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چكيده
ــى در فرهنگ شيعه اماميه دارد،  ــه اى كه تأثيركليدى و اساس ــيار مهم و ريش از مباحث بس
ــى در شناسايى حقيقت  معرفت به جايگاه اهل بيت عصمت و طهارت به عنوان ركن اساس
ــاخه ها و زير مجموعه هايى كه داراست در گرو  ــت. در حقيقت فهم دين با تمام ش دين اس
تمسك به قرآن و اهل بيت مى باشد كه سعادت ابدى و همچنين عدم تفرقه ميان مسلمانان، 
ــتار دنبال مى كند شناخت جايگاه  ــت. آنچه نگارنده در اين نوش از نتايج و پيامدهاى آن اس
ــت كه در جامعه علمى كمتر مورد بحث  ــريفه اعتصام اس امامت اهل بيت با رويكرد آيه ش
قرار گرفته است. بررسى اين آيه با تكيه بر معناشناسى واژه حبل اهللا، محور اين نوشتار بوده 
است؛ لكن براى فهميدن اين واژه و تحقق كامل آن به عنوان ركن كليدى در آيه ناگزيريم 

كه واژگان ديگر آيه را نيز بررسى كنيم.
نگارنده، پس از بررسى واژه حبل اهللا از نگاه قرآن و روايات، به معناشناسى كلمات اعتصام 
و تفرق پرداخته، و نقش اهل بيت را به عنوان قّيم بودن نسبت به قرآن تبيين نموده است. 

سپس در بخش نهايى، اقوال عاّمه را تحت عنوان شبهات آية شريفه بررسى مى كند.

كليدواژه ها: حبل اهللا، تمسك به قرآن، اعتصام به اهل بيت، تفرقه امت، تبيين و حجيت قرآن.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 

صفحه 37ـ  7

جايگاه امامت در آية اعتصام
 با تکيه بر معنای حبل اهللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
m.khademi313@gmail.com دانش آموخته خارج حوزه علميه قم، فارغ التحصيل مركز تخصصى امامت اهل بيت  .*
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مقدمه
مهم ترين وظيفه هر انسان اين است كه در دنيا حق و باطل را بشناسد و تا آخرين لحظه عمر 
ــت شناخت  ــود و از باطل تبّرى و بيزارى بجويد.1 در اين زمينه آنچه مهم اس از حق جدا نش
ــد و از آنجا كه تحقق اين هدف  ــاخصه هاى حق و باطل مى باش و در رتبه بعد تحصيل ش
بسيارمهم در گرو اتخاذ سخنان خداوند تبارك و تعالى و پيامبر اكرم مى باشد2 لذا بايستى با 
ــناخت و خود را از  ــول در اين زمينه قرار داده  اند، حق را ش رجوع به معيارهايى كه خدا و رس

هالكت نجات داد.
 3 ُقوا آنچه در اين گفتار آمده پيرامون آيه شريفه  َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاِ َجِميعًا َو َال َتَفرَّ
است كه بيانگر اصلى اساسى است كه خداوند در قرآن كريم آن را به عنوان حبل الهى خود 
مطرح نموده و با دستور دادن به مسلمانان، تنها اين راه را موجب عدم تشتت و اختالف بيان 
ــريفه مبنى بر چنگ زدن همه جانبه به حبل اهللا از  ــت؛ لذا با توجه به تأكيد آيه ش كرده اس
ناحيه همه مسلمين، بررسى اين آيه در نگاه فريقين (اماميه و عامه) امرى ضرورى است كه 
ــنده در اين مقاله، با توجه به اينكه پيشينه اى در اين زمينه نيافته است، هر دو ديدگاه  نويس
را با تكيه بر مصداق شناسى حبل اهللا، تبيين و تحليل نموده و پس از ذكر اقوال و استدالل 

آنها، قول صحيح را بيان مى دارد.

1ـ معناشناسى حبل اهللا
نخستين بخش اين نوشتار، كه مدعا را با تكيه برآن محقق مى نمايد و مهم ترين نقش را در 
تبيين مدعا ايفا مى كند معناشناسى واژه حبل اهللا مى باشد. در اين بخش، حبل اهللا را به لحاظ 

لغوى و اصطالحى بررسى و سپس نتيجه گيرى مى نماييم. 
1ـ1 واژه شناسى حبل

ــن آمده؛ يعنى ريسمانى طوالنى و محكم كه باآن  َحْبل در كتب لغت، به معناى ِرباط و َرَس

1.  پيامبراكرم فرمودند: «امت من 73 فرقه خواهند شد كه تنها يك فرقه برحق واهل نجات است» (بحار االنوار، 
28/ 14) لذا بايستى اين فرقه ناجيه را بشناسيم و همواره در اين مسير قدم برداريم.
ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم  نساء (4):59.   .2 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللاَ َو أَِطيُعوا الرَّ

3.  آل عمران (3): 103.
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ــت كه بر امتداد شيئ  ــه و اصلى اس ــيئى را مى بندند.1 ابن فارس مى گويد: ح، ب، ل ريش ش
ــمان است كه معروف  داللت مى كند.2 راغب اصفهانى مى  گويد: حبل به همان معناى ريس

است لكن استعاره آورده شده براى وصل و اتصال و ارتباط برقرار كردن با هر چيزى.3
خداوند متعال در اين آيه شريفه تمسك به چيزى كه انسان را از وقوع در مهلكه ها در امان 
مى دارد ، به طناب تمثيل نموده؛ و علت اين تشبيه اين است كه حفظ كردن و در امان بودن 
ــك به ريسمان خداوند است؛ لذا علّت تشبيه  از گزند عقوبات دنيوى و اخروى در گرِو تمّس
به ريسمان اين است كه انسان در شرايط عادى و بدون داشتن راهنما در قعر چاه تاريكى و 
ظلمت و جهل و نادانى باقى مى  ماند. براى نجات از اين دره هولناك و چاه ظلمانى نياز به 

ريسمان محكمى دارد كه همان ريسمان الهى است.4 
ــطه  اى مورد اطمينان  ــيدن به خداوند متعال مى  بايست از واس ــان براى رس در حقيقت انس

استفاده كند كه ريسمان به آن امر تشبيه شده است.
2ـ1ـ اصطال ح شناسى حبل اهللا 

اگرچه حبل در معناى گسترده خود، ريسمان و وسيله بستن مى باشد؛ اما با توجه به اينكه در 
آيه شريفه مضاف به «اهللا» بوده و نقش تركيب اضافى را در آية شريفه داراست، ريسمانى را 

معرفى مى كند كه متعلق به اهللا باشد و حلقه وصل بين خدا و بنده را ايجاد نمايد.
در حقيقت اين مركب اضافى مشير به يك مصداق خارجى است كه آيات و روايات شريفه 

پرده از آن برمى دارند.
آنچه از منابع معرفتى اماميه در معرفى حبل اهللا به دست مى آيد اين است كه برخى از مفسرين 

و علماى شيعه مراد از حبل اهللا را دين اسالمى كه مالكش واليت است دانسته اند.5 

1.  فراهيدى، العين،3/ 236؛ ابن منظور، لسان العرب، 11/ 134؛ فيومى، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، 2/ 
119؛ زبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، 14/ 132.

2.  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 2/ 130.
3.  راغب، المفردات فى غريب القران، 217.

4.  التبيان فى تفسير القرآن، 2/ 545؛ مجمع البحرين، 5/ 347؛ مواهب الرحمان فى تفسير القرآن، ح 6، ص210؛ 
تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، 3/ 185.

5.  همان.
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ــاً مصداق حبل اهللا را اهل بيت2 و برخى ديگر  ــى ديگر توحيد و واليت1، برخى صراحت برخ
قرآن 3 و گروهى ديگر قرآن و اهل بيت را باهم، حبل الهى دانسته اند.4

ازآنجا كه بازگشت تمامى اين اقوال در اماميه، به دو قول يعنى قرآن و اهل بيت مى باشد، ما 
نيز اين دو قول را بررسى نموده و در پايان نتيجه جمع بندى را بيان مى كنيم.

3ـ1ـ حبل اهللا قرآن است
ــمانى است كه حلقه  ــت، و به عنوان ريس ــده كه حبل اهللا قرآن اس در برخى روايات وارد ش

اتصال بين خداوند و مردم مى باشد. 
پيامبراكرم فرمود: «اِنَّ َهَذا الُْقْرآنَ  َحْبلُ  اهللاِ و ُهَو النُّوُر الْبَيِّن».5 

َُّه َحْبُل اهللاِ الَْمتِيُن و َسبَبُُه اْألَِمين» .6 اميرالمؤمنين در توصيف قرآن مى فرمايد: «فَِإن
امام سجاد مى فرمايد: امام و حجت خد ابايستى معصوم باشد. از ايشان سؤال شد: معناى 
عصمت چيست ؟حضرت فرمودند: «هو المعتصم بحبل اهللا و حبل اهللا هو القرآن»؛7 يعنى 

«معصوم كسى كه معتصم به حبل اهللا كه قرآن است، مى باشد». 
لَُّة أَْيَن ما ُثِقُفوا ِإالَّ بَِحْبٍل ِمَن اهللاِ و  همچنين در روايات ذيل آية شريفه ُضِربَْت َعَلْيِهُم الذِّ

َحْبٍل ِمَن النَّاس 8 پيامبر اكرم فرمودند: «حبل من اهللا، قرآن است».9 
4ـ1ـ حبل اهللا اهل بيت است

ــاره مى كنيم كه اهل بيت را مصداق حبل اهللا معرفى  ــمت به ادله و قرائنى اش در اين قس
مى كند: 

1.  تفسير القمى،  1/ 108.
2.  عياشى، كتاب التفسير،  1/ 194؛ تفسير نور الثقلين،  1/ 377؛ فرات كوفى، تفسيرفرات كوفى، ص90؛ ابن عقده، 

فضائل اميرالمؤمنين، ص185.
3.  التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكرى، ص 449؛ فيض كاشانى، تفسير الصافى،  1/ 365. 

4.  سيوطى، آالء الرحمن فى تفسير القرآن،  1/ 322. 
5 .  حر عاملى، وسائل الشيعة، 6/ 168. 

6.  سيد رضى، نهج البالغه، خطبه176، ص254.
7.  صدوق، معانى األخبار، 132؛ فيض كاشانى، تفسيرصافى،366/1.

8.  آل عمران/112.
9.  نعمانى، الغيبة، ص40.
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  دانسته و برخى ديگر همة اهل بيت  برخى از روايات حبل اهللا را خصوص اميرالمؤمنين
را مصداق آن معرفى كرده است: 

1ـ 4ـ1ـ رواياتى كه شخص اميرالمؤمنين رابالخصوص مصداق حبل اهللا معرفى مى كند:
ــأن آنها فرمودند: «اين  ــدند كه پيامبر در ش ـ عده  اى از اهل يمن بر پيامبر اكرم وارد ش
ــؤال كردند كه: يا رسول اهللا، وصى تو  ــخ االيمان هستند». آنان س گروه رقيق القلب و راس
چه كسى است؟ حضرت فرمود: «همان است كه خدا امر كرده به اعتصام به او در آيه  َو 
اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاِ َجِميعًا ». گفتند: او چه كسى است؟ پيامبر فرمود: همان است كه در 
آية شريفه  ِإالَّ بَِحْبٍل ِمَن اهللاِ و َحْبٍل ِمَن النَّاس كه مراد از حبل من اهللا قرآن و مراد از 

حبل من الناس وصى من است». 
ــأن او مى  فرمودند تا اينكه آنها  ــت؟ همين طور پيامبر آياتى را در ش ــى اس گفتند او چه كس
گفتند: ما خيلى مشتاق ديدن او هستيم، او را به ما نشان بده. حضرت فرمودند: «خودتان بين 
اين مردم بگرديد، دلتان به هر كه ميل و روى آورد همان حبل اهللا است». آنها اميرالمؤمنين 
را آوردند و به پيامبر گفتند: دلمان به اين فرد گرايش پيدا كرد. حضرت فرمودند: «انتم نخبة 
اهللا». سپس فرمودند: چطور او را شناختيد ؟ آنها در حالى كه گريه مى  كردند گفتند: بين مردم 
ــتيم تا اينكه دلمان آنقدر مجذوب اين فرد شد به گونه ـ اى كه فكر كرديم او پدر ما و  گش

ما فرزندان اوييم.
ــهادت  ــركت مى  كنند و به ش ــارت داد كه اين گروه در جنگ صفين و جمل ش پيامبر بش

مى  رسند چنانكه اين وعده محقق شد.1
ـ عبداهللا بن عباس مى  گويد: ما نزد پيامبر نشسته بوديم كه يكى از اعراب وارد شد و گفت: 
از شما شنيدم كه فرموده  ايد (اعتصموا بحبل اهللا) منظور شما از حبل اهللا چه كسى است در 
اين هنگام پيامبر دستشان را به دست اميرالمؤمنين زدند و فرمودند: «تمّسكوا بهذا فهذا هو 

الحبل المتين» به اين مرد تمسك كنيد كه او حبل و ريسمان محكم است.2

1.  نعمانى، الغيبة، ص 29؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 36/ 112؛ سيد هاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، 
.669 /1

2.  عياشى، التفسير 1/ 194؛ بحرانى، البرهان فى تفسيرالقرآن، 1/ 672.
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2ـ 4ـ1ـ رواياتى كه مصداق حبل اهللا را عموم اهل بيت مى داند:
مرحوم عالمه مجلسى در بحاراألنوار بابى تحت عنوان «انهمحبل اهللا المتين» آورده و 
ــتندكه خود  روايات فراوانى را ذكر كرده، مبنى بر اينكه مراد از حبل اهللا ائمه اطهارهس

داللت برتواتر اين گروه از روايات مى كند.1به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم:
ــر مى  فرمايد: «آل محمد هم حبل اهللا الذى اُمرنا باالعتصام به»؛2 منظور از  ــام باق ـ ام

حبل اهللا كه خدا امر كرده به چنگ زدن به آن آل محمد هستند. 
ـ امام صادق مى فرمايد: «نحن الحبل».3

 ــه بايد بر واليت اهل بيت ــده ك ــى از امام باقر ذيل آية اعتصام تصريح ش ـ در روايت
اجتماع كرد و از آن جدا و متفرق نشد. امام باقر فرمود: 

ــت كه امت پيامبر بعد از رحلت پيامبرشان، گروه  «خداوند متعال مى  دانس
گروه مى  شوند؛ لذا نهى كرد آنها را كه مبادا جدا و متفرق شويد. و امر كرد 

كه: همگى بايد بر واليت آل محمد جمع شويد و متفرق نشويد.»4
1ـ حديث ثقلين 5ـ 

ــى از قرائنى كه از مصاديق حبل اهللا پرده برمى دارد و به كمك آن مى توان مصداق اين  يك
ــد كه به صورت متواتر در ميان شيعه و  ــخص كرد روايات حديث ثقلين مى باش واژه را مش

عامه نقل شده است.5
با دقت در حديث ثقلين مخصوصاً با توجه به اينكه در برخى از عبارات آن لفظ اعتصام نيز 
وجود دارد و همچنين با توجه به اينكه حديث ثقلين را برخى از علماى اماميه و عامه در ذيل 

1.  عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 24/ 82.
2.  عياشى، التفسير 1/ 102؛ سليم بن قيس، اسرارآل محمد، ص 732؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 24/ 85.

.76 /3  ،3.  شيخ طوسى، امالى، ص272؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل أبى طالب
4.  ابن حيون، شرح األخبار فى فضائل األئمة األطهار،  1/ 239؛ على بن ابراهيم، تفسير قمى، 1/ 108.

ــيعه مرحوم عالمه بحرانى در غاية المرام به 80 طريق اين روايت را نقل كرده اســت و از علماى  5.  از علماى ش
عامه ابن حجر عسقالنى در المطالب العاليه (4/ 65 و252)، ابن حجر مكى در الصواعق المحرقه (2/ 428 و 
439)، ابن تيمية در منهاج السنة (3/ 561)، و ابن كثيردر تفسير(122/4) حكم به صحت اين حديث نموده اند؛ 
ــيوطى در األزهارالمتناثرة فى األخبار المتواترة (ص 29) و ابن حزم در المحلى (2/ 135ـ213) حكم  نيز س

به تواتراين حديث كرده اند.
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اين آيه ذكركرده اند 1به اين نكته دست مى يابيم كه حديث ثقلين، آيه اعتصام را هم پوشانى 
و تفسير مى كند. 

ــت پيامبر مى  فرمايد: «فإنى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضّلوا،  ــن رواي در اي
كتاب اهللا و عترتى». 

ــت كه پيامبر باقى  ــك و اعتصام به كتاب اهللا و عترت پيامبر، همان دو امرى اس تمس
گذاشتند و فرمودند: «تا زمانى كه به هر دو تمسك بجوئيد، هرگز گمراه نمى  شويد». اين معنا 
را در آيه اعتصمام نيز مى  توان به خوبى ديد؛ زيرا خداوند دستور داده كه هرگز از حبل اهللا جدا 

و متفرق نشويد. 
حتى در برخى از عبارات از حديث ثقلين تصريح شده كه قرآن و عترت دو حبل و ريسمان 
مى  باشند. «كتاب اهللا حبل ممدود مابين السماء و األرض و عترتى أهل بيتى و إنهما لن 

يفترقا».2
ــده كه بين قرآن و امام رابطه تنگاتنگى  ــه قابل توجه اينكه در برخى از روايات وارد ش نكت
وجود دارد و اينكه به امام، معصوم مى  گوييم به اين دليل است كه امام تمسك مى  جويد به 
حبل اهللا كه قرآن است و قرآن به سمت امام هدايت مى  كند و امام به سمت قرآن يعنى هر 

يك بايد در كنار ديگرى باشد و مكمل يكديگر باشند تا مردم را هدايت كنند.3.
1ـ قرينه عقلى عصمت 6ـ 

4 كه در سياق آيه اعتصام 
َو َمْن َيْعَتِصْم بِاهللاِ َفَقْد ُهِدَى ِإلَي ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  درآية شريفه

مى باشد امر شده به اعتصمام و تمسك به خداوند متعال كه در پيروى از دستورات او سعادت 
و كمال بشر تضمين شده است، با توجه به سياق و اينكه آيه مورد بحث دو آيه بعد از اين 
آيه مى  باشد مى  توان نتيجه گرفت كه حبل و ريسمان خداوند متعال بايد يك نحوه ارتباطى 

1.  عده اى از علماى عامه در ذيل آيه اعتصام حديث ثقلين را ذكر كرده اند كه پيامبر فرمود: «يا أيّها الناس قد تركت 
فيكم الثقلين، خليفتين، إن أخذتم بهما لن تضّلوا بعدى: أحدهما أكبر من األخر: كتاب اهللا، حبل ممدود ما بين 
السماء و األرض، و عترتى أهل بيتى، و إنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوض». سيوطى، الدرالمنثور، 2/ 60؛ 

فخررازى، مفاتيح الغيب، 8/ 311؛ آلوسى، روح المعانى، 2/ 235.
2.  آلوسى، روح المعانى 2/ 235 به نقل از ابن ابى شيبه و طبرانى.

3.   شيخ صدوق، معانى األخبار، ص 132.
4.  هركس كه به خدا تمسك جويد هدايت شده است: آل عمران (3): 101.
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ــد تا با اعتصام و چنگ زدن به او، در حقيقت انسان به خداوند  ــته باش با خداوند متعال داش
چنگ زده باشد و آن غير معصوم نمى  باشد؛ زيرا تنها معصوم است كه انسان با اطاعت از او 

خداوند را اطاعت كرده است و از ضاللت و گمراهى هدايت مى  يابد. 
اين مطلب با توجه به آيه قبل از آيه اعتصام يعنى  َو َكْيَف َتْكُفُروَن َو أَْنُتْم ُتْتَلي َعَلْيُكْم 
ــولُُه  كه براى عدم كفر به خداوند، صراحتاً داللت مى كند بر وجود  آَياُت اهللاِ َو ِفيُكْم َرُس
معصوم ـ  يعنى رسول ـ در كنار آيات الهى كامال و اضح مى شود كه عدم كفر و هدايت در 

گرو تمسك به آيات الهى به همراه رسول و شخصى كه از طرف خدا آمده مى باشد. 
لذا براى رسيدن به اين هدف بسيارمهم (يعنى اهتداء به صراط مستقيم) عقل مى  گويد بايد 
ــان دنبال كسى برود كه يقين دارد او معصوم است؛ زيرا با پيروى از انسان غير معصوم  انس
ــان  ــود و از طرفى در بين عاّمه حتى خودش يقين پيدا نمى  كند كه روز قيامت اهل نجات ش
هم اجماع دارند كه غير از اهل بيت، معصومى وجود ندارد؛ بنابراين نتيجه مى  گيريم كه تنها 

معصوم در اين عالم اهل بيت مى  باشند.
ــا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللاَ َو أَِطيُعوا  ــاهد اين مطلب هم اينكه در آيه اولو األمر َي ش
ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم1 و يا آية واليت ِإنََّما َولِيُُّكُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا  الرَّ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُون2َ با توجه به سياق آيات، آن عده  اى 
ــتند؛ زيرا تنها آنها معصومند و انسان  ــولش آمده  اند، اهل بيت هس كه در كنار خداوند و رس
زمانى مى تواند يقين به اطاعت خداوند متعال كند كه از معصوم پيروى كند چنانكه برخى از 

علماى بزرگ عاّمه مانند فخر رازى نيز از آيه اولو االمر استفاده عصمت كرده اند3.
مرحوم عالمه حلى نيز از كسانى است كه از دو طريق استفاده عصمت نموده است: 

الف) اعتصام به حبل الهى به وسيله انجام اوامر الهى و ترك نواهى محقق مى شود و اوامر 
و نواهى تنها از طريق معصوم دانسته مى شود.

ــويق مى نمايد در  ــلمين را به اجتماع بر حق و عدم تفرقه تش ب ) واژه «التفرقوا» همه مس

1.  نساء/ 59.
2.  مائده/ 55.

ــبيل الجزم والقطع البد وان يكون  ــبيل الجزم ومن أمر اهللا بطاعته على س 3.  «اّن اهللا أمر بطاعة أولى األمر على س
معصومًا عن الخطأ» فخر رازى، مفاتيح الغيب، 10/ 113.
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حالى كه به خاطر غلبه هواهاى نفسانى، اين اجتماع و عدم تفرقه بدون معصوم امكان پذير 
نيست.1

ــيم كه حبل الهى  ــتفاده از نكتة عصمت براى حبل اهللا به اين نتيجه مى رس بنابراين با اس
بايستى داراى عصمت باشد و آن غير اهل بيت نمى باشد. 

7ـ1ـ جمع بندى
چنانكه گذشت برخى از روايات قرآن را حبل اهللا دانسته و برخى ديگر اهل بيت را حبل اهللا 
ــه يك حقيقت خارجى مى كند كه  ــاره ب ــد و از آنجاكه واژه حبل اهللا مفرد بوده و اش مى دان
ــت كه رفع اختالف بين مسلمانان مى شود. لذا  در صورت اعتصام به آن حقيقت خارجى اس
ــتى بين آن دسته از رواياتى كه قرآن را مصداق حبل اهللا دانسته و روايات ديگرى كه  بايس

اهل بيت را مصداق آن مى داند جمع نماييم. 
ــت كه از امام زين  ــه به عنوان جمع بين دو قول مى توان مطرح كرد همان روايتى اس آنچ
العابدين گذشت2 مبنى بر اينكه حبل اهللا قرآن است و معصومين چون معتصم به حبل 
ــان تمسك كنيم؛ لذا تحقق  ــاير انسانها اين است كه بايستى به ايش ــتند وظيفه س اهللا هس
تمسك به قرآن تنها در اعتصام مطلق به ائمه اطهارصورت مى پذيرد و اينكه در روايات 
ديگر حبل دو قسم دانسته شده: حبل از طرف خدا و حبل از طرف مردم، به همين حقيقت 

رهنمود مى كند.  3
 اين معنا با توجه به اين نكته كه آيه شريفه مى فرمايد: «و التفرقوا» بيشتر روشن مى شود؛ 
يعنى هدف از اعتصام به حبل اهللا عدم تفرقه مسلمين است و حال آنكه با تمسك به قرآن 

چنين امرى محقق نمى شود. 
ــى و به تبع ايشان مرحوم الهيجى مى فرمايند: در مصداق شناسى واژه حبل  مرحوم طبرس
سه قول وجود دارد: (قرآن ـ دين اسالم ـ اهل بيت) ولكن بهتر اين است كه بگوييم حبل 
اهللا حمل بر هر سه معنا مى شود و بازگشت هر سه به يك چيز است.4 مرحوم فيض كاشانى 

1.  عالمه حلى، ألفين، 104.
2.  صدوق، معانى األخبار، 132؛ فيض كاشانى، تفسيرصافى، 366/1.

3.  نعمانى، الغيبة، ص40 و 43.
4.  طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن،  2/ 805؛ الهيجى، تفسير شريف الهيجى،  1/ 359. 
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نيز مى فرمايد: «بازگشت اقوال به يك چيز است و آن حديث ثقلين يعنى تمسك و اعتصام 
به قرآن و عترت باهم بايد باشد».1 

ــيعه نقل نموده اند  ــيعه و به خصوص رواياتى كه محدثين ش ــا توجه به كلمات بزرگان ش ب
ــك به قرآن كه در برخى روايات، حبل اهللا معرفى شده است تنها  مى توان دريافت كه تمس
ــك به اهل بيت مى باشد؛ زيرا حبل اهللا به معناى سببى است كه انسان را  منحصر در تمس
ــبب دين خداوند است كه مجموعه اى از اوامر و نواهى الهى  از ضاللت نجات دهد و آن س
مى باشد و اين مجموعه در كتاب خدا تبيين شده؛ اما از طرفى كتاب خداوند صامت بوده و 
نياز به مبين و مفسر دارد؛ و وجود اهل بيت عصمت و طهارت كتاب ناطق پروردگار هستند؛ 
و از طرف ديگر زمانى انسان مى تواند به يقينى بودن اين اوامر و نواهى اطمينان حاصل كند 

كه آن ها را از معصوم اخذ نمايد.
 لذا با اين توضيح افرادى هم كه معانى ديگرى نقل نموده اند، بيان داشته اند كه مرجع همه 

معانى يك چيز است.
در طرف مقابل برخى از مفسران در ذيل اين آيه شريفه پس از اينكه اقوال مربوط به معناى 
حبل اهللا را نقل كرده  اند به نكته  اى اشاره مى  كنند كه اين تفسيرها و اقوال مختلف هيچ كدام 
با هم اختالف ندارند؛ زيرا منظور از ريسمان الهى هرگونه وسيله ارتباط با ذات پاك خداوند 

است، خواه اين وسيله اسالم باشد يا قرآن يا پيامبر و اهل بيت او.2 
آنچه كه از ظاهر اين عبارت به دست مى  آيد، اين است كه انسان از هر راهى كه به خداوند 
ــعادت را پيموده و حال آنكه اگر هر فردى از هر راهى و به  ــيد، كفايت مى  كند و راه س رس
هر وسيله اى با خداوند ارتباط برقرار كند، چگونه مى تواند يقين كند كه راه ارتباط صحيح را 

برگزيده است و چگونه وحدت و عدم اختالف بين مسلمين محقق مى شود. 
ــريفه به مسلمانان دستور مى دهد كه به يك شيئ مشخص تمسك  همچنين ظاهر آية ش
كنند خصوصا با توجه به قيد «جميعا» در انتهاى آيه شريفه كه اين نكته را شفاف مى نمايد.
ــت روشن شد كه حتى اگر حبل اهللا را قرآن معنا كنيم،  بنابراين با توجه به ادله اى كه گذش

1.  فيض كاشانى، تفسير الصافى،  1/ 366.
2.  مكارم شيرازى، األمثل فى تفسير كتاب اهللا المنزل،  621/2.
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از آنجايى كه قرآن رفع اختالف نمى كند ـ چنانكه مشهود است ـ لذا بايد به معصومين كه 
خود معتصم به حبل اهللا هستند تمسك جسته شود؛ يعنى تمسك به قرآن از طريق تمسك 
ــر و عدم اختالف بين  ــك، هدايت بش به اهل بيت عصمت و طهارت، تا در نتيجه اين تمس

مسلمانان به ارمغان آيد.

2ـ  معناشناسى اعتصام
1ـ2ـ واژه شناسى

ــتق شده كه در كتب لغويين به اين معانى آمده  ــه حرف اصلى«ع ص م» مش اين واژه از س
است: منع كردن، جلوگيرى و دفع، دورى كردن، پناه بردن به چيزى، چنگ زدن.1

البته برخى از محققين بيان كرده  اند كه همة اين معانى به يك اصل واحد برمى  گردد و آن 
ــك و  ــت از حفظ با دفاع2. ابوجعفر طبرى مى گويد: «مقصود از «اعتصام»، تمس عبارت اس

چنگ زدن است؛ زيرا ريسمان، چيزى است كه انسان را به مقصد خواهد رساند».3
2ـ2ـ اصطالح شناسى

واژه «اعتصموا» در اينجاصيغه امر بوده كه دستور به دفاع همه جانبه از سوى تمامى مردم 
ــبت به حبل اهللا مى دهد؛ يعنى كسى كه تمسك جويد به حبل اهللا، در حقيقت از خودش  نس

محافظت كرده و دفاع كرده در مقابل تاريكى ها و جهالت  ها و دشمنان.
ــك نمودن  صيغه امر در اينجا اطالق دارد به اين معنا كه هيچ قيدى نخورده تا امر به تمس
و اعتصام را مقيد به زمان خاص يا مكان خاص و يا مورد خاصى كند؛ بلكه در تمامى اين 

امور مطلق است.
از طرفى واژه «جميعا» كه تأكيد براى فاعلين «اعتصموا» است داللت مى كند بر چنگ زدن 
ــتن تمامى مردم تا روز قيامت به حبل اهللا، به اين معنا كه تمام مردم تا روز  ــك جس و تمس
قيامت بايستى تحت هر شرايطى و در هر زمانى و در هر مسأله اى به حبل اهللا متمسك شوند 
كه اين مفهوم، خود داللت بر مقتدا بودن حبل اهللا مى كند. در حقيقت ضميمه شدن صغرى به 

1.  فراهيدى، العين، 1/ 313؛ ابن منظور، لسان العرب، 12/ 404ـ407؛ طريحى، مجمع البحرين، 6/ 116.
2.  مصطفوى، التحقيق، 8/ 153.
3.  طبرى، جامع البيان، 4/ 21.
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كبرىـ  كه هركس حبل اهللا بود اطاعت از او در همه چيز واجب استـ  برهان را تمام مى كند. 
3ـ2ـ جايگاه اماماندر تمسك به قرآن

ــان كامًال  ــته اند كه در زندگى ايش ــتنى داش ائمه اطهاربا قرآن همواره پيوندى ناگسس
ــت. اين حقيقت حتى به دوران قبل از نزول قرآن هم برمى گردد، پس از اينكه  ــهود اس مش
اميرالمؤمنين در كعبه متولد شد بعد از شهادت به توحيد و نبوت و واليت خويش، آيات اوليه 

سوره مباركه مؤمنون را قرائت فرمود.1
 اهل بيتدر مواقع متعدد به آيات قرآن تمسك مى جستند و راه گشاى مشكالت مردم 
ــد اين دو گوهر گرانبها نور  ــىـ  كه دريافته باش بودند، اعتصام اهل بيت به قرآن را هر كس

هستند2 و سنخيتى واحد بين اين دو وجود دارد ـ اذعان مى كند. 
ــت كه در آيه 79 سوره مباركه واقعه  ــنخيت نورانىـ  ميان ثقلين، همان اس منظور از اين س
ُرون؛ يعنى از حيث وجودى، فقط كسانى امكان  ُه ِإالَّ الُْمَطهَّ بدان اشاره شده است: ال َيَمسُّ
مّس تامه قرآن و اعتصام كامل به معانى آن را دارند كه مطهر باشند و از نور كامل فراگير شده 
باشند. در تبيين اين موضوع و آيه شريفه روايات فراوانى داللت دارند كه مصداق «مطهرون»، 

همان مصاديق آيه تطهير هستند كه به كل قرآن دسترسى و از آن آگاهى دارند.3
امام زين العابدين در روايتى پس از اينكه شرط امامت را عصمت ذكر مى كند و تنها راه 

شناخت امام را نّص بيان مى دارد، در معناى عصمت مى فرمايد: 
معصوم كسى است كه معتصم به حبل اهللا است و حبل اهللا قرآن مى باشد، و 
اين دو هرگز از يكديگر جدا نمى شوند، امام مردم رابه سمت قرآن هدايت 
مى كند و قرآن هم مردم را به سمت امام و اين همان تفسير آيه شريفه 

1.  ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، 174/2؛ حرعاملى، اثبات الهداة، 497/3.
ــده (5):15): قمى،  ــوان درآياتقدجائكم من اهللا نور وكتاب مبين(مائ ــودن قرآن واهل بيت را مى ت ــور ب 2.  ن
تفسيرقمى، 165/1؛ يريدون ليطفئوا نوراهللا بأفواههم واهللا متم نوره(صف (61): 8): قمى، تفسيرقمى، 366/2؛ 

      يكاد زيتهايضيئ ولو لم تمسسه نار نورعلي نور(نور (24): 35)؛ قمى، تفسيرقمى، 105/2.
َِّذيَن أَْذَهَب  َّانَا نَْحُن َعنَى ال ُروَن؛  يَْعنِى َال يَنَالُُه ُكلَُّه إِالَّ الُْمَطهَُّروَن، إِي ُه ِإالَّ الُْمَطهَّ 3.  بعنوان نمونه: «اِنَّ اهللاَ يَُقوُل:  ال َيَمسُّ
َِّذيَن اْصَطَفانَا اهللاُ ِمْن ِعبَاِدِه  َِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا فَنَْحُن ال ْجَس َو َطهََّرنَا تَْطِهيراً، َو قَالَ : أَْوَرْثنَا الِْكتاَب ال اهللاُ َعنَّا الرِّ

َو نَْحُن َصْفَوُة اهللاِ َو لَنَا َضَرَب اْألَْمثَاَل َو َعَلْينَا نََزَل الَْوْحى»  (بحار األنوار، 33/ 270).
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ِإنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهِدى لِلَِّتى ِهَى أَْقَومُ  مى باشد.1 
4ـ2ـ امام و حجيت بخشى به قرآن 

موضوعيت ائمه در كنار قرآن به عنوان نقش كليدى از مطالبى است كه كمتر به آن پرداخته 
شده و يكى از مقامات آنان محسوب مى شود.

اين مطلب با توجه به سياق آيات قبل از آيه اعتصام به خوبى نمايان گر است خداوند در آيات 
قبل مى فرمايد:  َو َكْيَف َتْكُفُروَن َو أَْنُتْم ُتْتَلي َعَلْيُكْم آَياُت اهللاِ َو ِفيُكْم َرُسولُُه؛2 خداوند 
با ساختار تعجب مى پرسد: چگونه ممكن است شما كفر بورزيد در حاليكه آيات قرآن بر شما 

خوانده مى شود و رسول اهللا در ميان شماست؟
آنچه از ظاهر اين آيه شريفه استفاده مى شود موضوعيت فرستادة خداوند در كنار سخنان خداوند 
است بدين معنا كه كالم خداوند و اين قانون الهى بدون فردى كه نقش جانشينى خداوند را 
دارا باشد و معارف الهيه و آيات قرآن رابراى مردم تالوت كند حجيتى ندارد. اين مطلب با توجه 
به مجهول بودن فعل «تتلى» كه دال بر وجود فردى به عنوان تالى كتاب اهللا است و همچنين 
با توجه به جمله «وفيكم رسوله» كه جمله حاليه بوده و داللت حضور مستمر ولى اهللا در كنار 

قرآن و نيز داللت التزامى بر فاعل فعل تالوت مى كند روشن مى شود.
ــت؛ اما از اين حيث كه صامت و  ــيار وااليى برخوردار اس  قرآن كريم با اينكه از جايگاه بس
ساكت مى باشد ـ به تعبير روايات ـ نياز به قّيم و سرپرست دارد. در واقع اهل بيتنقش 

بسزايى در حيات جاودانه قرآن كريم دارند.
منصور بن حازم از جمله كسانى است كه اين حقيقت را از طريق استداللى منطقى، به عنوان 
يكى از معتقدات خويش بر امام صادق عرضه مى كند و حضرت هم گفتار او را تصديق 
مى فرمايند.3 استدالل منصور بن حازم اين است كه چون هر فرقه اى براى صحت اعتقادات 

1.  «اْإلَِماُم ِمنَّا َال يَُكوُن إِالَّ َمْعُصومًا َو لَْيَسِت الِْعْصَمُة فِى َظاِهِر الِْخْلَقِة فَيُْعَرَف بَِها َو لَِذلَِك َال يَُكوُن إِالَّ َمْنُصوصًا». 
فَِقيَل لَُه: يَا ابَْن َرُسوِل اهللاِ، فََما َمْعنَى الَْمْعُصوِم؟ فََقاَل: «ُهَو الُْمْعتَِصمُ  بَِحْبلِ  اهللاِ َو َحْبُل اهللاِ ُهَو الُْقْرآُن، َال يَْفتَِرقَاِن إِلَى 
يَْوِم الِْقيَاَمِة َو اْإلَِماُم يَْهِدى إِلَى الُْقْرآِن َو الُْقْرآُن يَْهِدى إِلَى اْإلَِماِم َو َذلَِك قَْوُل اهللاِ َعزَّ َو َجلَ  إِنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهِدى 

لِلَِّتى ِهَى َأْقَومُ ». معانى األخبار، ص132؛ بحاراألنوار، 194/25.
2.  آل عمران، (3):101.

ًة إِالَّ بَِقيِّم ...فََأْشَهُد أَنَّ َعلِيًّا  َكاَن قَيَِّم الُْقْرآِن، َو َكانَْت َطاَعتُُه ُمْفتََرَضًة َو َكاَن  3  .....فََعَرْفُت أَنَّ الُْقْرآَن َال يَُكوُن ُحجَّ
. فََقاَل: «َرِحَمَك اهللاُ» . الكافى (طـ    ــى الُْقْرآنِ  فَُهَو َحقٌّ ــوِل اهللاِ َو أَنَّ َما قَاَل فِ َة َعَلى النَّاِس بَْعَد َرُس الُْحجَّ
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خويش به قرآن تمسك مى كند؛ لذا قرآن نياز به قّيم دارد تا اوـ  كه آگاه به محكم و متشابه 
1 مفاهيم و معارف حقيقى را تبيين نمايد. به تعبير  و ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخ مى باشدـ 
خود قرآن كه برخى از آياتش محكم و برخى ديگر متشابه است تمييز اين ها از يكديگر تنها 

شأن راسخون در علم (اهل بيت) مى باشد.2
 همچنين قّيم بودن ائمه اطهار نسبت به قرآن را با توجه به اين نكته كه مقام امامت عبارت 
ــينى خود خداوند متعال3، قابل اثبات است؛ زيرا جانشين خداوند متعال كسى  است از جانش
است كه از طرف او سرپرست تمامى امور عالم مى باشد. در همين راستاست كه در روايات 

وارد شده «واليت ما اهل بيت محور و قطب قرآن است».4 
ــا أَْنَت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ َقْومٍ  ــان (ِإنََّم ــه ديگرى از قبيل، منذر بودن و يا هادى بودن ايش ادل
ــت را عالم به كل قرآن7  ــل آن6 و روايات فراوانى كه اهل بي ــا توجه به روايات ذي َهاٍد)5ب

مى داند به اين حقيقت اشاره مى كند.
با توجه به اين نكته روشن مى شود كه چرا خود قرآن كريم، تبيين تمام قرآن را از خصائص 
ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس؛8  اهل بيت شمرده است. خداى متعال مى فرمايد: « َو أَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الذِّ

اى رسول، ما قرآن را نازل كرديم تا شخص تو براى مردم تبيين نمايد». 
ــه خداوند نمى فرمود: هدف از نزول قرآن، تبيين  ــان قرآن را بفهمد ك اگر قرار بود خود انس
پيامبر است؛ يعنى در راستاى سخنان پيامبر و بيانات حضرت است كه تمسك به قرآن معنا 

اإلسالميه)،  1/ 169. 
1.  عالمه مجلسى، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول،  2/ 264.

.ُة اِسِخيَن فِى الِْعْلِم ُهُم اْألَئِمَّ 2.  آل عمران/7. رجوع شود به كافى، 213/1، باُب أَنَّ الرَّ
3.  الكافى (ط ـ اإلسالميه)، ج 1، ص 200. 

ــتدير محكم  4.  قال أبوعبداهللا:  «إن اهللا جعل واليتنا أهل البيت قطب  القرآن، و قطب جميع الكتب، عليها يس
القران، و بها نوهت الكتب و يستبين اإليمان» : تفسير العياشى،  1/ 5؛ تفسير الصافى،  1/ 21؛ بحار األنوار (ط 

ـ بيروت)، 89/ 27. 
5.  رعد/ 7.

6.  روايات زيادى در اين زمينه وجود دارد كه مى توان به بحاراألنوار، 23/ 2رجوع كرد.
7.   به روايات ذيل آيه ومن عنده علم الكتاب رجوع شود كه اهل بيت فرمودند: «.... وعندنا واهللا علم الكتاب 
كله». الكافى (طـ  اإلسالميه)،  1/ 229و257. نيز رك: بصائرالدرجات،1/ 103و132و135و193و194و197.

8.  نحل/ 44.
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ــت و هدف نزول قرآن  ــن»، در و اقع تبيين پيامبر را غاي ــر «لتبّي ــدا مى كند.1 و الم بر س پي
مى داند گويى اگر تبيين او نبود نزول قرآن ثمر و اثرى نداشت.

پيچيدگى و بى كران بودن درياى قرآن را مى توان در سخنان اميرالمؤمنين مشاهده نمود.2
اين مطلبى است كه حتى صحابه و علماى بزرگ عامه هم به آن اقرار دارند.

شهرستانى مى گويد: 
صحابه براين مطلب اتفاق داشتند كه علم قرآن مخصوص اهل بيت است 
ــت و به  ــتند كه اميرالمؤمنين تنزيل و تأويل قرآن را آگاه اس و اذعان داش

همين جهت برآنان برترى دارد.3 
احمد بن حنبل مى گويد: «إن السنة تفّسر الكتاب و تبيّنه».4 

ابوحنيفه مى گويد: «لوال السنة ما فهم احد منّا القرآن».5 
همچنين آلبانى از معاصرين مى گويد: «فحذار ايها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقال 

عن السنة».6
ــاس فرمودند: باخوارج با  قرآن محاجه نكن؛ زيرا  ــن در جنگ نهروان به ابن عب اميرالمؤمني
قرآن قابليت معانى متعددى دارد7؛ فلذا بايستى عترت به عنوان پشتيبان قرآن از آن حمايت 

كند.

1.  با توجه به اين نكته كه اهل بيت پيرامون آيات شريفه قرآت بياناتى فرموده اند و در برخى موارد قرينه است 
ــود كه بايستى براى فهم آيات قرآن، ابتدا به سخنان اهل بيت  برخالف ظاهر قرآن، علم اجمالى حاصل مى ش

رجوع نمود. 
ُه َو  ُِّكْم فِيُكْم ُمبَيِّنًا َحَاللَُه َو َحَراَمُه َو فََرائَِضُه َو فََضائَِلُه َو نَاِسَخُه َو َمْنُسوَخُه َو ُرَخَصُه َو َعَزائَِمُه َو َخاصَّ 2.  «ِكتَاَب َرب
راً [ُجَمَلهُ ] ُمْجَمَلُه َو ُمبَيِّنًا َغَواِمَضُه بَْيَن َمْأُخوٍذ  َعامَُّه َو ِعبََرهُ َو أَْمثَالَُه َو ُمْرَسَلهُ  َو َمْحُدوَدُه  َو ُمْحَكَمُه َو ُمتََشابَِهُه ُمَفسِّ
نَِّة نَْسُخُه َو َواِجٍب فِى  عٍ َعَلى الِْعبَاِد فِى َجْهلِِه َو بَْيَن ُمْثبٍَت فِى الِْكتَاِب فَْرُضُه َو َمْعُلوٍم فِى السُّ ِميثَاُق ِعْلِمِه َو ُمَوسَّ
ــتَْقبَلِِه َو ُمبَايٌَن بَْيَن َمَحاِرِمِه  ٍص فِى الِْكتَاِب تَْرُكُه َو بَْيَن َواِجٍب [لَِوْقتِهِ ] بَِوْقتِِه َو َزائٍِل فِى ُمْس ــنَِّة أَْخُذهُ َو ُمَرخَّ السُّ
ــٍع فِى أَْقَصاه ». نهج البالغه  ِمْن َكبِيٍر أَْوَعَد َعَلْيِه نِيَرانَُه أَْو َصِغيٍر أَْرَصَد لَُه ُغْفَرانَُه َو بَْيَن َمْقبُوٍل فِى أَْدنَاهُ [َو] ُمَوسَّ

(للصبحى صالح)، ص 44
3.  شهرستانى، مفاتيح االسرار ومصابيح األنوار، ص2.

4.   قرطبى، تفسيرالقرطبى،39/1.
5.  اگرسنت پيامبر نبود احدى از ما قرآن را نمى فهميد. قواعد التحديث، 1/ 52.

6.  «اى مسلمانان از تفسيرقرآن بدون سنت بپرهيزيد». صفة الصاله، 1/ 171.
7.  سيوطى، الدرالمنثور، 1/ 15.
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انحصار علوم بيكران قرآن در اهل بيت را همچنين مى توان در مناظره هاى امام صادق با 
ابوحنيفه1  و امام باقر با قتاده فقيه بصره2 مالحظه كرد كه وجود صادقين  اين دو نفر 
را تحذير كردند و فرمودند: «حتى ذره اى از معارف قرآنى نزد شما نبوده و اين علوم همگى 

در نزد ما اهل بيت است». 
بنابراين يكى از مناصب اهل بيت را مى توان نقش ناطقيت ايشان نسبت به صامتيت قرآن 
كريم دانست و به هيچ عنوان نمى توان براى اهل بيت نقش ثانوى و متأخر از قرآن قائل شد.

 بنابراين، تمسك تام به قرآن منحصر در اهل بيت است و اهل بيت موضوعيت اساسى در 
ــان مخزن علوم پروردگار عالم  ــه در اين دارد كه اوًال ايش كنار قرآن دارند. اين حقيقت ريش
هستند و از آنجايى كه علم الكتاب با تمام ويژگى هاى آن منحصراً در نزد اهل بيت است لذا 
اهل بيت تنها كسانى هستند كه به معناى واقعى كلمه اعتصام مطلق و تمسك به قرآن 
نموده اند و ثانياً، با توجه به آيه شريفه اليمسه اال المطهرون،3 تماس و ارتباط حقيقى با 

قرآن تنها منحصر در وجود اهل بيتاست.4
5ـ2ـ انحصار اهتداء به قرآن در سايه اعتصام مطلق به ائمه 

ــتند كه در عمل نمودن به آيه شريفه، اعتصام  ــد، اهل بيت تنها كسانى هس وقتى ثابت ش
مطلق به قرآن دارند؛ انسان هم از همين طريق بايستى به قرآن تمسك كند؛ يعنى تمسك 

به اهل بيت كند كه به دنبال آن تمسك به قرآن هم نموده است.
ــان  همچنين چنگ زدن همه جانبه به اهل بيت و عدم تخطى حتى در جزئيات زندگى انس
ــه عدم بهره گيرى از گزينه هاى ديگر در عرض اهل بيت براى فهم دين و قرآن از  از جمل

مطالبى است كه اطالق آيه شريفه «اعتصموا» برآن داللت مى كند.
1ـ 5ـ  2ـ شيوه هاى اعتصام به اهل بيت (با تأكيد بر اعتصام ايشان به قرآن)

ــير اهل بيت وارد شد. براى فهم گسترة اعتصام و  ــك به قرآن مى بايست از مس براى تمس
موارد اعتصام به حبل اهللا به موارد زير اشاره مى كنيم:

1.  حر عاملى، وسائل الشيعة،  27/ 47.
2.  كلينى، الكافى (طـ  اإلسالميه)،  8/ 311. 

3.  واقعه/79.
4.  طبرسى، احتجاج، 156/1؛ فيض كاشانى، تفسيرالصافى، 5/ 129.
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ـ تمسك در  فهم ظاهر قرآن ـ2 ـ 5  ـ1 1

ــتـ  ضرورت رجوع به  ــت داردـ  چنانكه گذش ــه به اين نكته كه قرآن نياز به سرپرس توج
معصومين حتى در ظواهر قرآن را نيز براى ما آشكار مى سازد. امام باقر به جابر فرمودند: 
«هيچ چيزى دورتر از عقول انسان ها نسبت به تفسير قرآن نيست؛ زيرا ابتداى آيه در مورد 

چيزى و انتهاى آن در مورد چيز ديگرى است در حالى كه به هم متصل هستند». 1
همچنين برداشت معنا نسبت به شأن نزول آيه نيز با توجه به آگاهى دادن ائمه اطهار مشخص 
ــكار مى سازد فرمايش هاى  ــود.2 از ديگر مواردى كه ضرورت رجوع به معصومين را آش مى ش
ايشان نسبت به عمومات و اطالقات قرآنى است بدين معنا كه گاهى سخنان اهل بيت نسبت 
به عام و يا اطالق قرآنى، نقش مخصص و مقيد را دارد؛ يعنى مراد جدى خداوند متعال ظهور 
آيات در عموم و اطالق نيست؛ بلكه مراد خداوند با توجه به كلمات اهل بيتضيق است.3 و 
يا برخى اوقات سخنان اهل بيت دايره مراد الهى را سعه مى بخشد4 و يا در مواردى اهل بيت
با رهنمودهاى خويش مسلمانان را راهنمايى مى كردند. بيان شكسته بودن نماز مسافر توسط 
امام باقر 5، تبيين حكم قطع يد سارق توسط امام جواد 6، بيان مفاهيم عميق برخى 

آيات در مناظره امام باقر و قتادآل بن دعامآل از جمله اين موارد است.7
ـ تمسك در فهم باطن قرآن ـ2 ـ 5  ـ1 2

در كنار ظاهر قرآن حقيقتى ديگر وجود دارد به نام باطن و تأويل قرآن كه در روايات به آن 

1.  برقى، المحاسن، 300/2.
2.  اميرالمؤمنين مى فرمايد: «هيچ آيه اى نيست مگر اينكه مى دانم در كجا و يا در مورد چه كسى نازل شده است». 

بصائرالدرجات، 133/1.
 يوصيكم اهللا فى اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيين ــريفه ــى، عدة األصول، 341/1. مثل آيه ش ــيخ طوس 3.  ش
ــاء/11) كه با روايت «الميراث للقاتل» تخصيص مى خورد. و يا نسبت به حرمت ربا در قرآن كه روايت  (نس

«الربا بين الوالد والولد» آن را ضيق مى كند.
4.  مثال اگر قرآن مى فرمايد: براى نماز بايستى وضو گرفت ودر روايتى وارد شد كه «الطواف بالبيت صالة»؛ يعنى 
هرآنچه كه در نماز شرط است (مثل وضو) در طواف هم شرط مى باشد يا اگر در قرآن برحرمت خمر تصريح 
ــد كه الفقاع خمر؛ يعنى حرمت براى فقاع وآب جو هم مّدنظر است. خوئى،  ــده است و در روايتى وارد ش ش

اجود التقريرات، 10/2.
5.  صدوق، من اليحضره الفقيه، 435/1.
6.  حر عاملى، وسائل الشيعة 490/18.

7.  عالمه مجلسى،  بحاراألنوار،24/ 237ـ 238.
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  اشاره شده است.1يكى از معارف بسيار بلندى كه انسان مى تواند در سايه اعتصام به اهل بيت
ــب كند شناخت باطن قرآن است. در روايات آمده كه تمام آيات و بلكه يكايك حروف  كس
ــد؛2 بلكه باطن هر آيه اى خود باطن ديگرى دارد3. برخى از  قرآن داراى تأويل و باطن مى باش
 تأويالت قرآن در روايات بيان شده و برخى ديگر در نزد خود ائمه اطهار مى باشد. امام باقر
فرمودند: «اگر افرادى را مى يافتم كه ظرفيت حمل علم داشتند تمام توحيد و اسالم و ايمان 

و دين و شرائع را از واژه «الصمد» نشر مى دادم».4 
2ـ تمسك در  فهم محكم و متشابه قرآن 3ـ1ـ 5ـ 

قرآن مى فرمايد: برخى از آيات محكم و برخى ديگرمتشابه است و تمييز اينها از يكديگر شأن 
راسخون در علم است.5 در روايات زيادى نقل شده، مراد از راسخون، اهل بيتاست.6 

3ـ  معناشناسى التفرقوا
1ـ3ـ  واژه شناسى

اين كلمه فعل نهى و از ماده «ف ر ق» به معناى افتراق، فاصله، جدايى و تشّتت بين دوشيئ 
ــت.8 واژه فرقه هم به لحاظ همين معنا  ــت.7 اين كلمه در حقيقت نقيض جمع آمده اس اس

داللت بر جماعت و گروهى كه از مردم جدا شده اند مى كند.9 
2ـ3ـ اصطالح شناسى ال تفرقوا

1.  برقى، المحاسن،270/1.
2.  «لَْيَس ِمَن الُْقْرآِن آيٌَة إِالَّ َو لََها َظْهٌر َو بَْطنٌ  َو َما ِمْنُه َحْرٌف إِالَّ َو إن لَُه تَْأِويل»: كتاب سليم بن قيس، 771/2؛ 

بصائرالدرجات،196/1.
ْهِر َظْهٌر»: برقى، المحاسن،300/2. 3.  «...إِنَّ لِْلُقْرآنِ  بَْطنًا َو لِْلبَْطنِ  بَْطنًا َو لَُه َظْهٌر َو لِلظَّ

4.  صدوق، التوحيد، ص192.
ا الَِّذيَن ِفى ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ    .5ُهَو الَِّذى أْنَزَل َعَلْيَك الِْكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْحَكماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتاِب َو أَُخُر ُمَتشابِهاٌت َفَأمَّ
اِسُخوَن ِفى الِْعْلِم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ  َفَيتَِّبُعوَن ما َتشابََه ِمْنُه اْبِتغاَء الِْفْتَنِة َو اْبِتغاَء َتْأِويِلِه َو ما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إالَّ اهللاُ َو الرَّ

ُر ِإالَّ أُولُوا اْألَلْباب : آل عمران (3): 7. كَّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َيذَّ
.ُة اِسِخيَن فِى الِْعْلِم ُهُم اْألَئِمَّ 6.  رجوع شود به كافى، 213/1، باُب أَنَّ الرَّ

7.  فراهيدى، العين،  5/ 147؛ فيومى، المصباح المنير،  2/ 470.
8.  ابن منظور، لسان العرب، 299/10.
9.  راغب، مفردات الفاظ القرآن، 632.



25

اين واژه در آيه شريفه به عنوان فعل نهى به كار برده شده و به معناى اجتماع و عدم تفرق 
مى باشد؛ لكن اين اجتماع با تكيه بر معناى حبل اهللا بايستى حول محور حبل الهى باشد كه 

در بخش اول معناى آن گذشت. 
قُوا» نقل مى كند كه فرمودند:  ابى الجارود از حضرت باقر در مورد «و ال تََفرَّ

ــر اختالف خواهند كرد و متفرق  ــت امت پس از پيامب چون خداوند مى دانس
مى شوند به همين جهت از تفرقه نهى كردـ  چنان كه امت هاى پيشين را نيز 
نهى نموده بودـ  و براى عدم تشتت دستور داد كه اجماع در واليت آل محّمد 

كنند و متفرق نشوند». 1 
اين دستور مبنى بر عدم تفرق زمانى محقق مى شود كه فردى از جانب خداوند به عنوان رهبرى 
مردم منصوب شود كه همگى را بر امر واحدى سوق دهد تا در نتيجه اتحاد و عدم تفرق را نتيجه 
ــد وگرنه اگر منتخب مردم بخواهد نقش امامت و رهبرى را به عهده بگيرد محذور تفرقه و  ده
اختالف الزم مى آيد. مرحوم عالمه حلى از اين قسمت از آيه شريفه مبناى كالمى نصب امام 

را اتخاذ مى كنند كه بايستى همانند نصب پيامبر از جانب خداوند متعال باشد نه از جانب مردم.2
ــت كه از اين قسمت از آيه شريفه برداشت كالمى داشته و  ــانى اس مرحوم مظفر نيز از كس
لزوم اجتماع همه مردم برفردىـ  كه مدلول التزامى آيه مى باشدـ  را مالزم با امامت آن فرد 

مى داند ايشان مى نويسد: 
«دستور خداوند متعال مبنى بر اجتماع همه مردم بر حول محور حبل اهللا و 
عدم تخطى از او، خود داللت مى كند بر اينكه امت بايستى او را به عنوان 

امام قبول نمايند».3
3ـ3ـ وجود تفرقه در جامعه مسلمين

ــت و اقع و آشكار كه در تمام شؤون جامعه دينى  ــلمانان امرى اس اختالف و تفرقه ميان مس
مطرح است و هر مسلمانى به آن اذعان دارد.4 

1.  قمى، تفسيرقمى، 1/ 108.
2.  عالمه حلى، الفين، ص150. 

3.  مظفر، دالئل الصدق،  5/ 390.
4.  شناخت تمام دين متوقف بر بحث امامت است؛ درواقع درك صحيح از علم حقيقى كه از سه شاخه اصول دين 
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ُبَل  خداوند متعال در قرآن مى فرمايد:  َو أَنَّ هذا ِصَراِطى ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َو َال َتتَِّبُعوا السُّ
 .1َِق بُِكْم َعْن َسِبيِله َفَتَفرَّ

اين آيه شريفه خود حاكى از اين است كه بين مسلمانان اختالف وجود داشته و تنها راه حق 
پيروى از صراط مستقيم الهى و روى گردانى از راه هاى ديگر است؛ و خداوند هم در اين آيه 

شريفه صراط خودش را يك راه شمرده و ديگر راه ها را باطل اعالم كرده است.
ــت مى  فرمايد: «اّن االّمة ستفترق  پيامبر اكرم نيزدر روايتى كه بين اماميه و عامّه متواتر اس
على ثالث و سبعين فرقة، اثنتان و سبعون فرقة فى النار و فرقة فى الجنة»؛ امت من بر 
هفتاد و سه گروه و فرقه تقسيم مى  شوند كه تمامى آنها در آتش جهنم هستند مگر يك فرقه 
ـ كه تا اين قسمت از روايت را عامّه هم قبول دارند. اما شيعه مى  گويد: فرقه ناجيه فرقه  اى 
است كه تابع اهل بيت باشد؛2 و لى عامّه مى  گويند: فرقه  اى است كه دنبال جماعت باشد. 3
ــاند و پرداختن به نجات كدام فرقه و با چه  در هر صورت اين روايت اثبات تفرقه را مى رس

شرايطى امرى است كه در ادامه بحث آشكار مى شود.
4ـ3ـ همپوشانى معناى تفرقه با عاقبت ضاللت و كفر

پس از روشن شدن اين نكته كه تحقق خواستار خداوند مبنى بر عدم افتراق امت پيامبراكرم 
مبتنى بر اعتصام مطلق به حبل اهللا است و همچنين شناخت اين حقيقت كه جدايى افتادن 
ــيم كه آيه  ــرآن و عترت به ظاللت و گمراهى امت مى انجامد، به اين نتيجه مى رس ــن ق بي
شريفة اعتصام ـ در حقيقت ـ نمايى ديگر از حديث شريف ثقلين است كه در كنار ضاللت 
ــن و نمايان است.  ــد عدم اعتصام به حبل اهللا روش و گمراهى به عنوان يكى ديگر از مفاس
بنابراين تفرقه را مى توان معلول ضاللت و گمراهى دانست و اين ضاللت را نتيجه اى براى 

و فروع دين و اخالق تشكيل شده متوقف بر امر امامت و شناخت امام بر حق است. امام رضا مى فرمايد: 
«ان االمامة اّس االسالم النامى وفرعه السامى»( كافى، 200/1). نيز امام صادق مى فرمايد: «نحن اصل كل خير 

ومن فروعنا كل بر، فمن البر التوحيد»( كافى، 8/ 242). 
1.  انعام (5): 153.

2.  عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 28/ 14.
3.  سيوطى، الدرالمنثور، 2/ 61؛ ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، 8/ 438؛ فخررازى، مفاتيح الغيب، 1/ 90؛ بيضاوى، 
انوار التنزيل واسرار التأويل، 2/ 470؛ ابن حجرهيثمى، الصواعق المحرقة، ص 6؛ خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، 

.307 /13
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عدم اعتصام نسبت به دو يادگار و گوهر گرانبها يعنى قرآن و عترت معرفى كرد.

4ـ بررسى برخى شبهات حول آيه شريفه
1ـ 4ـ اقوال عاّمه پيرامون مصداق شناسى حبل اهللا

ــينان برحق پيامبر اكرم يعنى اهل بيت عصمت و طهارت، انسان را از معارف و  دورى از جانش
حقائق دوركرده و باز مى دارد اين مطلب در حالى است كه اهل بيت مخزن علوم الهى و پيامبر 
اكرم هستند و احاديث آن در كتب فريقين به وفور يافت مى شود.1يكى از مواردى كه در اين 

راستا وجود دارد اقوال عاّمه پيرامون معناشناسى واژه حبل اهللا است.
نكتة قابل توجه اين است كه در ميان علماى عاّمه اختالف زيادى در مصداق يابى حبل اهللا 

وجود دارد. ما در اين بخش از نوشتار اين اقوال را تبيين و بررسى مى نماييم.
1ـ1ـ 4ـ اقوال عامه در آيه شريفه:

ــت چنانكه قرآن در آيه ديگرى مى  فرمايد به  1ـ مراد از حبل اهللا، عهد اس
عهد من و فا كنيد، من هم به عهد شما وفا مى  كنم؛2 و به اين دليل به عهد، 
حبل گفته شد كه چون موجب از بين رفتن خوف مى  شود و مانند طنابى است 

كه اگر كسى آن را بگيرد، ترس و هراس از او زائل مى شود.
ــت كه در برخى از روايات آمده كه قرآن است كه حبل اهللا  2ـ مراد قرآن اس

المتين است همچنان كه از ابن مسعود نقل شده است.
3ـ مراد دين خدا است.

4ـ مراد طاعت خداست.
5ـ مراد توبة با اخالص است.

6ـ مراد جماعت است؛ زيرا بعد از حبل اهللا در آيه شريفه فرموده، مبادا متفرق 
شويد.3

1.  ابن عدى، الكامل، 1/ 190؛ خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، 3/ 181؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 9/ 20؛ 
ابن اثير، أسد الغابة، 4/ 22.

2.  بقره/40.
3.  فخر رازى، مفاتيح الغيب، 8/ 311؛ طبرى، جامع البيان، 4/ 21.
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7ـ مراد اهل بيتاست.1
ــانى مى شود كه حديث ثقلين را در ذيل آيه شريفه به عنوان  ــامل كس البته اين گروه هم ش
يك قول در كنار اقوال ديگر آورده اند و هم شامل انديشمندان ديگرى كه منحصراً اهل بيت 
را مصداق حبل اهللا معرفى كرده اند. ثعلبى2، حاكم حسكانى3، ابونعيم اصفهانى، ابن بطريق4، 

ابن حجرهيثمى5، شبلنجى6، قندوزى حنفى7 از اين افراد هستند.
شافعى نيز در اشعارى بيان مى دارد كه مراد از حبل اهللا اهل بيت هستند:

 و لّما رأيت الناس قد ذهبت بهم 
مذاهبهم فى أبحر الغّى و الجهلِ 

ركبت على اسم اهللا فى سفن النجا 
و هم أهل بيت المصطفى خاتم الرسلِ 

 و أمسكت حبل اهللا و هو والؤهم 
كما قد أُمرنا بالتمّسك بالحبِل8

1.  سيوطى، الدرالمنثور، 2/ 60؛ آلوسى، روح المعانى، 2/ 235.
2.  ثعلبى، الكشف والبيان، 3/ 163.

3.  نكته قابل توجه اينكه برخى از علماى عامّه بيان كرده  اند كه حسكانى شيعه است و حال آنكه اين طور نيست؛ 
زيرا اوالً: او در كتاب تفسيرش، فضائل خلفاء و ديگران را هم ذكر كرده است. ثانيًا: متأسفانه در بين عاّمه يك 
ــيع  قاعده  اى وجود دارد كه اگر كســى روايات زيادى در فضائل اهل بيت در كتابش ذكر كند او را رمى به تش
مى  كنند و حال آن كه چنين نيست؛ بلكه چنين كسانى كه فضائل را نقل مى  كنند از باب ذكر حقائق است و از 
باب اينكه داشتن محبت اهل بيت به حكم آيات قرآن جزء ضروريات است كه اگر كسى نداشته باشد اصًال از 
ــالم خارج شده است ولكن اين گروه از مؤلفين ولو محبت دارند اما چون واليت و خالفت بالفصل  دايره اس
ــتند؛ يعنى بايد معيار و مالك تشيع را تعريف كرد  ــيعه هس اميرالمؤمنين را قبول نكرده  اند لذا نمى  توان گفت ش
و سپس ديد كه آيا فالن مؤلف شيعه است يا نه و با اين بيان روشن شد كه اين دسته از مؤلفين شيعه نيستند. 
ــنى متعصبى است در كتاب رجالش در اوصاف حسكانى مى  گويد: «االمام المحّدث البارع  ثالثاً: ذهبى كه س
القاضى ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا بن حسكان القرشى العامرى النيشابورى الحنفى الحاكم»؛ يعنى نه تنها حنفى 
و عاّمه مذهب است بلكه القابى مانند محدث، حاكم، قاضى را هم داراست. ذهبى، سيراعالم النبالء، 18/ 268.

4.  حسكانى به نقل از ابونعيم و ابن بطريق، شواهدالتنزيل، 1/ 168.
5.  هيثمى، الصواعق المحرقة، ص 90.
6.  شبلنجى، نور األبصار، ص 101. 
7.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 119.

8.  به نقل از كتاب گرانسنگ عبقات األنوار فى إثبات إمامة األئمة األطهار، 20/ 50.
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2ـ1ـ 4ـ اشكاالت اقوال عامه
ـ اشكال قول اّول: كه مراد از حبل اهللا و ريسمان الهى، عهد مى باشد. 

اشكالى كه بر اين قول وارد است اين است كه: 
ــت كه انسان به وسيله آن به  ــمان و هر چيزى اس ــد كه حبل به معناى ريس اّوًال: گفته ش

مقصدى مى  رسد و معناى عهد خالف ظاهر از حبل اهللا است كه نياز به قرينه دارد.
ثانياً: عهد و پيمان، خود يك مفهوم كلى است كه براى شناخت آن بايد متعلّق آن ذكر شود 
ــر مسأله  اى است لذا منافاتى  يعنى وقتى دو نفر با هم عهد و پيمان مى  بندند در حقيقت بر س
ندارد كه مراد از حبل اهللا، عهد باشد ولكن عهد به چه چيزى و پيمان بستن بر سر كدام مسأله؟ 
اينكه قائل استناد جسته به آيه شريفه كه به عهد من وفا كنيد تا من هم به عهد شما وفا 
ــت؟ اما ما بر طبق شواهد گوناگون  ــأله  اى اس كنم؛ اما باز دليل نياورده كه عهد بر چه مس
قرآنى و روايى  به اين نتيجه مى  رسيم كه مراد عهد بر واليت بر امامت اهل بيت است كه 
خداوند متعال در روز غدير خم اين عهد را توسط پيامبر از مردم گرفت. نيز در حديث ثقلين 

فرمود كه: «اگر به اين عهد پايبند باشيد هيچ گاه گمراه نمى  شويد».
شاهد اين مطلب هم نكته  اى است كه قائل در ادامه بيان كرده كه: چون در عهد، موجب از 
بين رفتن خوف و ترس و هراس مى  شود به حبل اهللا، عهد مى  گويند و اين ترس و هراس 
و خوف و نجات از آتش جهنم وقتى محقق مى  شود كه انسان واليت معصومين را بپذيرد 
ــمان آنان راهى مورد اطمينان را برود تا در نهايت از خوف و ترس در  ــك به ريس و با تمس

امان باشد.
ـ اشكال قول دوم: كه برخى بيان كرده  اند كه مراد از حبل قرآن است.

آنچه به نظر مى  رسد اين است كه گرچه قرآن هم به عنوان حبل اهللا بيان شده و لكن اثبات 
شىء كه نفى ماعدا نمى  كند يعنى نفى نمى  كند كه اهل بيت هم در كنار قرآن به عنوان 
حبل اهللا قرار داده شوند؛ چنان كه در روايات بيان شده است كه پيامبر مى  فرمايد: «شما 
را سفارش مى  كنم به دو چيز: يكى قرآن كه ريسمان محكمى بين آسمان و زمين است؛ و 

ديگرى عترتم».1 

1.  طبرى، دالئل االمامة، ص20؛ آلوسى، روح المعانى، 2/ 235. 
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ــفارش  ــده، پيامبر اكرم س اما در همين روايات هم كه قرآن به عنوان حبل اهللا معرفى ش
ــك شود؛ چرا كه  ــند و به آنان تمس كرده كه بايد عترت و اهل بيت هم در كنار قرآن باش

سعادت حقيقى در گرِو تمسك به هر دو است نه يكى از آنها.1
ــت كه در آيه اعتصام  ــكال بر قول دوم مطرح كرد اين اس نكته بعد كه مى  توان به عنوان اش
خداوند متعال علت تمسك به ريسمانش را بيان فرموده و آن عدم تفرقه و ايجاد تشتت بين 
مسلمانان است؛ يعنى تمامى مسلمانان بايد به اين ريسمان چنگ بزنند تا سبب اجتماع آن و 
منع از جدايى و تفرقه آنان شود، اما  واضح و بديهى است كه صرف تمسك به قرآن و كالم 
ــيعه و هم عاّمه قبول دارند كه به  ــود؛ يعنى هم ش خداوند متعال موجب زوال اختالف نمى  ش
صرف تمسك به قرآن باز هم اختالفات اساسى بين آنها موجود است؛ پس به حكم آيه اعتصام 

.بايد حبل اهللا چيزى باشد كه رفع اختالف كند و آن چيزى نيست مگر اهل بيت
شاهد بر اين گفتار هم جريان مناظره  اى است كه از طرف امام صادق بين هشام بن سالم 
و فرد شامى اتفاق افتاد كه وقتى هشام از او پرسيد: حجت خدا بر خلق چه كسى مى  باشد؟ 
ــيد: بعد از پيامبر چه كسى؟ او گفت: قرآن و سنت. هشام  ــام پرس او گفت: پيامبر اكرم. هش
گفت: آيا قرآن و سنت توانسته بين ما رفع اختالف كند؟ گفت: بله. هشام گفت: چرا من و 
تو باهم اختالف داريم و به خاطر اين اختالف تو از شام تا اينجا آمده  اى؛ در اين لحظه آن 

مرد شامى ساكت و مغلوب شد.2
آنچه از اين مناظره كه در محضر امام صادق انجام شد، فهميده مى  شود اين است كه، 
تنها چيزى كه موجب رفع اختالف مى  شود تمسك به امام و حجت خداوند متعال بر خلق 
ــته اند رافع اختالف باشند لذا بين مسلمين اختالف موجود  ــت؛ زيرا قرآن و سنت نتوانس اس
است. چرا كه هركس به آن معنايى كه به نفعش باشد تمسك مى  كند و حال آنكه با وجود 
ــت و به كتاب و سنت پيامبر آشناست و مفّسر حقيقى  ــى كه از ناحيه خداوند اس امام و كس

1.  اين كه خليفه دوم در اواخر لحظات عمر پيامبر بيان كرد: حسبنا كتاب اهللا؛ قرآن براى ما كافى است؛ سخنى 
است كامالً در تناقض با قرآن كريم كه مى  فرمايد: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناسيا رسول اهللا قرآن را به تو 
نازل كرديم تا تو براى مردم بيان كنى يعنى بيان پيامبر و روايات او در كنار قرآن موضوعيت دارد و همچنين 
مقوله «حسبنا كتاب اهللا» مخالف حديث ثقلين است كه فرموده در كنار قرآن بايد به عترت هم تمسك شود. 

اين روايت را قريب به اتفاق علماى عاّمه بيان كرده  اند.
2.  كلينى، اصول كافى، 1/ 172.
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قرآن است ديگر هيچ اختالفى به وجود نمى  آيد.
بنابراين همان طور كه روشن شد براى حجيت قرآن همواره بايد فردى كه از جانب خداوند 
ــك به قرآن معنا پيداكند. وحدت حقيقى  ــت در كنار قرآن باشد تا با تمسك به او، تمس اس
ــك به قرآن صرف، هرگز اين هدف را  ــود وگرنه تمس ــلمانان نيز اينگونه محقق مى ش مس

محقق نمى سازد.
ـ اشكال قول سوم: كه مراد از ريسمان الهى، دين خداست.

ــت كه با  ــتورات خداوند متعال اس ــخ مى  گوييم: اگر منظور از دين، عمل به تمام دس در پاس
مدعاى ما هيچ تنافى ندارد؛ زيرا در رأس دستورات خداوند تمسك به ائمه اطهارو دينى 
ــد و تمسك به ايشان موجب رفع اختالف بين  ــان از طرف خداوند آورده  اند، مى باش كه ايش

مسلمانان خواهد شد.
و امّا اگر منظور از دين، مطلق دين و هر آنچه كه به خدا نسبت داده مى  شود، است؛ اگر چه 
دين از طرف غير ائمه بيايد مانند تمسك به اقوال صحابه پيامبر؛ مسلم است كه اين موجب 
زوال اختالف نمى  شود؛ زيرا حتى خود عاّمه هم قبول دارند كه صحابه پيامبر معصوم نبودند 

و بين يكديگر اختالف داشتند؛ پس چطور انسان مى  تواند به گفته آنها اعتماد كند.
ــاهد اين مطلب هم اينكه در ميان عاّمه، چهار مذهب به وجود آمده است كه نه تنها در   ش
ــائل فقهى باهم متفاوت هستند بلكه در برخى از مسائل اعتقادى نيز بين آنها اختالف  مس

وجود دارد، اين در حالى است كه پيامبر اكرم بارها مى فرمود: 
ــان و تا  ــتند از ضاللت و گمراهى مردم در دينش «اهل بيت من امان هس

زمانى كه مردم به آنها متمسك شوند هرگز گمراه نمى  شوند».1
ـ اشكال قول چهارم: كه مراد از ريسمان الهى، طاعت خداوند است.

ــخ به اين سخن مى  گوييم كه طاعت خداوند متعال محقق نمى  شود مگر با عمل به  در پاس
دستورات خداوند و دستورات خداوند هم بايد از طرف كسانى بيايد كه انسان به آنها اعتماد 
و اطمينان كامل دارد كه جز معصوم نمى  تواند باشد. از همين رو اطاعت خداوند تنها و تنها 
در ساية اعتقاد به حجّت و خليفة خداوند برروى زمين و عمل به دستورات او محقق مى  شود 

1.  سيدبن طاووس، الطرائف، ترجمه داود إلهامى، ص 294؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 23/ 122.
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كه تنها اهل بيت عصمت و طهارت مى  باشند.
ـ اشكال قول پنجم: كه مراد از ريسمان الهى توبه با اخالص است.

ــياق آيه شريفه اعتصام سازگار  ــخ به اين گروه گفت كه اين قول با س آنچه مى  توان در پاس
ــمان الهى چنگ بزنيد تا رفع اختالف شود از شما و  ــت؛ زيرا آيه مى  فرمايد: به اين ريس نيس
ــلمانان برطرف نمى  شود؛ و بلكه  حال آنكه به صرف توبه از گناهان هيچ اختالفى بين مس
ــخص و خداوند متعال وجود دارد و اصًال ربطى به  ــت باطنى كه بين ش توبه يك امرى اس
اتحاد بين مسلمين ندارد كه امرى كامًال ظاهرى است مگر اينكه مراد توبه از انحراف نسبت 
به ائمهباشد كه نتيجة آن قبول كردن واليت ائمه اطهارباشد كه تنها، آنها ريسمان 

الهى هستند.
ـ اشكال قول ششم: كه مراد از ريسمان، جماعت مسلمين است.

در پاسخ به اين شبهه به چند نكته اشاره مى  كنيم:
ــرعى ندارد و حجت  ــلمين به خودى خود هيچ مدرك ش 1ـ جماعت مس
نيست چنان كه خود اجماع هم تا زمانى كه كاشف از قول معصوم نباشد، 
حجت نمى  باشد؛1 زيرا آنچه مالك و مهم مى باشد، اين است كه انسان به 

دنبال حجت بين خود و خداوند باشد.
2ـ جماعت مسلمين معصوم نيستند؛ از همين رو سخن آنان مورد اطمينان 

و اعتماد نمى  باشد و انسان را روز قيامت نمى  تواند نجات دهد.
3ـ تمسك به جماعت مسلمين موجب رفع اختالف و اتحاد نمى  شود؛ زيرا 
در بين جماعت اعتقادات و ساليق متفاوتى وجود دارد در حالى كه خدا در 
اين آيه شريفه مى فرمايد: «تمسك به حبل اهللا موجب وحدت و عدم تفرقه 

مى شود». 
3ـ با وجود نص از طرف پيامبر اكرم مبنى بر جانشينى اميرالمؤمنين و مشخص 
شدن معيار و مالك حق، ديگر جماعت ارزشى ندارد؛ زيرا اميرالمؤمنين است 

1.  خراسانى، كفاية األصول، ص287.
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كه هميشه با حق و حق با اوست 1و هر جا او باشد همانجا حق است و نقطه 
مقابل او باطل است و پيامبر بارها فرموده بود: «يا على أنت الفاروق الذى 

يفرق بين الحق الباطل»؛ يا على تو جدا كنندة حق و باطل هستى2.
4ـ آنچه موجب اين شبهه شده، مبناى عاّمه، در تعيين و انتخاب امام و خليفه 
است كه هر كسى كه اجماع بر خالفت او قائم شد او امام است و حال آنكه 
اوًال: اجماعى محقق نشد؛ زيرا اميرالمؤمنين كه رأس صحابه بود و ابن عباس 
و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زبير و بنى هاشم درون اجماع نبودند؛ ثانياً: 
مردم مكه و شهرهاى مسلمان نشين در اين اجماع شركت نداشتند؛ ثالثاً، عاّمه 
در اين مبنا دچار تعارض شده  اند؛ زيرا خالفت عمر به وسيله وصيت ابوبكر بود و 

خالفت عثمان به وسيله شوراى عمر بود و هيچ اجماعى در كار نبود.
5ـ پيامبر اكرم جواب اين شبهه را اين گونه مى  فرمايند كه: 

اميرالمؤمنين َعلَم و پرچم هدايت است. بدانيد كه شما بعد از من دچار اختالف 
خواهيد شد و به گمان باطل خود فكر مى  كنيد كه اختالف امت رحمت است 
در حالى كه قرآن مى  فرمايد: و ال تكونوا كالذين تفّرقوا و اختلفوا من 

.بعد ما جاءهم البّينات و اولئك لهم عذاب عظيم
در اين روايت پيامبر اين سخن را كه اختالف بين مسلمانان رحمت است ـ 
كه عامه اين حديث را جعل كرده  اند براى توجيه اختالفات درون خودشانـ  را 
باطل اعالم كردند و در تعارض با آيه قرآن دانستند و اطاعت از اميرالمؤمنين 

كه پرچم هدايت و تنها عامل رفع اختالف است را الزم شمردند. 3
ــان فرمودند مبنى بر اينكه امت  6ـ با توجه به خبرى كه پيامبر به اصحابش
من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مى  شوند كه تنها يك فرقه اهل نجات است 
ــكين به اهل بيت عصمت و طهارت مى  باشند و تمامى  كه آن فرقه، متمس

1.  صدوق، أمالى، ص89؛ ترمذى، سنن ترمذى، 166/3؛ نورى، المستدرك، 124/3.
2.  عالمه مجلسى، بحاراألنوار،22/ 435؛ جوينى شافعى، فرائدالسمطين، 1/ 178.

3.  سيدبن طاووس، اليقين، ص448.

 اهللا
حبل

اى 
مبن

 بر 
كيه

 با ت
صام

 اعت
آيه

در 
ت 
مام

اه ا
ايگ

 ج



34
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

فرقه  هاى ديگر در آتش جهنم هستند1، دانسته مى شود كه اجماعى محقق 
ــده و اگر هم جماعتى محقق شود مالك حق نمى  تواند باشد؛ زيرا تنها  نش
ــت؛ پس جماعت معيار حق بودن و ريسمان الهى  يك فرقه اهل نجات اس

نمى  تواند باشد.
7ـ خداوند متعال در اين آيه شريفه تمام انسان ها را تا روز قيامت امر نموده  اند 
به تمسك به اين ريسمان به طور مطلق يعنى در همه شرايط و شؤون زندگى 
مطلقاً چنگ بزنيد به اين ريسمان و از آنجا كه امر به اطاعت مطلق از كسى 
الزمه  اش عصمت است لذا مى  فهميم كه حبل اهللا بايد معصوم باشد تا اطاعت 
ــد كه آن ائمه اطهارمى  باشند نه اجماع مسلمين  از او اطاعت از خدا باش
و معنا ندارد كه تمام مسلمانان يا اكثر آنان معصوم باشند لذا امر به تبعيت از 
غير مصعوم هم بر خداوند حكيم محال است يعنى معنا ندارد كه خدا انسانها 
را امر كند به تبعيت از گروهى كه معصوم نيستند و داراى خطا و گناه هستند.
8ـ با توجه به چند آيه بعد از آيه اعتصام كه مى  فرمايد:  ِإالَّ بَِحْبٍل ِمَن اِهللا 
وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ  مى  فهميم كه ِمن به معناى بعضيه است؛ يعنى «بعض 

الناس» نمى  تواند حبل اهللا به معناى اجتماع مسلمين باشد.

3ـ1ـ 4ـ پاسخ كلى برخى از بزرگان معاصر به اقوال عامه:
برخى از بزرگان معاصر فرموده اند: بازگشت تمام اين اقوال ششگانه به يك چيز است؛ زيرا حبل 
به معناى هر سببى است كه موجب رضاى پروردگار باشد كه موجب نجات انسان شود و آن 
ــت از دين و عهد خداوند. و اين سبب عبارت از قرآن و عترت است كه دين  ــبب عبارت اس س
ــود مگر با تبعيت از اين دو؛ و همين امر عهد و طاعت الهى است  ــالم محقق نمى ش خدا و اس
كه اخالص نيز با اين امر معنا پيدا مى كند. در نتيجه جماعت مسلمين هم درست مى شود؛ زيرا 
وقتى همگى بر حول محور قرآن و عترت جمع شدند، يد اهللا هم با جماعت مسلمين خواهد بود 

1.  بحاراألنوار، 28/ 14.
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و در نتيجه سبب نجات و اتحاد مى گردد. 1 

5ـ نتيجه
ــرآن، اعتصام به حبل اهللا  ــك به ق ــت مى يابيم كه مجرد تمس ــان به اين حقيقيت دس در پاي
نمى باشد؛ بلكه اعتصام حقيقى و مطلق به حبل اهللاـ  كه خود به دو قسم من اهللا و من الناس 
تقسيم مى شودـ  تنها در سايه اعتصام به اهل بيت معنا پيدا مى كند. چرا كه معتصم واقعى و 
كامل به قرآن فقط مطهرون هستند و تنها از راه تمسك به اين ذوات نورانى و پاك مى توان 
ــه در امت صرفا حول محور  ــدا كرد. و از طرفى تحقق وحدت و عدم تفرق ــت پي به قرآن دس
قرآن امكان پذيرنمى باشد، زيرا چنانكه گذشت تمسك به قرآن هيچ گاه موجب وحدت ميان 

مسلمين نشده و اختالفات موجود شاهد اين مدعاست. 
وحدت حقيقى در سايه تمسك مطلق به اهل بيت عصمت و طهارت شكل مى گيرد؛ زيرا تنها 

راهى كه مورد اطمينان و اعتماد است راه ائمه اطهار است نه غير ايشان.
والسالم على من اتبع الهدى.

1.  ميالنى، تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات،  2/ 56.
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