اندازندبه خ
 )1(.سبحان پناه برد و از او مدد خواست

، امام جماعت، امامي كه مردم را در دادگاهتأكيد بر شرط عدالت شاهد 
كند و موارد ديگر به قدري وارد شده  در جهاد در راه خدا رهبري مي

اند كه عدالت در مرجع عام نيز   است كه علما از مجموع آنها دريافته
  .دانشمندان اسالم بر اين امر اتفاق نظر دارند ةشرط است و هم

كند و  مورد تأييد شارع مقدس نيز اين شرط را تأييد مي  عقالئي ةسير
  )2(.دانشمندان شيعه و سني بر اين نكته اتفاق نظر دارند ةهم

  : ت كه فرمودوارد شده اس ×در حديث از حضرت ابو جعفر، امام باقر

                                                         
 .43/  1 مستمسك العروة. 1
 .، سخنان دانشمندان در اين زمينه273ـ  261/  1 فقيهال ةواليمنتظرى،  :ك.ر. 2
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امامت جز براي مردي كه داراي سه ويژگي : فرموده است ‘رسول خدا
تقوايي كه او را از محرمات الهي باز دارد، بردباري : باشد سزاوار نيست

داري و خوبي با كساني كه   كه با آن بر خشم خود غالب آيد، و مردم
بان د پدري مهرنتحت سرپرستي او هستند، بدان سان كه با آنان مان

 )1(.برخورد كند

شيخ كليني نيز به سند صحيح از محمد بن مسلم روايت كرده است كه 
  : فرمود شنيدم كه مي ×از حضرت امام محمد باقر: گفت

 بدون امامِ باشد اي محمد بن مسلم به خدا سوگند، هر كس از اين امت
از جانب خدا به اين مقام منصوب شده باشد، گمراه و  لي كهآشكار و عاد

. سرگشته است و اگر در اين حالت بميرد، به مرگ كفر و نفاق مرده است
كه پيشوايان كفر، از دين خدا به دور بوده، خود  ،اي محمد و بدان

  )2(.اند  گمراهند و ديگران را نيز به گمراهي كشانده

                                                         
 .9ح  407/  1 كليىن، الكاىف. 1
 .8ح  184ـ  183/  1 كليىن، الكاىف. 2
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كاري  ةكفايت يا شايستگي عبارت از قدرت و توانايي ادار: كفايت. 3
عقل كامل، تدبير، : شود و شامل ذاشته ميكسي گ ةاست كه به عهد

هايي است كه  شجاعت، حسن سياست، مديريت، دقت و ساير ويژگي
 .كفايت به آنها بستگي دارد

علما در فتواهاي خود تأكيد دارند كه داشتن كفايت نيز در مرجع عام شرط 
در نزد  ملّمس ت را از شرايطكفاي ،تذكرة الفقهادر كتاب  حلّىة است عالم

  : ها دانسته و فرمودهفق

در امام چند چيز شرط است، و در شرط هفتم شجاعت را شرط دانسته، 
امام بايد صاحب رأي و داراي كفايت باشد به : در شرط هشتم گويد

عالوه كه بايد از لحاظ بينايي، شنوايي، گويايي در صحت كامل باشد، 
 )1(.باشدكما اينكه شرط شده كه بايد برترين فرد از اهل زمان خود 

از حضرت . در تعدادي از روايات نيز بر اين شرط تأكيد شده است
  : نقل شده است كه فرمود ×امير مؤمنان

اي مردم، همانا سزاوارترين مردم به حكومت، كسي است كه در تحقق 
حكومت نيرومندتر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد تا اگر آشوبگري به 

 )2( .ردانده شده و اگر سر باز زد با او مبارزه شودفتنه برخيزد، به حق بازگ

  : همچنين از امير المؤمنين روايت است كه فرمود

                                                         
 .452/  10 لفقهاتذكرة ا :به نقل از 265/  1 فقيهال ةواليمنتظرى، . 1
 .173 هخطب، 104/  2، عبده ج البالغه. 2
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دوم اينكه داناترين مردم به حالل و حرام خدا و احكام مختلف الهي، امر و 
چيزهايي باشد كه مردم به آن نيازمند هستند، بدين  ةنهي خداوند و هم

 )1(.و او همواره بي نياز از آنان خواهد بود ترتيب مردم همواره بدو نيازمند

  : نيز آمده كه فرمود ×عيص بن قاسم از امام صادق در صحيح

گوسفند خود  ةبه فكر خود باشيد، به خدا سوگند اگر مردي از شما در گل
اگر ببيند مردي پيدا شده كه در امر گوسفند داري از  ؛چوپاني داشته باشد

ن خود را اخراج كرده مرد داناتر را به جاي تر است، چوپا  چوپان او خبره
 )2(.او خواهد آورد

در بيان صفت قبلي يعني عدالت، از ويژگي حسن واليت يا مردم 
داري و برخورد خوب با افراد تحت سرپرستي سخن به ميان آورديم 

 .توان آورد كه اين ويژگي را در تحت عنوان كفايت نيز مي

ت دارد روايتي است كه اصول روايت ديگري كه بر اين شرط دالل
  : نقل كرده است كه آن حضرت فرمود ×كافي از حضرت امام رضا

دانايي است كه ناداني در او راه ندارد، و چوپاني است كه در امر  ،امام
دانش او رو به تزايد، بردباريش كامل، در ...كند،  خود كوتاهي نمي ةگل

پيروي از چنين . است امور امامت مسلط و كار كشته، آشناي به سياست
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دارد، دلسوز  امامي بر همگان واجب بوده، اوست كه امر خدا را به پا مي
 )1( .بندگان خدا و حافظ دين خداوند است

 ها  وظایف و مسئولیت] 3[

توان در سه زمينه ذيل  هاي نظام مرجعيت ديني را مي  وظايف و مسئوليت
 :خالصه نمود

به  ها ـ  اين مسئوليت ةو هر س ;، قضاوت و واليت)فتوا دادن(افتا
هاي امامت هماهنگ هستند، به ويژه اگر   صورت كلي ـ با مسئوليت

 ةافتا را به معناي گسترده آن، يعني بيان و ابالغ شريعت اسالم با هم
احكام، مفاهيم، عقايد و ديدگاه آن نسبت به جهان هستي، تاريخ، سنن 

 .و اخالق بدانيم

 افتا .1

ظيم حالت افتا، بيان مفاهيم ديني و ابالغ آن به تن ةدر زمين ^ائمه
 :هاي چندي برداشتند  بشري گام ةجامع

  . حمدثانتربيت مجتهدان، دانشمندان و  :گام اول

از راه عنايت خاص نسبت به افرادي كه به طلب علم همت  ^ائمه
گماشته، توانايي درك و دريافت دانش را داشته و از مواهب علمي 

تا آنجا كه اين  ;رساندند ر بودند، اين مهم را به انجام ميمناسبي برخوردا
خود  ةهاي علمي و اخالقي از افراد ممتاز جامع افراد از لحاظ ويژگي
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تعداد زيادي از دانشجويان و حافظان كه در مناطق  ةگرديدند، به اضاف
 .كردند شيعه، زندگي ميپر و به خصوص مناطق شعيه نشين 

ابان بن تغلب، : به صورت آشكار در افرادي چونتوان  اين واقعيت را مي
بن اعين، ابوبصير، محمد بن مسلم، برِيد عجلي، يونس بن  زرارة

 .مشاهده نمود... عبدالرحمن، عثمان بن سعيد، پسرش محمد بن عثمان و

از حضرت : از ابوالعباس فضل بن عبدالملك نقل شده است كه گفت
  : فرمود شنيدم كه مي ×امام صادق

بريد بن معاويه عجلي، زراره، : ترين مردم نزد من چهار نفر هستند  وبمحب
ترين مردم نزد من   محبوب ،اين افراد ةزنده و مرد .محمد بن مسلم و اَحول

 )1(.باشد مي

از امام : و از ابراهيم بن عبد الحميد و ديگران روايت است كه گفتند
  : فرمود شنيديم كه مي ×صادق

و امثال او نبودند  هزرارن را رحمت كند، اگر بن اعي زرارةخداوند 
 )2(.شد فراموشي سپرده مي به ×احاديث پدرم

شنيدم  ×از امام صادق: و از سليمان بن خالد روايت شده است كه گفت
  : كه فرمود
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من جز زراره، ابوبصير ليث مرادي، محمد بن مسلم و بريد بن معاويه 
ديث پدرم را زنده كرده باشد، عجلي كسي را سراغ ندارم كه امر ما و احا

اين افراد حافظان . يافت و اگر اين افراد نبودند كسي اين امر را در نمي
دين و امينان پدرم بر حالل و حرام خدا بودند، و هم اين افرادند كه در 

 )1( .دنيا و آخرت در رسيدن به ما از ديگران جلوتر هستند

  : شنيدم كه فرمود ×م صادقاز اما: حذّاء نيز روايت است ةاز ابوعبيد

زراره، ابوبصير، محمد بن مسلم و بريد، از جمله كساني هستند كه 
آنانند همان * مقدمة گيرندگان  و سبقت{: فرمايد آنان مي ةخداوند در بار

 )2(}]خدا[مقربان 

  : همچنين از عبداهللا بن ابي يعفور روايت شده كه گفت
قت كه بخواهم امكان ديدار من هر و: عرض كردم ×به حضرت امام صادق
توانم به نزد شما بيايم، از طرفي هم مردم به نزد من آمده و  شما را ندارم و نمي

  . دانم كنند كه من پاسخ همه آنها را نمي مسائل شرعي مطرح مي

  : در پاسخ فرمودند ×امام صادق

دارد؟ چرا كه  چه چيز تو را از رفتن به نزد محمد بن مسلم ثقفي باز مي
 )3(.احاديث پدرم را شنيده و در نزد او از جايگاه خاصي برخوردار بود او
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در نزد امام : از يونس بن يعقوب نيز روايت شده است كه گفت
  : بوديم كه آن حضرت فرمودند ×صادق

استراحتي محتاج نيستيد كه در پناه آن  ةخواهيد؟ آيا به نقط آيا پناهگاهي نمي
 )1(.دارد؟ نضري باز مي ةرث بن مغيربياساييد؟ چه چيز شما را از حا

در حديثي،  ×اج روايت شده است كه امام صادقو از جميل بن در
  : در مقام مذمت كسي اين گونه فرمودند

خداوند روح اين شخص را مقدس نگردانده، روح امثال وي نيز تقديس 
كساني بدگويي كرده كه پدرم آنان را امين بر  ةاو در بار. نخواهد گرديد

امروز هم اين افراد در  .ل و حرام خدا قرار داد و مخزن دانش او بودندحال
اگر خداوند  .شوند نزد من محل اسرار و ياران بر حق پدرم محسوب مي

اين افراد برمي گرداند، مرده و  ةبخواهد شري را از قومي برگرداند به واسط
دارند،  نگاه ميآنان ياد پدرم را زنده  .اينها ستارگان شيعيان من هستند ةزند

 ةاينان ادعاي بيهود .گرداند ايشان هر بدعتي را زايل مي ةخداوند به واسط
  . كنند باطل كاران و تحريف گزافه گويان را از دين نفي مي

اينها چه كساني : سپس آن حضرت گريستند، من به آن حضرت گفتم
  هستند؟ 

بريد : ا بادآ هكه درود و رمحت خداوند بر زنده و مرد كساىن: فرمودند
 )2( .، زراره، ابوبصري و حممد بن مسلمعجلى
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 ×از حضرت امام صادق: و از داود بن سرحان روايت است كه گفت
  : شنيدم كه فرمود

گويم و او را از جدال و مشاجره و همچنين قياس  من به مردي حديث مي
شود، اما سخن و  نمايم، او نيز از نزد من خارج مي در دين خدا نهي مي

اصحاب پدرم در زمان زندگي و ... كند حديث مرا به خالف واقع تأويل مي
پس از مرگ خود مايه زينت و آبروي ما بودند، مرادم زراره و محمد بن 

و بريد عجلي هم از آنان هستند، اينها ) ابوبصير(مسلم است، ليث مرادي 
اينها  كردند، كساني بودند كه به قسط اعتقاد داشته و بر اساس آن عمل مي

 )1( .گيرندگان مقدمند، اينان همان مقربان درگاه خدا هستند  همان سبقت

  . تصدي منصب افتا توسط اين تربيت شدگان :گام دوم

كه  انجام مي گرفت ها و ارشادات خاصي راهنمايي ةاين امر به وسيل
در رابطه با به عهده گرفتن مسئوليت افتا و انتقال احاديث از آن  ^ائمه

ان به عموم فرزندان امت اسالم، به اصحاب برجسته و ممتاز خود برگوار
خواستند تا در ميان عموم  آنان گاه از اصحاب خود مي. كردند مي

مسلمانان مطابق با فقه مذاهب مختلف اسالمي فتوا بدهند تا اين اشخاص 
در عين حال كه مسئوليت خاص خود را در محافظت از جماعت 

 نيز اسالمي ةقش طبيعي خود را در كليت جامعكنند، ن صالحان ايفا مي
 .پيدا كنند

نقل شده است كه به معاذ بن مسلم نحوي  ×از حضرت امام جعفر صادق
  : فرمودند
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  .دهي نشيني و براي مردم فتوا مي مطلع شدم كه در مسجد جامع مي

اين كار از شما كسب تكليف  ةآري، البته تصميم داشتم كه در بار: گفتم 
اگر بدانم كسي  ؛آيند نشينم و مردم به نزد من مي ر مسجد ميكنم، من د

پاسخش را به همان گونه كه آنها  ،كه به نزد من آمده از مخالفان شماست
اگر بدانم كسي كه به نزد من آمده از محبان و  ؛دهم كنند مي عمل مي

 ،دهم پيروان شماست، پاسخ وي را مطابق با آنچه از شما رسيده است مي
در پاسخ  ،دانم كسي كه به نزد من آمده از نظر اعتقاد چگونه استو اگر ن
از فالن چنين رسيده و از فالن چنين رسيده، و قول شما را : گويم وي مي

اين كار را : به من فرمودند ×امام صادق .نمايم در ميان اقوال بيان مي
 )1(.كنم انجام بده، من نيز همين كار را مي

  : شده است كه فرمودو باز از آن حضرت روايت 
م عناعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما حيسنون من رواياالفقيه ا، فإن ا ال نعد

   .يكون حمدثاً نهم فقيهاً حىتم

كه با فهم درست از معاني  بشناسيد مراتب شيعيان ما را از ميزان رواياتي
دانيم  كنند، كه ما فقيه شيعيان خود را فقيه نمي سخنان ما، از ما روايت مي

   )2(.باشد حمدثمگر اينكه 

  باشد؟  حمدثآيا ممكن است مؤمن : از آن حضرت سؤال شد
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  :آن حضرت در پاسخ فرمودند

شود كه اين خود، به نوعي  صورت كه فهم معاني به او الهام ميالبته به اين  
 )1(.بودن است حمدث

   .ارجاع مردم به اين افراد :گام سوم

امر فتوا و ساير امور ديني به اصحاب ممتاز مردم را براي  ^ائمه
دادند تا مردم با اين الگو انس گرفته، ابعاد اين نظام  خود ارجاع مي

به اين دانشمندان رجوع كنند  جماعت صالحانشكل پذيرفته و افراد 
 .اسالمي به صورت نهادينه در آيد ةو اين روند در سطح جامع

حضرت امام از : از احمد بن اسحاق روايت شده است
  : پرسيدم×هادي

با چه كسي تعامل نموده، مسائل ديني را از كه دريافت نموده و سخن 
  چه كسي را بپذيرم؟ 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

عرساند از جانب من مي ري فرد مورد اعتماد من است، هرچه به تو ميم 

را كند، كالم من است، سخنش  رساند، و هرچه از قول من برايت نقل مي
   .بپذير و از او اطاعت كن كه او راستگو و مورد اطمينان است

همين سؤال را از حضرت امام حسن : احمد بن اسحاق گويد
  : نيز پرسيدم، آن حضرت در پاسخ من فرمودند×عسكري
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عرسانند از  ري و پسرش افراد مورد اعتماد من هستند، هرچه به تو ميم
كنند كالم من است،  من برايت نقل ميرسانند، و هرچه از قول  جانب من مي

سخنشان را بپذير و از آنها اطاعت كن كه آنان راستگو و مورد اطمينان 
 .هستند

در همين روايت آمده است كه احمد بن اسحاق از عاي   ري مسئلهم
  : پرسيد و عمري در پاسخ او گفت

گويم، و  سؤال از اين مسئله بر شما حرام است، من اين را از جانب خود نمي
 )1(.توانم از پيش خود چيزي را حالل يا حرام گرداندم نمي

از امام : از اسماعيل بن فضل هاشمي نيز روايت شده است كه گفت
  : در پاسخ فرمودند .متعه سؤال كردم ةدر بار ×صادق

با عبدالملك بن جريج ديدار كن و اين مسئله را از او بپرس كه در اين 
  . باره معلوماتي دارد

متعه  حليت ةبا عبدالملك ديدار كردم، وي نيز مطالب بسياري در بار من
آنچه نوشتم اين بود كه متعه  ةبر من امال كرده من آنها را نوشتم، از جمل

   .وقت و عدد ندارد

آورده و  ×بعداً آن نوشته را به نزد امام صادق: گويد وي در ادامه مي
 )2(.را تأييد كردندنيز آن  ×به آن حضرت نشان دادم، امام صادق
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در حديثي به  ×و از مفضل بن عمر روايت شده است كه امام صادق
  : فيض بن مختار فرمود

اگر به دنبال احاديث ما هستي بر تو باد به اين مرد كه در اينجا نشسته 
من از اصحاب . و به سوي يكي از اصحاب خود اشاره كرد ،است

 )1(. عينبن ا زرارة: آن مرد كيست؟ گفتند: پرسيدم

  : از علي بن مسيب همداني نيز روايت است
من در مسافت دوري از شما : عرض كردم ×به حضرت امام رضا

كنم، و در هر وقت امكان آمدن به نزد شما را ندارم، مسائل  زندگي مي
  ديني خود را از چه كسي دريافت كنم؟ 

  : آن حضرت فرمودند

  . مورد اعتماد است ي كه در امر دين و دنياقماز زكريا بن آدم 

  : علي بن مسيب گويد

اي را   چون به شهر خود بازگشتم به نزد زكريا بن آدم رفتم و هر مسئله
 )2(.كه بدان نيازمند بودم از او پرسيدم

از عبد العزيز بن مهتدي و حسن بن علي بن يقطين نيز روايت است 
  : ميعرض كرد ×به حضرت رضا: كه گفت
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م تا هر آنچه از مسائل ديني بدان نيازمند يرهميشه به شما دسترسي ندا
م، آيا يونس بن عبد الرحمان شخصي مورد يم، مستقيماً از شما بپرسيهست

  م؟يم مسائلي را كه مورد نياز است از او سؤال كنياعتماد است كه بتوان

 )1( .آري: آن حضرت پاسخ دادند

  : فضل بن شاذان گويد
او وكيل حضرت  .مهتدي بود بهترين قمي كه من ديدم عبدالعزيز بن

به : رفت، وي گويد و از اصحاب خاص آن حضرت به شمار مي ×رضا
من هميشه به شما دسترسي ندارم تا هرآنچه : عرض كردم ×حضرت رضا

از مسائل ديني بدان نيازمند هستم مستقيماً از شما بپرسم، مسائل شرعي مورد 
آنها را از يونس : دادندنياز خود را از چه كسي سؤال كنم؟ آن حضرت پاسخ 

 )2(.بن عبد الرحمان دريافت كن

 ضاوتق.2

اسالمي عموماً، و  ةترين مسائل در جهت ساماندهي اوضاع كلي جامع  از مهم
زيرا موضوع قضاوت از موضوعات  ؛باشد جامعة شيعي خصوصاً، قضاوت مي

هاي الهي به   هاي آسماني براي آن نازل شده، و رسالت  اساسي است كه كتاب
چرا كه موضوع قضاوت حل اختالفاتي است كه بين مردم  ;وجود آمده است

در طول و  بودهدهد و اين امر از آغاز پيدايش جوامع بشري  روي مي
هاي مختلف تاريخ اهميت بيشتري يافته است تا جايي كه بعضي تصور   اندور
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ده اند موضوع حكومت و دولت در اصل، در ارتباط با اين مسئله ايجاد ش  كرده
 .و سپس به حالت نظام اجتماعي در آمد

از طرف ديگر، چون موضوع قضاوت، چنان كه گفتيم با نزاع و 
اختالف ميان مردم سر و كار دارد و در اختالفات هم هركدام از 

آيد كه بايد  دانند، چنين بر مي ها حق را به جانب خود مي  طرف
 .قضاوت كاري بس دشوار باشد

تر كند اين است كه گاه ممكن   را مشكلآنچه ممكن است اين كار 
قضاوت بر خالف حق واقعي از كار درآيد، و اينجاست  ةاست نتيج

حكمي كه قاضي به آن رسيده است، از صاحب حق  ةكه به واسط
 .شود از حق خود دست بردارد خواسته مي

تسليم و  ةبه همين دليل است كه قرآن كريم ايمان مؤمنان را به مسئل
ربط داده  ‘بر حكم قضايي صادر از جانب پيامبر اكرمرضايت در برا
  : و فرموده است

فَال و ربك ال يؤمنونَ حىت يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال جيِدوا يف {
  )1( }أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت و يسلِّموا تسليماً

آورند مگر آنكه تو را  مان نميولي چنين نيست، به پروردگارت قسم كه اي
سپس از حكمي  ;اختالف است داور گردانند ةدر مورد آنچه ميان آنان ماي

نكنند و كامالً سرِ ] و ترديد[اي در دل هايشان احساس ناراحتي   كه كرده
  .تسليم فرود آورند
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كه خود معصوم و در ارتباط با وحي الهي است، در  ‘بينيم پيامبر اكرم مي
نصب قضاوت خود در ميان مسلمانان با احتياط عمل كرده و رابطه با م

  : فرموده است
كنم، و ممكن  من تنها بر اساس شواهد و قرائن ظاهري در ميان شما قضاوت مي

حق را بر (تر بوده   دست  است بعضي از شما در بيان داليل خود از ديگري چيره
ادرش به او دادم، از بر را ، پس هر كس كه بدين ترتيب، مالي)من مشتبه كند

  )1( .ام  اي از آتش جهنم را به او داده  اين عمل قطعه ةچنان است كه گويا به واسط

به علم غيب الهي استناد  ،در مقام قضاوت ‘پيداست كه پيامبر اكرم 
قضاوت با حق واقعي  ةچرا كه گاه ممكن است نتيج ؛اند  كرده نمي

 بينههم هست،  كه در واقع صاحب حق عىمد مطابق نباشد، مثالً
خود نداشته باشد، و منكر قسم  ىمدعاالزم را براي اثبات ) دليل(

 عىمداز  او بخورد، يا اينكه قاضي ىادعادروغي در جهت رد 
م ياد كند اما وي سقَ ،م طرف مقابلسبخواهد كه او هم بر خالف قَ

يا  م ياد نكند،سبراي احترام به نام خدا از حق خود دست برداشته و قَ
اينكه طرف ناحق، به دروغ شاهداني ظاهر الصالح براي سخن خود 

اي ندارد جز اينكه حق را به   در چنين مواردي قاضي چاره .بياورد
 ةكسي بدهد كه در واقع مستحق آن نيست، و بدين ترتيب نتيج

 .شود قضاوت با حق واقعي مطابق نمي
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ميان ين خالء در در مقام پر كردن ا ^ائمهاز اينجا درمي يابيم كه 
آنجا كه اين مشكل  ;اند  با مشكلي واقعي مواجه بودهجماعت صالحان 

 .نيازمند راه حلي واقعي و عملي از جانب آن بزرگواران بود

اين مشكل داراي ابعاد متعددي است كه بعضي از آنها به دستگاه حكومتي 
آن گردد، چرا كه قضاوت از مناصب حكومتي بوده كه تصدي  وقت باز مي

بدين . نيازمند صدور فرمان از جانب حكومت و دستگاه خالفت بوده است
و فقيهان بي  حمدثاندانشمندان،  ةب، منصب قضاوت از منصب افتا كه هميترت

 .شود پرداختند، جدا مي حكومت بدان مي ةنياز از اجاز

كرد، چرا كه  بعضي از اين ابعاد نيز به قدرت اجرايي برگشت مي
هاي   كند، اما اين دستگاه خود دعوا را حل و فصل ميقاضي با حكم 

كساني مانند نيروي  ;اجرايي هستند كه بايد حكم را به اجرا در آورند
پليس كه در صورت امتناع يكي از دو طرف دعوا از پذيرش حكم 

از چنين  ^ائمهروشن است كه . قاضي، او را به اين كار مجبور كنند
 .نددستگاه اجرايي برخوردار نبود

گشت، چه از لحاظ  بعضي از مشكالت اين امر نيز به مردم باز مي
وجود عناصر شايسته براي اين كارِ دقيق و حساس، و چه از لحاظ 

 .^ائمهپذيرش و التزام به احكام صادر از جانب 

هايي كه در اين مسئله وجود داشت  پيچيدگي ةاما علي رغم هم
مان قضايي كارآمد و توانستند در زمان حضور خود ساز ^ائمه

هاي ديگر   ، در زمان^ائمهفعالي به وجود بياورند كه پس از زمان 
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آنان براي قضاوت صحيح، دستور العمل اجرايي . نيز ادامه پيدا كرد
دقت، انعطاف پذيري و  ،آنة هاي برجست ارائه كردند كه از ويژگي

توان در خالل رواياتي كه از ايشان در باب  وضوح است، و مي
 .ضاوت وارد شده است به مواد اين دستور العمل دست پيدا كردق

هاي   توان به بعضي از ابعاد و گام با بيان نكات ذيل، مي :قضاوت صحيح
 :ايجاد اين ساختار اشاره كرد

اعتراض شديد نسبت به كساني كه براي حل و فصل دعاوي خود  :اول
به اين سمت كردند كه از جانب حاكمان جور  به قاضياني مراجعه مي

اين اعتراض و انكار، تنها از اين رهگذر نبود كه . منصوب شده بودند
شايد آن قاضيان در قضاوت خود به مسائل غير شرعي استناد كنند، بلكه 

 :گشت اين مسئله به دو عامل اساسي باز مي

يكي اينكه قضاوت منصبي الهي است و جز كساني كه شايستگي آن 
قضاوتي هم  .دار شدن آن را ندارد  اني حق عهدهباشند، هيچ انسرا داشته 

كه بدون وجود چنين شايستگي روحي و علمي انجام شود باطل است 
و . حتي اگر در نتيجه، به صدور حكمي منجر شود كه مطابق با واقع باشد

شدند،  مي از جانب خلفا منصوب ^ائمهدانيم قاضياني كه در زمان  مي
 .نصب الهي بودندفاقد شايستگي الزم براي اين م

  : روايت شده است كه فرمود ×از سليمان بن خالد از حضرت امام صادق
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از قضاوت بپرهيزيد، چرا كه قضاوت تنها امامي را سزد كه به دانش 
قضاوت آگاه بوده، و در ميان مسلمانان به عدل و داد رفتار كند، مانند 

 )1( .پيامبر يا جانشين پيامبر

  :شده است كه فرمود و باز از آن حضرت روايت
سه دسته در جهنم و يك دسته در بهشت، مردي كه : اند  قاضيان بر چهار دسته

كند و در آتش است، مردي كه ندانسته حكم به ناحق  دانسته حكم به ناحق مي
كند و در آتش  كند و در آتش است، مردي كه ندانسته حكم به حق مي مي

كند و در بهشت خواهد  ق ميخره، مردي كه دانسته حكم به حباألاست و 
 )2(.بود

  : و از ابوبصير روايت است
آيد كه  مسائلي براي ما پيش مي: عرض كردم ×به حضرت امام صادق

توانيم در آن مسائل به نظر  دانيم، آيا مي حكم آن را از كتاب و سنت نمي
  خود عمل كنيم؟ 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

اگر به حقيقت برسي اجر و پاداشي چنين نيست، بدان كه در اين صورت 
 )3(.اي  نخواهي داشت و اگر به خطا بروي، بر خدا دروغ بسته

و دومين دليل حرمت مراجعه به قاضيان حكومتي اين بود كه مراجعه 
حاكمان ستمگر بودند، به نوعي  ةبه اين قضات كه منصوب از ناحي
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در  آمد، تأييد و اعتراف به مشروعيت حكومت آنان به حساب مي
حالي كه آنها طاغوت و ستمگر بوده و رجوع به آنها مصداق تعبير 

كريمه  ةآمد كه در اين آي به شمار مي )الطاغوت يال تحاكُم(قرآني 
  : قرآن آمده است

أَ لَم تر إِىل الَّذين يزعمونَ أَنهم َءامنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك و ما أُنزِلَ من قَبلك {
يدونَ أَن يتحاكَموا إِىل الطاغُوت و قَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه و يرِيد الشيطانُ يرِ

  )1(}أَن يضلَّهم ضلَاالً بعيداً

 ]به[پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده و  اي كساني را كه مي  آيا نديده
خواهند داوري  مي ]همه با اين[اند   آنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان آورده

اند كه بدان كفر   ميان خود را به سوي طاغوت ببرند، با آنكه قطعاً فرمان يافته
 .خواهد آنان را به گمراهي دوري دراندازد شيطان مي]لي [ورزند، و

  : از ابوبصير روايت شده است كه
مردي با برادر خود بر سر حقي درگيري داشت، وي خواست تا مردي از 

ديني را در ميان خود حكم قرار دهند، اما برادرش نپذيرفت و برادران 
اصرار كرد كه حتماً بايد قاضي حكومتي به اين دعوا رسيدگي كند، 

  : در باره او فرمودند ×حضرت امام صادق

آيا {: آنها فرموده است ةكساني است كه خداوند متعال در بار ةاو از جمل
 ]به[نچه به سوي تو نازل شده و پندارند به آ اي كساني را كه مي  نديده

خواهند  مي ]با اين همه[اند   آنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان آورده
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اند   داوري ميان خود را به سوي طاغوت ببرند، با آنكه قطعاً فرمان يافته
 }كه بدان كفر ورزند

  : و از عمر بن حنظله روايت است كه گفت
نفر از اصحاب ما منازعه و ميان دو : پرسيدم ×از حضرت امام صادق

آيد و براي حل و فصل  بدهكاري يا ارث پيش مي ةدرگيري در مسئل
  آيا اين كار جايز است؟  ؛روند دعوا به نزد حاكم، يا قاضي حكومت مي

  : آن حضرت فرمودند

هركس براي داوري به نزد چنين قاضياني برود، بر حق باشد يا باطل، 
و حتي اگر حق او ثابت باشد و قاضي داوري به سوي طاغوت برده است، 

كند بر  هم به نفع او حكم كند آنچه را كه به حكم اين قاضي تصاحب مي
چون آن را با حكم طاغوت به دست آورده، و اين در حالي  ;او حرام است

است كه خداوند متعال او را فرمان داده تا به طاغوت كفر ورزد، خداوند 
ي ميان خود را به سوي طاغوت ببرند، با خواهند داور مي{: متعال فرمايد

 }اند كه بدان كفر ورزند  آنكه قطعاً فرمان يافته

در ايجاد ساختار قضاوت صحيح، در  ^ائمهديگري كه  ةنكت :دوم
عمل به شدت  ةهاي مختلف براي پياده كردن اين موضوع در عرص  مناسبت

به محاكم  ةراجعدادند، ايجاد مانع ذاتي و دروني قوي از م به آن اهميت مي
دولتي بود، در برابر قدرت اجرايي كه قاضيان حكومتي از آن برخوردار 

هاي ذاتي مردم در تنفر از   براي دستيابي به اين هدف از غريزه ^ائمهبودند، 
امري كه در  ;كردند فساد، انحراف و تجاوز به حقوق ديگران استفاده مي

 .شد به وفور يافت ميحكومت خلفا به خصوص در دستگاه قضايي آنان 
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استفاده از روشي مركب از مدارا و قدرت اجرايي نسبي در  :سوم
خواستند، خود اين راه را  تشخيص قاضي، آنجا كه از طرفين دعوا مي

چنان كه . انتخاب كنند و به اختيار خود به تشخيص قاضي گردن نهند
 .ابوبصير اين مضمون آمده است ةعمر بن حنظله و موثق ةدر مقبول

حتي بعضي از فقها معتقد هستند منصبي كه در روايات به عنوان قاضي 
م و كَبلكه به معني ح. و مصطلح آن نيستمعين شده، به معني معروف 

صلح و آشتي است، چرا كه در آن رضايت طرفين شرط شده  ةواسط
پاياني روايت  ةالبته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه فقر )1(.است

 .بارتي است كه در تعيين قاضي ظهور داردحاوي ع

هايي كلي براي قاضي كه كشف صالحيت  بيان صفات و ويژگي :چهارم
هايي كه  قاضي را براي اين كار آسان و واضح كند، و نيز بيان ويژگي

قاضي ارشدي باشد كه در صورت اختالف قضات، رأي او  ةمشخص كنند
 .پايان بخش مخاصمات خواهد بود

  : حنظله روايت شده است كه گفتاز عمر بن 
 ةدو نفر از اصحاب ما در بار: پرسيدم ×از حضرت امام صادق

كنند و به خليفه يا قضات  اي چون بدهي يا ارث اختالف پيدا مي  مسئله
كنند، آيا اين كار براي آنها حالل است؟  مورد تأييد آنها مراجعه مي

  : فرمود

رود، بر حق باشد يا باطل، داوري به هركس براي داوري به نزد چنين قاضياني ب
سوي طاغوت برده است، و حتي اگر حق او ثابت باشد و قاضي هم به نفع او حكم 
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چون آن را با  ;كند بر او حرام است كند، آنچه را كه به حكم اين قاضي تصاحب مي
حكم طاغوت به دست آورده، و اين در حالي است كه خداوند متعال او را فرمان 

خواهند داوري ميان خود  مي{ :به طاغوت كفر ورزد، خداوند متعال فرمايد داده، تا
  }اند كه بدان كفر ورزند  را به سوي طاغوت ببرند، با آنكه قطعاً فرمان يافته

  : فرمود پس در اين صورت چگونه اختالف خود را بر طرف كنند؟: گفتم

د، در حالل كن طرفين دعوا كسي را پيدا كنند كه احاديث ما را روايت مي
شناسد، در اين صورت بايد  و حرام ما صاحب نظر بوده و احكام ما را مي

. كه به حكم او راضي شوند، كه من اين شخص را بر شما حاكم قرار دادم
پس اگر به حكم ما حكم كرد و كسي حكمش را نپذيرفت، حكم خداوند 

ا را رد را نپذيرفته و ما را رد كرده است، و هر كس ما را رد كند، خد
 )1( .كرده است، و اين در حد شرك به خداوند متعال است

 والیت .3

ترين منصب الهي در نظام اسالمي است كه   بدون شك واليت و امامت مهم
نيز چنان  ^روايات اهل بيت. در قرآن كريم نيز بدان تصريح شده است

 .كه در موضوع گذشته آمد، بر همين مطلب داللت دارد

وليت اول يعني تبليغ و بيان معارف ديني، و توان مسئ حتي مي
مسئوليت دوم يعني قضاوت را نيز بخشي از وظايف اين منصب مهم 

 .الهي بر شمرد
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عيان مدآن از يك سو، و فراواني  تقدسشايد عظمت اين مقام و 
تصدي آن از ميان افراد ستمگر، گردنكش و پيشوايان باطل از ديگر 

به شدت ادعاي ديگران را  ^اهل بيت ائمهسو، باعث شده است كه 
بر شايستگي انحصاري  ،صالحيت احراز اين منصب رد كرده ةدر بار

 .خود براي تصدي آن تأكيد فراوان نمايند

 ةتواند به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا روايات اثبات كنند اين نكته مي
، ائمهحق واليت براي مجتهد عادل و داناي به احكام شرعي پس از 

چون اهل . اند ار اندك بوده و به صورت پيچيده و مجمل بيان شدهبسي
خواستند بر اين نكته تأكيد كنند كه حق واليت و امامت  مي ^بيت

در اصل منحصر به خود ايشان است، تا بدين وسيله مجال روحي و 
ديگر  ذهني براي تصور ديگري در اين رابطه گشوده نشود كه مثالً

انند اين حق را داشته باشند يا حق واليت نيز ممكن است م مدعيان
 .است ائمهمجتهدان عادل در عرض واليت 

گيري  بينيم، جهت چنان كه در بررسي روايات باب قضاوت نيز مي
 ^ائمهخود  بهاصلي به اين سمت است كه قضاوت نيز منحصر 

ـ بعضي از  چنان كه اشاره كرديم  البته به جز چند روايت كه ـ ،است
مورد رضايت  حكَمِاند آنها را به تعيين قاضي صلح يا   يدهفقها كوش

 .طرفين تفسير كنند

از  نصي اند كه اصالً  از همين رو است كه بعضي از فقها بر اين عقيده
به عنوان تعيين مجتهد براي اين منصب الهي وجود ندارد،  ^اهل بيت

الهي البته آنان به اين نكته اذعان دارند كه اين پست و منصب مهم 
نبايد خالي بماند و كسي از مسلمانان بايد عهده دار آن گردد و به 
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ترين فرد براي اين كار همان مجتهد عادل جامع الشرايط   يقين مناسب
  . است

رسند كه فقيه  كلي مي ين دسته از فقها نيز به همين نتيجةبدين ترتيب ا
اه ديگري عادل بايد در زمان غيبت عهده دار اين مقام باشد، اما از ر

 )1(.معروف است دليل حسبهكه در فقه اسالمي به 

واليت (به اين واليت : توان گفت در هر حال رواياتي هست كه مي
به صورت ظهور يا  توان از مضمون آنها ـ اي دارند يا مي  اشاره) فقيه

ـ وجود چنين واليتي را برداشت كرد و صرف نظر از دقت و  تصريح
از آنها، اجماال اين گرايش نظري از شيعه تفصيلي در هر يك  ةمناقش

در خالل آن مشاهده نمود كه همان واليت  ^را در بينش اهل بيت
 .امور است ةفقيه مجتهد در ادار

در  واليت فقيه عمالً ةاستدالل، نظري ةجداي از طريق: توان گفت بلكه مي
سطح گروه صالحان حقيقتي موجود بوده كه مجتهدان به آن عمل كرده و 

 .اند  انشمندان به آن فتوا دادهد

                                                         
1 .اند  ه مورد بررسى قرار دادهفقها در حبث واليت فقيه اين موضوع را در حبث واليت عام. 

روايات اثبات مى شود، و بعضى  سيلةاند كه واليت فقيه به و  عقيده بعضى از آنان بر اين
. يت فقيه به دليل حسبه يا با داليل ديگر اثبات مى گرددديگر اين گونه معتقدند كه وال

ام به   تأليف منوده» احلكم االسالمى بني النظرية و التطبيق«من در كتاىب كه با عنوان 
ام و در اين كتاب بر آن نيستم كه از اين   صورت دقيق اما ساده به اين موضوع پرداخته
 .از راه اصول نظرى كلى به آن بپردازمديدگاه به اين موضوع بپردازم بلكه مى خواهم 
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چهل و  ةاستدالل كرد آي ، به آنشايد بهترين متني كه بتوان بر اين مطلب
ريف معتبري كه از گذشت و توقيع ش مائده باشد كه قبالً ةچهارم از سور

  :ـ روايت شده، و در آن آمده  ل اهللا فرجهعج  حضرت مهدي ـ
اة حديثنا فإنهم حجيت عليكم و وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رو

  )1(.أنا حجة اهللا

آيد به راويان احاديث ما  در حوادث و رويدادهايي كه براي شما پيش مي
  .مراجعه كنيد كه آنها حجت خدا بر شما بوده و من حجت خدا هستم

شود كه مراد از حوادث، موضوعات بيروني  از اين روايت برداشت مي 
شود و نيازمند  خود با آنها رو به رو مي ةروزمراست كه انسان در زندگي 
 حجتشود كه عالوه بر  همچنين برداشت مي .اتخاذ موضع شرعي است

نيز بر مردم حجت هستند  ^بودن امام بر مردم، راويان حديث اهل بيت
عالوه . و اين فقره از روايت نيز به صورت عام و فراگير بيان شده است

توان استدالل كرد كه  اب قضاوت نيز ميبر اين روايت، به روايات ب
 .ترين و خطيرترين پست است  ـ مهم  چنان كه گفتيم  ـ

جماعت صالحان با آشكار شدن اين قطعه، نمودار ساختاري نظام 
شود كه همان تئوري امامت است و مجتهد به عنوان كسي  كامل مي
نقش امام را  ،بوده جماعت صالحانشود كه مرجع اعضاي  مطرح مي

 .عهده خواهد گرفتبه 
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تعيين اين مجتهد از ميان مجتهدان متعدد نيز ساز و كار مخصوص به 
انتخاب طبيعي مردمي  ةخود را دارد و شخص مورد نظر گاه به وسيل

زيرا بر مردم واجب است در ميان مجتهدان  ؛شود به تدريج معين مي
ا زمان خود به جستجو و تفحص بپردازند و كسي را از ميان آنان پيد

دانش، : هاي مورد نظر براي اين مقام، مانند كنند كه صفات و ويژگي
را داشته باشد و خبرگان داراي تخصص در اين  ...عدالت، لياقت و

  . رشته هم بر اين امر گواهي دهند
برگزاري انتخابات مستقيم يا غير  ةگاه نيز شخص ولي فقيه به وسيل

گروهي از خبرگان صاحب  به اين صورت كه مردم ،شود مستقيم معين مي
تخصص در اين رشته و كساني را كه در امور مملكتي سررشته داشته 

و حالت  .نمايند كنند و آنان ولي فقيه را انتخاب مي باشند، انتخاب مي
انتخاباتي در صورتي است كه امت اسالم از آزادي اراده و انتخاب 

مايند، همچنان كه برخوردار بوده، بتوانند خواست خود را آشكارا بيان ن
اند و قانون   بعضي از فقها هم همين راه را براي تعيين ولي فقيه برگزيده

  )1(.اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به همين روش مقيد شده است
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  ویژگیهاي هویتی
جماعت صالحان 





 

  
  

  

هاي كلي  عبارت است از خصوصيات و ويژگي جماعت صالحانهويت 
 ها ممتاز و مشخص مي  ها و گروه  را از ساير جمعيت عتجماكه اين 

 .هايي چون نام، صفات شخصي، وابستگي و جايگاه ويژگي ;گرداند

 در رابطه با تعيين هويت شيعه و مشخص كردن ويژگي ^اهل بيت

هاي آن همت فراوان گماشتند كه شامل تعيين و توضيح آثار و نتايج 
و توضيح  صالحانتماعي جماعت در رفتارهاي عام اجمهمِ نمود يافته 

اهداف و خط سير جماعت همچنين ضبط و تنظيم محتواي شعائر آنان 
  :بنا بر اين مي يابيم كه .گردد مي

گيري شخصيت  مشخص بودن هويت تا حد زيادي در شكل :اول
؛ هاي آن هويت دخالت دارد بر اساس ويژگي جماعت صالحانافراد 

صدد آشكار كردن و بروز دادن  اول در ةچرا كه هر انساني در درج
زيرا هويت جزئي از شخصيت و  ;باشد هويت خود و تأكيد بر آن مي

 .وجود او است

تعيين هويت طبيعتاً وابستگي و گرايش فكري و سياسي افراد را  :دوم
بايد از آن صالحان كه افراد جماعت را آشكار كرده، خط سيري 

 .دهد پيروي نمايند توضيح مي
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الوده و بنيان واحد براي شيعيان و محكم كردن روابط ايجاد ش :سوم
 .جماعتميان آنها و ايجاد اسباب تفاهم و تعاون ميان افراد اين 

قوي و سطح  ةدر صورتي كه هويت از عناصر تشكيل دهند :چهارم
قدرت و  ،صالحانبااليي برخوردار باشد، تعيين آن به جماعت 

شده و  جماعتين اسباب جذب ديگران به ا ،استقامت بخشيده
چرا كه هويت هر  ;نمايد تأثيرگذاري مثبت در آنان را فراهم مي

درخشان آن است  ةنشانه و عالمت آن گروه و چهر ةبه منزلجماعتي 
 .شوند كه ديگران از طريق آن جذب آن جماعت مي

 ابعاد هویت] 1[

اساسي  بعدهاي اين هويت، براي چند  در تعيين ويژگي ^اهل بيت
. اي قايل بودند  محتواي كلي رسالت اسالم است، اهميت ويژهكه همان 

وارد شده و در  ^ائمهرواياتي كه از  ةتوانيم از طريق مطالع ما مي
سخن به ميان  جماعت صالحانهويت  ةآنها با پيروان خود در بار

اند، به وضوح اين ابعاد را   هاي آن را برايشان بيان كرده آورده، ويژگي
 .استخراج كنيم

  اسالم) 1(
، اسالمي بودن و وابستگي آن به جماعت صالحانهويت  بعداولين 

بينيم  آنجا كه مي ;اهداف و محتواهاي آن است ةرسالت اسالمي با هم
اي به بيان مفاهيم و اصالحات قرآني و   در اين روايات اهميت ويژه

قرار دادن اهداف رسالت اسالمي و مضامين روحي و معنوي در قالب 
 .لب داده شده استاين مطا
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خواستند شيعيان در كنار امت بزرگ اسالم و به  مي ^ائمهزيرا 
زندگي و قبول مسئوليت كرده، در امت تأثير  ،عنوان جزئي از آن

 ةگذاشته، براي رسيدن به اهداف آن تالش كنند، بلكه الگو و اسو
 .صالح امت اسالم باشند

  ریشه تاریخی) 2( 
هاي   تاريخي و رسالت ةشناخت ريش حانصالهويت جماعت  بعددومين 
جديدي در  ةپديد جماعت صالحان :به عبارت ديگر. الهي است ةگذشت

جهان اسالم نبوده كه شرايط سياسي خاصي كه منجر به دور كردن اهل 
از رهبري رسالت اسالمي گرديد، آن را به امت اسالم تحميل  ^بيت

هاي پيشين انبيا   التهاي اين تشكل حتي در رس  بلكه ريشه ،كرده باشد
در . ها نيز هست  نيز امتداد يافته و اين جماعت تجلي اهداف آن رسالت

واقع، تشيع مانند خود دين اسالم است كه با تأييد و تصديق ساير 
هاي خود را در   هاي آسماني و ارتباط با دعوت ابراهيمي ريشه  رسالت

 .هاي آسماني گسترده است  اعماق تاريخ رسالت

  ^اهل بیت والیت) 3(
به  ^، دارا بودن واليت اهل بيتجماعت صالحانهويت  بعدسومين 

محبت، ياري، تعهد، پيمان : معني عميق و فراگير آن است كه شامل
ي، فكري، و رفتاري به آنان و بستن با آن بزرگواران، وابستگي سياس

 .خره پذيرش مسئوليت و فشارها و مشكالت اين وابستگي استباأل
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از يك سو امتداد طبيعي نبوت خاتم و استمرار امامت  ^يتزيرا اهل ب
رباني و خالفت الهي، و از طرف ديگر نمادي از خط اصيل اسالم در فهم 

 .باشند اسالم و معارف و موارد تنزيل و تأويل قرآن كريم مي

  فطري بودن ) 4( 
آن بر فطرت انساني و  ابتناي، جماعت صالحانهويت  بعدچهارمين 

زيرا در اين هويت، ميزان . ت و شرافت اجتماعي استعزت، كرام
كرامت، سعادت، پيشي گرفتن و برتري انسانها نسبت به يكديگر، بسته 
به ميزان هماهنگي با فطرت انساني، رفتار واال و تقواي الهي است، 

 .چه در دنيا و چه در درجات باال و برتري در پيشگاه خداوند متعال

انساني و  ةطاي قدرت همزيستي با جامعاز هويت، در اع بعد اين
مقاومت در برابر تنگناها و انزواهايي كه شرايط سياسي، اجتماعي و 

 .استنمود از اهميت خاصي برخوردار  روحي بر آنان تحميل مي
 هاي هویت ویژگي] 2[

براي شيعيان  ^هاي هويتي كه اهل بيت مراجعه به عناوينِ ويژگي با
 :ن به اين ابعاد دست يافتتوا اند، مي  خود طرح كرده

 نام) 1(

چنان كه در تمام رواياتي كه در اين باب آمده مالحظه  ^اهل بيت
را به عنوان نام  مواىلو عنوان  مؤمن، اصطالح شيعه ةخواهيم كرد، كلم

 .اند تا بدانها مشهور و معروف گردند  برگزيده جماعت صالحانبراي افراد 

  : روايت است كه فرمود ×از ابو بصير، از حضرت امام باقر
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   .اين نام بر شما مبارك باد

   .شيعه: فرمودند  چه اسمي؟: عرض كردم

   .گيرند مردم به خاطر اين نام بر ما ايراد مي: كسي گفت

الَّذي  ستغاثَهفا{: همچنين اين آيه )1(}إلبراهيمإِنَّ من شيعته و{: فرمود
 )3(.پس اين نام بر شما مبارك باشد ;)2(}هالَّذي من عدو ىمن شيعته عل

تاريخي آن  ةشود كه اين نام به ريش در اين حديث شريف مالحظه مي
حضرت  ةشيع ،او خود كهباشد، مربوط شده  ×كه حضرت ابراهيم

از قرآن استنباط  شيعهگوييم نام  بوده است و اينجاست كه مي ×نوح
 .شده است

از حضرت : بو بصير است كه گويدمؤيد اين مطلب، روايت ديگري از ا
  : شنيدم كه فرمود ×امام جعفر بن محمد صادق

حنن أهل بيت الرمحة، و بيت النعمة، و بيت الربكة، و حنن يف األرض بنيان، و 
شيعتنا عرى اإلسالم، و ما كانت دعوة إبراهيم إلّا لنا و لشيعتنا، و لقد استثىن 

   )4(}نَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطانإِ{اهللا إىل يوم القيامة إىل إبليس فقال 

                                                         
 .ستو ىب گمان، ابراهيم از پريوان او. 1
 .ه دمشن وى بود، از او يارى خواستآن كس كه از پريوانش بود، بر ضد كسى ك. 2
/  2تفسري قمى  *آمده 15 /قصصو  83 /صافاتهاى  سورهآيات به ترتيب در . 3

ح  12/  68 حبار االنوارجملسى،  :و با اندكى اختالف در عبارات، به نقل از آن 223
13.  

 .75ح  36ـ  35/  68 حبار :و به نقل از آن ،18ح  243/  2 عياشىالتفسري . 4
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ما اهل بيت رحمت، خاندان نعمت، خاندان بركت و شالوده و بنيان زمين 
هستيم و شيعيان ما دستاويزهاي اسالم هستند، دعوت ابراهيم جز براي ما 
و شيعيان ما نبوده است و خداوند تا روز قيامت ما را از ميان كساني كه 

در حقيقت، تو را بر {: كرده و فرموده است جدادهد  شان ميشيطان فريب
 }بندگان من تسلّطي نيست

را كه دشمنان  رافضينام  ةچگونه مسئل ^ائمهپيشتر هم دانستيم كه 
تاريخي اين كلمه حل  ةشيعه بر پيروان آنان نهاده بودند، با بيان ريش

ان صالح به اين صورت كه اولين رافضيان، آن دسته از پيرو ;كردند
بودند كه چون بني اسرائيل از فرمان حضرت ×حضرت موسي

سرپيچي كرده، به عبادت گوساله روي آوردند، از پرستش  ×هارون
 .سامري خودداري كردند ةگوسال

 ریشه) 2(

هاي شريف و   از لحاظ ريشه و اصالت و طينت نيز شيعه از ريشه
ا طينت و زير ;هاي زالل منشعب شده است  هاي واال و سرچشمه  نسب

 .بدان منسوب هستند ^شيعه همان است كه اهل بيت ةخميرماي

علي  ةدست بر شان ‘رسول خدا: از ابوذر غفاري نقل شده كه گفت
  : بن ابي طالب زد و فرمود

اي علي، عربِ اصيل كسي است كه ما را دوست بدارد، و آنان كه ما را دوست 
هاي بزرگ و   ا از خاندانشيعيان م .دارند غير اصيل و بي ارزش هستند نمي

جز ما و شيعيان ما كسي . هاي شرافت و داراي طهارت مولد هستند  سرچشمه
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 .ثابت و استوار نبوده و ديگر مردمان از آن به دور هستند ×بر دين ابراهيم
كنند،  گناهان شيعيان ما را ويران مي ند متعال را فرشتگاني است كه خانةخداو

 )1(.كنند راب مياي را خ  بسان مردمي كه خانه

روايت شده است  ‘از پيامبر اكرم ×و از حارث، از حضرت علي
  : كه فرمود

آن  ةل من مانند درختي است كه خودم تنه آن هستم، علي شاخثَم
هاي آن درخت   آن بوده و شيعيان ما برگ ةو حسن و حسين ميو ،درخت

هاي   ريشههاي پاكيزه را جز از   باشند، و خداوند بنا ندارد كه شاخه مي
 )2( .پاكيزه بيرون بياورد

  : فرمودند ‘رسول خدا: از ابن عباس نيز روايت شده است كه گفت

پس هركس به . اي علي، تنها شيعيان تو در قيامت رستگار خواهند شد
يكي از شيعيان تو اهانت كند به تو اهانت كرده، و هر كس به تو اهانت 

انت كند خداوند او را در آتش كند به من اهانت كرده، و هر كس به من اه
 . جهنم وارد خواهد كرد و تا ابد در آن خواهد ماند كه بد جايگاهي است

اي علي، تو از مني و من از تو، روح تو از روح من، و طينتت از طينت 
اند،   ما خلق شده ةطينت و خمير ةمن است، شيعيان تو نيز از باقي ماند

                                                         
طوسى،  *آمده است) يهدم القدوم البنيان(، كه در آن عبارت 4ح  169 /اماىل ،مفيد. 1

ح  23/  68 حبار االنوارجملسى،  :و به نقل از اين دو 322ح  191ـ  190 /ماىلاأل
41. 

 .45 ح 24/  68 حبار :و به نقل از آن 731ح  353 /ماىلاألطوسى، . 2
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آنان  ةما را دوست داشته، هركه كين بنابر اين هركه آنان را دوست بدارد
ما را به دل گرفته، هركه آنان را دشمن بدارد با  ةرا به دل داشته باشد كين

ما دشمني روا داشته است و هركه به آنان عشق بورزد به ما عشق 
 )1(.ورزيده است

اين اصول در عين حال، داراي ابعاد انساني، اجتماعي و اسالمي بوده 
در اصالت يك شخص اهميت دارد، پاكي والدت، زيرا آنچه  ;است

 .صحت اعتقاد و حسن عاقبت است

 صفات) 3(

: صفات قرآني همچون ^بينيم كه اهل بيت صفات نيز مي ةدر زمين
را  ...و خريالربيه، اصحاب اليمني، مصلّني، اولياءاهللا ،اولوااللباب، صاحلني

 .اند  برده براي پيروان خود به كار مي

  : اند  فرموده ×امام صادق: قل شده كه گفتاز ابوبصير ن

پس {: ياد كرده است شريفه ةرا در اين آي) شيعيان(خداوند متعال شما 
يعني [كساني خواهند بود كه خدا ايشان را گرامي داشته  ةآنان، در زمر

در اين آيه، مراد از  }با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند]
ما هستيم و شما  »شهدا«و  »صديقين«راد از است و م ‘پيامبر »نبيين«
 .هستيد و به خدا سوگند، شما شيعيان ما هستيد »صالحان«

  : و فرمود
                                                         

و به نقل از  31ح  42 /بشارة املصطفى طربى امامى،* 32ح  66 /اماىل ،صدوق. 1
  .7/  68 حبار :آا
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آيا {: آنجا كه فرمايد ;ياد كرده است) شيعيان(خداوند در كتاب خود از شما 
دانند، يكسانند؟ تنها خردمندانند كه  دانند و كساني كه نمي كساني كه مي

دانند و  دانند و دشمنان ما آنانند كه نمي اني هستيم كه ميما كس }پندپذيرند
 .در اين آيه، شيعيان ما هستند) اولوااللباب(مراد از خردمندان 

  : اند  امير المؤمنين فرموده: از يكي از فقها نيز روايت است كه گفت

   )1(}إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم و ال هم حيزنون{

   دانيد، اين دوستان خدا چه كساني هستند؟ ا ميآي

  آنها چه كساني هستند؟ : گفتند

مان هستيم، پس خوش به حال ما و بيشتر   آنان، ما و پيروان: پاسخ دادند
   .ي كه پس از ما، ما را پيروي كنندخوش به حال كسان

چگونه است كه خوشي حال آنها از خوشحالي ما بهتر است؟ : گفته شد
  آنها از لحاظ اعتقادي با هم يكسان نيستيم؟  مگر ما و

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

ند كه شما متحمل آن نشديد، و بر وشمي نه، چرا كه آنان متحمل مسائلي 
 )2(.ايد  كه شما به آن مرتبه نرسيدهمي دهند مشكالتي استقامت به خرج 

 ’و از محمد بن فضيل از حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر
  : شريف ةت كه در تفسير آيروايت اس

                                                         
  .بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگني مى شوند. 1
 .34/  68 حبار االنوارجملسى،  :، و به نقل از آن30ح  124/  2 عياشىالتفسري . 2
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   )1( }الَّذين هم على صالِم دائمون* إِال الْمصلِّني {

به خدا سوگند اينان آن دسته از شيعيان ما هستند كه مقيد به : فرمود
  هستند، ) نمازهاي نافله(خواندن بيش از پنجاه ركعت نماز در شبانه روز 

ذين هم علي صلَواتهِم و الَّ{ ةپرسيدم آي: محمد بن فضيل گويد
  چه كساني است؟  ةدر بار )2(}يحافظُون

  : پاسخ دادند

آن دسته از شيعيان ما هستند كه تنها به خواندن نمازهاي پنجگانه اينها 
   .كنند واجب اكتفا مي

چه  ةدر بار }و أَصحاب الَْيمني{ ةپرسيدم آي: محمد بن فضيل گويد
  كساني است؟ 

 )3(.به خدا سوگند كه آنها هم از شيعيان ما هستند: پاسخ دادند

  : شريف ةدر تفسير آي ×عابد، از حضرت امام باقر ةهمچنين از عنبس
آنان شيعيان ما اهل بيت  ;)4( }ب الَْيمنياإِال أَصح* كلُّ نفْسِ بِما كَسبت رهينة {

 )1(.هستند

                                                         
 .كساىن كه بر منازشان پايدارى مى كنندمهان ; غري از منازگزاران. 1
  .و آنان كه بر منازهايشان مواظبت مى منايند. 2
/  2 تأويل اآليات الظاهرة *27 /واقعه، 23 و22 /معارجهاى  سوره:آيات به ترتيب. 3

 .40ملحق به ح  46/  87 حباراالنوار :، و به نقل از آن4ح  742
 .جز ياران دست راست هب* هر كسى در گرو دستاورد خويش است . 4
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ين ديده، كه و از يعقوب بن ميثم روايت شده كه در كتاب پدرش چن
  : فرموده است ×حضرت علي

إِنَّ الَّذين {: خداوند متعال فرموده است: از پيامبر اكرم شنيدم كه فرمود
   )2(}لحت أُولَئك هم خري الْربِيةاَءامنوا و عملُوا الص

  : كرده و فرمودند ×سپس رو به حضرت علي

نان در فرداي قيامت بر سر گاه تو و آ  اي علي و شيعيانت، و وعده آري، تو
هاي درخشان، سرمه بر   حوض كوثر است در حالي كه همگي با چهره

 )3(.چشمان و تاج بر سر خواهيد بود

إِنَّ {: شريف ةروايت شده است كه در باره آي ×و از جابر از امام باقر
  : فرموده است )4(}الَّذين ءَامنوا و عملُوا الصلحت أُولَئك هم خري الْربِية

 )5(.آنان شيعيان ما اهل بيت هستند

بدون شك انتزاع اين صفات از قرآن كريم و تطبيق آنها بر پيروان 
بعضي از آن ابعاد را كه در گذشته به آن اشاره كرديم  ^اهل بيت

                                                         
 .58ح  29/  68 حبار :و به نقل از آن 536ح  275/  1 احملاسنبرقى، . 1
 .اند، آنانند كه ترين آفريدگانند  در حقيقت كساىن كه گرويده و كارهاى شايسته كرده. 2
تفسري ابن  :ك.، مهچنني ركرت الفوائد :به نقل از 96ح  54ـ  53/  65 حبار االنوارجملسى، . 3

 .161 /الصواعق احملرقه *چاپ دار الفكر 589/  8 الدر املنثور *171/  30 جرير طربى
 .اند، آنانند كه ترين آفريدگانند  در حقيقت كساىن كه گرويده و كارهاى شايسته كرده. 4
  .59ح  30/  68 حبار :و به نقل از آن 537ح  275/  1 احملاسنبرقى، . 5
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انساني،  بعداسالمي،  بعدكرد، مثل  براي جماعت صالح محقق مي
 .چهارم و دوم بودندب، ابعاد اول، تاريخي كه به ترتي بعداخالقي و 

چه اينكه نسبت دادن اين صفات به افراد جماعت صالح، خط سيري را 
بايست بر اساس آن حركت كند، براي آنان مشخص  كه اين جماعت مي

ها نهفته است، در دل  نموده، مفاهيم بلندي را كه در اين صفات و ويژگي
 .كرد و جان آنان ايجاد مي

آنان وارد شده  تقيدو  تعهددر توصيف رفتار شيعه و احاديث بسياري 
ها به بعضي از آنها اشاره  در بحث اهداف و ويژگي است كه قبالً

از جمله احاديثي كه در اين زمينه وارد شده و در اين رابطه از . كرديم
جامعيت خوبي برخوردار است، روايتي است كه از ابوبصير از حضرت 

  : فرمودنقل شده كه  ×امام صادق

شيعتنا أهل الورع، و أهل الوفاء و األمانة، و أهل الزهد و العبادة، أصحاب 
إحدى و مخسني ركعة يف اليوم و الليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، 

   .يزكون أمواهلم، و حيجون البيت، و جيتنبون كل حمرم

پارسايي  داري، و اهل عبادت و  شيعيان ما اهل پرهيزگاري، وفا، امانت
خوانند،  هستند آنانند كه در هر شبانه روز پنجاه و يك ركعت نماز مي

آنان  .داري هستند  ها به عبادت ايستاده و روزها در حال روزه  شب
آورند و از  خدا را به جا مي ةپردازند، حج خان زكات اموال خويش را مي

 )1(.كنند هر حرامي پرهيز مي

                                                         
  .33ح  167/  68 حبار :نقل از آن و به 2 /صفات الشيعهصدوق، . 1
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 وابستگی ) 4(

وابستگي شيعيان بر اين نكته تأكيد دارند كه  ةدر زمين ^اهل بيت
و اهل  ‘اين تشكل، وابسته به خداوند متعال، اسالم، پيامبر اكرم

چرا كه شيعيان چه از لحاظ وابستگي و چه از  ;باشد مي ^بيت
نيز بر  ^اهل بيت. آيند به شمار مي ^لحاظ انتساب، از اهل بيت

  : فرمايد قرآني كه مي ةاساس قاعد

    )1(}هيم لَلَّذين اتبعوه و هذَا النيب و الَّذين َءامنوااالناسِ بِإِبر وىلإِنَّ أَ{

ترين مردم به ابراهيم، همان كساني هستند كه او را   در حقيقت، نزديك
ايمان  ]به آيين او[اين پيامبر و كساني كه  ]نيز[اند، و   پيروي كرده

   .اند  آورده

و نيز به دليل . ن به خدا، پيامبر و اسالم هستندسزاوارترين مردما
سلمان فارسي نقل شده است كه پيامبر در  ةروايت متواتري كه دربار

  : باره او فرمود

   .سلمان منا اهل البيت

 .سلمان از ما اهل بيت است

و چنان كه گذشت، روايات متعددي نيز آمده است كه وجود اين 
 :دهد د تأكيد قرار ميمور ^حقيقت را در پيروان اهل بيت

                                                         
  .68 /آل عمران. 1
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 ×حضرت امام صادق: از عمر بن يزيد روايت شده است كه گفت
  :فرمودند

  . به خدا سوگند كه تو از ما اهل بيت هستي ،اي فرزند يزيد 

  قربانت گردم، از آل محمد؟ : عرض كردم

   :فرمودند

را  عز و جلّآيا كتاب خداوند  ،اي عمر . آري، به خدا سوگند از خود آنان
ترين مردم به ابراهيم، همان   در حقيقت، نزديك{: اي كه فرمايد  واندهنخ

اين پيامبر و كساني كه  ]و نيز[اند،   كساني هستند كه او را پيروي كرده
  ؟ }و خدا سرور مؤمنان است ;اند  ايمان آورده ]به آيين او[

اي؟    نخوانده ـ ـ كه نامش بلند مرتبه باد را آيا اين سخن خداوند
 )2(،)1(}فَمن تبِعين فَإِنه مني و من عصاين فَإِنك غَفُور رحيم{: دكه فرماي

  : فرمودند ×حضرت امام صادق: و از سدير روايت شده است كه گفت

  .أنتم آل حممد، أنتم آل حممد

 )3(.شما آل محمد هستيد، شما آل محمد هستيد

                                                         
پس هر كه از من پريوى كند، ىب گمان او از من است، و هر كه مرا نافرماىن كند، به يقني، تو . 1

 .آمرزنده و مهرباىن
ح  45 /ماىلاألطوسى،  *36ابراهيم، 68 /آل عمرانهاى    سوره آيات به ترتيب در. 2

 .32ح  20/  68 حبار :، و به نقل از آن53
 .53ح  28/  68 حبار :، و به نقل از آن435ح  238/  1 احملاسنبرقى، . 3
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  : ‘و چنين است سخن پيامبر اكرم

  .ل البيتسلمان منا أه

 )1(.سلمان از ما اهل بيت است

روايت كرده است  ×عياشي هم در تفسير خود، از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

امتيازي كه به  ةهر كس واليت آل محمد را بپذيرد و آنان را به واسط
سبب خويشاوندي با پيامبر دارند از ساير مردم برتر بداند، به جهت 

كند از آل محمد است، نه اينكه  پيدا ميجايگاهي كه در نزد آل محمد 
قبول واليت و پيروي از آنان جزو  ةعين شخص آنها باشد، بلكه به واسط

و {: آيد و اين است معني حكم خداوند متعال در قرآن آنان به حساب مي
و همچنين  }هر كس از شما آنها را به دوستي گيرد، از آنان خواهد بود

از من پيروي كند، بي گمان او از من  پس هر كه{: معني سخن ابراهيم
 )2(.}است، و هر كه مرا نافرماني كند، به يقين، تو آمرزنده و مهرباني

                                                         
تاريخ  *189/  20 حبار :، و به نقل از آن428ـ  427/  2 جممع البيانطربسى، . 1

  .33336حديث مشاره  316/  11 كرت العمالمتقي هندي،  *235/  2  طربى
 :و به نقل از آن 231/  2 عياشىالتفسري ، 36 /هيمابرا، 51 /مائده: هاى سورهآيات در . 2

  .73ح  34/  68 حبار
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 مقام و جایگاه) 5(

اند كه پيروانشان از   تأكيد فراواني بر اين نكته داشته ^اهل بيت
 ةلحاظ رتبه، فضيلت، و اجر و ثواب و مقام در نزد خدا و مقام و مرتب

 .يلت، ثواب، و اجر بسيار زيادي برخوردار هستندمعنوي، از فض

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت علي بن ابي طالب

هايي پوشيده و در  هايي درخشان، زشتي  اهل واليت ما در روز قيامت، با چهره
مشكالت بر آنان آسان، و راه  .شوند امان از هر بيم، از قبرهاي خود خارج مي

مردم همه اندوهگين و آنان شادمان  .گشته استعبورشان سهل و هموار 
هاي ايشان پايان  هستند، امنيت و ايمان به آنان اعطا گشته احزان و ناراحتي

هايي از طال به پا دارند كه بندهاي آن از   آنان در حالي كه كفش. پذيرفته است
عرش خداوند  ةشوند تا در ساي دار حمل مي  نور است، با شتراني سپيد و بال

هايي است و تا كار   مان بر منبرهاي از نور بنشينند، در برابر آنان سفرهرح
 )1( .رسي مردمان به فرجام برسد آنان بر سر همان سفره خواهند بود  حساب

  : سلمان فارسي گويد

 ×نشسته بودم كه ناگاه علي بن ابي طالب ‘روزي در نزد رسول خدا
  : به او فرمودند ‘به سمت ما آمد، پيامبر اكرم

 .اي رسول خدا آري: اي علي، آيا تو را بشارت دهم؟ عرضه داشت
اين حبيب من جبرئيل است كه از جانب خداوند متعال به من خبر : فرمود

                                                         
 .17ح  15/  68 حبار :و به نقل از آن 341ح  102ـ  101 /سنادقرب اإل. 1
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مدارا در هنگام : داده كه خدا به شيعيان و محبان تو هفت امتياز داده است
جان كندن، انس در هنگام وحشت، نور در تاريكي، امنيت در هنگام 

دالت در پاي ميزان حساب، مجوز عبور از صراط، و ورود به ترس، ع
 )1( .بهشت هشتاد سال زودتر از ديگر مردمان

  : نقل است كه فرمود ×و از زيد بن علي، از پدرانش از حضرت علي

شكايت بردم،  ‘از حسادت حسودان نسبت به خود به نزد پيامبر اكرم
ي باشي كه پيش از شوي كه يكي از چهار نفر آيا خشنود نمي: فرمود

من و تو، نوادگان ما به دنبال سر ما و شيعيان  ;شوند همه وارد بهشت مي
 )2(. .ما در چپ و راست ما

  : در كتاب خود آورده كه فرمود ‘دارقطني، حديثي را از رسول خدا

)3(.حلسن، أما أنك و شيعتك يف اجلنةاباأيا 
 

 .ستيداي ابوالحسن، بدان كه تو و شيعيانت در بهشت ه

نقل شده است كه  ‘همسر رسول خدا ه،سلم ماز ابوسعيد خدري از ا
  : گفت

                                                         
  .4ح  9/  68 حبار :و به نقل از آن 548ح  416 /ماىلألا ،صدوق. 1
 *34200ح  49/  12 كرت العمال متقي هندي،: ك.، ر17/  65 حبار االنوارجملسى، . 2

با  161 /الصواعق احملرقهإبن حجر،  *835ح  329/  2 تاريخ بغداد، ابن عساكر
 .اندكى اختالف در الفاظ

 .289/  12 ، تاريخ بغدادابن عساكر. 3
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 ×در حالي كه علي ÷در شبي كه رسول خدا در نزد من بود، فاطمه
تو و : فرمود ×نيز به همراهش بود بر پيامبر وارد گرديد، پيامبر به علي
 )1(.يارانت در بهشت هستيد، تو و شيعيانت در بهشت هستيد

رسول : ه سند خود از انس بن مالك نقل كرده است كه گفتمغازلي ب
  : فرمودند ‘خدا

سپس رو به  شوند، رسي وارد بهشت مي  هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب
 )2(.آنان شيعيان تو، و تو امام آنان هستي: كرده و فرمودند ×علي

  : نيز روايت است كه فرمود ×از حضرت امام باقر

عزت در امر دين و : سه خصلت به مؤمن اعطا فرموده است عز و جلّخداوند 
 )3(.دنيا، پيروزي و رستگاري در آخرت، و هيبت در دل مردم جهان

  : از پدران بزرگوارش نيز چنين روايت است كه ×از حضرت رضا

همانا مؤمن در آسمان شناخته شده است همان گونه كه مردي خانواده و 
مقرب  ةدر نزد خداوند متعال از مالئك شناسد، و وي فرزندان خود را مي

  )1(.نيز كرامت بيشتري دارد

                                                         
 .358/  12 تاريخ بغداد إبن عساكر،* 161 /احملرقة الصواعقابن حجر، . 1
 /املناقب ابن مغازىل، *66ح  31/  68 حبار :و به نقل از آن 42/  1 ارشاد، مفيد. 2

ح  328 املناقبخوارزمى،  *360ـ  359/  4 لسان امليزانابن حجر،  *335ح  393
343. 

/  68 حبار :، و به نقل از آن157ح  156/  1 صالاخلصدوق،  *310ح  234/  8 الكاىفكليىن، . 3
 .21ح  16
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در آخرت از  ^عالوه بر اين، مقاماتي نيز هست كه پيروان اهل بيت
 :گردند مند مي  آن بهره

  : روايت است كه فرمود ×از ابوبصير از حضرت امام صادق

ما در جز شما شيعيان كسي را نداريم، و ش) اهل بيت(به خدا سوگند كه ما 
با ما هستيد، پس براي كسب مقام و ) باالترين درجات بهشت( علّينياعلي 
 )2(.باالتر با يكديگر رقابت كنيد ةمرتب

همچنين درجات بااليي را كه قرآن كريم براي مؤمنان  ^اهل بيت
بر شيعيان و  فائزونيا  سابقون: خالص اختصاص داده است، مانند

 .اند  پيروان خود تطبيق فرموده

و {: در باره آيات ‘از پيامبر اكرمابن عباس روايت شده است كه  از
  : به من فرمودند. پرسيدم )3(}يف جنات النعيم* أُولئك الْمقَربون * السابِقُونَ السابِقُون 

به من خبر داده است كه اين افراد، علي و شيعيان او هستند،  ×جبرئيل
ل آنان را گرامي داشته، به سوي بهشت اينها هستند كه چون خداوند متعا

 )4(.گيرند و به خداوند متعال نزديك هستند سبقت مي

  : از پدران بزرگوارش روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت رضا
                                                         

 .26ح  19ـ  18/  68 حبار :ن، و به نقل از آ62ح  37/  1 خبار الرضاأعيون صدوق، . 1
 .51ح  28ـ  27/  68 حبار :، و به نقل از آن433ح  238/  1 احملاسنبرقى، . 2
 .، در باغستااى پر نعمت]خدا[آنانند مهان مقربان ; منددگريندگان مق و سبقت. 3

ح  72  :ماىلاألطوسى،  *7ح  298 /مفيد ،األماىل *12ـ  10/واقعه سوره آيات در. 4
 .33ح  20/  68 حبار :و به نقل از اين دو ،104
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 )1(.شيعيان علي همان رستگاران و كاميابان روز قيامت هستند

   :روايت است كه فرمود ×نيز از جابر بن يزيد، از حضرت امام باقر

 ×علي بن ابي طالب ةدر بار ‘سلمه همسر گرامي پيامبر اكرم اماز 
علي و شيعيان او همان : شنيدم كه ‘از رسول خدا: سؤال كردم، گفت

 )2( .رستگاران و كاميابان هستند

روشن است كه اين مراتب و درجات، تعبيري از ابعاد چهارگانه هويت 
 . ، سياسي و انسانياسالمي، تاريخي: ىبعدها ;است صالحانجماعت 

عز با اين توصيفات، هويت يك فرد مؤمن شيعه معتقد به واليت خداوند 
به عنوان جزئي از نظام عامي كه  ^و اهل بيت ‘، پيامبر اكرمو جلّ

 .شود اند، مشخص مي  اهل بيت براي اين تشكل وضع كرده

                                                         
، و به 150ـ  149 /األماىل، صدوق *201ح  57/  1 خبار الرضاأعيون صدوق، . 1

 .5ح  9/  68 حبار :نقل از اين دو
  .64ح  31/  68 حبار :و به نقل از اين دو 41/  1 /اإلرشادمفيد، . 2
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روابط داخلی و خارجی





 

  
  
  
 و مرجع صاحلانمجاعت رابطه میان ] 1[

اي سازمان يافته و اساسي است كه   و مرجع رابطه جماعت صالحانرابطه 
محور اصلي اين نظام،  زيرا كه مرجع ;امور اين گروه است ةتنظيم كنند

 .پي و بنياني است كه اصل نظام بر آن تمركز دارد ةو امت به مثاب

 :كرد توان در نكات ذيل خالصه ابعاد رابطة با مرجع ديني را مي

 جماعت صالحانكسي كه به عنوان واليت ديني و سياسي در  :ولا
نام دارد، انساني صالح و  مرجعگيرد و  مردم قرار مي طرف رابطة

صفات كمالي است، نه صرف صفات شخصي كه گذشته از  ةداراي هم
هاي اساسي چون عقل و امثال آن، در صفاتي از قبيل عدالت،  ويژگي

وصاف شخصي چون شجاعت و غير آن نمود پيدا اجتهاد، كارداني، و ا
 .كند و در بخش اول با آنها آشنا شديم مي

 با توجه به اين نكته است كه تفاوت مرجع با پيامبر و امام معلوم مي

زيرا شخص پيامبر و امام از جانب خدا براي اين مناصب  ;شود
شوند اما در مرجع اين عنوان و صفات است كه از جانب  انتخاب مي

 .شود نه شخص  خدا انتخاب مي

محبت و  نظير اين نوع از واليت، چه در سطح عواطف و احساسات
تقديس، چه در سطح رفتارها و آداب كلي اجتماعي همچون احترام و 
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بزرگداشت، چه در سطح تعهد و پاي بندي مانند عهد و بيعت، و چه 
ي، در سطح امور اجرايي مانند وجوب اطاعت، فرمانبرداري، هميار

اخذ مسائل شرعي، پذيرش سخنان و احكام مرجع و تسليم در برابر 
 .كند آنها، ابعاد و مضامين متعددي پيدا مي

اشاره كنيم كه مرجع ممكن در اين راستا ناچار بايد به اين مسئله 
هاي ديني از او   مردم اخذ آموزه ةمرجع فتوا باشد كه وظيف است گاه

ها   وت و حل و فصل خصومتاست، و گاه ممكن است مرجع در قضا
مردم در قبال وي پذيرش احكام او بوده،  ةو اختالفات باشد كه وظيف

گاهي هم ممكن است مرجع در واليت امر و مسائل سياسي اجتماعي 
هاي وي و سر فرود   مردم اطاعت از اوامر و فرمان ةباشد كه وظيف

 .آوردن در برابر حكومت اوست

ع مرجعيت در يك نفر جمع شد، يك حال اگر شرايط تصدي هر سه نو
ها و اختالف در  گاه نيز به دليل تعدد شايستگي. گردد دار امر مي  مرجع عهده

سطح لياقت يا به دليل عدم تصدي يك مرجع در سراسر مملكت يا در يك 
در اين صورت بر . شوند متعدد مي ،اين مراتب، مراجع ةمعين براي هم ةمنطق

فتوا، قضاوت و واليت، يا  خاصهاي   ز زمينهمردم الزم است كه در يكي ا
خاص كه چند مرجع در آن وجود دارند و يا در تشخيص  ةدر يك منطق

يك موضع سياسي، عملي يا حقوقي، به دانشمندترين شخص از ميان مراجع 
ها،   بدين ترتيب، مرجعيت بر حسب قابليت .رجوع كنند) اَعلَم(متعدد 

 .مي آيدصورت تخصصي در  ها و تجربيات اشخاص، به شايستگي
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معيارهايي كه در ميزان و سطح روابط تشكيالتي مردم با مقام  :دوم
جماعت مرجعيت و رهبري، همچنين تعيين مراتب تشكيالتي افراد 

چوب ضوابط و راري رابطه با مرجع ـ البته در چاردر برق صالحان
يگر هاي اصيلي كه اسالم براي ميزان برتري مردم نسبت به يكد ويژگي

آنجا كه همين معيارها درجات  ;باشد قرار داده ـ تأثير گذار مي
هايي  ويژگي ;دهند تشكيالتي و سازماني جماعت صالح را تشكيل مي

چون ايمان به خدا، رسالت و امامت، تقوي، جهاد، علم و پيشگامي در 
 . فداكاري

به شكل  افراد جماعت صالحان با مرجع ـ ةاينكه طبيعت رابط :سوم
ها، حقوق و   است كه با خود مسئوليت ياي الزامي واجب  ـ رابطه عام

هم (واجباتي را به همراه دارد، كه با تكاليف شرعي هر كدام از طرفين 
در ارتباط است و هيچ ) مرجع و هم انسان مؤمن عضو جامعة شيعي

 .يك از آنها در قبال ديگري حق انتخاب ندارند

خط حركتي كه با هم تالقي  اينكه اين رابطه از طريق دو :چهارم
 :آيد دارند به وجود مي

آن، تحمل مسئوليت تصدي و قيام  وخطي كه مربوط به مرجع است . 1
 .ها و واجباتي الهي همچون تبليغ، تزكيه و تعليم است  به مسئوليت

خطي كه مربوط به انسان مؤمن است كه او نيز بايد مسئوليت تحقيق . 2
اب مرجع و برقرار كردن ارتباط با محور براي رسيدن به حقيقت و انتخ

را پذيرفته و پس از رسيدن به حقيقت، پاي بندي و ) مجتهد عادل(نظام 
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چنان كه در بخش   تقيد به مضمون اين ارتباط، از لحاظ اخالقي و ديني ـ
 .شود ـ بر او واجب مي  اول بدان اشاره شد

  : فرموده است ×حضرت علي

حق شما بر  .بر من حقي واجب شده است اي مردم، مرا بر شما و شما را
از خيرخواهي براي شما دريغ نكنم، بيت المال را به : من آن است كه

عدالت در ميان شما تقسيم كنم، شما را دانش بياموزم تا از ناداني رهايي 
اما حق من  .يابيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بشناسيد

ايد وفادار بوده، در آشكار و   تي كه با من كردهبه بيع: بر شما اين است كه
نهان برايم خيرخواهي كنيد، هرگاه شما را فراخوانم، اجابتم كنيد و هرگاه 

 )1( .فرمانتان دادم، فرمانم را اطاعت نماييد

بنابر اين، مرجع نقش سياسي، ديني، اجتماعي و حقوقي خود را 
فتن چنين مرجعي و دار گشته، انسان مؤمن نيز، بايد براي يا عهده

اطمينان از موجود بودن شرايط و مشخصات مطلوب در او، تحقيق و 
امري  ;تفحص نمايد تا حقيقت را كشف كرده، موضع صحيح را بيابد

  : نشأت گرفته است حديث معروف ومشهور اين كه از مضمون

من مات لَ وم يرِعف إمام مانِزه مات ةًميت جاهل2( .ةًي(  

                                                         
 .34خطبه  /ج البالغه. 1
/  1 امللل و النحل، شهرستاىن، 350/  10 معجم كبرياىن، ، طرب96/  4 مسند امحد. 2

، 208ـ  207/  1 كرت العمال، 155/  9 شرح ج البالغه، ابن اىب احلديد، 172
 .چاپ استانبول، و بسيارى از منابع معترب ديگر 117چاپ جنف، و  137 ينابيع املوده
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  .ر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده استه

  : همچنين حديث شريف

  )1( .وهذُخأْت نمهذا ع ممكُلْا عروظُانفَ

   .كنيد ببينيد دانش خود را از چه كساني دريافت مي

در راستاي اين روابط، هميشه  جماعت صالحانبينيم، افراد  از ديگر سو مي
اي كه اين امر جزو   اند به گونه  ر اسالمي خود را شناختهمرجع و رهب

در آمده و در ميان آنان به  ^پيروان اهل بيت ةفرهنگ عمومي ويژ
شناخته شده، و آنان همواره به انجام وظايف خود در قبال  تقليدعنوان 

اما از جهت ديگر، ضرورتي در اين نيست كه مرجع . اند  آن پاي بند بوده
تواند بدون  جماعت صالحان را بشناسد بلكه مرجع مينيز همه افراد 

 .هاي كلي خود در قبال ايشان بپردازد  شناخت آنها به انجام مسئوليت

هاي بنيادي نظام جماعت صالح با   توان تفاوت با اين بيان به روشني مي
آنجا كه واليت در  ;ساير تشكيالت حزبي شناخته شده را دريافت

ي خود تشكيالت است نه براي شخص صالح تشكيالت حزبي معموالً برا
معيارهاي برتري افراد نسبت به يكديگر نيز، دايرمدار ميزان . و شايسته

بنابر اين، فعاليت احزاب  .هاي حزبي است نه معيارهاي واقعي فعاليت
براي جذب عموم افراد به حزب از طريق فعاليت رهبري در جهت برقرار 

.  ركت افراد مؤمن براي شناخت رهبرينه ح ،كردن رابطه با افراد است
همچنين در تشكيالت حزبي الزم است كه رهبري تمام افراد را بشناسد 

                                                         
 .2ح  32/  1 الكاىفكليىن، . 1
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 ىسرو در عوض گاه ممكن است افراد او را نشناخته هويتش حالت 
داشته باشد، اما در جماعت صالح برعكس اين جريان حاكم است و 

 .رهبر را كامال بشناسند ،افراد ةالزم است كه هم

جماعت  ةچنان كه مالحظه شد اگر تشكيالت حزبي را بيرون از داير
برعكس  ساختاري كامالً ،و در عرض آن فرض كنيم صالحان

خواهد داشت كه نظام مرجعيت و واليت  جماعت صالحانتشكيالت 
اما اگر تشكيالت حزبي را در  .اند  آن را بنا نهاده ^است و اهل بيت

توان  مي ،اي در داخل آن بدانيم  و مؤسسه جماعت صالحانچارچوب 
  .هاي اين تشكل قرار داد  آن را جزو زير مجموعه

 ارتباطچگونگی 

پس از مشخص كردن حدود و مضمون روابط ميان  ^اهل بيت ائمه
رهبري و امت، و تأكيد بر اهميت نقش رهبري ديني و اهميت امامت 

ن و واليت خود در ميان اقشار مختلف شيعه، و پس از اينكه اي
موضوع به وضوح در ذهن عموم اقشار جماعت جا گرفت، از راه 
تبيين و توضيح و مشخص نمودن شكل اين رابطه ميان خود و پيروان 

 .خود، شروع به سازماندهي اين پيروان كردند

دو شكل از ارتباط را مطرح كرده، هر دو را از اين باب  ^اهل بيت
باشند، به صورت   ميكه مكمل يكديگر بوده و هر دو با هم مطلوب 

 :موازي و متوازن مورد تأكيد قرار دادند

اولين شكل از ارتباط، اتصال مستقيم به خود اهل  :ـ ارتباط مستقيم1
و رهبري ديني از راه ديدار و زيارت شخص آن بزرگواران،  ^بيت



79  روابط داخلی و خارجی

ها و ارشادات ايشان   دريافت مستقيم مطالب از آنها و شنيدن راهنمايي
هاي مناسب  يا نامه نگاري و يا استفاده از فرصتبا تحمل رنج سفر 

 ^به ويژه كه اهل بيت، مانند حج، جهت ديدار با آن بزرگواران بود
هايي   در همين دوران بسيار مايل به اين شكل از ارتباط بودند و نامه

حاوي سفارشات ارشادي همگاني براي شيعيان و پيروان خود ارسال 
 .نمودند  مي

ايم كه بر اجراي همين روش و اتخاذ اين   يافتهروايات بسياري را 
شكل و اسلوب ارتباطي تصريح دارند، چه اينكه روايات ديگري نيز 

توان اشاراتي بر انجام اين شكل و   داريم كه از ال به الي مطالب آنها مي
 .و شيعيانشان و ميل شديد به آن يافت ^ارتباطي توسط اهل بيت يهرو

شود سفر حج با ديدار   ه از آنها استفاده ميروايات بسياري نقل شده ك
 :شود  تكميل مي ^ائمهو زيارت 

نقل كرده است  ×كليني با سند صحيح از حضرت امام محمد باقر
  : كه فرمود

ما أُإنمر النأنْ اس يأتوا هذاَأل هحفَ جارها ثُوا بِوفُطُيم يوا فَأتربيخوِنا بِواليهِتم و يرِعوا ض
لَعينا نصرمه1(.ت(  

ها بيايند و به دور آنها   اند به زيارت اين سنگ  مردم تنها به اين جهت فرمان يافته
طواف كنند كه پس از آن، نزد ما بيايند و ما را از واليت خود با خبر كرده، ياري 

 .خود را به ما عرضه بدارند
                                                         

 .1ح  549/  4 كاىفال كليىن،. 1
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   :نقل كرده كه فرمود ×جابر نيز از حضرت امام باقر

تالْ مامجِح 1(.اإلمامِ قاُءل(   

 .تكميل حج به ديدار امام است

  : و يحيي بن يسار نيز گفته است
به سفر حج مشرف شديم، آن حضرت  ×به همراه حضرت امام صادق

  : فرمودند

ار قرب نبيبيت اهللا و زو هحاج‘ هنيئاً لكم! دو شيعة آل حمم.  

! اي شيعيان آل محمد و ‘امبر خدااي زائران قبر پي اي حجاج بيت اهللا، 
 )2(.بر شما گوارا باد ]اين شرافت[

  : عرض كرد ×به حضرت امام صادقذريح محاربي 

دارم آن را   خداوند در كتاب خود مرا به كاري فرمان داده كه دوست مي
  .به انجام برسانم

  چه كاري؟ : آن حضرت فرمودند

   )3(}تفَثَهم و لْيوفُوا نذُورهمثُم لْيقْضوا {: خداوند فرموده است: گفتم

سپس بايد آلودگي خود {مراد از عبارت : آن حضرت در پاسخ فرمودند

                                                         
 .2ح  549/  4 كاىفالكليىن، . 1
 .3ح  549/  4 كاىفالكليىن، . 2
 .سپس بايد آلودگى خود را بزدايند و به نذرهاى خود وفا كنند. 3
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به  }و به نذرهاي خود وفا كنند{: ديدار امام است و عبارت }را بزدايند
  .معني انجام آن مناسك است

  :كند عرض مي ×به امام صادق ونيز عبداهللا بن سنان

ثُم لْيقْضوا تفَثَهم و لْيوفُوا {: فرمايد  داوند متعال كه ميقربانت شوم، كالم خ
  به چه معني است؟  )1(}نذُورهم

  : آن حضرت فرمودند

  . سبيل، گرفتن ناخن و كارهايي نظير آن ةچيدن موي اضاف

ذريح محاربي از شما نقل كرده است كه در تفسير اين آيه،  :عرض كردم
ام و قسمت دوم را به انجام مناسك تفسير قسمت اول را به ديدار ام

  : آن حضرت در پاسخ من فرمودند .ايد  كرده

ذريح راست گفته است، من نيز راست گفتم، چرا كه قرآن داراي ظاهري و 
باطني است، اما چه كسي قدرت تحمل چيزي را دارد كه ذريح توان تحمل 

 )2(!آن را دارد؟

  : فرمود نقل شده كه ×همچنين از حضرت امام صادق

إذا حأَ جحكُدلْفَ ميختم حجزِبِ هيارنَّنا، َألت ذلك من الْ مامِتجِّح .  

هر گاه يكي از شما حج به جاي آورد، بايد حج خود را با زيارت ما 
 )1(.شود  خاتمه دهد كه اين باعث كامل شدن حج او مي

                                                         
 .مهان. 1
 .549/  4 كاىفالكليىن، . 2
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ميت زيارت عالوه بر اينها روايات بسياري وجود دارد كه بر اه
 .كند  چه در زمان حيات و چه پس از رحلت ايشان تأكيد مي ^أئمه

  : كه فرمود شدهنقل  ‘از پيامبر اكرم

اي علي، هركس مرا در زمان حيات يا پس از مرگم زيارت كند، و 
هركس تو را در زمان حيات يا پس از مرگت زيارت كند، و هر كس دو 

شان زيارت كند، من ضمانت پسر تو را در زمان حيات يا پس از مرگ
هاي روز قيامت نجات دهم تا اينكه   ها و ترس  كنم كه او را از سختي  مي

 )2(.خود جاي دهم ةاو را در بهشت در درج

در  ^أئمهكند كه   و چنين است رواياتي كه بر اين نكته تأكيد مي
 :اند  انتظار ديدار شيعيان و محبان خود بوده

شنيدم كه  ×ز حضرت امام صادقا: گويد علي بن عبدالعزيز مي
  : فرمود  مي

هاي شما و ديدار و زيارت شما را   به خدا سوگند، كه من بوي شما، روح
و من بر دين خدا و فرشتگان او هستم، پس شما هم با  .دارم  دوست مي

من در مدينه مانند مويي هستم تنها و  .كنيدام پرهيزگاري در اين امر ياري 
از شما شيعيانم را مالقات كنم و با ديدن او آرامش قرار، تا اينكه يكي   بي
 )3( .بيابم

                                                         
 .1ح  221ب  459 /علل الشرايعصدوق، . 1
 .16ح  257/  10 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
 .510ح  264/  1 احملاسنبرقى، . 3
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دهد تا در هنگام شك و حيرت يا   همچنين رواياتي كه شيعيان را فرمان مي
به زمان رجوع دست نگه داشته و تا  ^أئمهاز منقول  يثاختالف در احاد

 .همين شيوه است ةمنتظر بمانند، تأكيد كنند ^أئمه

  : چنين آمده است عمر بن حنظله ةمقبولروف به در پايان روايت مع

يعني اگر هيچ يك از موارد ترجيح يكي از دو حديث متعارض (اگر چنين شد 
و احتياط [اين امر را واگذار ) بر ديگري يافت نشد و امر كامالً مشتبه گرديد

تا امام خود را مالقات نمايي، چرا كه توقف و دست نگه داشتن در  ]پيشه كن
 )1( .بهتر از افتادن در وادي هالكت است ،شبهات

اين شكل و روش، ويژگي منحصر به فرد نظامي است كه اهل 
اين نظام  ةوضع نمودند، و جدا كنندجماعت صالحان براي  ^بيت

هاي مخفي است كه اصوالً   از تشكيالت حزبي، نظامي يا سازمان
يت ديني رهبري سياسي و مرجع مبتني بر سلسله مراتب بوده و معموالً

در آنها به صورت مخفي و در پشت نماي ظاهري تشكيالت و درها و 
در اين نظام تا حدي كه شرايط امنيتي يا اما  .ها پنهان است  پرده

هاي استثنايي مانند زندان، محاصره   امكانات فعلي اجازه دهد و حالت
كافي باز،  ةو غيبت موجود نباشد، ديدار و تماس مستقيم و به انداز

 .و ضروري است الزم

ومين شكل ارتباط، تعيين وكيالن و افراد مورد اعتماد د :ـ نظام وكال2
در آن  ^در مناطق مختلفي بود كه تعدادي از پيروان اهل بيت ^أئمه

                                                         
 .1ح  76/  18 وسائل الشيعة ،ىحر عامل. 1
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اين دسته از پيروان خود را به اين افراد  ^أئمه .كردند  مناطق زندگي مي
ي كه پيروان اهل مناطقگسترة دادند، به ويژه پس از اينكه   ارجاع مي

 .اند رو به افزايش نهاده بود  زيسته  در آن مي ^بيت

هاي متفاوتي را به عهده داشتند، مانند بيان احكام   اين وكيالن، نقش
ها، ارشادات   هاي سياسي و اجتماعي، راهنمايي  گيري  شرعي، بيان موضع

ها يا تصدي بعضي از   هاي اخالقي، حل و فصل دعاوي و نزاع  و نصيحت
ايي كه مربوط به امام است، مثل سرپرستي اوقاف و محجورين كه كاره

و بعضي  بينيم بعضي از آنها اجماالً  آنجا كه مي ،بدون سرپرست هستند
 .اند  پرداخته  ديگر به صورت تخصصي به اين امور مي

 ةآيد كه اين تشكيالت به صورت محدود در زمان هم  از تاريخ چنين بر مي
مردان  ةبه وسيل ×اما در زمان امام صادقوجود داشته است،  ^أئمه

چنان كه در بخش اول در   ـ ×كه امام صادقآشكار شد اي   شناخته شده
هاي مختلف فقهي و غيره انتخاب   ـ براي فعاليت  مبحث افتا بدان اشاره كرديم

اين مطلب  .توسعه پيدا كرد ×كرد و در زمان حضرت امام موسي كاظم  مي
ت كه پيدايش مذهب واقفيه در اثر طمع بعضي از توان از آنجا درياف  را مي

 )1(.ايجاد شد ،همين وكيالن به اموالي كه در نزد آنها بود

                                                         
واقفيه كساىن هستند كه بر امامت حضرت موسى بن جعفر توقف كرده و منكر امامت . 1

البته ممكن است كه بعضى هم عنوان واقفه را به كساىن كه . هستند ^پس از ايشانأئمه
اين نام به صورت مطلق داللت بر اند اطالق كنند، اما ذكر  توقف منوده ^أئمهبر ساير 

 .اند توقف كرده ×مهان كساىن دارد كه بر امام كاظم
 :در اين رابطه، اسباىب چند دخيل بوده است كه به بعضى از آا اشاره مى كنيم
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نظام وكال يكي از نهادهاي ثابت در زمان  ×پس از امام كاظم
به نحوي كه اين ويژگي، معرف بعضي از  ،و پس از آن بود ^أئمه

صلي خود را پيدا افراد بود تا اينكه در زمان غيبت صغري ساختار ا
متحمل  )1()چهار نايب خاص صاحب الزمان(اربعه  نوابآنجا كه  ;كرد

                                                         
طبيعتاً  ×آنان با امام بطة هاىي كه بعضى از وكيالن كه راطمع به اموال و داراىي - الف 

خصوصاً كه در زمان امام كاظم; آورى كرده بودند مجع ،ى بوده استقدرى سر×  -
مخس به  -   چنانكه در مبحث نظام اقتصادى مجاعت صاحل به آن اشاره خواهيم كرد 

 .اى از سوى شيعيان پرداخت مى شد  صورت گسترده

و حتوالت سياسى در دولت عباسى تا  ×امام كاظم ةفعاليت سياسى فراگري و گسترد - ب 
، بسيارى از افراد مجاعت صاحل را بر آن داشته بود تا معتقد شوند كه زمان هارون الرشيد

قيام مى كند و منتظر و چشم ) اصالح جهان(حضرت امام كاظم مهان امامى است كه به امر 
به مهني دليل است كه وقىت كه آن حضرت در زندان به صورت  .اى بودند  به راه چنني واقعه

 .مناسىب براى اين ادعا وجود داشت هند، زميناى به شهادت رسيد  مرموز و پيچيده
نيز در ابتداى زمان امامت، پسرى كه جانشني  ÷حضرت امام على بن موسى الرضا - ج 

امامان اين بود كه بايد لزوماً داراى پسرى باشند تا  ةايشان باشد نداشتند، و تفكر شيعه در بار
مدعيان توقف  .دوازدهم متصل مباندآنان تا امام  سلسلةجانشني آنان شود، و بدين ترتيب 

از اين نكته براى پيش برد اهداف خود سوء استفاده كردند تا  ÷امامت در موسى بن جعفر
خصوصاً كه والدت  ،بازگردانند ÷منصب امامت را از حضرت امام على بن موسى الرضا

آن پس از گذشت مدتى نسبتاً طوالىن از امامت  ×فرزند آن حضرت، يعىن حضرت جواد
هاى آن حضرت به خصوص پس از   اينجاست كه مى بينيم فعاليت .حضرت اتفاق افتاد

ت تقريباً موفق اى پيش رفت كه آن حضر  به گونه ×والدت فرزندش حضرت امام جواد
 .واقفيه شدند قةبه نابود كردن فر

عثمان بن سعيد عمرى، پسرش ابو جعفر حممد بن : چهار نايب خاص عبارت بودند از. 1
 .ان بن سعيد، ابوالقاسم حسني بن روح نوخبىت و ابواحلسن على بن حممد مسرىعثم
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شدند و آن نيابت عام از  ^أئمهمسئوليتي بيشتر از وكالت از جانب 
 .ـ در دوران غيبت صغري بود اهللا فرجه عجل امام حجت منتظر ـ

صوم، آيد كه در وكالت از امام مع  از بررسي شخصيت نواب اربعه بر مي
عال، قدرت تحمل اوثاقت يعني راستگويي در حد  ،عنصر اساسي

باشد بدون در نظر گرفتن اينكه آيا از   مسئوليت و پايداري در راه آن مي
چرا كه در زمان  ;اول باشند يا نه ةلحاظ علمي يا اجتماعي در درج

شدند كه در آن زمان   نواب اربعه بسيار كسان در ميان شيعه يافت مي
از  ةهمتا شناخته شده بودند و آثار باقي ماند و دانش بيدر فضل 

محمد بن يعقوب شيخ ايشان نيز گواه صادقي بر اين مدعاست، مثل 
ان مذهب در ابتداي قرن سوم هجري به شمار رگاحياكه از  كليني

يا بعضي ديگر از اشخاصي كه از لحاظ وثاقت در حدي  ؛رود  مي
رفت كه اين وكالت   تي انتظار مينزديك به سطح نواب اربعه بودند و ح

ها در شخص   اين احوال، چون اين ويژگية به آنها برسد، اما با هم
 .شد، او براي اين كار انتخاب شد  ديگري بيشتر يافت مي

خود از علي بن بالل بن  غيبتروايتي كه شيخ طوسي در كتاب 
مهلّبي نقل كرده است بر همين موضوع داللت دارد، متن  ةمعاوي
 :ت چنين استرواي

  : مهلبي گويد ةعلي بن بالل بن معاوي

اي براي ابوجعفر محمد بن   ما شك نداشتيم كه اگر حادثه: اند  مشايخ ما گفته
 متيلا رسد، كسي جز جعفر بن احمد بن عثمان عمري پيش بيايد يا مرگش فر

. گيرد، زيرا او بسيار به محمد بن عثمان نزديك بودنمي يا پدرش جاي وي را 
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برد، حتي خبر رسيده بود كه   اكثر اوقات، در منزل محمد بن عثمان به سر مي او
خورد   سببي كه برايش پيش آمده، غذايي نمي ةاو در آخر عمر خود به واسط

اصحاب . و پدرش تهيه شده باشد يلمتجعفر بن احمد بن  ةمگر اينكه در خان
ر بن احمد نخواهد اي پيش بيايد وصيت جز به جعف  ما شك نداشتند، اگر حادثه

بود كه با محمد بن عثمان خصوصيت داشت، اما وقتي اين مسئله اتفاق افتاد و 
آنان  .ابوالقاسم حسين بن روح انتخاب شد همه تسليم شدند و انكار نكردند

چنان كه با محمد بن عثمان و در كنار او بودند، با حسين بن روح و در خدمت 
هم همان گونه كه در خدمت محمد  &يلتمجعفر بن احمد بن  .او نيز بودند

 &بود تا هنگام مرگ، در خدمت حسين بن روح &بن عثمان عمري
  )1(.درآمد

 )2( روابط داخلی مجاعت صاحلان] 2[

 دوم ةاز درج جماعت صالحانداخلي در مبحث روابط، تنظيم روابط 
سعي وافري در  ×ست كه اهل بيتاز همين رو. اهميت برخوردار است

هاي اين نظام بر قواعد ثابت و روشن، بيان مسئوليت   كردن پايهاستوار 
 .اين روابط و طبيعت و شكل و آثار و نتايج مترتب بر آن، به خرج دادند

                                                         
، اين 52/  4شرح حال حسني بن روح، معجم رجال احلديث  223 /الغيبةطوسى، . 1

حديث عالوه بر اينكه بر حقيقت ذكر شده در منت اشاره دارد، بر سطح عاىل اخالص و 
 .اللت مى منايدتقواى جعفر بن امحد بن متيل و پدرش نيز د

ترى در باره نظام روابط ميان مسلمانان و مؤمنان   در قسمت ششم از مهني كتاب، حبث مفصل  .2
در آجنا به خطوط  ،ها، قواعد، ضوابط، قوانني و جزئيات روبناىي آن ارائه كرده  در سطح پايه

 .كلى اين نظام اشاره خواهيم كرد
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روابط داخلي يكي از ابعاد مهم در چارچوب تشكيالتي هر  ةمسئل
چرا كه از  ؛رود  جماعت و بطور كلي تشكيالت جامعه به شمار مي

، لوازم، نتايج، آثار و ها  ين روابط و مسئوليتطريق شناخت طبيعت ا
بخشيده،  استحكامجماعت صالح اركان توان به  ست كه ميشكل آنها

هايي روشن، قدرت استمرار و بقا، رويارويي با   و بر اساس زيرساخت
 .شرايط مختلف و سازگاري با آنها را به آن اعطا نمود

قوق و شكل اين محتوا و ح ^بينيم كه اهل بيت در اين راستا مي
 :اند  روابط را در نكات ذيل بيان كرده

 محتواي روابط) 1(

را ايمان به خداوند محتواي روابط ميان افراد جماعت صالحان  ^اهل بيت
اند، كه اين   تعيين كرده ^متعال و رسالت الهي و التزام به واليت اهل بيت

  : دتوان آن را تصور كر  اي است كه ميان دو مؤمن مي  همان رابطه

  }الْمؤمنونَ و الْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضو{

 .و مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند 

اي كه در اينجا مطرح است اين است كه اين ايمان بايد ايماني كامل   اما نكته
ساير طوايف مسلمانان وجه تمايز جماعت صالحان از  ،باشد، و همين نكته

ـ از راه اعتقاد به   هم اشاره كرديم چنان كه قبالً  يمان ـكامل شدن ازيرا  ؛است
 .پذير است  امكان ^واليت اهل بيت

چه اينكه محتواي اين رابطه تنها التزام و اعتقاد قلبي صرف نيست، 
بلكه به درك و احساسات وجداني در روان انسان نيز امتداد پيدا 
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ادران مؤمن به خود آنجا كه رنگ مهرورزي و عشق به بر ;كند مي
گيرد كه در واقع همان عشق به خداوند متعال است و در عين حال  مي

 .محبت به ديگران نيز هست

  : فرموده است ×امام صادق

مأَ نحب أَ هللا وبغض أَ هللا وهللا فَ ىطعهكَ ومكَ نلَم إميان1(.ه(  

ش نسبت ا ش با ديگران و دهش و بخشندگيا هركس دوستي و دشمني 
به آنان تنها براي رضاي خداوند متعال باشد، از جمله كساني است كه 

 .ايمانشان كامل شده است

  : فرموده است ×و نيز امام صادق

ترين دستاويزهاي ايمان، اين است كه تنها براي جلب رضايت   از مطمئن
خدا دوست بداري، دشمن بداري سخاوت و بخشندگي كني يا امساك 

 )2(.پيشه نمايي

اين محبت تنها يك احساس عاطفي صرف نيست، بلكه يكي از 
دستورات ديني است كه انسان براي رسيدن به خداوند متعال آن را 

ترين دستاويز اين ايمان و موجب كامل شدن آن  پذيرفته و محكم
 .است

                                                         

 .1ح  431/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .2ح  431/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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بلكه حتي در حديث صحيح آمده است كه ايمان و دين چيزي جز 
  : گويد يل بن يسار ميفض .نيست مودتو  حمبتهمين 

يا اباعبداهللا، آيا دوستي و دشمني هم : پرسيدم ×از حضرت امام صادق
  از اجزاي ايمان است؟ 

  : ايشان در پاسخ فرمودند

آيا ايمان چيزي جز دوستي و دشمني  و هل اإلميان إالّ احلب و البغض؟
  است؟ 

  : سپس اين آيه شريف را تالوت فرمودند

} كُمإِلَي ببح و وقالْفُس و الْكُفْر كُمإِلَي هكَر و يف قُلُوبِكُم هنيز اْإلميانَ و
  )1(}الْعصيانَ أُولئك هم الراشدون

  : اند به زياد فرموده ×در حديث صحيح ديگري حضرت امام محمد باقر

است؟ آيا  يچيز ديگر يو دشمن يزياد، آيا دين جز دوست يا بر تو يوا
اگر خدا را دوست داريد، از من {: كه فرمايد يا  خدا را نشنيده سخن

  ؟ }پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد

                                                         
مشا بياراست و ى گردانيد و آن را در دل ها داشتىن  مشا دوستى ليكن خدا اميان را برا( .1

 ]اند كه چنني[آنان . را در نظرتان ناخوشايند ساختى و سركشى كفر و پليدكار
 .930ح  4ـ  9/  1 احملاسنبرقى، ) يافتگانند ره
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ليكن {: اي كه فرمايد  نشنيده ‘حممدآيا سخن خدا را با پيامبرش حضرت 
هاي شما  داشتني گردانيد و آن را در دل  خدا ايمان را براي شما دوست

  ؟ }اراستبي

  )1(.هر كس را كه به سوي آنان كوچ كرده دوست دارند :و فرمود

بنابر اين، چنين دوستي بر اساس ايمان به خدا و رسول و اهل 
 .و دوستي و محبت آنان، پايه ريزي شده است ^بيت

 حقوق روابط) 2(

اين نوع از روابط، در ميان مؤمنان خصوصاً و مسلمانان عموماً 
ها و وظايف متقابل  ها، پاي بندي حقوق، مسئوليت روابطي مبتني بر

 :باشند اين حقوق به صورت اجمال بدين شرح مي .است

از  ×از پدرش امام باقر ×حممداز حضرت جعفر بن  :همياري
  : ش نقل شده است كه فرمودا پدران گرامي

ش نشتابد، ا هركس فرياد دادخواهي مسلماني را بشنود و به ياري
 .مسلمان نيست

هاي  آنجا كه بر هر مسلماني واجب است، زشتي :شتيباني اجتماعيپ
برادر ايماني خود را بپوشاند، از گرسنگي او جلوگيري كرده، در زمان 

تفصيل  .حيات يا پس از مرگش در ياري رساندن به او كوتاهي نكند
 .خواهد آمدجماعت صالحالن اين بحث در بخش نظام اقتصادي 

                                                         
 .931ح  409/  1 احملاسنبرقى،  .1
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  : فرمايد مي ×امام باقر

مسلماني را سرپرستي كنم، از گرسنگي سيرشان نموده،  ةاگر خانواد
برهنگي آنان را پوشانيده و از ريختن آبروي آنها در اثر ابراز نياز به مردم 

تر است از اينكه هفتاد نوبت، حج به   جلوگيري نمايم، برايم بسيار محبوب
 )1(.جاي آورم

هي از ياران و وارد شد، گرو  ×سدير صيرفي بر حضرت امام صادق
به سدير   ×اصحاب آن حضرت نيز در نزد ايشان بودند، امام صادق

  : فرمود

آنها با خداوند مربوط  ةاي سدير، مادام كه شيعيان ما در آنچه به رابط
شود به خوبي نظر كرده، در ارتباط با پيشوايانشان از خود حسن نيت  مي

عفا را با عطوفت به خرج دهند، به برادران ديني خود نيكي كرده، ض
بنوازند و به نيازمندان از مال خود تصدق نمايند، همواره مورد عنايت، 

  . محفوظ، پوشيده و در امان خواهند بود

دهيم، بلكه شما را به ورع، به   ما هرگز كسي را به ستمگري و جور فرمان نمي
تان خدا كه دوس ;دهيم  ورع، به ورع و به همياري، همياري با برادرانتان فرمان مي

 )2( .اند  ، همواره كم تعداد و مستضعف بوده×از زمان خلقت حضرت آدم

اجتماعي مانند اينكه بر هر مؤمني واجب است  ةچنين است روابط ويژ
كه در بحث نظام روابط  در غيبت برادر ديني خود، او را حفظ كند ـ

                                                         
 .1ح  2ب  260 -  259/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .492ح  258/  1 احملاسنبرقى،  .2
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اين  ةـ روايت ذيل از رواياتي است كه به هم به آن خواهيم پرداخت
 :ائل اشاره داردمس

  : فرمود ×حضرت امام صادق

حق مسلمان بر مسلمان ديگر اين است كه سير نباشد و برادرش گرسنه، 
 .سيراب نباشد و برادرش تشنه، و پوشيده نباشد و برادرش برهنه

  : و فرمود

هنگام نياز از او  .پسندي براي برادر ديني خود بپسند آنچه براي خود مي
هيچگاه ياري كردنش را  .گام نيازش او را ياري كنياري بخواه و در هن

همواره  .به تأخير نيانداز، او نيز نبايد در ياري رساندن به تو تعلل ورزد
  .پشتيبان او باش كه او نيز پشتيبان تو است

هنگامي كه برادرت از نزد تو غايب گرديد در پشت سر نيز از او حفاظت 
كن، و چون به نزد تو بازگشت با وي ديدار كن و او را احترام كرده، بزرگش 

  .دار كه او از تو و تو از اويي

اي تركش   اگر برادر ديني تو به دليلي توبيخت كرد تا دلش را به دست نياورده
يد خدا را شكر كن، و اگر به سختي مبتال گرديد به اگر خيري به او رس .نكن

  .اي گرفتار آمد به او كمك كن  ياريش بشتاب، و اگر در دام دسيسه

واليت ميان  ةرابط) يعني از تو بيزارم(اُف : اگر مردي به برادر خود بگويد
قطعاً يكي از  ؛تو دشمن من هستي: شود، و اگر به او بگويد آنها قطع مي
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ه است، و اگر اتهامي به برادر ديني خود وارد نمايد، ايمان آن دو كافر شد
 )1(.گردد شود همان طور كه نمك در آب حل مي در دل او ذوب مي

   شکل روابط) 3(

اجتماعي، روابط بايد از لحاظ شكلي نيز داراي  ،هاي سياسي  در فعاليت
 ^بينيم اهل بيت  به همين دليل مي. ساختار مشخص و معيني باشد

اند كه همان   طبيعي معيني را براي اين روابط مطرح كردهساختار 
آن بزرگواران از پيروان  .استجماعت اجتماعات خاص در ميان افراد 

خواستند در ميان مؤمنان ديدارها و گردهمايي را برگزار كنند كه   خود مي
و مسائل صالحان در آنها به شئون مختلف عمومي و خصوصي جامعة 

 .تماعي آن پرداخته شودعقيدتي، فرهنگي و اج

  : به محمد بن علي بن الحسين فرمودند ×امام صادق
  گوييد؟  نشينيد و حديث مي آيا دور هم مي

   .آري: وي گفت

  : فرمود

، دارد من اين مجالس را دوست دارم، هركه امر ما را زنده نگاه مي
هر كه ما را ياد كند و به اندازه بال مگسي اشك  .كند خدواند رحتمش

آمرزد حتي اگر گناهان او بيشتر   گناهانش را مي ةج شود، خداوند همخار
 )2(.هاي روي آب دريا باشد از كف
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  : به ميسر فرمودند ×ونيز امام باقر
آيا در كنار هم خلوت كرده با هم حديث گفته و در باره هرچه بخواهيد 

  پردازيد؟   به بحث مي

ده و با يكديگر ما با هم خلوت كر ،به خدا سوگند چنين است: گفتم
  . گوييم  حديث گفته و آنچه بخواهيم مي

دارم كه در بعضي از   به خدا سوگند بسيار دوست مي: آن حضرت فرمودند
 )1(.اين مجالس با شما همراه باشم

  : به خيثمه فرمود ×و امام باقر

سالم مرا به اهل واليت ما برسان و آنها را به پرهيز از خداوند بزرگ 
يه كن كه اغنياي آنان به وضع فقرايشان رسيدگي سفارش كن، و توص

كرده، قدرتمندان دست ضعيفان را گرفته و زندگان به تشييع جنازه 
هاي يكديگر رفته و باهم   مردگانشان بروند، و سفارش كن كه به خانه

  . باشد  ديدار كنند كه ديدار ميان آنها سبب زنده شدن امر ما مي

ه امر ما را زنده نگاه دارد مورد رحمت اي را ك  خداوند بنده: سپس فرمود
 )2( .خود قرار دهد

شنيدم كه به اصحاب  ×از امام صادق: گويد شعيب عقرقوفي مي
  : كردند خود چنين سفارش مي
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اتا اَهللاقو كُ وونوا إخةًو برةًر متحابيف اِهللا نيم ،واصلني متراحمنيت ،زاوا رو
و القُتوا و ذاكَتوا أَرمرأَ نا وحيو1(.ه(  

تقواي الهي را پيشه خود سازيد، و در راه خدا با يكديگر چون برادراني 
برادراني كه يكديگر را دوست بدارند و همواره با هم در ارتباط  ;نيكوكار باشيد

  .امر ما مذاكره كرده، آن را زنده نگاه داريد ةباشند، با هم ديدار كنيد و در بار

اين مطلب، بايد اين نكته را مورد مالحظه قرار دهيم كه اين پس از 
اي رو  ـ به شكل گسترده چنان كه در بحث پيشين گذشت اجتماعات ـ

اي فرهنگي شده و  به پيشرفت نهاد كه رفته رفته تبديل به مؤسسه
چنان كه در مباحث مربوط به شعائر نيز خواهد آمد، مبدل به شعائر 

 .معيني گرديد

با دیگر  مجاعت يط خارجرواب] 3[
 ها  گروه

يكي از مسائل مهم در باب روابط، تشخيص نوع و طبيعت روابط ميان 
آن  ةهاي خارج از داير افراد يك جمعيت با ساير جماعات و گروه

آنان  ةتوان به رابط مي صالحاندر رابطه با جماعت  مثالً ؛تشكل است
دشمنان پيروان ، ^با عموم مردم مسلمان، نواصب، دشمنان اهل بيت

، يا حاكمان ستمگر، دشمنان اسالم مانند مشركان، كفار ^اهل بيت
، نوع ^اهل بيت. اشاره كرد ...اهل كتاب اعم از حربي و ذمي و
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ها و دستجات را براي پيروان خود  رابطه با هركدام از اين گروه
 .اند مشخص و معين كرده

جماعت كه بوده، اين است  ^آنچه مطلوب و مورد نظر اهل بيت
با عموم مسلمانان همزيستي داشته، در امور مشتركي كه به صالحان 

شود، يا در بيزاري  اسالمي مربوط مي ةمصالح كلي امت اسالم و عقيد
با آنان  ^جستن و دشمني با دشمنان خدا و اسالم و اهل بيت

 .همدست و همداستان گردند

ني آنان و خودداري ، برحذر بودن از شر و دشمرويهالبته در كنار اين 
هاي حاد با آنها نيز مطلوب اهل  كردن از دخالت در رويارويي

به اين  جماعت صالحانكه در مبحث نظام امنيتي (بوده است  ^بيت
 ).بحث نيز خواهيم پرداخت

قطع رابطه با حاكمان ستمگر و عدم كمك به  ةو چنين است مسئل
عت و اهل شر، بلكه آنان، همچنين قطع ارتباط با مردمان بد، اهل بد

ها  دستور مقاومت و جهاد در برابر آنان نيز در بعضي از شرايط و زمان
 .داده شده است

بر  ^بينيم كه اهل بيت اما در سطح ارتباط با عموم مسلمانان مي
آميز، بلكه گشودن باب روابط و استوار  اصل همزيستي مسالمت

  .اند كردههايي مستحكم، تأكيد  ساختن اين روابط بر شالوده



98  3در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                 

سزاوار است كه : عرض كرد ×به حضرت امام صادقبن وهب  معاوية
در ارتباط با قوم و قبيله يا دوستان و معاشران خود از ميان مردم چگونه 

  رفتاري داشته باشيم؟ 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

امانت آنان را به آنان بازگردانيد، براي اداي شهادت به نفع يا ضرر آنها 
 ةكم حاضر شويد، بيمارانشان را عيادت كرده و در تشييع جنازدر محا

 )1(.آنان حضور يابيد

شنيدم كه  ×از حضرت امام صادق گويد و عبداهللا بن سنان مي
  : فرمود

كنم كه مردم را بر  كنم، و سفارش مي  شما را به تقواي الهي توصيه مي
ال در خود مسلط نگردانيد كه خوار و ذليل خواهيد شد، خداوند متع

   }خوش سخن بگوييد] به زبان[و با مردم {: فرمايد كتاب خود مي

  : سپس فرمود

ايشان شركت كنيد، و براي اداي  ةبيمارانشان را عيادت كنيد، در تشييع جناز
شهادت به نفع يا ضرر آنان در محاكم حضور يابيد، با آنان در مساجدشان 

وت ميان شما و ديگران نماز بخوانيد تا اين كارها موجب آشكار شدن تفا
 )2(.رعايت اين اصول، از ديگران بازشناخته شويد ةباشد و به واسط
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  : به معاويه بن عمار فرمود ×امام صادق

سن معاشرت با مردم عادت بده، زبانت را نگاه دار، نفس خود را به ح
ت را به كمترين حد برسان، عفو و ا خشم خود را فرو ببر، بيهودگي

 )1(.ن خود ريشه دار كرده، جانت را سخاوتمند بداربخششت را در جا

رابطه با پيشوايان جور و ياوران آنها، بر عدم  ةاما در روايات، در بار
از رابطه داشتن شيعيان با آنها و بلكه لزوم قطع رابطه و  ^ائمهرضايت 

 .مبارزه با آنان در صورت رسيدن به حد باالي ظلم، تأكيد شده است

  : فرموده است ×حضرت امام صادق

او و آن كس كه به اين كار راضي باشد، هر سه در  ةستمگر و كمك كنند
 )2(.اين ظلم سهيم و شريك هستند

  : فرموده ×و نيز امام صادق

هر كس ستمِ ستمگري را توجيه كند، خداوند كسي را بر او مسلط خواهد 
عايش نمود كه او را مورد ستم قرار دهد، در اين هنگام اگر دعا كند د
 )3(.مستجاب نشود، و خداوند از اين ستمديدگي او را اجر و پاداشي ندهد

  : روايت شده است كه فرمود ×و باز از همان شخص، از امام صادق
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ستمگران و ياران : منادي فرياد خواهد كرد كه ،چون روز قيامت فرا رسد
ني كه براي اند كجايند؟ حتي كسا  ستمگران و آنان كه خود را شبيه به آنان كرده

پس آنگاه آنان . اي به دواتي گذاشته باشند  ستمگران نوك قلمي تيز كرده يا ليقه
 )1(.اندازند  را با هم در تابوتي از آهن جمع كرده و در آتش دوزخ مي

كه از روي عناد يا  ^روابط ناصبيان و دشمنان اهل بيت ةو در بار
فرمان به بيزاري  ^كنند، اهل بيت ناداني با آن بزرگواران دشمني مي

قلبي از آنان داده، اما براي دور ماندن از شر آنها و رهايي از اذيت و 
 .اند آزارشان، دستور به مدارا در روابط ظاهري با آنها داده

از اهل  تقيهرواياتي كه در موضوع  ةتوان از مطالع اين مسئله را مي
جماعت نظام امنيتي ( بعدو در مبحث  وارد شده است ـ^بيت

در اينجا فقط به دو  .ـ دريافت  نيز به آنها اشاره خواهيم كرد) صالحان
 :كنيم مورد از اين روايات اشاره مي

  : به ابن مسكان فرمودند ×امام صادق: روايت اول

را ناسزا گويد،  ×پندارم كه اگر كسي در برابرت علي  تو را چنين مي
  .ن كار را خواهي كردجوي، حتماً اياگر بتواني بيني او را با دندان خود ب

آري به خدا سوگند كه چنين است و من و خاندانم همه : عرضه داشتم
   .ايم  همين گونه

  : آن حضرت فرمودند
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شنوم كسي  آيد كه مي اين كار را نكن، به خدا سوگند بسيار پيش مي
هاي  گويد، و ميان من و او تنها ستوني از ستون را ناسزا مي ×علي

شوم تا مرا نبيند و  ر پشت آن ستون مخفي ميمسجد فاصله است، من د
كنم به او سالم كرده و با  شود و از كنارش عبور مي چون نمازم تمام مي

 )1(.دهم او دست مي

  : فرمودند ×امام صادق :روايت دوم

دشمنان مصون  ةدين خود را نگاه داريد و آن را با تقيه كردن از صدم
. ، ايماني برايش نخواهد ماندبداريد كه هر كس به اصل تقيه عمل نكند

و  ،همانا كه شما در ميان مردم مانند زنبور عسل در ميان پرندگان هستيد
دانستند چه چيزي در شكم زنبور عسل  همان طور كه اگر پرندگان مي

كردند، مردم نيز اگر بدانند  است آنها را خورده و نسلش را منقرض مي
باشيد، با نيش  ما مي ةو شيع شما دوستي ما اهل بيت را در سينه داريد

خوردند و در آشكار و نهان به تضعيف شما  زبان خود شما را مي
خداوند هر كدام از بندگان خود را از ميان شما كه بر  .پرداختند مي

  )2(.رحمت كند ،واليت ما استوار باشد

اما در سطح روابط با اهل بدعت، فاسقان و امثال اين افراد كه در ميان  
ه اين اوصاف شناخته شده هستند، نيز تأكيد بر قطع رابطه و مردم ب
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وارد شده است حكم  ^مقاومت در برابر آنان از جانب اهل بيت
 .مشركان و كافران حربي از اهل كتاب نيز همين است

  : فرمود ’حضرت علي بن الحسين زين العابدين

سقان برحذر از معاشرت با گناهكاران، ياري به ستمگران، و نزديك شدن به فا
 )1(.وجود آنها دوري نماييد ةآنان پرهيز نموده و از محدود ةباشيد، از فتن

  : نيز فرمود ×و امام صادق

هنگامي كه اهل بدعت و شك را مالقات : فرموده است ‘پيامبر اكرم
كرديد آشكارا از آنان بيزاري بجوييد، بسيار آنان را دشنام دهيد و به بدگويي 

زيد و چنان غافلگيرشان نماييد كه طمع خرابكاري در جهان آنها بپردا ةدر بار
هاي آنان را   مردم از آنان بر حذر گشته و بدعت ،اسالم را در سر نپرورانند

بدين ترتيب خداوند متعال نيز در قبال اين عمل براي شما حسنه . فرانگيرند
 )2(.افزايد  منظور نموده، به درجات شما در آخرت مي

اي تعيين نوع رابطه با كافران حربي نيز مؤمنان در راست ^اهل بيت
را به رفتن به مرزهاي مملكت اسالم براي مرزباني و جهاد با مشركان 

 .كردند محارب و جلوگيري از نفوذ آنان به كشور تشويق مي

  : اند فرموده ’امام باقر و امام صادق
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ني حد اقل مرزباني سه روز و حد اكثر آن، چهل روز است و چون مرزبا
 )1(.شود مؤمني از چهل روز بيشتر شد، جهاد محسوب مي

گيري  اين احوال، و با وجود چنين موضع ةبا هم ^البته اهل بيت
دادند كه در هنگام ضرورت، از  باز به پيروان خود اين فرصت را مي

مثالً در مواردي كه شيعيان از سوي  ;وجود مشركان استفاده كنند
رفتند، از مناطق تحت نفوذ كفار به گ حكومت مورد تعقيب قرار مي

زيرا مناطق نفوذ اين كفار براي شيعيان  ;عنوان پناهگاه استفاده نمايند
شد، اما   امن بوده و كسي در آن مناطق متعرض آنان نمي ^اهل بيت

 .امنيت نداشت ^بالد مسلمانان براي پيروان اهل بيت

  : گويد سمندي مي محاد

من به بالد : عرض كردم ×ادقبه حضرت امام جعفر بن محمد ص
اگر در اين : گويند  شوم و بعضي از دوستان ما به من مي  شرك داخل مي

  ! حالت مرگ تو در ميان كافران فرا رسد با آنها محشور خواهي شد

  : در پاسخ حماد فرمودند ×امام صادق

آوري و آن را   آيا وقتي كه آنجا هستي، امر ما را به ياد مي ،اي حماد
  كني؟   تبليغ مي

   .آري: عرض كردم

   :فرمود
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تواني امر ما را ياد كرده و ديگران را   آيا وقتي در بالد اسالم هستي مي
  به آن فراخواني؟ 

   .خير: عرض كردم

   :فرمود

در اين صورت اگر مرگ تو در ميان آن كافران فرا رسد، در هنگام مرگ 
اپيشت در به تنهايي به صورت يك امت محشور خواهي شد و نور تو پيش

 )1(.حركت خواهد بود

كه در پناه حكومت اسالم هستند، بر  هذمرابطه با اهل  ةدر بار ^اما اهل بيت
 .اند  ، رحمت و عدل اسالمي تأكيد كردهمودت، حمبترفتار آميخته با 

 ×پيرمردي نابينا كه مشغول گدايي بود از كنار حضرت امير المؤمنين
  اي است؟   صحنهاين چه : گذشت، آن حضرت پرسيدند

  . مردي نصراني است! اي امير مؤمنان : گفتند

  : فرمودند ×امير المؤمنين

تا وقتي كه كه نيرو و توان داشت، از وي كار كشيديد و حال كه پير و 
كنيد؟  ناتوان شده است رهايش كرده و حتي مخارجش را تأمين نمي

 )2(.خرجش را از بيت المال بدهيد

                                                         
 .6ح  76/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .1ح   49/  11 وسائل الشيعهى، املحر ع .2
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كلي به جزئيات بعضي از اين مسائل اشاره  هاي ما در بحث از سياست
ايم و در مباحث آينده كه نظام امنيتي و نظام روابط است، نيز باز  كرده

 .به قسمت ديگري از آنها اشاره خواهيم كرد

موضع گيری جماعت صالحان را در برابر جماعت در پايان، مبحث 
 :كنيم در سه ساختار خالصه مي هاي ديگر

البته  ،است هذمن، كه رابطه با عموم مردم و اهل همزيستي و تعاو ـ1
 .هاي منفي در ضمن رعايت احتياط از عكس العمل

بيزاري جستن همراه با تقيه، كه موضع شيعه در برابر دشمنان اهل  ـ2
يا دشمنان شيعه با هدف محافظت از اعضاي اين طايفه از يك ^بيت

كه با وجود دشمناني  ;سو و حفظ وحدت امت اسالم از سوي ديگر
 .شناخت كافي بر دشمني خود پافشاري كنند

قطع رابطه و مقاومت، كه موضع مؤمنان در برابر كافران و پيشوايان  ـ3
 .ستمگر و اهل بدعت و ضاللت است

 .توضيحات بيشتري در اين رابطه خواهد آمد يبعددر بخش 
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  سازوکارهاي سیاسی
جماعت صالحان





 

  
  
  

 حبث هزمین
هاي ثابت سياسي، همان خطوط و اصول  ها و خاستگاه خط مشي

سياسي و اجتماعي هستند كه چارچوب سياسي و اجتماعي حركت و 
رويدادها و  ةرا تشكيل داده، ديدگاه آنها در بار جماعت صالحفعاليت 

 .گيرد آن، شكل مي ةمسائل متفاوت در داير

مند و صحيح و چرا كه هر جماعتي بخواهد از تحرك و فعاليت هدف
هماهنگ با اعتقادات و شعارهايش برخوردار بوده، فعاليتش در راستاي 
تحقق اهداف و تكامل آن تشكل باشد، به ناچار بايد به خطوطي كلي و 

آن خطوط به  ةهاي خود را در داير  فعاليت ةثابت، باور داشته باشد و هم
 .دانجام رسانده، مسير حركت خود را بر اساس آن ترسيم نماي

هاي مناسب و اصولي برخوردار  و نيز چنين تشكلي بايد از خاستگاه
اي كه اين خط مشي  باشد كه آن را به اهداف خود برساند به گونه

انحصاري به مقياس و معياري بدل گردد كه بتوان به وسيله آن، در 
ها حق را از باطل و صحيح را از غلط  ها و فعاليت جزء جزء حركت
وان گفت كه در اين صورت، اين خط مشي ويژگي ت بازشناخت و مي

 .ها نيز هست آن گروه در مقايسه با ديگر گروه ةمشخص
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اصول اساسي خود، مانند ايمان به  ةشك نيست كه دين حنيف اسالم با هم
و ابالغ رسالت توسط  ‘خدا، اعتقاد به توحيد، اقرار به پيامبري پيامبر اكرم

قاد به روز قيامت و آنچه از حساب و آن حضرت از جانب خدا، همچنين اعت
كلي عقيدتي، فكري و  ةگذرد، شالود  كتاب و ثواب و عقاب در آن مي

دهد كه حركت و فعاليتش از آن   اخالقي انسان مسلمان را تشكيل مي
مهم از چارچوب كلي  ةگيرد، از همين رو است كه يك جنب  سرچشمه مي

 .دهد  م تشكيل ميحركت انسان مسلمان را اعتقاد او به دين اسال

هاي سياسي اجتماعي،   عمل و مواجه شدن با واقعيت ةاما در مرحل
ها وجود دارد كه به توضيح و   گيري  موضع ةجزئيات بيشتري در نحو

آنجا كه مصالح و مفاسد به هم آميخته،  ;تشخيص بيشتري نيازمند است
نياز متعدد گشته، شعارها با يكديگر تداخل كرده و  .اجتهادات و مصاديق

به وجود يك چارچوب سياسي اجتماعي متقن كه اتخاذ مواضع صحيح و 
تشخيص اجتهادات سره از ناسره و تمييز شعارها و ادعاهاي حق از باطل 

به . پذير باشد، به يك نياز ضروري تبديل شده است  آن امكان ةبه وسيل
هاي سياسي متعدد در جامعه اسالمي را   ويژه اگر وجود خطوط و جريان

جرياناتي كه هر كدام ادعاي اسالم داشته، شعار  ،رد دقت قرار دهيممو
هاي خود را بر اساس   كوشيدند تا فعاليت  تمسك به اسالم سر داده و مي

 .قرآن كريم و احاديث شريف نبوي و مصالح واالي اسالمي جلوه دهند

در اينجاست كه اهميت نقش مرجعيت ديني و سياسي كه همان مشخص 
ها براي امت اسالم و جماعت صالح   گيري  ط سياسي و موضعكردن اين خطو
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امري كه نيازمند اجتهاد فقهي و سياسي،  ;گردد  است بيش از پيش آشكار مي
 .شرايط مختلف سياسي و اجتماعي است ة، ورع و تجرباتقو

گرایشات عام سیاسي در عصر ] 1[
 ^هائم 

ر در اين بخش قصد داريم به چند گرايش سياسي مختلف در عص
اشاره كنيم كه نيازمند بحث و بررسي بيشتر بوده و به ناچار بايد : ائمه

 .در برابر آنها موضعي روشن اتخاذ نمود

 گرایشات سیاسی قدرت طلب) 1(

سياسي است كه  ةاولين گرايش سياسي، گرايش طالبان قدرت و سلط
 و مقام، نفوذ، كسب درآمد ستپاهداف آن در تحقق اغراض و منافع ذاتي، 

بيشتر و اشباع شهوات انسان خصوصاً شهوت سلطه جويي و ميل به تسلط 
 .شود  بر ديگران خالصه مي

توان به وضوح در حركت طلحه و زبير و عايشه در   مصاديق اين گرايش را مي
، و حركت امويان و عباسيان به صورت ×بصره در زمان حضرت اميرالمؤمنين

وقوع مخالفت و مبارزه با آنها به  هاي داخلي كه در  كلي و بعضي از درگيري
  )1(هايي چون حركت عبداهللا بن زبير،  حركت ;پيوست مشاهده كرد

                                                         
. نيز بود) اول فةخلي(جد مادرى او  ةكنياش ابوبكر بود، كه   وى عبداهللا بن زبري بن عوام قرشى اسدى، كنيه. 1

مادرش، أمساء بنت اىب بكر بود كه در هنگام هجرت به مدينه، وى را در شكم داشت و عبداهللا در مدينه به 
 .دنيا آمد
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 .و ديگران )1(عبدالرحمن بن اشعث

                                                         
سپاه روم در اين  دةفرماناهللا بن اىب سرح در جنگ فتح آفريقا شركت كرد و جرجيس وى به مهراه عبد

ق پس از به وجود آمدن حالت انزجار و انتقامى كه پس  64وى در سال . جنگ به دست او كشته شد ـه
حره از حكومت اموى در مردم اجياد شده بود، قيام خود را در  عةواقو  ×از شهادت حضرت امام حسني

حره از مدينه گرخيته بودند و ديگران، به وى  عةواقه آشكار كرد و گروهى از خوارج و كساىن كه در مك
اما امويان براى مقابله با وى با سپاهى به فرماندهى حصني بن نمري سكوىن وى را در مكه حماصره . پيوستند
البته اقداماتى از اين دست، باعث . شيدندكعبه را با منجنيق مورد اصابت قرار داده، به آتش ك خانةكرده و 

مسلمانان نسبت به آنان گرديد و ابن زبري توانست از اين مسئله به نفع خود ره بردارى  كنيةبرانگيخته شدن 
 .خود فراهم آورد كرده، و مجعيت بيشترى گرد

ه فشارها بر ابن زبري رو در اين هنگام كه اوضاع به اوج حبران خود رسيده بود با اعالم مرگ يزيد بن معاوي
اهل مصر، حجاز، مين، عراق و خراسان با وى  .به كاهش اد و وى ميدان پيدا كرد كه ادعاى خالفت كند

وى مدينه را مركز حكومت خود قرار . بيعت كردند، غري از اهل شام كه با مروان بن حكم بيعت كرده بودند
 .خالفت اموى به عبدامللك بن مروان رسيدداد و زمام خالفت را در دست گرفت تا زماىن كه 

عبدامللك بن مروان سپاهى را به فرماندهى حجاج بن يوسف ثقفى براى  ،اموى خليفةق ـ ه 72در سال 
عمومى مكه  ةسركوىب ابن زبري مأمور كرد، ابن زبري به مكه گرخيت و حجاج او را تعقيب كرد و در منطق

ق با پراكنده شدن ياران  ـه 73روز به طول اجناميد و در سال  جنگ ميان آا درگرفت و شش ماه و هفده
عبداهللا بن زبري از اطراف وى و پس از اينكه به شدت توسط ياران خود وااده شد، به كشته شدن او منجر 

آنان، محزه و  جملةهزار تن رسيد كه از   آمار ملحق شدن ياران ابن زبري به سپاه حجاج روزانه به ده. گرديد
. امويان بازگشت سلطةبدين ترتيب سرزمني حجاز بار ديگر به زير . ب پسران خود ابن زبري بودندحبي

 .)ق ـه 73حوادث سال  542/  1 سالمىحداث التاريخ اإلأ *538 – 360/  3 تاريخ طربى(
ا حجاج كه امري عراق بود وى ر. وى عبدالرمحن بن اشعث بن قيس كندى، از نسل پادشاهان كنده است .1

وى در آن منطقه به جنگ پرداخت و . براى جنگ با رتبيل پادشاه ترك به ماوراى سجستان اعزام كرد
اى به حجاج نوشت و در آن   پس از آن، نامه. چندين قلعه را فتح كرد و به غنامي بسيارى دست يافت

منطقه حتت نفوذ هاى ورودى و خروجى   خاطرنشان كرد كه ميل ندارد قبل از شناخنت و امتحان كامل راه
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كساني كه چنين گرايشي داشتند نيز، از لحاظ تأثير پذيري از اهداف اين 
 ةگرايش و ميزان پيش رفتن در آن، در يك سطح نبودند، اما آنچه انگيز

سلطه  ةداشت، مسئل  حركت آنها بوده و ايشان را به فعاليت وا مياصلي 
                                                         

. رتبيل در آن منطقه نفوذ كند، حجاج او را به ضعف و ناتواىن متهم كرد و دستور داد تا به كار خود ادامه دهد
ابن اشعث با فرماندهان خود در رابطه با اين امر مشورت كرد و آنان با نظر حجاج موافق نبودند و به اين 

ن بن اشعث بيعت كردند كه حجاج را از حكومت خلع كرده و نتيجه رسيدند كه سرپيچى كنند و با عبد الرمح
 .او را از عراق بريون كنند

اگر ما حجاج را كه فرماندار منصوب از جانب عبدامللك بن مروان است خلع كنيم، در : يكى از آنان گفت
 .امي، بنابر اين عبدامللك را نيز از خالفت خلع كردند  واقع خود عبد امللك را خلع كرده

مردم آن منطقه از روستانشينان و  همةق عبد الرمحن بن اشعث وارد بصره شد و  ـه 81سال در 
اى به عبدامللك مروان نوشت و اين خرب   چون اين خرب به حجاج رسيد نامه. صحرانشينان با او بيعت كردند

 .را به اطالع او رساند و از وى خواست تا سپاهى را براى جنگ با ابن اشعث گسيل دارد

زاويه با هم رو به رو شدند و ابن اشعث در اين ميدان پريوز شد و منطقة ق در  ـه 82ا در حمرم سال آ
دو سپاه بار ديگر در . هاى قريش و ثقيف مهه شكست خورده و به نزد حجاج بازگشتند  سپاهيان قبيله

ابن اشعث به مست كوفه پس از آن، . اواخر حمرم با يكديگر رو به رو شدند و حجاج پريوز اين ميدان بود
رفت و حجاج نيز به تعقيب او پرداخت و در نزديكى كوفه جنگ معروف به دير اجلماجم ميان حجاج و 
ابن اشعث روى داد كه باز هم پريوزى از آن حجاج بود و اين امر ابن اشعث را واداشت تا به مست بصره 

مسكن  منطقةنيز به تعقيب او پرداخت و در ق روى داد، حجاج  ـه 83اين واقعه در سال  .عقب نشيىن كند
جمبور شد هاى پياپى   با او درگري شد كه باز هم هزميت از آن ابن اشعث گرديد و وى پس از حتمل شكست

 .خود به مست سجستان و از آجنا به منطقه حتت نفوذ رتبيل پناهنده شود ةسپاه شكست خورد باقيماندةبا 
مل بر ديد و تطميع براى رتبيل فرستاد و از او خواست ابن اشعث اى مشت  ق حجاج نامه ـه 85در سال 

حجاج نيز سر از بدنش . را به وى حتويل دهد، رتبيل هم ابن اشعث را دستگري كرده و به نزد حجاج فرستاد
 حداث التاريخأ *652 – 624/  3 تاريخ طربى(. جدا كرد و سرش را براى عبد امللك بن مروان فرستاد

 .)ق ـه 85حوادث سال  597/  1سالمى اإل
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طلبي بود و ديگر مسائل، تأثير كمتري در رفتار آنان و   جويي و قدرت
 .داشت ،ياورانشان كه زمينه ساز حركت آنان بودند



115  اي سياسي جماعت صالحانسازوكاره

 گرایش هرج و مرج طلبانه) 2(

گرايشي بود كه بر اساس  ^ائمهدومين گرايش سياسي در عصر 
رج طلبي در پي مخالفت و انكار حكومت موجود پديد آمده هرج و م

بود، كه به سبب اتخاذ مواضعي از جانب حكومت كه از سوي اين يا 
هاي  انگيزه. پيوست به وقوع مي ،شد آن جمعيت مردود شناخته مي

آنجا  ;روند ها به شمار مي هاي اين حركت اولين انگيزه ،ديني و انساني
به نحوي مورد ستم حكومت قرار   ها هكه هر كدام از اين گرو

گرفتند يا اينكه حكومت از نظر آنها از حدود موازين و معيارهاي  مي
ها نيز در  ها و سادگي البته منافع شخصي، ناداني. شد شرعي خارج مي

اما آنچه . به وجود آمدن اين حالت در بعضي از اوقات نقش داشتند
م وجود برنامه اصالحي ها بوده است، عد كلي اين حركت ةكه مشخص

آنجا كه رفض و سركشي را اساس حركت  ;باشد شفاف و روشن مي
گشتند تا آن  سياسي خود قرار داده و دائماً به دنبال نقاط ضعف مي

 .نقاط را در برابر حكومت و يا ديگر جريانات سياسي برانگيزانند

به  اين گرايش، خوارج باشند كه همواره در صدد ةشايد بارزترين نمون
دست آوردن فرصت بودند، به ويژه هنگامي كه اوضاع سياسي رو به 

 .شد  نهاد و طبيعتاً جايگاه طرد و رفض حكومت بيشتر مي  وخامت مي

))لهإالّ ل مال حكْ((مثال خوارج  همان گونه كه شعار 
را در برابر  )1(

حكومت اموي و عباسي مطرح كردند، آن را در برابر حكومت 
 .مطرح كردند نيز ×حضرت علي

                                                         
 .حكومت تنها از آن خدا است .1
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حضرت اميرالمؤمنين حركت و گرايش سياسي خوارج را چنين 
 ))الّ هللاإ مال حكْ((خوارج و شعار  ةآنجا كه در بار ;ارزيابي كرده است
  : آنان فرموده است

ال : ونَولُقُي الِءهؤ نلك إال هللا، و مكْ، إنه ال حمع، نلٌها باطبِ رادي قٍّح ةُملكَ
إمةَر إالَّ هللا و ه ال بإند لاسِلن مأمريٍ ن أَب ر1(.رٍفاجِ و(  

باطل شد، آري درست است، فرماني  ةاين سخن حقي است كه از آن اراد
زمامداري جز براي خدا : گويند جز فرمان خدا نيست، و لي اينان مي

 .چه بد و چه خوب ،در حالي كه مردم به زمامدار نياز دارند!! نيست

خود را از جنگ با خوارج كه به نفع امويان تمام  همچنان كه شيعيان
  : نهي كرده و فرموده است ،شد مي

جويد اما به   زيرا كسي كه حق را مي ;پس از من با خوارج جنگ نكنيد
رسد با كسي كه از ابتدا به سوي باطل رفته و به آن  جاي آن به باطل مي

 )2( .يكسان نيست ،يابد  دست هم مي

پيش بيني فرمودند كه آنان عاقبت به دزدان  ×رت امير المؤمنينحض
 )3(.تبديل خواهند شد) لصوص سالّبين(و راهزنان 

توان در تاريخ اسالم مصاديق ديگري نيز براي اين نوع گرايش   البته مي
سياسي پيدا كرد، مانند حركت قرمطيان يا قيام زنگيان كه به قيام زنج 

                                                         
 .40خطبه  /ج البالغه .1
 .61خطبه  /ج البالغه .2
 .60خطبه  /ج البالغه .3
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ها گاه با منافع شخصي افراد نيز   اين حركت معروف است كه هر كدام از
كردند از گرايش عمومي مردم   شد و بعضي از افراد سعي مي  آميخته مي

 .نسبت به طرد دستگاه حكومتي، به نفع مصالح شخصي خود استفاده كنند

 آلود  گرایش نفاق) 3(

 ;گرايش مخرب طيف نفاق بود ^ائمهسومين گرايش سياسي در عصر 
ن و درون افراد وابسته به آن، باوجود تظاهر به اسالم و جرياني كه باط

اشتياق فراوان به حفظ مصالح واالي اسالمي يا پيشرفت فكري، 
چرا كه اين افراد  ;فرهنگي و اجتماعي، از چنين مسائلي بسيار دور بود

نه دين، نه ايمان و نه اخالص داشته، تنها هدف آنان افترا بستن به 
 .اسالمي بود ةهاي جامع  يب زيرساختمسلمين و تخر ،اسالم

هاي كفرآميز يا بعضي از  توان در حركت مصاديق اين گرايش را مي
يا تحركات ناشي از دشمني و عداوت با اهل  غلوتحركات مبتني بر 

هاي بعضي از دانشمندان  ، حركت مشكوك باطنيان يا فعاليت^بيت
وذ در بعضي از فاسد كه از طريق ارتباط با اين گرايش سياسي يا نف

مراكز حكومت و قدرت، قصد صدمه زدن به اسالم را داشتند، به 
 .خوبي يافت

اي كه به ساختار  هاي بسيار و تخريب گسترده اين گرايش باهمة زيان
حكومت اسالمي و امت اسالم وارد آورد، در حقيقت هيچگاه در 
وجود و فعاليت خود، جرياني با ارزش و قابل طرح نبوده و اگر 

 ةهاي منفعت طلبانه و شرايط بد سياسي زمين واضع حكومت، جدالم
نفوذ و تأثير اين جريان را فراهم نياورده بودند، به همين مقدار نيز 
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ـ  امويان ةبه خصوص در دور  چرا كه اين جريان ـ ;شد مطرح نمي
همواره حاشيه نشينِ حركت ساير گرايشات سياسي بوده و از نقاط 

 .كرده است استفاده مي ضعف و اشتباهات آنان

به همين دليل است كه اين گرايش به لحاظ افراد و مصاديق، امكان 
پايداري و مقاومت نداشته، و بر حسب شرايط و تحوالت سياسي و 

 .داد فكري، رنگ عوض كرده و تغيير شكل مي

 گرایش اصالح طلبانه) 4(

ه گرايش اصالح طلبانه است ك ^ائمهچهارمين گرايش سياسي عصر 
بر اساس عكس العمل عمومي جامعه در برابر مظاهر فساد و انحرافي 

هاي حكومتي شاهد آن  كه جهان اسالم، خالفت اسالمي و دستگاه
بوده، بنا شده و فعاليت آن در راستاي مبارزه با اين انحرافات و 

 ةاين كار يا به وسيل. آنها بوده است ةمجرمان ةاصالح يا افشاي چهر
نيكو انجام  ةا و اسالم از راه حكمت و موعظدعوت به سوي خد

اين . رسيده است شده و يا از راه فداكاري و قيام به انجام مي مي
 ^ائمهترين گرايش سياسي به خط مبارزات سياسي  گرايش نزديك

اي اجتهادات  است كه البته در بعضي از موارد برخاسته از پاره
 .نادرست نيز بوده است

ديق اين گرايش را در ميان تحركات گروهي از توان بعضي از مصا مي
قيام زيد بن علي و پسرش يحيي بن زيد، و : مانند(طالبيان و علويان 

، همچنين حركت احمد بن حنبل پيشواي مذهب )فَخحسين صاحب 
 .حنبلي و بسياري ديگر پيدا كرد



119  اي سياسي جماعت صالحانسازوكاره

اند در  از بررسي حركاتي كه پيروان اين گرايش سياسي انجام داده
ها همكاري  به صورت كلي با اين قيام ^ائمهكه اگر چه  يابيم مي

خواستند تا  شخصي نداشته و از شيعيان خود نيز به صورت عام نمي
در آنها شركت كنند، و بلكه در بعضي از موارد آنان را از ورود در 

اند، اما در عين حال گاه بعضي از آنها را نيز  كرده ها نهي مي اين قيام
يت خود را از بعضي از آنها بيان داشته و يا دست كم تأييد كرده، رضا

 .اند تفكرات بنيادين آنها را مورد ستايش قرار داده

ها و  هاي اين قيام درستي خاستگاه ^ائمهست كه اين بدين معنا
محدود و خاص به خود و نتايج و ة در داير را مشروعيت آنها

شتند، اما چون اين دستاوردهاي مثبت به دست آمده از آنها را قبول دا
اي نبوده، به نوعي  هاي فراگير و برنامه ريزي شده ها حركت قيام

شتابزده و پيش از تحقق شرايط و لوازمي كه براي پيروزي الزم است 
فرزندان امت اسالم در آنها را  اند، مشاركت همة رسيده به انجام مي
 .اند دانسته  ضروري نمي

 گرایش تغییري) 5(

اين . طلبانه بود گرايش تحول ^ائمهاسي عصر پنجمين گرايش سي
االي اسالم و مصالح و ةگرايش بر اساس ايجاد موازنه در محاسب

و  مهمو  اهمبه حال امت اسالم بوده به صورت  مضرمفاسدي كه 
ميان فاسد و افسد و  ة، و موازنمهمبر مصالح  اهممقدم داشتن مصالح 

رزه با فاسد براي جلوگيري از صبر بر فاسد براي دفع افسد، يا مبا
 .فساد بيشتر استوار بوده است
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بنا بر اين يك حركت سياسي صحيح، تنها در شعارهاي برحق يا 
عمليات بيروني مطلق و جداي از شرايط، روابط، مالزمات و نتايج 

شود، چه اينكه قرار گرفتن تحت تأثير  حاصل از آنها خالصه نمي
ه نمودي از وجود احساسات عواطف و احساسات اصيل و پاك ك

تواند يك حركت سياسي  نيز نمي ،نيك انساني در وجود انسان است
چگونگي ايجاد  ةحركت سياسي مورد نظرِ اسالم، محاسب .را كامل كند

تغيير در اجتماع و هدايت آن به سوي آنچه از لحاظ معنوي بيشتر به 
از ايمان به  اين حركت لزوماً بايد .باشد خير و صالح جامعه است، مي

اصيل نشأت گرفته و بر تحليل  ةقخداوند متعال و اصول و عقايد ح
هاي موجود جامعه و توكل بر خداوند متعال در حصول امداد   واقعيت

غيبي و ياري خداوند و نيز قدرت پيش بيني آينده و آثار و نتايج 
 .عملكردهاي زمان حال مبتني باشد

 ها و خطوط سیاسي  خاستگاه ]2[

براي حركت سياسي كه در راه تحقق همين گرايش و  ^بيتاهل 
هاي چندي قرار  افتد، خاستگاه عام به جريان مي ةهدف تحول طلبان

خطوط ثابت جهت  ةتوان جزئيات مواضع و مجموع اند كه مي داده
باشند، بر اين  كلي آن نيز مي ةداير ةحركت را كه تشكيل دهند ةدهند

 :جملهاز . ها متمركز نمود خاستگاه

 ^والیت اهل بیت) 1(

 ^اولين خاستگاه اين حركت سياسي ايمان مطلق به واليت اهل بيت
و رهبري ديني و سياسي آنان است، خواه در تشخيص حكم شرعي 
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از جانب خدا آورده، يا در تشخيص نوع  ‘باشد كه پيامبر اكرم
گيري عملي در برابر رويدادهاي جديد و حوادثي كه در آينده  موضع
 .خواهد آمد، و يا در تشخيص سره از ناسره پيش

يعني محبت و مهرورزي عميق نسبت به آن  ^والي اهل بيت ةمسئل
اي كه همين  شود به گونه بزرگواران نيز از همين واليت منشعب مي

محبت عامل مهمي در هدايت و نجات در دنيا و آخرت محسوب 
اط و اتصال آنجا كه اين محبت به طور طبيعي موجب ارتب ;گردد مي

به آن بزرگواران و پاي بندي به تبعيت  حمبروحي و وجداني شخص 
و  ابااليي از تقو ةاز اوامر و نواهي خداوند متعال و حصول درج

 .گردد پاكدامني از محارم الهي نيز مي

 :توانيم دريابيم كه از همين جا مي

 ةتأكيد شديدي بر نقش مؤثر واليت در ساختن جامع ^ائمه :اوالً
عدل و صالح دارند كه در بسياري از روايات نقل  ةاسالمي و اقام

نيز به آنها تصريح شده و ما بعضي از اين روايات را  ^ائمهشده از 
است كه  ×اميرالمؤمنيناين كالم از ديگر روايات، . ايم نقل كرده قبالً

  : فرمود

شعل امام رهنماي كساني است كه قصد رسيدن به مقصد را دارند، امام م
پويان راه حق و   هدايت براي جويندگان راه است، امام شاهراه ره

هاي عارفان است، واليت او باعث نجات و متابعت از  خورشيد تابان دل
  . او در زمان حيات و پس از مرگ واجب است
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 ةعزت مسلمانان، شفاعت خواه گناهكاران، نجات دوستان و ماي ةامام ماي
 ةاسالم، كمال ايمان، ماي ةا او سرسلسلزير ;سعادت پيروان خويش است

شناخت حدود و احكام، و تشخيص حالل از حرام است و اين مقام و 
يابند كه خداوند متعال آنان  اي است كه تنها كساني بدان دست مي مرتبه

را برگزيده، بر سايران مقدم داشته و واليت و حكومت را به آنان داده 
ها  ماه ةتدبير امور جامعه و محاسبپس واليت باعث حفظ مرزها، . است
 )1(.هاست و سال

  : فرمود ×حضرت امام باقر

بين اإلسالم ىلع خسٍم :ىلَع الصالة و الزكاة و الصمِو الْ وجِّح وِالْ والية ،
لَوم يبِ نادشٍءي كما نودوِالْبِ يالي2(.ة(  

بر نماز، زكات، روزه، حج، و واليت، : اسالم بر پنج پايه استوار شده است
 .واليت تأكيد نشده است ةها به انداز هيچ كدام از اين پايه ةو دربار

  : فرمود ×نيز حضرت امام باقر

بين اإلسالم مخْ ىلعسة ياٍءأش :ىلَع الصالة و الزكاة الْ وجِّح و الصمِو و 
  .ةاليالوِ

  . وار شده است، نماز، زكات، حج، روزه و واليتاسالم بر پنج چيز است

                                                         
 .ىرسب نواربه نقل از مشارق األ 38ح  170 -  169/  25 حبار االنوار .1
 .1ح  18/  2 الكاىفكليىن،  .2
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كدام يك از اين چيزها از : به آن حضرت عرض كردم :زراره گويد
  ديگران برتر است؟ 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

 ،ها  آن پايه ةهاي ديگر است، چرا كه واليت كليد هم  واليت برتر از پايه
 )1(.باشد  ها مي  و والي راهنما به سوي آن پايه

  : فرمودند شحامبه زيد  ×حضرت امام صادق

 )2(.ما ايمان و دشمني با ما كفر است حمبت ،اي زيد

يابيم،  چيزي كه از مطالعه و بررسي روايات اين باب در مي دومين
در نجات و خالصي يافتن در روز  ^اهل بيت حمبتتأكيد بر نقش 

رده و به ناچار بايد توبه ك ^اهل بيت حمبقيامت است و اين كه 
ران از محبان در غير اين صورت گنهكا ،ل بازگرددسوي خداوند متعا

عقاب و جزاي اعمال ناپسند خود را در دنيا و يا در  ^اهل بيت
امري كه  .با تخفيف خواهند ديد اماعالم برزخ و يا در آخرت، 

توان اين نكته را از آن دريافت كه اين محبت، به دليل آثار و نتايج  مي
تواند خود عاملي  گردد، مي آن مترتب شده و از آن متفرع مي كه بر

 .باشد اساسي از عوامل هدايت مي

  : فرمود ‘پيامبر اكرم

                                                         
 .5ح  18/  2 الكاىفكليىن،  .1
 .464ح  247/  1 احملاسنبرقى،  .2
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از اهل بيت مرا روزي او كرده باشد،  ائمهكسي كه خداوند متعال محبت 
خير دنيا و آخرت را به دست آورده است، پس هرگز نبايد كسي در اين 

چنين شخصي به بهشت خواهد رفت، چرا كه  مسئله شك داشته باشد كه
در محبت اهل بيت من بيست خصلت وجود دارد كه ده خصلت آن در 

 .دنيا و ده خصلت آن در آخرت ظهور خواهد نمود

پارسايي، اشتياق به عمل خير، پرهيزگاري در دين، رغبت به : اما در دنيا
 ةام نافلعبادت، و توبه قبل از مرگ، نشاط و سرزندگي در هنگام انج

شب، اميد نبستن به مردم دنيا، محافظت و مراقبت كردن از اوامر و نواهي 
دنيا و خصلت دهم سخاوت و  ةالهي، خصلت نهم به دل داشتن كين

 .بخشندگي است

او به حساب و كتاب باز نشود،  ةو اما در آخرت اين است كه پروند
ه دست عملش ب ةترازويي براي سنجش اعمال او نصب نگردد، پروند

او  ةراست او داده شود، برات آزادي از آتش جهنم به او اعطا گردد، چهر
هاي بهشت به او پوشانيده شود، صد نفر از خاندان و  سفيد شود، از زينت

اهل بيت خود را شفاعت نمايد، خداوند متعال به او نظر رحمت كند، از 
كه بدون هاي بهشتي بر سر او نهاده شود، و دهمين خصلت آن است  تاج

گردد، پس خوشا به حال دوستداران و محبان اهل  حساب وارد بهشت مي
 )1(.بيت من

   :ر فرموده استعوبه حارث اَ ×امير المؤمنين

                                                         
 .14ح  163/  27 نوارحباراأل :و به نقل از آن 451 /عالم الدينأطربى،  .1
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هنگامي كه : ما در سه مرحله به سود و نفع تو خواهد بود حمبتهر آينه 
هنگامي كه در قبر مورد . شود ملك الموت براي قبض روح تو نازل مي

گيري و هنگامي كه در برابر خداوند متعال به حساب و  رار ميپرسش ق
 )1(.ايستي كتاب مي

   :ل هاشمي فرمودندبه محمد بن فض ×حضرت امام صادق

در نزد : در هفت موطن به نفع شما خواهد بود ^محبت ما اهل بيت
خداوند و در هنگام مرگ، در قبر، در روز محشر، در نزد حوض كوثر، نزد 

  )2(.و بر سر پل صراطميزان اعمال 

آيد اين است كه   اي كه از بررسي روايات به دست مي  نكته سومين
حقيقي و پيروي واقعي از  تشيعاند كه   بر اين نكته تأكيد كرده ^ائمه

التزام و تعهد به پيمودن راه اهل بيت و گرفتن  ةتنها به واسط ^اهل بيت
احكام شرعي يعني  راه تقوا و پرهيزكاري و كوشش در راه پياده كردن

گيرد و منظور از محبت و واليت حقيقي اهل   مبارزه با نفس، صورت مي
 .باشد  متابعت و پيروي از آنان در رفتار و عمل مي ^بيت

  : اند فرموده ×امام باقر

جز كساني كه تقواي الهي پيشه كرده خداوند متعال را اطاعت نمايند، 
ع، خشوع، اداي امانت، و آنان جز با تواض. ما به حساب نيايد ةشيع

 )1( .شوند زيادي ياد خدا، از ميان مردم شناخته نمي
                                                         

 .19ح  164/  27 حبار :و به نقل از آن 461 /اعالم الدينطربى،  .1
 .4ح  158/  27 حبار :، و به نقل از آن471ح  250/  1 احملاسنبرقى،  .2
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   :نيز روايت است كه فرموده است ×و از امام صادق

شيعيان ما اهل پرهيزگاري و سخت كوشي، وفا و امانتداري، پارسايي 
آنانند كه در هر شبانه روز پنجاه و يك ركعت نماز  .و عبادت هستند

نمازگزاران شب و روزه داران روزند، شيعيان ما كساني  خوانند، آنان مي
خدا را به جا آورده و  ةحج خان ،هستند كه زكات اموال خود را پرداخته

 )2(.نمايند از هر حرامي اجتناب مي

  : هم فرمود ×و از حضرت اميرمؤمنان

در  ،شيعيان ما كساني هستند كه در راه واليت ما بذل و بخشش نموده
آنان كساني هستند كه  .گيرند با يكديگر انس و الفت مي ما مودتراه 

نمايند، اگر خشمگين  براي زنده نگه داشتن امر ما با يكديگر مالقات مي
دارند و اگر خشنود گردند هيچگاه در ابراز  شوند هرگز ستم روا نمي

سالمتي  ةآنان بركت اطرافيان و ماي .كنند خشنودي خود زياده روي نمي
  )3( .باشند شينان خود ميو آسايش همن

توان از روايات برداشت نمود اين است كه  اي كه مي نكته چهارمين
 ةيكي از محورهاي اساسي است كه هم ^محبت و واليت اهل بيت

مسلمانان پس از ايمان به خدا و رسالت پيامبر و ايمان به روز جزا، 

                                                         
 .3ح  74/  2 الكاىفكليىن،  .1
 .33ح  167/  68 حبار :و به نقل از آن 2 /صفات الشيعهصدوق،  .2
 .46ح  190/  68 حباراالنوارو به نقل از  24ح  237 -  236/  2 الكاىفكليىن،  .3
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عال در شريف بر آن اتفاق نظر دارند چرا كه خداوند مت ةقرآن و كعب
  : قرآن كريم بر طهارت اين بزرگواران چنين تأكيد نموده است

   )1(}إِالَّ املَودةَ في القُرىب قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً{

، چيزي از شما خواستار نيستم مگر دوستي ]رسالت[به پاداش آن : بگو
   .خويشاوندان ةدربار

ن بزرگواران، يكي از و ايمان به واليت آ ^پس محبت اهل بيت
ارتباط محكم ميان جماعت  ةعوامل مهم وحدت امت اسالم و حلق
 .باشد صالحان و ساير افراد امت اسالمي مي

بينيم امت  در همين راستا است كه مي ^ائمهبه خاطر تالش پيگير 
هايي  كوشش ةو علي رغم هم يمذهب اتاختالف با تمام اسالم امروزه

دشمني و مقابله با اهل بيت و دور كردن كه در طول تاريخ براي 
مسلمانان از آن بزرگواران و اعمال فشار بر پيروانشان براي جدا شدن 

اهل بيت پيامبر  حمبتاز آن بزرگواران به وقوع پيوسته، همگي در 
 .اتفاق نظر دارد ‘اكرم

 ^بیزاري جستن از دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت) 2(

جستن از  يبيزار ^اسي اهل بيتدومين ويژگي حركت و خط سي
چرا كه اين امر روي  ؛باشد  مي ^دشمنان خدا و دشمنان اهل بيت

واضح است كه تنها محبت . ديگر عمليات سياسي آن بزرگواران است

                                                         
 . 23 /شورى .1
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و ايمان به آن بزرگواران براي مشخص كردن  ^و واليت اهل بيت
ي كافي نبوده، بلكه به ناچار بايد پا جماعت صالحخط سير سياسي 

و سياست بيزاري جستن و دشمني با دشمنان خدا،  هرويبندي به 
 .را نيز به اين امر ضميمه نمود ^اسالم و اهل بيت

در دشمني با  ^از همين رهگذر است كه موضع معروف اهل بيت
ظالمان و تحريم هر گونه كمك و ياري نسبت به آنان، همچنين 

يل مختلف به دور از ها و وسا  ضرورت مقاومت در برابر آنان با راه
هاي محدود آشكار  هاي شخصي و مصلحت انديشي طلبي  منفعت

 .گردد مي

جماعت اين خط سياسي در عين حال، راهكار اصولي و عملي روابط 
نمايد   هاي منحرف و ظالم حكومتي را نيز مشخص مي با دستگاه صالح

 :كند كه در دو خط اساسي نمود پيدا مي

ترين حد مواضع سياسي در   كه پايين خط مقاومت منفي و مدني .1
 .باشد ها مي برابر اين گونه دستگاه

هاي مختلف و  خط مقاومت جهادي كه به معني قيام به فعاليت .2
اي بود كه داراي  كارهاي سياسي و تبليغاتي و نظامي مصلحانه

 .مضامين ايثار گرانه و فداكارانه بود

جماعت شرايط  هر كدام از اين دو خط اساسي در پرتو شناخت
هاي آن از يك سو، همچنين در پرتو  ، امكانات و تواناييصالح

تشخيص ميزان انحراف و ستمي كه حكومت در برابر مردم و اسالم 
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دارد از جهت دوم، و سطح تأثير و تغييري كه ممكن است اين  روا مي
ها در ميان امت داشته باشند از سومين جهت، مشخص و  گونه فعاليت

 .رديدگ معين مي

 ^البته اين موضع سياسي، يعني بيزاري جستن از دشمنان اهل بيت
عين كفر به  ^نيز از اين اصل اساسي كه بغض و دشمني با اهل بيت

 ^چرا كه بغض اهل بيت ؛سرچشمه گرفته است ،آيد  حساب مي
خالف نص صريح قرآن بوده و در چندين روايت بدين نكته اشاره شده 

  .بيت مساوي با كفر استكه دشمني و بغض با اهل 

 ها موازنه در مصالح و اولویت) 3(

خورد اين  به چشم مي ^سومين ركني كه در خط سياسي اهل بيت
اي استوار باشد  است كه تحرك سياسي همواره بايد بر اساس موازنه

جماعت امت اسالمي را بر مصلحت خاص كه مصالح واالي اسالم و 
اصي براي اولويت بندي اين ترجيح داده و دسته بندي خصالحان 
چرا كه مصلحت امت اسالم و عقيده اسالمي )1(.ها داشته باشد مصلحت

مقدم و بلكه اين مصالح مطلقاً  جماعت صالحبر مصالح و منافع خاص 
 .مصالح ديگر تقدم دارد ةبر هم

در نزد اهل  تقيهچنين برداشتي از اين خط سياسي، يكي از ابعاد اصل 
و التزام به كوتاه آمدن  تقيدبه معني  تقيه. نمايد را آشكار مي ^بيت

                                                         
سالميه من منظور الوحده اإل كه به نام در باب دوم از مهني كتاب، مهچنني در كتاىب .1

 .امي ها اشاره كرده به اين اولويت 129ـ  119ص  ،امي نوشته الثقلني
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البته به ميزاني  جماعت صالحهاي خاص  گيري ها و موضع در فعاليت
به  ،باشد كه باعث حفظ مصالح كلّي مسلمانان و وحدت آنان گردد مي

و در  مقيدها به صورت  گيري ها و موضع اي كه فعاليت گونه
ضافاً به اين مسئله، ترس از قلع و م. چارچوب اين مصالح انجام شود

در ها نيز مزيد بر علت شده و ما اين مسئله را  قمع و كشتار حكومت
بيشتر توضيح خواهيم  تقيهدر بحث  جماعت صالحبحث نظام امنيتي 

 .داد

اي منحصر به فرد در  اين گونه رفتار از صدر اسالم تا كنون، پديده
در  ×در مواضع امام علي صالح بوده است، چه اينكه جماعتتاريخ 

آن جا كه  ;شود رابطه با خلفاي سقيفه اين مطلب به خوبي مشاهده مي
آن حضرت حداقل به اين امر معتقد بود كه وي از لحاظ خالفت از 

معروف  شقشقيه ةخطباي كه به  آنان سزاوارتر است چنان كه در خطبه
در عين شده است و ساير موارد، به اين موضوع تصريح نموده، اما 

  : حال به اين خط سياسي ملتزم شده و در اين رابطه فرموده است

و اِهللاو ُّألسلملما س نتم الْ أمورمسلمني كُن فيها جمل ي وور ّخاص 1(.ةًإالّ علي(  

ايد گردن خواهم نهاد، تا هنگامي   و سوگند به خدا كه به آنچه انجام داده
به راه باشد و از هم پاشيده نشود و من تنها ستم  كه اوضاع مسلمانان رو
 .ديده در ميان شما باشم

                                                         
 .74خطبه  /ج البالغه .1
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به خاطر مصالح عام اسالم،  ×بينيم كه حضرت علي عالوه بر اين مي
هاي سياسي كلّي خلفا همراه و همگام بوده، هيچگاه  همواره با حركت

 .كرد از خيرخواهي، مشورت و تأييد آنها كوتاهي نمي

در صلح و ترك  ×گيري حضرت امام حسن  همچنين است موضع
و قدرت دولت و حكومت  قوتمخاصمه با معاويه تا بدين ترتيب از 

اسالمي حفاظت نموده، خون مسلمانان را حفظ كرده و از كشته شدن 
به عالوه كه اين كار باعث حفظ و بقاي  .مؤمنان صالح جلوگيري نمايد

ي و خصوصيات علي رغم اين كه تربيت شخص .گرديد جماعت صالح
همواره روحيات و  ،ذاتي حضرت امام حسن با اين امر منافات داشته

كرامات انساني و بزرگ منشي در آن حضرت موجود بوده و آن 
حضرت با اخالق ستم ناپذيري و مقاومت در برابر ظلم و جور پرورش 

تعداد زيادي از اصحاب و ياران با وفاي آن حضرت نيز به . يافته بود
رويارويي مستقيم با معاويه  و كردند تا به مقابله  شنهاد ميايشان پي

همان كاري  ؛اي شهادت طلبانه با معاويه وارد شود پرداخته و به معركه
 .در برابر يزيد به انجام رساند ×كه برادرش حضرت امام حسين

اهل  ائمه بقيهتوان سومين اثر اين خط سياسي را در رفتار  همچنين مي
كه هر  ×امام رضا ×امام كاظم ×ام صادقهمچون ام ^بيت

هايي براي ايجاد يك حركت سياسي فعال  كدام در زمان خود فرصت
بر ضد حكومت منحرف زمان خود داشتند، اما هيچگاه اقدام به اين 

چرا كه  ;به وضوح مالحظه نمود ،نوع خاص از فعاليت سياسي نكردند
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خود رسيده و به اين  ةآنان به اين درك و فهم از واقعيت سياسي جامع
 . نوع گرايش سياسي ملتزم شده بودند

مانند دانشمندان اسالم به  ائمههاي پيروان  گيري و چنين است موضع
در  ^بينيم موضع علماي پيرو اهل بيت ويژه در دوران ما كه مي

برابر دولت عثماني كه مورد هجوم حمالت صليبيان غربي قرار گرفته 
ا موضع آنان در برابر مسائل معاصر جهان بود، چگونه بوده است، ي

همگي  ^آن جا كه دانشمندان پيرو اهل بيت ،اسالم چگونه است
براي دفاع از دولت عثماني به پا خاستند، كه حتي در حق آنها ستم 

ها و التزامات منحرف بود، و تنها  كرد و در بسياري از فعاليت نيز مي
مسلمانان  ةبرافراشته و نمايند به اين دليل كه اين دولت پرچم اسالم را

 .در برابر كفر بود به ياري اين حكومت شتافتند

 وحدت جامعه اسالمی )4(

 ةمسئل ،آيد  اي كه از بررسي روايات اين باب به دست مي  چهارمين نكته
اسالمي و روابط اجتماعي قوي است كه بايد در ميان  ةجامع ةحفظ بني

بطي چون دوستي، عشق و احترام روا ؛مسلمانان روز به روز بيشتر شود
اسالمي حفظ شود و  ةاي كه وحدت جامع  مسلمانان به گونه بقيهمتقابل با 

 .وحدت و يكپارچگي در ميان افراد امت اسالمي ايجاد گردد

هاي اين خط سياسي ثابت را در رواياتي كه از اهل   توان نشانه  مي
شان همواره به اين وارد شده و بر اين نكته تأكيد دارد كه پيروان ^بيت

تحركات سياسي و اجتماعي خود اهتمام بورزند، يافت و  ةجنبه در هم
 :توان نكاتي كه به اين امر اشاره دارد در امور ذيل خالصه نمود  مي
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اجزاي امت اسالمي همزيستي  ةبايست همواره با بقي  مي جماعت صالح .1
يكپارچه به  ةيكراي كه اين پ  آميز و آميزش داشته باشد، به گونه  مسالمت

آنان به هيچ وجه بر جماعت صالحان كه پيرو . صورتي متحد در آيد
به حالت  ،دانستند كه از ساير مسلمانان جدا شده  جايز نمي ،ايشان بودند

همواره  جماعت صالحجامعه زندگي كنند كه  بقيهگيري و انزوا از  گوشه
 .نيازمند به مردم و تبادل خدمات ميان آنان بوده است

 ×حضرت امام صادق: در روايت صحيح از مرازم آمده است كه گفت
  : فرموده است

همانا كه شما به مردم نيازمند هستيد هيچ كس در طول زندگي خود از 
 )1( .مردم بي نياز نيست و مردم همواره به يكديگر نيازمند هستند

از حضرت : بن منصور روايت شده است كه گفت حذيفةهمچنين از 
  : فرمود شنيدم كه مي ×قامام صاد

هر كس دست از ياري مردم بازپس كشد، يك دست از ياري مردم 
بازپس كشيده، اما دستان بسياري از ياري وي بازپس كشيده خواهد 

 )2(.شد

كنيم يكي از كارهاي اساسي كه دشمنان   از همين روست كه مالحظه مي. 2
ش براي جدا كردن اين اند، تال  انجام داده جماعت صالحبراي مبارزه با اين 

                                                         
 .1ح  635/  2 الكاىفكليىن،  .1
 .6ح  643/  2 الكاىفكليىن،  .2
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اسالمي بوده كه اين امر را در موضوع گذشته كه  ةجامع كلّيتگروه از 
 .درمان فشارهاي روحي نام داشت به خوبي بيان كرديم

التزام به آداب معاشرت و روابط اجتماعي كلّي  ةدومين قضيه، مسئل
هاي اجتماع را  اسالمي است كه اسالم از طريق آن سعي دارد پايه

 ؛هاي مختلف جامعه را به هم نزديك نمايد م كرده و بخشمحك
حضور در مراسم تشييع جنازه و  ،كارهايي مانند عيادت از بيماران

 .هاي عاطفي و وجداني اهميت دادن به جنبه

  : فرمود كه  هشنيد ×هشام كندي از حضرت امام صادق

از انجام دادن كارهايي كه باعث عيب جويي مردم نسبت به ما اهل 
شود بپرهيزيد، چرا كه اگر فرزندي كار بد انجام دهد مردم  ^بيت

كنند، بنابراين شما نيز براي كساني كه از  پدرش را مالمت و سرزنش مي
ايد، باعث زينت و آبرو و افتخار باشيد   ها ريشه گرفته و منشعب شده آن

  .سرزنش و آبروريزي ةنه ماي

در  ،ان آنان را عيادت كنيدبيمار )1(،هاي آنها نماز بگذاريد در عشيره
شان شركت نماييد و نگذاريد ديگران در هيچ يك از  مراسم تشييع جنازه

چرا كه شما به انجام كار خير از ديگران  ؛امور خير بر شما سبقت بگيرند

                                                         
در دو مورد از روايات مهني كتاب . »آنان پيوند برقرار مناييدى ها با افراد عشريه«يا  .1

 .مترجم - آمده است » ركمئصلوا عشا«عبارت به صورت 
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سزاوارتر هستيد، به خدا سوگند كه خداوند به عملي همچون پنهان كاري 
   )1( .عبادت نشده است

  يدم پنهان كاري چيست؟از آن حضرت پرس

 .است تقيه: آن حضرت فرمود 

 ةالتزام به عهد و پيمان و عقود تجاري در برابر ساير اقشار جامع .3
هاي اخالقي و قانوني  ها، پايه  بندي چرا كه اين گونه پاي ;اسالمي

اين روابط بر آن متمركز شده و قواعد و  ةدهد كه هم قوي را شكل مي
 .يابد ضوابط خود را باز مي

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت اميرالمؤمنين

هايي تا روز قيامت بر گردن انسان باقي  عهد و پيمان همچون قالّده
پس هر كس به عهد و پيمان خود وفا كند خداوند متعال نيز  ،خواهد ماند

او را گرامي خواهد داشت، اما هر كس پيمان شكني نمايد خداوند متعال 
ذليل خواهد نمود، و هر كس عهد و پيمان خود را سبك  او را خوار و

بشمارد آن عهد و پيمان در روز قيامت به نزد خداوندي كه آن را محكم 
و استوار كرده و از بندگان خود براي حفظ و نگهداري آن پيمان گرفته 

 )2(.شكايت خواهد برد ،است

   :و باز از همان حضرت روايت شده است كه فرمود

                                                         
 .471/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .247، 9فصل  /غرراحلكمى، آمد .2



136 3در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                    

عهد و پيمان خود خيانت نكن، تعهد خويش را پست نشمار و هيچگاه به 
هيچ گاه حتي با دشمن خود نيز به اعمال ناجوانمردانه متوسل نشو كه 
خداوند سبحان عهد و پيمان را به عنوان محل امن خود قرار داده 

 )1(.است

اي كه  التزام به رفتار فردي و اجتماعي عالي در ميان مردم به گونه .4
صالحان به صورت الگوي ساير مردمان در آيند و نقش اعت جمافراد 

 .تأثير گذاري در هدايت و انسجام جامعه داشته باشند

حضرت  نقل شده است كه شحامدر روايت صحيح از ابواسامه، زيد 
  : به من فرمودند ×امام صادق

دانند و كالم مرا   داني خود را پيرو من مي  كساني كه مي ةسالم مرا به هم
كوشي   شما را به تقواي الهي، پرهيزگاري در دين، سخت .ذيرند برسانپ مي

براي خدا، راستگويي، اداي امانت نسبت به كسي كه شما را امين بر آن 
چرا كه  ;كنم  سفارش و توصيه مي ،قرار داده خواه نيكوكار باشد يا فاسق

  .استبراي تبليغ همين امور مبعوث گرديده  ‘رسول خدا

حب آن كه شما را بر آن امين قرار داده باز پس دهيد چه امانت را به صا 
امانت مردمان را به پس دادن  ‘نيكوكار باشد يا فاجر، كه رسول خدا

  .داد  يك نخ يا سوزن فرمان مي ةحتي به انداز

آنان حاضر  ةدر تشييع جناز، با خاندان و خويشاوندان خود ارتباط برقرار كنيد
چرا كه هرگاه يكي از  ;يد، حقوق آنان را ادا نماييدشويد، بيمارانشان را عيادت كن

                                                         
 .218، 85فصل  /غرراحلكمى، آمد .1
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شما در امور ديني خويش پرهيزگار بوده، راستگويي و امانت پيشه خود ساخته و 
اين يك جعفري است و : با اخالق خوب با مردم برخورد كند، مردم خواهند گفت

ود چرا من از اين قضيه شادمان خواهم گرديد و شادي افتخار آن از آن من خواهد ب
اما اگر رفتار آنان غير از . تربيت جعفر بن محمد است ةاين نتيج :كه گفته خواهد شد

اين : اين باشد ننگ و ناراحتي آن بر من وارد خواهد گرديد كه باز خواهند گفت
  . نتيجه تربيت جعفر بن محمد است

در گذشته چنين بود كه : بر من روايت كرد كه ×به خدا سوگند كه پدرم
اي بود، زينت آن قبيله به حساب   لهيدر قب ×ردي از شيعيان علياگر م
وي امانتدارترين، راستگوترين و بهترين شخص در ميان آنان براي  .آمد  مي

هاي خود را در نزد او   ها و امانت  آنان وصيت. اداي حقوق مردم بود
 دادند كه چه  پاسخ مي ،پرسيدي  او مي ةسپردند و اگر از آن عشيره در بار  مي

 )1( .ترين و راستگوترين ما است  او امين! كسي مانند فالني است؟

شنيدم  ×و از حبيب خثعمي نقل شده است كه از حضرت امام صادق
  : فرمود  كه

بر شما باد پرهيزگاري و سختكوشي، در مراسم تشييع جنازه حاضر 
شويد، به عيادت بيماران برويد، با قوم خود در مساجدتان حضور پيدا 

. پسنديد  دوست بداريد كه براي خود ميرا بپسنديد و ه راي مردم آنچكنيد، ب

                                                         
 .5ح  636/  2 الكاىفكليىن،  .1
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كند اما او   شناسد و رعايت مي  اش حق او را مي  آيا مردي از ميان شما كه همسايه
 )1(كند نبايد حيا كند و خجالت بكشد؟  خود را رعايت نمي ةحق همساي

 نقش امت در تغییر سیاست) 5(

يند تغيير اوضاع سياسي آر فرپنجمين نكته، تأكيد بر نقش امت د
يند تغيير گسترده، و آچه در مقام عمل و مشاركت در ايجاد فر ،است

 .يند و تحقق آثار و نتايج آنآچه در ايفاي نقش نظارت بر سير اين فر
نسبت به امت و نقش آن در حيات  ^اين مسئله از ديدگاه اهل بيت

در اين  .گيرد سياسي جامعه به عنوان امري ثابت و الزم نشأت مي
يند تغيير است پس به ناچار بايد خود امت آديدگاه، امت ابزار فر

آماده شده و از لحاظ روحي و نفسي تغيير كرده باشد تا بتواند قادر 
  . خود باشد ةبر تغيير اوضاع جامع

اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه همين امت در عين حال 
هدف آن است، و مقصود اصلي از اين خود، موضوع عمليات تغيير و 

هدايت همين امت به سمت خداوند متعال و صراط مستقيمي  ،يندآفر
 .گردد است كه به سوي كماالت الهي منتهي مي

توانيم اين  مي ،اگر نقاط ذيل را به روشني مورد بررسي قرار دهيم
 :دريابيم ^ائمهديدگاه را از ميان كلمات 

در رابطه با امامت مسلمانان  ^اه اهل بيتباوجود اين كه ديدگالف ـ 
بر اين اساس استوار است كه امامت منصبي الهي است و تعيين امام 

                                                         
 .3ح  635/  2 الكاىفكليىن،  .1
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يا امام قبلي نسبت به امام  ‘با نص و تصريح از جانب پيامبر اكرم
بينيم، پس از اين كه به  گيرد، اما در عين حال مي صورت مي يبعد

با آن  ‘ز وفات پيامبر اكرما بعدشرايط سياسي كه مسلمانان  هواسط
رفتار عملي اهل  ؛روبرو شدند، از اين منصب الهي دور گرديدند

امامت تأكيد بيشتري بر نقش امت در اين مسئله  ةدر مسئل ^بيت
با  ×بينيم به خالفت رسيدن حضرت علي  دارد، آن جا كه مي

صورت  منوره ةانتخاب مستقيم عموم مسلمانان موجود در مدين
ترين  بينانه ست در حالي كه خالفت ابوبكر ـ در خوشپذيرفته ا

بني ساعده جمع شده بودند،  سقيفةديدگاه ـ به انتخاب افرادي كه در 
 ةبه وقوع پيوسته و خالفت عمر نيز با تعيين ابوبكر و سكوت بقي

مسلمانان ايجاد شده، همچنين خالفت عثمان با انتخاب چهار نفر از 
اي انتخاب خليفه تعيين كرده بوده، انجام شش نفري كه عمر آنان را بر

پذيرفته و در هيچ كدام از اين سه مورد به رأي ساير مسلمانان در اين 
 )1(.زمينه مراجعه نشده است

                                                         
ها را به نقد و بررسى بنشينيم لكن مى   اكنون در صدد آن نيستيم كه صحت يا عدم صحت اين انتخاب. 1

تنها پس از اين اتفاق نظر مستقيم مردمى بود كه  ×ىهيم به اين نكته اشاره كنيم كه حضرت علخوا
. اتفاق نظرى كه خود آن حضرت در خطبه شقشقيه اين گونه به آن اشاره دارد ؛خالفت را قبول كرد

شق عطفاى  ينثالون على من كلِّ جانب حتى لقد وطئ احلسنان و إالّ و الناس كعرف الضبع فما راعىن«
روز  >...جمتمعني حوىل كربيضة الغنم فلما ضت باألمر نكثت طائفة و مرقت أخرى و قسط آخرون

هاى پرپشت كفتار بود، آا از هر طرف مرا احاطه كردند، تا آجنا كه   بيعت فراواىن مردم چون يال
د ابن اىب احلديد بعضى از شارحان ج البالغه مانن( .لگدمال گردند ’نزديك بود حسن و حسني

مردم  .و رداى من از دو طرف شكافته شد )اند  معتزىل حسنان را به معىن دو انگشت شصت پا دانسته
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اموي و عباسي نيز به همين ترتيب بوده و امت به  يساير خلفا ةدربار
مورد مشورت قرار گرفتن در  ىحتكلي از انتخاب مستقيم و يا طور 

 .ين نظام حكومتي محروم بوده استتعي

و اين كامالً برعكس شعاري بود كه اصحاب مكتب شورا در مقابل 
ها اين شعار را فقط براي   اصحاب مكتب نص برافراشته بودند، گويا آن

از پيامبر  ^و فرزندانش ×كه بر خالفت حضرت علي ىنصمقابله با 
اه در خارج واقع شده اند بدون اين كه هيچگ  سر داده ،موجود بوده ‘اكرم
همواره در  ^كنيم كه پيشوايان اهل بيت  و مالحظه مي. باشد

هاي كلي سياسي، رأي و نظر امت را جويا شده و براي آن   گيري  موضع
در  ×توان به موضع حضرت علي  به عنوان مثال مي. اند  اعتبار قائل بوده

عتقاد آن از جنگ صفّين اشاره نمود كه علي رغم عدم ا بعد حكميت ةقضي
در تصميم گيري كلي براي گيري،   اين موضع صحتحضرت به 

سخناني كه در سپاهيان خود به آن استناد كرده است، چه اين كه در 
 )1(.همين مطلب اشاره كرده استبرابر خوارج بيان كرده نيز به 

در صلح و آتش بس با  ×همچنين است موضع حضرت امام حسن
نهضت بر ضد يزيد از سوي حضرت  معاويه، همچنين پذيرش قيام و

                                                         
اما آنگاه كه به پا خاستم و حكومت را در دست گرفتم، . هاى انبوه گوسفند مرا در ميان گرفتند  چون گله

ج ( .از پريوى حق روى برتافتند اى  مجعى پيمان شكستند، گروهى از اطاعت من سر بتززده و دسته
 .)3خطبه  /البالغه

 .تا پايان خطبه »إمنا إجتمع أمركم على إختيار رجلني«: ، از كالم آن حضرت127 هخطب /ج البالغه. 1
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كه پس از اطمينان از اجماع و اتفاق نظر مردم عراق  ×امام حسين
 .هاي ديگر گيري بر اين كار صورت گرفته، و موضع

هاي سياسي كه مبتني بر چند جانبه   گيري رويكرد باز به موضع ب ـ
گرايي سياسي و احترام به رأي مخالف است، حتي اگر رأي مخالف 

 .بدون هيچ گونه توجيهي شرعي يا عملي باشد باطل و

هاي  گيري  اين سياست را به صورت آشكار در موضع ةتوان نمون  مي
آن جا كه هيچگاه در برابر  ;مشاهده نمود ×كلي حضرت علي

مخالفان سياسي خود مادام كه دست به سالح و يا زور و يا رويارويي 
ما  .گرديد نمي هريهقبه زور و اقدامات  متوسلسياسي نبرده باشند 

گيري را به صورت آشكار در موضع آن  توانيم اين گونه موضع  مي
از غوغاي  بعدحضرت در برابر طلحه و زبير و يا حركت خوارج 

آن جا كه اين افراد از جامعه جدا شده و به وظايف  ;حكميت ببينيم
گيري آن حضرت   كردند، نيز موضع كلي خود در برابر جامعه عمل نمي

برابر بسياري از اشخاصي كه به حكومت آن حضرت اعتراض در 
 .پرداختند  آميز مي  هاي سياسي مخالفت داشته يا به انواع فعاليت

براي انتخاب قاضي و مرجع فتوا انتخاب  ^اي كه اهل بيت شيوهج ـ 
كه  ىا رويهكه در بخش اول اين بحث نيز بدان اشاره كرديم ـ  كردند ـ

يت منتهي گرديد و در اين نظام، انتخاب پس از آن به نظام مرجع
مرجع از طريق انتخابات طبيعي و مستقيم امت و از طريق ايمان به 

يند انتخاب مرجع آهاي مطلوب در وي انجام شده و فر وجود ويژگي



142 3در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                    

و آشنايي با او در ميان امت به صورت تدريجي انجام شده، يك 
 .دآي شخص به صورت تدريجي به عنوان مرجع عام در مي

انتخاب وكال و نمايندگان مرجع نيز به همين ترتيب از طريق  ةشيو
قبول و رضايت تدريجي مردم و شناخت مردم نسبت به آنها 

 .گردد پذير مي امكان

مساكين و  ،اهميت خاص به عموم مردم مسلمان از ضعيفان، فقيراند ـ 
اسالمي همچون افرادي كه از نژادهاي غير عرب  ةپايين جامع ةطبق

اسالمي را تشكيل  ةوده و يا بردگان و ديگراني كه بدنه و اكثريت جامعب
دادن اهميت  ^گفتاري و عملي اهل بيت ةآن جا كه در سير ;دادند  مي

خاص به اين طبقات و اعتماد بر آنها معروف و مشهور است، تا جايي 
در برابر افراد غير  ×كه بعضي از قريشيان از رفتار حضرت علي

 حمراءآنان اين دسته افراد را  .در عراق شكايت كردند عرب و بردگان
در نزد تو  حمراءاين جماعت : ناميدند و به آن حضرت عرض كردند  مي

دادند و   بر ما برتري يافتند، چرا كه آنان اكثريت مسلمانان را تشكيل مي
و  حمبتنسبت به آنان باعث برانگيخته شدن  ×اين رفتار اميرالمؤمنين

 .ه اين اقشار و طبقات نسبت به آن حضرت داشتندبود ك ىمودت

  : يابيم چنين مي ×در كالم اميرالمؤمنين

خدا را در خصوص طبقات محروم و پايين جامعه، كه هيچ  ،سپس خدا را
گيران، نيازمندان، گرفتاران و   زمين: از ]و عبارتند[اي ندارند،  چاره

ي خويشتن دار هستند محروم، گروه ةدردمندان، كه در ميان افراد اين طبق
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آورند، پس براي خدا نگاهبان حقي  و گروهي دست نياز به گدايي بر مي
   .فرموده است معينباش كه خداوند براي اين طبقه 

هاي غنيمتي اسالم را  هاي زمين بخشي از بيت المال و نيز بخشي از غله
در هر شهر به طبقات پايين آن شهر اختصاص ده، زيرا براي دورترين 

نها از مركز حكومت، همانند آنان كه به مركز نزديك هستند، حقي آ
  . مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت اين حق هستي

مبادا سرمستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد كه هرگز انجام 
تر  هاي كوچك براي ترك مسئوليت هىموجكارهاي فراوان و مهم عذر 

ر مشكالت آنها باش، و از آنان روي بر همواره در فك. نخواهد بود
مگردان، و به ويژه به امور كساني بيشتر رسيدگي كن كه از فرط حقارت 

شمارند، و افراد مورد اطمينان خود  به چشم نيامده، ديگران كوچكشان مي
   )1( .را از ميان اين دسته انتخاب كن

 جماعت صالحنقش امت در نظام 

را در امور ذيل  جماعت صالحي توان نقش امت در نظام كل مي
 : خالصه نمود

و  نبوتانتخاب و تشخيص رهبري اسالمي در عصر غيبت، اما در عصر . 1
ولي در عصر غيبت  ؛گرفت  امامت آشكار، اين امر با تعيين الهي صورت مي

تعيين رهبري اسالمي كه همان مرجع تقليد باشد از جانب خداوند متعال به 
كه گيرد   هاي اين عنوان كلي صورت مي  يژگيصورت تعيين شرايط و و

                                                         
 .53نامه  /ج البالغه .1
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به نحو اكمل واجد آن بودند، اما اين خود امت است كه به  ^ائمه
تشخيص و تطبيق اين عناوين كلي بر افراد و مصاديق خارجي 

 )1(.پردازد مي

اسالمي، چرا كه در حركت  ةمدني جامع ةانتخاب مجريان امور ادار .2
 :اجتماعي دو جنبه وجود دارد

اي كه مربوط به پياده كردن احكام اسالم در حركت امت و   جنبه :ول ا
باالي تكامل از  ةاسالمي به درج ةجماعت اسالمي و رساندن جامع

طريق پر كردن خألهاي اين جنبه با قوانين و تشريعاتي است كه ولي 
 .باشد  امر عهده دار اين قسمت مي

خاص  ةه ادارديگري هم وجود دارد كه مربوط ب ةاما جنب :دوم 
شود و اختيار آن به  دنيوي است كه به امور زندگي مردم مربوط مي

جواز به معناي عام كه  ةاين قسمت به منطق .دست خود مردم است
باشد، معروف است و  شامل موارد مستحبات، مكروهات و مباحات مي

اين قسمت از زندگي انسان به خود او واگذار شده تا آن چه را براي 
 .داند، انتخاب كند ب ميآن مناس

و گاه اين جنبه از زندگي اجتماعي نيازمند يك سازماندهي خاص 
در آن جلوگيري  ةشود تا از تعارض نهادهاي اداره كنند  اجتماعي نيز مي

در اين جاست . ها و اميال مردم برآورده گردد  مصالح، رغبت ةشده و هم
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به تجربيات خاص كه مردم در اين نوع سازماندهي آزادند تا با توجه 
 . ها و مصالح خود آن را اداره كنند  خود، و بر حسب رغبت

جامعه را به تك تك افراد واگذار كرد،  ةتوان ادار و از آن جا كه نمي
هاي اداره  اجتماعي دارد اختيار و انتخاب سازمان ةدر اموري كه جنب

 . شود اين امور به دست خود مردم سپرده مي ةكنند

است كه در اصطالحات قانوني، از آن به هيئت دولت اين همان چيزي 
البته بر حسب سطح اختيارات  ،شود يا مجالس قانون گذاري تعبير مي

ما در بحث از ميزان اختيارات ولي امر  .و مسئوليت و نوع اداره آنها
 .ايم  تشريعي بدان اشاره نموده ةدر جنب

امر از اين عمل امضاي كلي ولي  ةمشروعيت اين اداره نيز يا از ناحي
و تأييد او و يا از اين ناحيه كه انتخاب اكثريت رأي و موضع جميع 

كند و پيروي از آنچه جماعت مسلمانان بر  مسلمانان را مشخص مي
چه اين كه  .باشد واجب و خروج از آن حرام مي ،اند  شده متفقآن 

غمبر جمله از كالم پي هاي معتبري بر اين امر داللت دارد، از آن روايت
  : الوداع كه فرمود حجة ةدر خطب ‘اكرم

انجام اعمال : سه چيز است كه دل مرد مسلمان بر آن بسته نخواهد بود
خالصانه براي خدا، دلسوزي براي پيشوايان مسلمين و پاي بندي و تقيد 

  )1(.نسبت به تصميمات جمعي مسلمان
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ت اين مشورت نمايانگر مصلح .مشورت به رهبر اسالمي ةارائ: سوم
باشد، چه اينكه   اسالم به صورت توأم مي امت حقيقي رهبري اسالمي و

در آن مورد خاص از لحاظ نزديك شدن به واقعيت امر نيازي به 
مشورت باشد كه در رهبري غير معصوم چنين است و رهبر غير 
معصوم به اين مشورت نيازمند است و چه احتياجي به اين مشورت 

 . ه همواره شناخت كافي از واقعيت امر داردنباشد، مانند رهبر معصوم ك

شود كه  مي جمسماين مصلحت مشترك از جانب رهبري اين گونه 
باشد  امتتواند موجب تأكيد و استوار كردن روابط ميان رهبر و  مي

 :كه قرآن كريم نيز در اين آيه به آن اشاره دارد

نت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضوا من فَبِما رحمةً من اللّه لنت لَهم و لَو كُ{
حولك فَاعف عنهم و استغفر لَهم و شاوِرهم في اَْألمرِ فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ 

  )1(}علَي اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتوكِّلني

شدي، و اگر تندخو و سختدل  ]و پرمهر[رحمت الهي، با آنان نرمخو  ]بركت[پس به 
پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش . شدند  بودي قطعاً، از پيرامون تو پراكنده مي

با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن،  ]ها[بخواه، و در كار
  . دارد  كنندگان را دوست مي  زيرا خداوند توكل

گيري صحيح،  براي فهميدن موضع ‘اگر چه حضرت رسول اكرم
اما مشورت آن حضرت با  ،نيازي به مشورت با مردم نداشته است
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مردم تأثير بسيار زيادي در تأكيد بر ارتباط روحاني ميان امت و 
 .رهبر داشته است

چه اين كه اين مصلحت از جانب امت نيز نمود خاص خود را داشت 
دشان پذير كردن مردم، مشاركت دادن آنها در مسائل خو  كه مسئوليت

هاي جامعه بوده تا براي رسيدن به  و نزديك كردن آنها به واقعيت
 .حقيقت و اتخاذ موضع صحيح تالش كنند

اما در حالت رهبري غير معصوم، مشورت امت با رهبر، از نقش 
حقيقي خود در مشاركت براي رسيدن به حقيقت و اتخاذ موضع 

قرآني به  به همين جهت است كه دين و متون. صحيح برخوردار است
  : اين امر داللت دارد، مانند قول خداوند متعال

  )1(}بينهم ىو أَمرهم شور{
  . شود و كارشان در ميانشان با مشورت انجام مي

شريف نيز بر اهميت نقش مشورت در زندگي فردي  سنتهمچنين روايات و 
كتاب  در مفصلو اجتماعي انسان داللت دارد كه اين موضوع را به صورت 

 )2(.ايم  بيان داشته بني النظرية و التطبيق ياحلكم االسالمخود به نام 

نظارت بر حسن اجراي اموري كه رهبري و يا ادارات اجرايي  :چهارم
اين نظارت داراي دو  .پردازند منتخب از سوي امت به انجام آنها مي

 :جنبه است
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اجرايي بر نظارت و بازرسي بر باقي ماندن رهبر و يا نهادهاي : يك
 ةهاي مطلوبي كه از لحاظ دانش و تقوا و حسن ادار صفات و ويژگي

امور در آنها شرط شده است، و ميزان مطابقت آن چه در عمل انجام 
 .ها دهند با اين صفات و ويژگي مي

نظارت بر حسن اجراي امور و مطابقت با احكام شرعي كلي در رهبر و : دوم
ه توسط نهادهاي اداري و اجرايي انجام نظارت بر ميزان مطابقت اموري ك

 .در نظام اداري جماعتها و مصالح ملت و   شود با خواسته  مي

امت اسالمي وارد شده كه ما در بيان روايات  نقش ادلّة بسياري بر اين
مانند روايتي  ؛ايم  مربوط به امر به معروف و نهي از منكر آنها را بيان داشته

روايت  ‘بزرگوارشان پيغمبر اكرم جداز  ×كه از حضرت امام حسين
  : شده است كه فرمود

شمارد، عهد و پيمان   هر كس پادشاهي ظالم را ببيند كه حرام خدا را حالل مي
رسول خدا مخالفت ورزيده و در ميان بندگان خدا به  سنتخدا را نقض كرده، با 
نياشوبد، بر نمايد، آنگاه، با گفتار و كردار خود بر وي بر  گناه و تجاوز عمل مي

  )1( .به جايگاه همان ظالم داخل كند ]در آخرت[خداوند متعال است كه او را 

تواند اين نظارت را يا به صورت مستقيم و يا از طريق  امت نيز مي
مؤسسات قانوني و يا از طريق مؤسسات اجتماعي مدني، مانند 

زادي نهادهايي كه بتواند آ ;احزاب و غيره به انجام برساند ،مطبوعات
 .ابراز عقيده و نظر را به امت اعطا نمايد
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امت به پشتيباني، ياري و پيروي مخلصانه از  تقيدپاي بندي و : پنجم
توان در روايات و نصوصي كه  اين جنبه از نقش امت را مي .رهبري

 ةدر وجوب اطاعت از رهبري وارد شده است، پيدا كرد، مانند آي
  : فرمايد قرآن كه مي ةكريم

يها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي اَْألمرِ منكُم فَإِنْ يا أَ{
اللّه و الرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللّه و الْيومِ  ىتنازعتم يف شيء فَردوه إِلَ

)1(}اْآلخرِ ذلك خير و أَحسن تأْويالً
  

ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر   اي كساني كه ايمان آورده
اختالف نظر يافتيد،  ]ديني[پس هر گاه در امري  .اطاعت كنيد] نيز[خود را 

پيامبر  ]سنت[خدا و ] كتاب[اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به 
  . تر است  فرجام  عرضه بداريد، اين بهتر و نيك] او[

وجوب بيعت و معرفت امام وارد شده  ةهمچنين رواياتي كه دربار
  : است، مانند اين دو روايت

  .من مات و مل يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية

  . هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است

  )2(.من مات و ليس يف عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية: و 

  .تي نباشد به مرگ جاهليت مرده استد و در گردن او بيعهر كس بمير
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و  ائمهيا رواياتي كه در باب وجوب نصيحت يا دلسوزي براي 
 ةپيشوايان مسلمين آمده است، مانند روايت معتبري كه در چند صفح

الوداع  حجةدر  ‘حضرت رسول اكرم ةگذشته نقل كرديم و از خطب
  : بود كه فرمود

انجام اعمال : د مسلمان بر آن بسته نخواهد بودسه چيز است كه دل مر
 تقيدخالصانه براي خدا، دلسوزي براي پيشوايان مسلمين و پاي بندي و 

 )1( .نسبت به تصميمات جمعي مسلمانان

 تقید به ضوابط و معیارها) 6(

تأكيد بر لزوم تقيد به  ^ائمهششمين خاستگاه حركت سياسي 
 ;ند سازندگي و تحول استيآمعيارها و ضوابط اسالمي در فر

هاي اين تحول و ميزان  توان از طريق آنها ويژگي معيارهايي كه مي
اي از  قرآن كريم نيز بر مجموعه. يند را كنترل كردآپيشرفت اين فر

ها و صفات كمالي حقيقي تأكيد كرده و آنها را به عنوان   ويژگي
 .معيارهاي برتري مطرح نموده است

  : شريف ةو از آنجا كه مطابق آي

}راب بِقيعكَس ممالُهوا أَعكَفَر الَّذين وتالظَّمآن ماًء ح هبسحیة ي  هجِدي لَم إِذا جاَءه
  )2(}شيئًا و وجد اللّه عنده فَوفّاه حسابه و اللّه سريع الْحساب
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ار است كه و كساني كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابي در زميني همو
پندارد، تا چون بدان رسد آن را چيزي نيابد و خدا را نزد   تشنه، آن را آب مي

  .شمار است خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زود

ها را تشكيل   اين ويژگي ةيافتگي، اساس هم  ايمان به خداوند و هدايت
به دهد، و بدون ايمان هيچ يك از اعمال و صفات انسان چيزي   مي

توان با جدا كردن ايمان به عنوان يك ويژگي   آيد، مي  حساب نمي
 :ها را جداي از ايمان در امور ذيل خالصه كرد  اساسي، ساير اين ويژگي

 آنجا كه قرآن كريم ـ چنان كه قبالً ;تقوا و پرهيز از محرمات الهي. 1
يند ايجاد تحول تأكيد آنيز اشاره كرديم ـ بر نقش اين عامل در فر

ه است، چه اينكه بر نقش اين ويژگي در برتري افراد نسبت به كرد
  : يكديگر نيز تأكيد نموده است

  )1(}إِنَّ أَكْرمكُم عند اللّه أَتقاكُم{

  .در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

دانش و معرفت خداوند و آشنايي با حقايق هستي، دين، وحي  .2
يابيم موضوع علم و  آنجا كه مي ;مي و حدود الهيالهي، شريعت اسال

و پيروان آنها، از اهميت قابل توجهي  ^دانش در مكتب اهل بيت
 .برخوردار است

                                                         
 .13  /حجرات .1



152 3در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                    

اينها در پرتو اهميتي است كه قرآن كريم براي علم و دانش  ةو هم
  : قائل گرديده و در اين آيات شريفه

  )1(}ين ال يعلَمونهلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ و الَّذ{

  )2(}يرفَعِ اللّه الَّذين آمنوا منكُم و الَّذين أُوتوا الْعلْم درجات{: و

 .نيز بدان اشاره شده است

آنجا كه تكامل  ;جهاد، فداكاري، بذل مال، انفاق و احسان در راه خدا ج ـ
ها،   تها، مصيب  و رسيدن به اهداف مورد نظر، جز از راه تحمل رنج

ها، از خود گذشتگي و ايثار براي جامعه بشري ميسر نخواهد   سختي
  : زند كه  قرآن كريم نيز اين گونه بر اين حقيقت مهر تأييد مي. گشت

} كُملقَب نا ملَوخ ثَلُ الَّذينم كُمأْتا يلَم ةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم
يقُولَ الرسولُ و الَّذين آمنوا معه  ىو الضراُء و زلْزِلُوا حتمستهم الْبأْساُء 

  )3(}نصر اللّه أَال إِنَّ نصر اللّه قَريب مىت

شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر  آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مي
ختي و شما نيامده است؟ آنان دچار س ]سر[پيشينيان شما آمد، بر  ]سر[

و  ]خدا[تكان درآمدند، تا جايي كه پيامبر  ]هول و[زيان شدند و به 

                                                         
 دانند يكسانند؟ى كه من دانند و كساىنى كه م آيا كساىن .9 /زمر .1
 ] بر حسب[كساىن را كه دانشمندند  كساىن از مشا را كه گرويده و ]رتبه[خدا ، 11 /جمادله .2

 .درجات بلند گرداند
 .214/ آل عمران .3
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پيروزي خدا كي خواهد بود؟ : كساني كه با وي ايمان آورده بودند گفتند
 .هشدار، كه پيروزي خدا نزديك است

چه اينكه قرآن كريم، جهاد كردن در راه خداوند را به عنوان يك  
هاي  مين ماندگار، يكي از مالكصفت ثابت و حقيقي با آثار و مضا

  : برتري افراد نسبت به يكديگر دانسته است

  )1(}الْقاعدين أَجرا عظيماً ضلَ اللّه الُْمجاهدين علَىو فَ{

 .نشينان به پاداشي بزرگ، برتري بخشيده است  و خداوند مجاهدان را بر خانه

نتخاب به دور از آزادي واقعي كه در اراده و استقالل انسان در ا .4
هاي نفساني  عوامل تأثيرگذار داخلي همچون شهوات، اميال و خواسته

و خارجي همچون ترس از ستمگران، اوهام و خرافات، تجلي 
بدان سان كه انسان در انتخاب راهي كه به عقل وي درست  ;نمايد مي
 .آيد آزاد باشد مي

انساني است اين آزادي واقعي، يكي از صفات واقعي انسان و جامعه 
قرآن كريم  ;كه اسباب برتري دارندگان اين ويژگي بر ديگران است

  : فرمايد

ضرب اللّه مثَالً عبدا مملُوكًا ال يقْدر علي شيء و من رزقْناه منا رِزقًا حسنا {
  )2(}ه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونفَهو ينفق منه سرا و جهرا هلْ يستوونَ الْحمد للّ

                                                         
 .95 /ءنسا .1
 .75/ حنل .2
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دو مردند كه يكي از آنها الل است و هيچ كاري از : زند مي ىمثَلو خدا 
هر جا كه او را  ،باشد آيد و او سربار خداوندگارش مي  او برنمي

آيا او با كسي كه به عدالت فرمان . آورد فرستد خيري به همراه نمي مي
 .است يكسان است؟دهد و خود بر راه راست  مي

مردم، و اعتقاد به اين  ةديدگاه مساوات و عدالت در ميان هم .5
مردم در اصل و ريشه با هم برابر بوده، وظايف، حقوق  ةاصل كه هم
هايي يكسان دارند و در اين زمينه تفاوتي از لحاظ رنگ،  و مسئوليت

و  تنها از طريق عمل. ميان آنها نيست ...خون، قوميت، خويشاوندي و
ها به  ميان انسان ةفعاليت متعهدانه است كه امتياز و اختالف درج

ـ  اي به اين مطلب داشتيم كه در نكات قبل هم اشاره آيد ـ وجود مي
  : فرمايد خداوند متعال مي

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَر و أُنثي و جعلْناكُم شعوبا و قَبائلَ {
عارتلبريخ ليمع إِنَّ اللّه قاكُمأَت اللّه دنع كُمم1(}فُوا إِنَّ أَكْر(  

اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله  
در حقيقت . قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد

ترديد، خداوند   بي .ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست
 .داناي آگاه است

دهد كه  چوب و ابعاد ديدگاهي را تشكيل مياين امور، چار
بر آن متكي بوده و به عنوان  ^اجتماعي اهل بيتتئوري تحول 
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خط مشي ثابت سياست آن بزرگواران در برابر جامعه و تالش ايشان 
و الگو قرار دادن آن براي تحول و  جماعت صالحدر راه ساختن 

 .رود پيشرفت واقعي جامعه به شمار مي

هاي طبيعي و امور مدني در تحول و كارآمدي  البته پيشرفت در دانش
ها و وسايل زندگي و آسان كردن آنها براي بشر، به ميزان  بيشتر شيوه

تأثيري كه در تحقق اين موازين داشته و سهمي كه در مؤثر واقع شدن 
ميت برخوردار هستند، همان گونه از اه ^ائمهآنها دارند، در ديدگاه 

كه گاه ممكن است تحول و پيشرفت علوم طبيعي و مدني نيز به 
 .همين موازين و وامدار آن باشند ةواسط
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