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استادیار دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار


اعظم ناصریان خلیلآباد
دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار
(تاریج دریافت1392/11/27 :؛ تاریج پذیرش)1393/10/08 :

چکیده
مناظره از شیوهها ی مطلوب تبیین و نشر معارف الهی در رویارویی با آرا و اندیشههای مخالفان
اسالم است كه در مکتب علمی و عملی اهل بیت ،علیهمالسّالم ،از جمله امام رضا (ع) مورد توجّه بوده
است .از مناظرههای مهمّ امام رضا (ع) با مأمون ،در باب موضوع عترت و امّت و بیان تفاوت میان آنها
بوده است كه ایشان با استناد به آیات قرآن كریم ،عترت را همان اهل بیت ،یعنی حترت فاطمه (س)
و دوازده امام معصوم ،علیهمالسّالم ،معرّفی میفرماید كه برگزیدگان خدا بر روی زمینند و در مقام و
منزلت ،پرهیزكاری و اطاعت خداوند نسبت به امّت برتری دارند و بر امّت اطاعت و پیروی از آنها
تکلیب الهی است .هدف از این پژوهش ،فهم و درک تفاوت بین امّت و عترت با توجّه به مناظرة امام
رضا (ع) با مأمون پیرامون این مسأله است .پرسش ا لی این پژوهش كه نگارندگان با استناد و تتبّع به
منابع مهمّ و روش كتابخانهای در دد پاسج بدان هستند ،این است كه آیا بین امّت و عترت فرق
است؟ در ورت وجود ،وجوه این تفاوت چیست؟ لذا تعاریفی چون امّت ،عترت ،آل و  ...با توجّه به
مناظرة امام رضا (ع) با مأمون مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت ،نتیجة حا ل از بررسی مناظرة
امام رضا (ع) در تفاوت بین امّت و عترت آشنایی با سیرة ائمّه و نگاه آنها به مسألة فوق بوده است كه
به این نتایج میرسد كه عترت افرادی برگزیده از میان امّت است ،گزینش عترت از سوی خدای بزرگ
ورت گرفته است و علّت گزینش الحیّت آنها برای رهبری امّت بعد از پیامبر (ص) است.
واژگان کلیدی :مناظره ،امام رضا ،مأمون ،عترت ،امّت.
(نویسندة مسئول) E-mail: Majidi.dr@gmail.com
E-mail: az_na664@yahoo.com
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مقدّمه
مناظره در زمان امام رضا (ع) از ضـرورت و اهمیّـت بسـیار زیـادی برخـوردار بـود ،چراكـه شـرایط
فرهنگی و سیاسی جامعة اسالمی در آن زمان با خالفت مأمون كه همراه با تهاجم فرهنگـی درونـی و
برونی و نیز تالش حکومت عبّاسی برای انزوای امامت و والیـت بـود ،موجـب مـیشـد تـا پرسـشهـا و
شبههای متعدّدی ایجاد گردد .پیدایش این وضعیّت پاسخگویی و دفاع از كیـان اسـالم ،تشـیّع و ا ـول
دین را توسّط امام رضا(ع) ایجاب میكرد .آن حترت هنگامی كه در منـاظره هـای خـویش در مجلـ
مأمون ،جایگاه واالی عترت پیامبر (ص) را با استدالل به آیات قرآن تشریح میفرمـود ،آیـاتی را كـه در
باب فتیلت اهل بیت ،علیهم السّالم ،است ،نیز شمارش مینمودند ،چرا كه سؤالهـایی در ایـن منـاظره
مطرح میشد مبنی بر اینکه چه تفاوتهایی بین عترت و امّت وجود دارد و امتیاز عترت بر امّت چیست.
این جستار در دد بیان مناظرة امام (ع) با مأمون است و در خالل گفتگوها ،بیانها و مناظرههای امـام
رضا (ع) جایگاه عترت و امّت مورد بررسی قرار میگیرد ،از جمله نمونـههـایی از اسـتدالل كـه آن امـام
بزرگوار با استناد به قـرآن كـریم بیـان داشـته اسـت .بـدیهی اسـت در خـالل ایـن بررسـی موضـوعی،
مجموعهای از اطّالعات و معارف مرتبط با امام رضا (ع) و قرآن ارایه خواهد شد.

 )1روش تحقیق
روش تحقیس در این مقاله ،روش تاریخی و كتابخانهای اسـت كـه بـا شناسـایی و گـردآوری منـابع
معتبر ،اقدام به بررسی و تتبّع منابع كرده است و ضمن فیشبرداری ،مطالب تدوین گردیده است.

 )2پیشینة پژوهش
بررسی مناظرهها و پاسجهای قرآنی كه امام رضا (ع) در مجال خود داشتند ،یکی از مباحث مهمّی
است كه بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته تا در این زمینه به مطالعه و تحقیس بپردازند و بیان امام
(ع) پیرامون امامت و عترت و قرآن را تجلّی بخشند؛ از جملـه مقالـة «امـام رضـا (ع) و رسـالت تبیـین
قرآن» نوشتة حسن خرقانی در سال  ،1383دیگری «آموزه های قرآنی در استداللهای رضوی» نوشـتة
فرزاد حکیمیان در سال  1388میباشد و حتّی مقاله پیرامون مناظرههای ایشان با سایر ادیان با عنـوان
«نگاهی بر شیوه مناظرة امام رضا (ع) با بزرگان ادیان» نوشتة محمّد ادقیان در سال  1388نیز مـورد
پژوهش قرار گرفته است .از دیگر پژوهشها مقالة «تجلّی علوم اهل بیت در منـاظرههـای حتـرت رضـا
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(ع)» نوشتة جواد مصطفوی در سال « ،1364جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا (ع)» نوشتة احمد ترابـی
در سال 1382میباشد .كتابهایی كه در آنها به موضوع مقالة حاضر اشاره شده است و جزو منابع مهـم
میباشند ،كتابهای عیون أخبار الرّضـا (ع) اثـر شـیج ـدوق ،مسـند اإلمـام الرّضـا (ع) اثـر عطـاردی
خبوشانی ،تحبالعقول عن آل الرّسول اثر ابن شعبة حرّانی میباشد .دراین پـژوهشهـا نویسـنده اشـارة
ضمنی به تفاوت امّت و عترت و مفاهیم آن داشته است كه اینک در این مقالـه بـه ـورت گسـتردهتـر
بررسی میشود.

 )3تعریف مناظره
مناظره در لغت به معنای «با هم نظر كردن حقیقت و ماهیّت یک امر میباشد و در واقع ،ردّ و بـدل
شدن اندیشهها در آن امر است» (دهخدا :1377 ،ج  .)21563 :14همچنین به معنای بحـث ،مجادلـه و
نزاع دو نفر یا دو جمع با یکدیگر در حقیقتِ یک موضوع به كار میرود و مناظره در ا ل قایم به دو نفر
است :سایل و مجیب .به ورت سؤال و جوابهایی پیاپی و منظّم است؛ یعنی پرسنده میكوشد خصـم
را به پذیرش قتایایی وادار كند و آنگاه از همان قتایای اعترافشده ،قیاسی ترتیب دهد كه ناقض وضـع
مجیب باشد .پ سائل می پرسد و مجیب هم از وضع خود در جدل دفاع میكند و به سؤالهای طـرف
مقابل پاسج میدهد (ر.ک؛ مظفّر1421 ،ق ،.ج .)239 :2

 )4تعریف عترت
«عترت» به معنای نسل و قبیلههایی است كه بسیار نزدیک باشند به انسان (ر.ک؛ جوهری،1368 ،
ج )735 :2و «ذُریّه» در لغت به معنای اوالد است (ر.ک؛ همان .)663 :در المنجـد نیـز معنـای امّـت را
اینگونه آورده است« :ذُریّه ،فرزندان ،نسل ،بستگان و خویشاوندان كه جمع آن العِتَر اسـت؛ عترتُـه خیـرُ
البریّه :عترت او بهترین عترت هاست» (معلوف ،1378 ،ج  .)1073 :2ابناثیر مـیگویـد« :عِتةََةُِ الرَّجُـلت
أَخَصُّ أقارتبتهِ» (ابناثیر ،1367 ،ج  )177 :3و نیز ابناألعرابی گوید« :العِتََةُ وَلَدُ الرَّجُلت وَ ذُرِّیَتُهُ وَ عَقِبُهُ مِن
ُلبتهِ .فَعِتََةُ النَّبیّ وَلَدُ فاطِمَة(س)»؛ عترت انسان به خاصترین (و نزدیکترین) خویشـاوندان وی اطـالق
میشود و عترت رسولاللّه (ص) فرزندان فاطمه (س) هستند .گفتة أبیسعید این است كه« :العِتََةُ ساقُ
الشَّجَََةِ .وَ عِتََةُ النَّبیِّ عَبدُالمُطّلِبت وَ وَلَدُهُ :عترت به معنای تنة درخت اسـت و عتـرت پیـامبر عبارتنـد از
(جدّ او) عبدالمطّلب و فرزندان وی» .ابنمنظور معانی گوناگونی را كـه بـرای عتـرت ذكـر شـده یـادآور
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میشود و مینویسد« :عترت انسان نزدیکان وی شامل فرزند و غیر آن است و گفته شده عترت گـروه و
عشیرة نزدیک به شخص است و كسانی را كه درگذشتهاند یا در آینده به دنیا میآیند ،در بر میگیـرد»
(ابنمنظور1408 ،ق ،.ج .)34 :9

3ـ تعریف امّت
كلمة «امّت» از ریشة «أَمَّ» به معنی آهنگ ،قصد و عزیمت كردن است؛ مانند آیـة﴿ :آمِّینَ النبَیْـتَ
النحَرَام﴾ (المائده)2/؛ یعنی «قا دان خانة خدا» و این معنی تركیبـی اسـت از سـه معنـی «حركـت»،
«هدف» و «تصمیم خودآگاهانه» .همچنین مفهوم «جلو و پیشروی» نیز در آن نهفته است .با حف این
معانی ،كلمة امّت در ا ل به معنی «الطَریسُ الوَاضِح» است؛ یعنـی راه روشـن ،پیونـد اساسـی و مقـدّس
افراد انسانی با هدف «رفتن در یک راه با مقصد و قبله و رهبـری مشـترک و ایـدهآل» (ر.ک؛ شـریعتی،
 .)40 :1382راغب ا فهانی میگوید« :امّت هر جماعتی است كه یک چیز مثل دین ،زبان یا مکان آنهـا
را جمع كند؛ مثالآ در آیة 120از سورة نحل﴿ :إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًـا لِلّـهِ حَنِیفًـا﴾ ،ابـراهیم بـه
تنهایی یک امّت شمرده شده است؛ زیرا آن روز فقط او موحّد بود؛ یعنی او در عبادت خدا در مقام یـک
جماعت بود» (النّحل .)120/در لسانالعرب آمده است« :األُمّة تمام افرادی كه حترت محمّد (ص) برای
آنها فرستاده شده است ،چه كسانی كه به او ایمان آوردهاند و چه كسانی كه كافر شـدند» (ابـنمنظـور،
1408ق ،.ج .)215 :1

4ـ عترت چه کساني هستند؟
با توجّه به اینکه طبس روایات زیادی ،از جمله حدیث كساء ،اهل بیت رسول خدا (ص) ،حترت علی
(ع) ،حترت فاطمه (س) ،امام حسن و امام حسین (ع) هستند ،نتیجه میگیریم كه مقصود از «عترت»
همان «اهل بیت» است .رسول خدا (ص) فرمودند« :من میان شما دو چیز گرانبها بر جای میگذارم كه
اگر به آنها چنگ بزنید ،هرگز گمراه نمیشوید .یکی از آنها كه از دیگری بزرگتر است ،كتـاب خداسـت
كه مانند ریسمانی از زمین به آسمان كشیده شده است و دیگری عترت و خانوادهام» (ابن كثیر1978 ،
م ،ج )122 :4
از امیرمؤمنان علی (ع) پرسیدند« :اینکه پیامبر فرمودند :من در میان شما دو چیز گرانبها قرار دادم،
كتاب خدا و عترتم را ،عترت چه كسانی هستند؟ ایشان در جواب فرمودند :من و حسن و حسـین و نُـه
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امام از فرزندان حسین ،كه نهمین آنها مهدی و قائم است .آنها از كتاب خدا جدا نمیشوند و كتاب خـدا
نیز از آنان ،تا اینکه كنار حوض كوثر در بهشت بر رسول خـدا (ص) وارد شـوند» (غفّـاری ،1361 ،ج :4
 90و متّقی الهندی ،بیتا ،ج .)186 :1

5ـ قرآنمحوری در گفتوگوهای کالمي اهل بیت و امام رضا (ع)
مطالعه در روایات بر جای مانده از عترت در زمینة مباحث عقیدتی آشکار میسازد كه مالک ایشـان
در ارزشگذاری مباحث ،معارف قرآن بوده است .با این توضیح كه هرگاه موضوعی در قرآن مطرح بود و
باعث پرسش عقیدتی شد و ابعاد و جوانب آن نیاز به توضیح و استدالل داشـت و یـا هـر موضـوعی كـه
بیپاسج گذاشتن آن باعث مخدوش شدن قرآن یا معارف قرآنـی مـیشـد ،آنـان بـا دقّـت و حسّاسـیّت
موضوع را مورد تجزیه و تحلیل و استدالل قرار میدادند و چنانچه هی یک از این ویژگیها را نداشـت،
آن را زاید و لغو میدانستند .قرآن كریم در اندیشه ،گفتار و كردار اهل بیت (ع) ،تجسّم و عینیّـت تمـام
یافته است و سیرة كریمانه و سخن حکیمانة آنان ،مستقیم یا غیرمستقیم ،روشنگر كتاب الهی در ابعـاد
گوناگون آن است .میراث قرآنی و تفسیری بـاقی مانـده و ارزشـمند از وجـود مبـارک امـام رضـا (ع) از
نمونههای اعلی و عظیم ذخایر قرآنی تفسیر معصومان است و از آنجا كه لطب و حکمت خداونـد متعـال
همواره اقتتا كرده كه انسان را در پهنة طبیعت ،بی راه و راهبر رهـا نکنـد ،میـراث قرآنـی را در میـان
خاندان نبوّت دست به دست نموده تا به هشتمین اختر تابناک آسمان امامـت و والیـت ،حتـرت امـام
علیّ بن موسی الرّضا (ع) رسید و آن امام همام ،وارث كتاب الهی و مفسّر راستین قرآن گردید و اكنـون
دوازدهمین حجّت ،امام عصر (ع) وارث آن است (ر.ک؛ بحرانی 1419 ،ق ،.ج .)19 :1
حترت رضا (ع) در شأن قرآن میفرماید« :قرآن ریسمان و دستگیرة محکم الهـی اسـت .قـرآن راه
برتری است كه انسانها را به سوی بهشت ره مینماید و از آتش دوز مـیرهانـد .گذشـت زمـان آن را
فرسوده نمیكند و گفتار آدمیان آن را تباه نمیسازد؛ زیرا ویژة زمانی خاص نیست و دلیل روشنی بـرای
همة انسانهاست .از پیش رو و پشت سر ،خطّ بطالن بر آن كشیده نمیشود و نیـز كتـابی اسـت فـرود
آمده از سوی خداوند حکیم حمید» ( دوق1416 ،ق.)223 :.

6ـ شیوههای تبیین قرآن در استداللهای امام رضا (ع)
دوران حیات پُربار امام هشتم (ع) میان سالهای  148تا  203قمری و از  55سال عمـر مبـارک آن
حترت ،بیست سال مدّت امامت ایشان بود كه هفده سال در مدینه و سـه سـال در خراسـان گذشـت.
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عصر آن امام ،عصر شکوفایی علم و دانش بود و مأمون برای آنکه آن حترت در گفتوگو مغلوب شـود و
از چشم مردم بیفتد ،بزرگان علمای ادیان مختلب و متکلّمان را به مناظره با وی میخواند ،امّا بر خـالف
انتظار او ،امام (ع) بر همه چیره میگشت و آنان را در برابر حس به اقرار و اعتراف وامیداشـت و همـه از
دانش و احاطة امام به كتابهای آسمانی شگفتزده میشدند (ر.ک؛ خرقانی.)5 :1383 ،
با توجّه به آنچه دربارة رابطة میان امام و قرآن یاد شد ،بخش عمدهای از گفتار و سیرة امام رضا (ع)
به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به شرح ،تبیین و عینیّت بخشیدن كتاب خدا اختصـاص دارد .بنـابراین،
میتوان در دیدی فراتر از آنچه یاد میشود ،به گزارش ،شرح و تفسیر قرآن در بیان امام پرداخت .آنچـه
از ایشان در ابواب مختلب فقه یاد شده ،بهگونهای تبیین و تفصیل آیاتاالحکـام و اوامـر و نـواهی الهـی
است و آنچه دربارة توحید ،نبوّت ،امامت ،معاد ،ایمان ،كفر و دیگر مسایل اعتقادی به جای مانده ،شـرح
و بسط معارف اعتقادی قرآن است .اندرزها ،آداب و اخالق كریمانة آن حتـرت ،آیـات اخالقـی قـرآن را
حکایت میكند .كوتاه سخن اینکه قرآن در «اندیشه»« ،گفتار» و «كردار» امام علـیّ بـن موسـی الرّضـا
(ع) ،تجسّم و عینیّت تمام یافته است (ر.ک؛ همان).
مأمون از حتور امام رضا (ع) در نزد خود اظهار مباهات میكرد و از وجود آن امام همام در تشـکیل
نشستها و مناظرههای علمی میان دانشمندان مذاهب مختلب بهره میبرد .امـام رضـا (ع) نیـز چنـین
شرایط را فر ت مناسبی برای بیان حقایس دین اسالم و تبیین آموزههای قرآنی میدانسـتند و بـا بهـرة
فراوانی كه در علم و دانش و اخالق و معنویّت داشتند ،به استدالل و گفت و گو با اهل دانـش و منـاظره
میپرداختند (ر.ک؛ جعفریان .)84 :1369 ،از آنجا كه منبع دانش آن حترت ،كتاب خدا و سنّت پیامبر
اكرم (ص) بود ،طبیعتاآ به این دو منبع غنی و بااهمیّت استناد میكردند .نمونههایی از استداللهـایی را
كه آن امام بزرگوار با استناد به قرآن كریم بیان داشته ،در این نوشتار از نظر میگذرد.

7ـ استناد به قرآن و ذکر شاهد از آن
از ویژگیهای برجستة سبک گفتاری امامان ،علیهمالسّالم ،كاربرد فراوان آیههای قـرآن اسـت .آنـان
ا رار داشتند كه گفتار و كردار خود را به قرآن كریم مستند كنند و فرمودهانـد« :هرگـاه سـخنی از مـا
میشنوید ،دلیل آن را از كتاب خدا بخواهید» (كلینی ،1372 ،ج  .)176 :1این اسـتناد و استشـهاد بـه
قرآن ،هم سخن امام (ع) را مستدلّ و محکم میسازد و راه خلل و خدشه را بدان میبندد ،بهویژه بـرای
آنان كه معرفت و شناخت الزم را از امام نداشتهاند ،هم به دیگران میآمـوزد كـه چگونـه از قـرآن بهـره
گیرند و با پیاده كردن آن در زندگی ،نیازمندیهای خود را از آن برگیرند و پرسشهـای خـود را بـا آن
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پاسج گویند .با دقّت در چگونگی برداشت ائمّه ،علیهمالسّالم ،از قرآن و چگونگی استناد بدان ،شیوههای
ارزشمندی در تفسیر قرآن و استنباط از آن به دست میآید و راهکارهای پیاده كردن قـرآن در زنـدگی
روشن میشود .بسیار است كه امام رضا (ع) در ضمن یا ذیل سخن خویش ،آیههای قرآن را به كار برده،
آن را به قرآن كریم مستند میكنند و گاه در تأیید سیرة خویش از قرآن شاهد میآورنـد .از ایـن رو ،در
تمامی ابواب حدیث به جستجوی كاربرد آیههای قرآن در سخن آن حتـرت مـیتـوان پرداخـت؛ بـرای
نمونه در حدیث معروف امامت ،آن امام همام به  23آیه از قرآن كریم به طور ریح استشهاد میكننـد
و عبارتهای قرآنی دیگری نیز به ورت تلویحی با سخن ایشان تركیب شده اسـت (ر.ک؛ همـان ،ج :2
130ـ.)116

8ـ عترت در استداللهای امام رضا(ع)
در عیون األخبار الرّضا به سند خود از ریّان بن لت از امام رضا (ع) روایت كرده كـه در منـاظره بـا
مأمون و علما در فرق بین عترت و امّت و فتیلت عترت بر امّت آمده است كه ریّان بن لت مـیگویـد
عدهای از علمای
ّ
امام رضا (ع) در مجلسی كه مأمون در مرو ترتیب داده بود ،حاضر شدند .در آن مجل
عراق و خراسان حتور داشتند .مأمون از علما پرسید :معنی ایـن آیـه را بـرایم بگوییـد﴿ :ثُـم أَوْرَثننَـا
النکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنن عِبَادِنَا( ﴾...فاطر( »)32 /ر.ک؛ غفّاری .)468 :1372 ،علمـا گفتنـد :مـراد
خداوند ،تمامی امّت است .مأمون گفت :یا ابالحسن نظر شـما چیسـت؟ امـام رضـا (ع) فرمـود :بـا آنـان
همعقیده نیستم ،بلکه به نظر من ،مراد خداوند عترت طاهرة حترت محمّد (ص) اسـت .مـأمون گفـت:
چطور نظر خداوند فقط عترت بوده نه امّت؟! حترت فرمودند :اگر مراد تمام امّت باشد ،همگی آنان باید
اهل بهشت باشند؛ زیرا خداوند میفرمایـد﴿:ثُم أَوْرَثننَا النکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِـنن عِبَادِنَـا فَمِـننهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفنسِهِ وَمِننهُم مُّقنتَصِدٌ وَمِننهُمْ سَابِقٌ بِالنخَیْرَاتِ بِإِذننِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ النفَضنلُ النکَبِیرُ :سپ

ایـن

كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزیدة خود به میراث دادیم( ،امّا) از میان آنها عدّهاى بـر خـود
ستم كردند و عدّهاى میانه رو بودند و گروهى به اذن خدا در نیکیهـا (از همـه) پیشـى گرفتنـد و ایـن،
همان فتیلت بزرگ است﴾ .سپ

همـه را اهـل بهشـت قـرار داده اسـت و فرمـوده﴿ :جَنَّـاتُ عَـدْنٍ

یَدْخُلُونَهَا یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤنلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیـرٌ( :پـاداش آنـان) بـاغهـاى
جاویدان بهشت است كه در آن وارد مىشوند ،در حالى كه با دستبندهایى از طال و مروارید آراستهانـد و
لباس آنان در آنجا حریر است!﴾ (همان .)33 /پ وراثت مخصوص عتـرت پیـامبر اسـت نـه دیگـران»
(عطاردی خبوشانی1406 ،ق ،.ج  .)114 :2مأمون گفت عترت چه كسانی هستند؟ امام رضا (ع) فرمـود:
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«همان كسانی كه خداوند آنان را در كتاب خود این گونه و ب نموده است...﴿ :إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذنهِبَ
عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطنهِیرًا ... :خداوند مىخواهد پلیدى و گناه را فقط از شـما اهـل

بیت دور كند و كامالآ شما را پاک سازد﴾ (األحزاب .)33 /آنان همان كسـانی هسـتند كـه پیـامبر (ص)
دربارة آنان چنین فرموده است« :إتنِّی مُخلِبٌ فِیکُمُ الثَّقَلَینَ كِتابَ اهللت وَ عِترَتِی أَهلَ بَیتِی أَالَ وَ إتنَّهُمَـا لَـن
یَفتَرتقَا حَتَّی تَرتدَا عَلَی الحَوضت فَانظُرُوا كَیبَ تَخلِفُونِی فِیهتمَا أَیُّهَا النَّاسُ الَ تَعلَمُوهُم فَإتنََّهُم أَعلَمُ مِنکُم :مـن
دو چیز گرانبها كه عبارت از خدا و عترت و اهل بیت من است ،در میان شما باقی میگـذارم و آن دو از
یکدیگر جدا نخواهند شـد تـا در حـوض بـر مـن وارد شـوند .ببینیـد بعـد از مـن در مـورد آن دو چـه
میكنید؟» (ترمذی ،بیتا ،ج 662 :5؛ ح .)3786

9ـ فضیلت اهل بیت (عترت) بر دیگران
مأمون گفت« :آیا خداوند عترت را بر سایر مردم برتری داده است؟ امام رضـا (ع) فرمودنـد :خداونـد
فتل و برتری عترت را بر سایر مردم در كتاب خود شرح داده است .مأمون گفت :در كجای قرآن؟ امـام
رضا (ع) فرمودند :در این آیات﴿ :إِنَّ اللّـهَ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إِبْـرَاهِیمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلَـى
النعَالَمِینَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ :خداوند آدم ،نوح ،آل ابراهیم و آل عمران را بـر
جهانیان برترى داد * .آنها فرزندان و (دودمانى) بودند كه (از نظر پاكى و تقوا و فتیلت )،بعتى از بعض
دیگر گرفته شده بودند و خداوند ،شنوا و داناسـت (و از كوششـهاى آنهـا در مسـیر رسـالت خـود آگـاه
مىباشد)﴾ (آلعمران34/ـ.)33

آنگاه بعد از این آیه خطاب را به سایر مؤمنان متوجّه نموده ،میفرماید﴿ :یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوان
أَطِیعُوان اللّهَ وَأَطِیعُوان الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُـولِ
إِن کُنتُمْ تُؤنمِنُونَ بِاللّهِ وَالنیَوْمِ اآلخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَـنُ تَـأنوِیالً :اى كسـانى كـه ایمـان آوردهایـد!
اطاعت كنید خدا را! و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولواألمر = او یاى پیامبر] را! و هرگاه در چیزى نـزاع
داشتید ،آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بخواهید) ،اگر به خـدا و روز رسـتاخیز ایمـان
دارید! این (كار) براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است﴾ (النّساء( »)59 /غفّاری.)472 :1372 ،
علما گفتند :آیا خداوند برگزیدگان را در كتاب خویش تفسیر نموده است؟ امـام رضـا (ع) فرمودنـد:
«خدا برگزیدگان را در ظاهر قرآن در دوازده آیه تفسیر نموده است و این غیر از مـواردی اسـت كـه در
باطن و تأویل قرآن آمده است .مورد اوّل آیـة شـریفة ﴿وَأَنـذِرْ عَشِـیرَتَکَ النـأَقنرَبِینَ :و خویشـاوندان
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نزدیکت را انذار كن!﴾ (الشّعرا .)214 /این مقامی است رفیـع ،و فتـلی اسـت عظـیم ،و شـرافتی اسـت
بلندمرتبه .آنگاه كه خداوند با این كالم آل را مورد نظر قرارداد و برای رسول خود ذكر فرمـود» (همـان:
.)473
دومین آیة مورد استناد امام رضا (ع) در مورد «ا طفا» و برگزیـدگان ،آیـة تطهیـر اسـت...﴿ :إِنَّمَـا
یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذنهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطنهِیرًا ... :خداوند مىخواهد پلیـدى و گنـاه
را فقط از شما اهل بیت دور كند و كامالآ شما را پاک سازد﴾ (األحزاب )33 /و این فتلی است كه هـی
ك از آن بیاطّالع نیست و آن را انکار نمیكند ،مگر دشمن معاند گمراه؛ زیرا فتل و برتریـی بـاالتر از
طهارت متصوّر نیست (ر.ک؛ عطاردی خبوشانی1406 ،ق ،.ج .)115 :2

10ـ استدالل بر فضیلت امیر مؤمنان علي (ع)
از جمله آیاتی كه امام رضا (ع) به آنها استدالل فرموده است ،آیة شریفه مباهله است .در گفتگـویی
كه مأمون با آن حترت دربارة بزرگترین فتیلت امیر مؤمنان علی (ع) داشت ،امـام (ع) بـه همـین آیـه
استدالل كرد﴿ :فَمَنن حَآجکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ النعِلنمِ فَقُلن تَعَـالَوْان نَـدْعُ أَبْنَاءنَـا وَأَبْنَـاءکُمْ
وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُم نَبْتَهِلن فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى النکَاذِبِینَ :هرگاه بعد از علـم و
دانشى كه (دربارة مسیح) به تو رسیده( ،باز) كسانى با تو به محاجّه و ستیز برخیزند ،به آنها بگو :بیاییـد
ما فرزندان خود را دعوت كنیم ،شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم ،شما هم زنان
خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنیم ،شما هم از نفوس خود؛ آنگـاه مباهلـه كنـیم و لعنـت خـدا را بـر
دروغگویان قرار دهیم﴾ (آلعمران.)61 /
بعد از این دستور الهی حترت رسول (ص) علی ،حسن ،حسین (ع) و فاطمه (س) را بیـرون آورد و
آنها را با خود همراه ساخت .آیا میدانید معنای این عبارت «خودمان و خودتان» چیست؟ علما گفتنـد:
پیامبر از این عبارت خود را در نظر داشته است .پ ثابت شد كه هـی یـک از بنـدگان خـدا واالتـر از
رسول خدا و افتل از او نبودهاند و نیز الزم آمده كه اَحَدی افتل از نف رسول خدا كـه علـی بـود ،بـه
داللت آیة شریفه وجود نداشته باشد (ر.ک؛ غفّاری.)475 :1372 ،
مأمون گفت :این استدالل دربارة امام حسن (ع) ،امام حسین(ع) و فاطمـه (س) ـحیح اسـت ،امّـا
دربارة علی (ع) درست نیست ،چون ممکن است رسول خدا شخص خود را در حقیقت گفتـه باشـد ،نـه
فرد دیگری را .پ آیه فتیلتی برای امیـر مؤمنـان نخواهـد بـود .مـأمون كـه از پاسـج امـام رضـا (ع)
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شگفتزده شده بود ،گفت وقتی كه جواب آمد ،سؤال جایگـاه خـود را از دسـت مـیدهـد (ر.ک؛ مفیـد،
 38 :1372و مجلسی1403 ،ق ،.ج  .)188 :49امام رضا (ع) فرمود :اشتباه میكنید .منظـور آن جنـاب،
علیّ بن أبیطالب بوده است و دلیل بر این مطلب جملهای است از رسول اكرم (ص) كه فرمودنـد« :بنـو
ولیعه دست از این كارها برمیدارند یا مردی همانند خودم را به سوی آنها روان مـیكـنم» كـه منظـور
حترت علی (ع) بوده است و مراد از «ابناء» در آیـة شـریب ،حسـن و حسـین ،علیهماالسّـالم ،مـراد از
«نساء» ،فاطمه ،علیهاالسّالم ،میباشد .این خصو یّت و ویژگی است كه هی ك در آن بر ایشان مقدّم
نیست و فتیلتی است كه هی بشری در آن فتیلت به آنان نمیرسد و شرفی است كه اَحَدی از مـردم
در آن شرف بر آنان سبقت ندارد ،چون پیامبر (ص) نف علی (ع) را همانند نف خود قرار داده اسـت
(ر.ک؛ متّقی الهندی ،بیتا ،ج.)441 :4
آیة دیگر مورد اشاره در سورة یون است كه پیامبر اكرم (ص) همة مردم به جـز عتـرت خـود را از
مسجد خارج نمود ،به گونهای كه مردم ،حتّی عبّاس ،عموی پیامبر ،در ایـن موضـوع زبـان بـه اعتـراض
گشودند و گفتند :علی (ع) را باقی گذاردی و ما را خارج كردی! حترت فرمود :من نیستم كه او را بـاقی
گذاردهام و شما را خارج كردهام بلکه خداوند چنین كرده است .این مطلب ،این فرمـایش پیـامبر اكـرم
(ص) را روشن میكند كه آن حترت به علی (ع) فرمود« :ای علی! نسبت تو بـه مـن ماننـد هـارون بـه
موسی است» (ر.ک؛ عطاردی خبوشانی1406 ،ق ،.ج  .)116 :2علما گفتند :این موضوع در كجای قـرآن
است؟ امام رضا (ع) فرمودند« :خداوند میفرماید﴿ :وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیـهِ أَن تَبَـوءَا لِقَوْمِکُمَـا
بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوان بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوان الصَّالَةَ وَبَشِّرِ النمُؤنمِنِینَ :و به موسى و برادرش وحى كردیم
كه براى قوم خود خانههایى در سرزمین مصر انتخاب كنید و خانههایتان را مقابل یکـدیگر (و متمركـز)
قرار دهید و نماز را برپا دارید و به مؤمنان بشارت ده (كه سـرانجام پیـروز مـىشـوند!)﴾ (یـون »)87 /
(غفّاری.)477 :1372 ،

11ـ فضیلت دوستي خویشان رسولاهلل
آیة دیگر این آیه ات كه میفرماید...﴿ :قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي النقُرنبَـى.... :...بگـو:
من هی پاداشى از شما بر رسالت خـود نمـىخـواهم جـز دوسـتداشـتن نزدیکـانم = اهـل بیـتم]﴾...
(الشّوری .)23 /این خصو یّتی است خاصّ پیامبر اكرم (ص) تا روز قیامّت و نیـز ویژگـی مخصـوص آل
پیغمبر (ص) است و نه دیگران؛ زیرا خداوند متعال در قرآن از نوح (ع) نقل فرموده است﴿ :وَیَا قَـوْمِ ال

استنادهای قرآني امام رضا(ع)در تبیین تمایز عترت از امّت در مناظرۀ با مأمون

37

أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مَاالً إِنن أَجْرِیَ إِالَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَان بِطَارِدِ الَّذِینَ آمَنُوان إِنَّهُم مُّالَقُو رَبِّهِمْ وَلَکِنِّيَ أَرَاکُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُونَ :اى قوم! من به خاطر این دعوت اجر و پاداشى از شـما نمـىخـواهم .اجـر مـن تنهـا بـر
خداست و من آنها را كه ایمان آوردهاند( ،به خاطر شما) از خود طرد نمىكنم ،چراكه آنها پروردگارشـان
را مالقات خواهند كرد (و اگر آنها را از خود برانم ،در دادگاه قیامت ،خصم من خواهند بود) ،ولى شما را
قوم نادانی مىبینم!﴾ (هود.)29 /
چه بسا انسان شخصی را دوست بدارد ،ولی با بعتی از خانوادهاش دشـمن باشـد ،لـذا قلـب انسـان
نمیتواند او را كامالآ خالصـانه دوسـت بـدارد و خداونـد دوسـت دارد در دل رسـولاهلل (ص) نسـبت بـه
مؤمنین چیزی نباشد .بنابراین ،دوستی خویشان و نزدیکان رسول خدا را بر امّت واجب فرمـوده اسـت و
هر ك كه به دستور این آیه عمل كند و حترت رسول (ص) و اهل بیت آن حترت را دوست داشـته
باشد ،رسول خدا نمیتواند او را دشمن داشته باشد و هر ك این دستور را تـرک كنـد و بـه آن عمـل
ننماید و اهل بیت را دوست نداشته باشد ،بر رسول خدا واجب است كه او را دوست داشـته باشـد؛ زیـرا
چنین شخصی یکی از واجبات الهی را ترک كرده است ،حال چه فتل و شرفی بـر ایـن فتـیلت تقـدّم
دارد یا با آن برابری میكند؟! (ر.ک؛ غفّاری479 :1372 ،ـ.)478
وقتی خداوند آیة ﴿لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا النمَوَدۀَ فِي النقُرنبَى﴾ را نازل فرمود ،رسولاهلل در میان
ا حاب خود برخواست و پ از حمد و ثنای الهی فرمود :ای مردم! خداوند برای من چیزی را بـر شـما
واجب كرده است .آیا آن را انجام میدهید؟! كسی پاسج ایشـان را نـداد .حتـرت فرمـود :ای مـردم! آن
واجب طال ،نقره ،خوردنی و نوشیدنی نیست .گفتند :خوب حال بگو آن چیست؟ حترت همـین آیـه را
برای آنها قرائت فرمود ،آنان گفتند :این مطلب را میپذیریم ،ولی بیشترشان به وعدة خود عمل نکردنـد.
خدا اطاعت كردن از حترت محمّد (ص) و دوستی ذویالقربای او را بر امّت واجب فرمود و بدو دسـتور
داد كه اجر و مزد خود را در حسّ خاندانش قرار دهد تا مـردم آن اجـر را بـه خانـدان پیـامبر ادا نماینـد
(ر.ک؛ همان.)479 :
به هر روی ،آنچه مسلّم است اینکه دوستی دربارة خویشان واجب است .پ هر چـه قرابـت بیشـتر
باشد ،بیشتری برای دوست داشتن و دوستی اولویّت دارد و هـر چـه نسـبت اشـخاص بـه پیـامبر (ص)
نزدیکتر باشد ،دوستی به همان مقدار بیشتر است ،ولی با پیغمبر خدا در مورد عالقه و محبّت او نسـبت
به خاندانش و منّتی كه خدا بر امّت او نهاده كه زبان از شکر آن عاجز است ،به انصاف برخورد نکردنـد و
آن را در حسّ فرزندان و خاندان پیامبر (ص) انجام ندادند و موقعیّت آنان را در میان خود همانند چشـم
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در سَر ندانستند كه این كار در واقع ،رعایت حال رسولاهلل (ص) و نشانة محبّت او بود ،چگونـه؟ و حـال
آن كه قرآن در این باره سخن میگوید و آنان را به آن دعوت مینماید و اخبار و روایـات دربـارة اینکـه
آنان اهل مودّت می باشند و همان كسانی هستند كه خداوند مودّت آنان را واجب فرموده اسـت و بـرای
آن وعدة پاداش داده است ،مسلّم و قطعی است .این مودّت و ابـراز دوسـتی بـه اهـل بیـت را كسـی بـا
اخالص و ایمان انجام نمیدهد ،مگر اینکه مستوجب بهشت خواهد بود؛ زیرا خداونـد مـیفرمایـد...﴿ :وَ
الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ النجَنَّاتِ لَهُم ما یَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِکَ هُـوَ النفَضنـلُ
الکَبِیرُ * ذَلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي النقُرنبَى وَ مَن یَقنتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ :امّا كسانى كـه ایمـان
آورده و كارهاى شایسته انجام دادهاند ،در باغهاى بهشتند و هر چه بخواهند ،نزد پروردگارشان براى آنها
فراهم است؛ این است فتل (و بخشش) بزرگ! * این همان چیزى است كـه خداونـد بنـدگانش را كـه
ایمان آورده اند و اعمال الح انجام دادهاند ،بدان نوید مىدهد! بگو :من هی پاداشى از شما برای رسالت
خود درخواست نمىكنم ،جز دوست داشتن نزدیکانم = اهل بیتم] ،و هر ك كار نیکى انجام دهد ،بـر
نیکــى او مــىافــزاییم ،چراكــه خداونــد آمرزنــده و سپاســگزار اســت﴾ (الشّ ـوری23 /ـ ـ( » )22همــان/
482ـ.)481

11ـ فضیلت سالم و درود بر اهل بیت
سخن خدا در آیه این است كه﴿ :إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا :خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مىفرستند .اى كسانى كه ایمان آوردهایـد! بـر
او درود فرستید و سالم گویید و كامالآ تسلیم (فرمان او) باشید﴾ (األحزاب .)56 /پ از نـزول ایـن آیـه
مردم خدمت پیامبر (ص) رسیدند و گفتند :یا رسول اهلل! نحوة سالم كردن بـر شـما را مـیدانـیم ،ولـی
بفرمایید شیوة درود فرستادن بر شما چگونه است؟ پیامبر فرمود :این چنین بگوییـد«:ألّلهُـمَّ َـلِّ عَلَـی
مُحَمَّد وَ آلت مُحَمَّد كَمَا َلَّیتَ عَلَی إتبرَاهِیمَ وَ آلت إتبرَاهِیمَ إتنَّکَ حَمِیدٌ مَجتیدٌ :خدایا بر محمّد و آل محمّـد
درود فرست ،همانگونه كه بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادهای .همانا تو ستوده و بزرگـی» (غفّـاری،
 485 :1372و عطاردی خبوشانی1406 ،ق ،.ج.)118 :2
حال آیا در این مورد سخنی دارید؟! همه گفتند :نه .مأمون گفت :این مطلب از جمله مواردی اسـت
كه در آن اختالف نیست و همة امّت بر آن اتّفاق دارند ،ولی آیا آیة واضحتـری از قـرآن در مـورد «آل»
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دارید؟ امام رضا (ع) با استناد به آیة هشتم فرمود :آری .خداوند متعال میفرمایـد﴿ :یـس * وَالنقُـرنآنِ
النحَکِیمِ * إِنَّکَ لَمِنَ النمُرنسَلِینَ :یا ،سین .سوگند به قرآن حکمتآمیز * كه تـو از پیـامبران هسـتی﴾
(ی 3 /ـ .)1بگویید ببینم منظور از «ی » چیست؟ علما گفتند« :ی » محمّد (ص) اسـت و كسـی در
این باره شک ندارد .حترت رضا (ع) فرمود :خداوند به محمّد و آل محمّد فتلی عنایت فرموده كه هی
ك به كُنه و ب آن نمیرسد .مگر كسی كه خوب در آن بیندیشد؛ زیرا خداوند بر هی ك جز انبیاء
خود سالم نداده است .خدا میفرماید﴿ :سَلَامٌ عَليَ نُوحٍ فيِ النعَالَمِین :سالم بر نوح در میـان جهانیـان
باد!﴾ (الصّافّات .)79 /نیز فرموده است﴿ :سَلَامٌ عَلَى إِبْـرَاهِیمَ :سـالم بـر ابـراهیم﴾ (همـان .)109 /یـا
فرموده است﴿ :سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ :سالم بر موسـى و هـارون﴾ (همـان ،)120 /ولـی نفرمـوده
است :سالم بر آل نوح ،سالم بر آل ابراهیم ،سالم بر آل موسی و هارون .امّا فرموده است﴿ :سَلَامٌ عَلَـى
إِلن یَاسِینَ﴾ (همان)130 /؛ یعنی سالم بر محمّد و آل محمّد .در این هنگام مأمون گفـت :دانسـتم كـه
شرح و بیان این نکته نیز نزد شما اهل بیت است (ر.ک؛ عطاردی خبوشانی1297 ،ق ،.ج .)626 :2

12ـ حقوق اهل بیت (ع)
آیة مورد استناد دیگر این آیه است كه میفرمایـد﴿ :وَآتِ ذَا النقُرنبَـى حَقَّـهُ :...و حـسّ نزدیکـان را

بپرداز( ﴾...اإلسراء .)26/این آیه داللت دارد بر خصو یّتی كه خداوند عزیز و جبّار آنان را بدان اختصاص
داده است و بر سایر امّت برگزیده است .وقتی كه این آیه نـازل شـد ،پیـامبر (ص) فرمـود« :ای فاطمـه!
حترت فاطمه ،علیهاالسّالم ،عرض كرد :بله یا رسولاهلل .حترت فرمود :این فدک از جمله غنایمی است
كه بدون جنگ به دست آمده است ،لذا طبس حُکم خداوند مال من است و دیگران در آن سهمی ندارند
و حال كه خدا امر فرموده ،آن را به تو بخشیدم ،آن را بگیر ،مال تو و فرزندان توست» (متّقـی الهنـدی،
بیتا ،ج .)767 :3
در آیة ﴿وَاعْلَمُوان أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِـذِی النقُرنبَـى :...بدانیـد هـر

گونه غنیمت به دست آورید ،خم آن براى خدا و براى پیامبر ،و براى ذىالقربـاى پیـامبر و ...اسـت﴾
(األنفال .)41/خدا با این بیان ،سهم خویشاوندان پیامبر را به سهم خود و سهم رسـولاهلل قـرین سـاخته
است .این نیز یک وجه تمایز بین امّت و آل است؛ زیرا خداوند آنان را در مکانی جای داده ،و مردم را در
جای دیگر ،و برای آنان همان را پسندیده كه برای خود پسندیده است و در آن مـورد آنـان را برگزیـده
است .اوّل از خود شروع كرده ،سپ پیامبر را ذكرفرمـوده اسـت و بعـد خویشـاوندان او را در آنچـه بـا
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جنگ یا بدون جنگ و خونریزی و غیر آن بهدست آمده باشد .همانا چیزهـایی را كـه خـدا بـرای خـود
پسندیده ،برای آنان نیز پسندیده است و در این باره فرموده است و گفتهاش حسّ است﴿ :وَاعْلَمُوان أَنَّمَـا
غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی النقُرنبَى .﴾...پ

این تأكیدی مؤكّد و اثـری پاینـده

است تا روز قیامت كه برای آنان در قرآن آمده؛ قرآنی ناطس كه باطل از پیش رو و پشـت سـر در آن راه
ندارد و از پیش خدای حکیم و حمید نازل گشته است.
امّا در قتیّة دقات ،هم خود و هم رسول خود و اهل بیت خویش را منزّه دانسته اسـت و فرمـوده:
﴿إِنَّمَا الصدَقَاتُ لِلنفُقَرَاء وَالنمَسَاکِینِ وَالنعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالنغَارِمِینَ وَفِي
سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السبِیلِ فَرِيضَةةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـیمٌ حَکِـیمٌ :زكـاتهـا خـاصّ فقـرا و مسـاكین و
كاركنانى است كه براى (گردآورى) آن زحمت مىكشند و كسانى كه براى جلـب محبّـت ایشـان اقـدام
مىشود و براى (آزادى) بردگان( ،اداى دین) بدهکاران ،در راه (تقویت آیـین) خـدا و وامانـدگان در راه.
این یک فریتة (مهمّ) الهى است و خداوند دانا و حکیم است﴾ (التّوبـه( )60/ر.ک؛ عطـاردی خبوشـانی،
1406ق ،.ج .)120 :2

13ـ وجوب اطاعت از اهل بیت
خداوند میفرمایـد﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوان أَطِیعُوان اللّهَ وَأَطِیعُوان الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِـنکُمْ :...اى
كسانى كه ایمان آوردهاید! اطاعت كنید خدا را! و اطاعـت كنیـد پیـامبر خـدا و اولـو األمـر = او ـیاى
پیامبر] را( ﴾...النّساء .)59 /خداوند در این آیه نیز از خود آغاز كرده ،سپ پیامبر و آنگاه اهل بیت او را
ذكر فرموده است .همچنین در آیة والیت میفرمایـد﴿ :إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوان الَّـذِینَ
یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَیُؤنتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ :سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و پیامبر او و آنها كـه
ایمان آوردهاند؛ همانها كه نماز را بر پا مىدارند و در حال ركوع ،زكات مىدهند﴾ (المائده.)55 /
خداوند اطاعت از آنان و اطاعت از رسول اكرم (ص) را همراه و قـرین اطاعـت خـود گردانـده اسـت.
همچنین والیت آنان را با والیت حترت رسول (ص) همراه نموده است ،همچنانكه سهم آنان را همراه
با سهم رسول اكرم (ص) از غنیمت و فَیء1با سهم خویش قرین .پاک و منـزّه اسـت خـدا و چـه عظـیم
است نعمت او بر این اهل بیت!» (غفّاری.)490 :1372 ،
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14ـ اهل ذکر چه کساني هستند؟
این آیه كه خداوند در قرآن میفرماید﴿:وَمَا أَرْسَلننَا مِن قَبْلِکَ إِالَّ رِجَاالً نُّـوحِي إِلَـیْهِمْ فَاسْـأَلُوان
أَهْلَ الذِّکنرِ إِن کُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ :و پیش از تو ،جز مردانى كه به آنها وحى مىكردیم ،نفرسـتادیم! اگـر
نمىدانید ،از آگاهان بپرسید (تا تعجّب نکنید از اینکه پیامبر اسالم از میان همین مردان برانگیخته شده
است)﴾ (النّحل.)43 /
امام رضا (ع) میفرماید« :سبحاناهلل! آیا چنین چیزی جایز است؟ در این ورت آنان ما را بـه دیـن
خود دعوت خواهند كرد و خواهند گفت :آن دین از اسالم بهتر اسـت! مـأمون گفـت :آیـا در ایـن بـاره
توضیحی دارید بر خالف گفتة علما؟ امام رضا (ع) فرمود :بله ،ذكر رسولاهلل است و نیز اهل او هستیم و
این مطلب در قرآن و در سورة طالق كامالآ روشن است ،آنجا كه میفرماید...﴿ :فَاتَّقُوا اللَّـهَ یَـا أُوْلِـي
النأَلنبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ ذِکنرًا * رسُولًا یَتنلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِ اللَّهِ مُبَیِّنَـاتٍ :...پـ

از

(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید اى خردمندانى كه ایمان آوردهاید! (زیرا) خداوند چیزى كـه مایـة تـذكّر
است بر شما نازل كرده؛ * (یعنی) رسولى به سوى شما فرستاده كه آیات روشن خدا را بر شـما تـالوت
مىكند( ﴾...الطّالق11/ـ .)10پ رسول خدا (ص) «ذكر» اسـت و مـا هـم اهـل او هسـتیم (عطـاردی
خبوشانی1406 ،ق ،.ج .)120 :2

15ـ مأمور به صالة
آخرین آیه این است كه میفرماید﴿ :وَأنمُرن أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرن عَلَیْهَا :...خانواده خود را به نماز

فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش( ﴾...طه .)132 /این ویژگی خاصّ ماست كه ما را همراه امّت ،امر به
اقامة نماز فرمود .سپ جدای از سایر امّت این ویژگی را به ما داده است كه حترت رسول (ص) بعد از
نزول این آیه ،نُه ماه تمام ،هر روز در وقت نمازهای پنجگانه ،به در خانة علـی (ع) و فاطمـة زهـرا (س)
میآمد و میفرمود« :الصَالةُ ،یَرحَمَکُمُ اهللُ :نماز ،لطب و رحمت خدا بر شما باد» .خـدا نیـز هـی یـک از
اوالد انبیاء را به چنین كرامتی كه ما را بدان گرامی داشته ،اكرام نکـرده اسـت و تنهـا مـا را از خانـدان
انبیاء مخصوص نموده است.پ این است فرق میـان آل و امّـت .در اینجـا مـأمون و علمـای حاضـر در
مجل گفتند :خداوند به نیابت از این امّت به شما اهل بیت جزای خیـر عنایـت فرمایـد (ر.ک؛ همـان،
عطاردی خبوشانی1406 ،ق ،.ج .)121 :2
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مناظره در لغت به معنای «با هم نظر كردن حقیقت و ماهیّت یک امر میباشد و در واقع ،ردّ و بـدل
شدن اندیشهها در آن امر است» كه در ا ل قائم به دو نفر است :سائل و مجیـب« .عتـرت» بـه معنـای
نسل و قبیلهای است كه بسیار به انسان نزدیک باشند .آل محمّد (ص) ذرّیّة آن حترت اسـت و عتـرت
آن حترت ،ا حاب عبایند و امّت آن حترت ،مؤمنان هسـتند كـه تصـدیس كـردهانـد آنچـه را كـه آن
حترت از جانب خدا آورده است و گفتهاند «آلالنّبی» مخصوص كسانی است كه از نظر علم و دانش به
پیامبر اختصاص دارند .علم ایشان از ناحیة پیامبر آغاز شده است و بدو نیز پیوسته است .راغب ا فهانی
در باب امّت میگوید :هرگروهی كه به واسطة امری یا ایدهای با هم جمع شوند ،خواه آن امر مسألة دین
واحد ،زمان واحد یا مکان واحد باشد فرقی نمیكند .این امر جامع ،امری اجبـاری یـا اختیـاری باشـد و
جمع امّت« ،اُمَم» میباشد .ابنطلحة شافعی چهار ا طالح ،برای خویشاوندان پیامبر اسـالم ذكـر كـرده
كه نَسَب آنها به عبدالمطّلب برمیگردد« :آل رسول ،اهل بیت ،عترت و ذویالقربی» (شافعی 1419 ،ق،.
 .)31بنابراین ،در قرآن و سنّت ،اهل بیت ،آل ،عترت ،قربی ،ذُریّـه ،از واژههـای مترادفـی اسـت كـه بـه
خویشاوندان پیامبر اسالم(ص) بازمیگردد كه آیة تطهیر سند طهارت را به آنها داده است.
امام به عنوان داناترین و باتقواترین فرد جامعة اسالمی ،مرجع دینـی ،علمـی و سیاسـی جامعـه بـه
شمار میرود و بر همین اساس ،بیش از همه ،شایستگی الزم بـرای رهبـری و مـدیریّت آن را داراسـت.
قرآن كریم در اندیشه ،گفتار و كردار اهل بیت ،علیهمالسّالم ،تجسّم و عینیّت تمام یافته اسـت و سـیرة
كریمانه و سخن حکیمانة آنان ،مستقیم یا غیرمستقیم ،روشنگر كتاب الهی در ابعاد گونـاگون آن اسـت.
از این رو ،یکی از رسالتهای مهمّ امامان معصوم (ع) تبلیغ دین ،بیان احکام و تفسیر قرآن بـوده اسـت.
میراث قرآنی و تفسیری دست به دست در آنها گردیده تا به هشـتمین اختـر تابنـاک آسـمان امامـت و
والیت ،حترت امام علیّ بن موسیالرّضا (ع) رسید .امام رضا (ع) با پرداختن بـه آیـات تطهیـر ،مباهلـه،
مودّت و آیات دیگر دوری عترت را از پلیدی اثبات مینمایند و در تفاوت عترت با امّت اشاره میفرمایند
كه «عترت» افرادی برگزیده از میان امّت است كه گزینش آنها از سوی خـدای بـزرگ ـورت گرفتـه
است و علّت گزینش الحیّت آنها برای رهبری امّت بعد از پیامبر (ص) است .خداوند اطاعت از آنـان و
اطاعت از رسول اكرم (ص) را همراه و قرین اطاعت خود گردانیده است.
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شده است؛ مثل جزیه ،خراج و مانند آنها (حلّی ،1373 ،ج .)419 :1
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