بِس ِم ِ
الرِح ِیم
الر ْحمـٰ ِن َّ
اهلل َّ
ْ
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

پیامبر و امام بر اساس علم غیب خود عمل نمیکنند
پرسیدهاند که چرا عایشه که دختر ابوبکر و از شجرهی ملعونه بود ،و پیامبر
ازدواج کردند؟ در مورد امام حسن

هم میدانستند ،با او

نیز همینطور .البتّه شجرهی ملعونه ،اصطالحی است در قرآن؛

در یکی از آیات قرآن آمده است 1.شجرهی ملعونه ،راجعبه بنیامیّه است .عایشه از بنیامیّه نبود.
ملعونه بود؛ امّا از شجرهی ملعونه نبود .فردی است که بهخاطر خباثتهایش مورد لعنت الهی است .امّا
اصطالح شجرهی ملعونه[ ،راجعبه] همان خاندان بنیامیّه است؛ که هزار ماه بر دنیای اسالم حکومت
کردند 2.امّا عایشه ،دختر ابابکر بود[ .ابابکر و عمر] از روز اوّل ،بنابر آنچه در برخی روایات داریم ،اصالً

الشجرَة الْملْعونَةَ فِی الْ ُقر ِ
ناك إِال فِ ْتـنَةً لِلن ِ
ك أَحا َط بِالن ِ
آن َو
الرْؤيَا الَّتی أ ََريْ َ
اس َو ما َج َعلْنَا ُّ
ك إِ َّن َربَّ َ
 .1سورهی اسراء ،آیهی َ :06و إِ ْذ قُـلْنا لَ َ
اس َو َّ َ َ َ ُ
ْ
نُ َخ ِّوفُـ ُه ْم فَما يَ ِزي ُد ُه ْم إِال طُ ْغیاناً َكبیراً.
ْف َش ْهر مل ِ
َ .2عن أَبِی َع ْب ِد اهلل ... :ج َعل اهللُ َع َّز و ج َّل لَْیـلَةَ الْ َق ْد ِر لِنَبِیِّ ِه َخ ْیراً ِمن أَل ِ
ْك بَنِی أ َُمیَّةَ :کلینی ،کافی ،ج  ،4ص  151و ابنشهرآشوب،
ُ
ْ
َ َ
ْ
َ َ
واسع الْبـلْع ِ
ت أَبِی َعلِیاً رِحمه اهلل يـ ُق ُ ِ
ِ
ِِ ِ
وم َكبِ ُیر الْبَطْ ِن .فَ َسأَلْتُهُ َم ْن ُه َو
مناقب ،ج  ،4ص  .60فَ َ
ْح َس ُنَ ... :و َس ِم ْع ُ
ولَ :سیَلی أ َْم َر ٰهذه ْاْل َُّمة َر ُج ٌل ُ ُ ُ
قال ال َ
َ َُ ُ َ
ال لِی :إِ َّن الْ ُقرآ َن قَ ْد نَطَ َق بِمل ِ
قال تَعال ٰى« :لَْیـلَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْیـر ِمن أَل ِ
ْك
ْف َش ْهر» َ
ْك بَنِی أ َُمیَّةَ َو ُمدَّتِ ِه ْمَ ،
[ه َو] ُمعا ِويَةَُ ،و ق َ
فَق َ
قال :أَبِیٰ :ه ِذ ِه ُمل ُ
الُ :
ٌ ْ
ْ
ُ
بَنِی أ َُمیَّةَ :حاکمحسکانی ،شواهدالتّنزیل ،ج  ،2ص .454
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ایمان نداشتند؛ به خدای یکتا و پیامبری پیامبر اکرم

ایمان نیاوردند .ما آمنا بِ ِ
اهلل طَ ْرفَ َة َع ْین 3:آنها
َ

حتّی یک چشم بر هم زدن هم ،به اهلل ایمان نیاوردند؛ با همان عقاید شرکآلود خودشان بودند.
و به قدرت

قبالً مفصّل توضیح دادهایم که در کتب آسمانی قبل ،مسألهی ظهور پیغمبر اکرم

رسیدنشان مطرح شده بود .حتّی در برخی از این کتب گفته شده بود که دو نفر از قبیلهی تیم و عدی
میآیند و قدرت را بعد از این پیامبر تصاحب میکنند و به حکومت میرسند 4.اینها بر اساس این
اطّالعات آمدند و به ایمان به رسولاهلل

تظاهر کردند و در کنار پیغمبر اکرم

قرار گرفتند .خب

پدر اینطوری بود .با همان طرحهای خبیثانهای که داشتند ،چه قبل از ماجرای غدیر ،چه در خودِ
واقعهی غدیر ،و چه بعد از واقعهی غدیر تا رحلت رسولاهلل

 ،و چه بعد از رحلت پیامبر اکرم

شکل دادن کودتای سقیفه و باالخره تصاحب غاصبانهی مسند خالفت پیامبر اکرم

در

 ،انسانهایی با

این ویژگیها بودند.
عایشه هم ،همسو با پدرش بود .گرچه ابوبکر پسری دارد که امیرالمؤمنین

بنابر نقلی میفرمایند :او

فرزند من است ،از نسل ابابکر 5.عبدالرّحمنبنابیبکر ،که از شیعیان خالص امیرالمؤمنین
در دوران حکومت حضرت امیر

است و

هم به والیت مصر گمارده شد .قبل از اینکه حضرت ،مالکاشتر را

منصوب کنند ،او فرمانروای مصر بود و در توطئهای که معاویه و عمروعاص ،از دور مدیریّت میکردند،

 .3اَْالَ َّو ُل و الاانِی الَّ ِ
ذان لَم يـ ْؤِمنا بِ ِ
اهلل طَ ْرفَةَ َع ْین :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،66ص  461و خوئی ،منهاجالبرائه ،ج  ،16ص ... .265أَ ال
ُْ
َ

قال :كافِر ِ
الر ُجلَْی ِن َع ْن فُالن
الر ُجلَْی ِن ،فَ َ
ان ،كافِ ٌر َم ْن اَ َحبَّـ ُهما :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،66ص ... .681أَ ال تُ ْخبِ ُرنِی َع ْن ٰه َذيْ ِن َّ
تُ ْخبِ ُرنِی َع ْن ٰه َذيْ ِن َّ
قال كافِر ِ
ان كافِ ٌر َم ْن اَ َحبَّـ ُهما :محدّثنوری ،مستدرکالوسایل ،ج  ،18ص .148
َو فُالن فَ َ

 .4شهیدیگلپایگانی ،سیّدمحمّدباقر ،برنامهیسعادت ،ترجمهی کشفالمحجةلثمرةالمهجة ،تألیف سیّدبنطاووس ،علیّبنموسی ،بیچا،
تهران ،مکتبةالمرتضویة ،بیتا ،صص .86-82
 .5طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج  ،1ص 186؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،42ص  ،102محدّثنوری ،مستدرکالوسایل ،ج  ،2ص
ِ ِ
صل ِ
ْب أبِی بَكر.
 48و خوئی ،منهاجالبراعه ،ج  ،5ص ُ :164م َح َّم ٌد ابنی م ْن ُ
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در مصر شورش شد و عبدالرّحمنابوبکر به شهادت رسید .بنابراین از نسل ابوبکر ،انسان خوب هم به
وجود آمده است .کمااینکه از نسل انبیاء
فرزندان امیرالمؤمنین
زینب و امّکلثوم

 ،گاهیاوقات انسانهای ناجور به وجود میآمدند .از خودِ

هم ،همهشان انسانهایی در تراز امام حسن و امام حسین
نبودند؛ حتّی امیرالمؤمنین

و یا حضرت

برخی از آنها را عاق کردند .یعنی هم از فرزندان

ابوبکر انسان خوب به وجود آمد ،و هم از فرزندان امیرالمؤمنین

ْح َّی
ِج ال َ
 ،انسان بد به وجود آمد .يُ ْخر ُ

ت و ي ْخرِج الْمیِّ َ ِ
ِ
ِ
ْح ِّی؛ 6یعنی عبدالرّحمنبنابوبکرِ حیّ ،از میّتی به نام ابوبکر به وجود آمد
ت م َن ال َ
م َن ال َْمیِّ َ ُ ُ َ
و باالخره بعضی از افراد مُردهدل ،از حیّی مثل امیرالمؤمنین
امّا عایشه ،همسو با پدرش و در خانهی پیغمبر اکرم

کامالً جاسوس پدر بود .او و حفصه ،که دختر

عُمَر بود ،خباثتهای عجیبی داشتند و نسبتبه پیغمبر
رسولاهلل

به وجود آمدند.

آزار و اذیّت فراوان داشتند .شاید ارتحال

هم ،بنابر یکی از نظریّاتی که وجود دارد ،نتیجهی مسموم شدن حضرت

همین دو نفر باشد و برایش قرائنی هم هست که پیغمبر اکرم

به دست

را به شهادت رساندند؛ و همین دو

نفر ،ایشان را مسموم کردند.
خب سؤال این است که پیغمبر اکرم

که با وصل بودنشان به علم بیکرانهی الهی ،از خباثت عایشه

خبر دارند ،چرا با عایشه ازدواج میکنند؟ یا امام مجتبی

که از خباثت جُعده خبر دارند ،چرا با

جُعده ازدواج میکنند؟ و همینطور موارد دیگری هم در مورد ائمّه

داریم .حاال این در بحث

ازدواج است .منهای بحث ازدواج ،این سؤال به شکل وسیعتر هم قابل طرح است .امیرالمؤمنین

،

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ،میدانند دارند میروند شهید شوند؛ یعنی از همان اوّل شب ،حال
امیرالمؤمنین

حال دیگری است .گفتهام که حال حضرت ،حال دیگری بود .به خودشان بشارت

شهادت میدادند .آن شب در خانهی دخترشان بودند و بارها ابراز کردند .حاالتشان کامالً معلوم بود .و

 .0سورهی یونس ،آیهی  61و سورهی روم ،آیهی .11

3

وقتی هم میخواستند از در بیرون بیایند ،قالّب در به شال حضرت گرفت و کمر حضرت باز شد؛
ك لِلْمو ِ
یك 7:ای علی! کمر
ت القِ َ
ت؛ فَِإ َّن ال َْم ْو َ
يم َ َ ْ
حضرت کمرشان را محکم کردند و فرمودند :اُ ْش ُد ْد َحیا ِز َ
خودت را برای مرگ محکم ببند که مرگ تو را مالقات میکند .بعد هم داخل مسجد آمدند و افرادی
را که خوابیده بودند برای نماز بیدار کردند ،به عبدالرّحمنبنملجممرادی که رسیدند ،تکانش دادند و
صدایش زدند که بلند شو! به خدا قسم اگر بخواهم بگویم که تو زیر عبایت چه پنهان کردهای ،می-
توانم بگویم .از قبلها ،خیلی قدیم هم در مورد عبدالرّحمنبنملجممرادی فرموده بودند که من حیات
او را میخواهم و او مرگ من را میطلبد .این ماجرا را در مورد همهی ائمّه
میتوانید بگویید امام حسین

میتوانید بگویید.

که میدانستند اگر بهسمت کوفه بروند به شهادت خواهند رسید ،چرا

به کوفه تشریف بردند که در بین راه ،در کربال ،آن حادثه اتّفاق بیفتد؟ پس سؤال ،محدود به مقولهی
ازدواج نیست.
پاسخ این است که اوّالً میدانند؛ امام

و پیغمبر

 ،چیزی را که در آینده رخ خواهد داد،

میدانند .این مسلّم است .یقیناً پیغمبر

و ائمّه

 ،علم به غیب دارند .صراحت آیات قرآن هم

ب فَال يظْ ِهر َع ٰ ِ
نشان میدهد که عالِ ُم الْغَْی ِ
ضى ِم ْن َر ُسول 8:خدا عالم غیب است و
َحداً إِال َم ِن ْارتَ ٰ
لى غَْیبِه أ َ
ُ ُ
آگاه نمیکند بر غیب خویش احدی را ،مگر آن کسانی از رسوالن ،که مورد رضایت خداست .یا میشود
گفت کسانی که مورد رضایت رسول خدا
ائمّه
پیامبر

هستند ،آنها را هم خدا عالم بر غیب میکند؛ که

باشند .پس در اینکه علم غیب داشتند ،تردید نیست .خودِ قرآن بارها تأکید کرده است که
ْك ِمن أَنْ ِ
ِ
باء الْغَْی ِ
ك 9:ای پیامبر! اینها خبرهای غیب است که ما
ب نُوحیها إِل َْی َ
غیب میداند .تل َ ْ

 .4مفید ،ارشاد ،ج  ،1ص 11؛ اربلی ،کشفالغمه ،ج  ،1ص  240و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،42ص .248
 .8سورهی جن ،آیات  20و .24
 .1سورهی هود ،آیهی .41
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ك ِمن أَنْ ِ
ب نُ ِ
ِ
باء الْغَْی ِ
ك 10:اینها خبرهای غیب است ،ما داریم به تو
وح ِیه إِل َْی َ
داریم به تو وحی میکنیمٰ .ذل َ ْ
وحی میکنیم .پس خودِ قرآن تصریح دارد که پیغمبر اکرم

غیب میدانستند .از پشت پرده خبر

داشتند.
البتّه دو گونه علم غیب داریم؛ یکی علم غیب استقاللی است ،یعنی کسی از پیشِ خود بداند ،که این
منحصربه ذات مقدّس احدیّت است؛ یعنی احدی ،چه غیب ،چه شهاده را ،هیچکدام را ،منهای خدا
نمیتواند مطّلع شود .عالِم غیبِ مستقل و بینیاز به غیر که کسی به او علم نداده باشد ،فقط خدای
متعال است .لذا پیغمبر اکرم

ت
این نوع علم غیب را از خودشان نفی کردند .قرآن میفرماید :لَ ْو ُك ْن ُ

السوءُ 11:اگر من غیب میدانستم ،خیر را بر خودم فراوان
سنِ َی ُّ
ت ِم َن الْ َخ ْی ِر َو ما َم َّ
ب َال ْستَ ْكاَـ ْر ُ
أَ ْعلَ ُم الْغَْی َ
میکردم ،بدیها به من نمیرسید و امثال اینها؛ [این را] نفی میکردند .قرآن آیاتی دارد که علم غیب
را نفی میکند و آیاتی هم دارد که علم غیب را تأیید میکند .آیاتی که علم غیب را برای غیر خدا نفی
میکند ،آیاتی است که دارد علم غیب استقاللی را نفی میکند؛ یعنی منتفی و محال است که کسی
بینیاز از خدا ،بتواند از غیب آگاه شود .امّا آیاتی که تأیید میکند ،آنهایی است که نشان میدهد خودِ
خدا به برخی از افراد علم غیب عطا میکند.
پس این آیات ،اینطوری جمع میشود .بحث نفی و اثباتهای اینچنینی در قرآن داریم .مثالً راجعبه
شفاعت هم داریم .یکسری آیه داریم که شفاعت را نفی میکند و یکسری آیه هم داریم که شفاعت
را تأیید میکند .آیاتی که شفاعت را نفی میکند ،یعنی شفاعت بدون اذن الهی ،کسی که بتواند بدون
اذن خدا شفاعت کند؛ این منتفی است .آیات فراوانی در قرآن داریم که چنین چیزی امکانپذیر
نیست .امّا اینکه کسی بتواند باذناهلل شفاعت کند ،در قرآن آیات متعدّدی داریم که [بر این] صحّه

 .16سورهی آلعمران ،آیهی .44
 .11سورهی اعراف ،آیهی .188
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گذاشته شده است .کلّ شفاعت در اختیار خداست و منهای اذن خدا ،احدی قدرت شفاعتکردن
ندارد .امّا باذناهلل ،شفیعانی هستند .پیغمبر

شفیع هستند .قرآن شفیع است .اولیاء شفیعند .شهداء

شفیعند .میشود از جانب خدا به مؤمنان اختیار شفاعت داده شود و شفاعت کنند .بنابراین در مورد
جاهایی که بحث نفی و اثبات است ،این را یاد بگیرید .مثالً در مورد عزّت ،خداوند میفرماید :ال ِْع َّزةَ لِ ٰل ِه
ج ِمیعاً 12:همهی عزّت مال خداست .امّا جای دیگر هم میفرماید :لِ ٰل ِه ال ِْع َّزةُ و لِرسولِ ِه و لِل ِ ِ
ین؛  13پس
َ
َ َُ َ ُ
ْم ْؤمن َ
آنجایی که میفرماید َج ِم ًیعا ،یعنی باالستقالل ،بینیاز به غیر ،همهاش مال خداست .امّا خدا عزّت می-
دهد؛ خدا به پیامبرش عزّت میدهد؛ به مؤمنین عزّت میدهد .این بحث نفی و اثبات را یادتان باشد!
چون در موارد زیادی به کار میآید .از جمله همین بحث علم غیب است که در جاهایی ،چه در
احادیث و چه در آیات ،پیغمبر

و ائمّه

 ،علم غیب از خودشان را نفی کردهاند .در اینجا مقصود

علم غیب استقاللیِ بینیاز به خداست .فرمودند ما علم غیب نداریم .امّا بعضی جاها هم آیات و
احادیث ،علم غیب را برای پیغمبر

و ائمّه

تأیید کرده است .آنجا علم غیب ،موهبتی است که

خدا به آنها عطا میکند.
بههرحال ،با این تذکّری که دادم ،قطعاً پیغمبر اکرم

عالم به غیب بودهاند .به تعلیم الهی ،عالم به

غیب بودهاند .خبردار بودهاند که مثالً عایشه چگونه انسانی است .خب چرا رفتهاند با او ازدواج کردهاند؟
چرا امام مجتبی

با جُعده ازدواج کردهاند؟ چرا امام جواد

هم حضرت را مسموم کرد و به شهادت رساند؟ چرا امام حسین
کربال رفتند؟ چرا امیرالمؤمنین

با آن همسرشان ازدواج کردند که او
که میدانستند شهید میشوند ،به

که میدانستند شهید خواهند شد ،شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

به مسجد رفتند؟ پاسخش این است :علمی که از طریق غیرعادی برای پیغمبر
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و ائمّه

میآید،

معیار عمل آنها نیست .کمااینکه حتّی در کار قضاوت هم ،اینطوری است .دو نفر دعوایشان شده است
و نزد پیغمبر

آمدهاند ،پیغمبر

میخواهند بهعنوان قاضی حکم دهند .ایشان بر اساس همان

ادلّه و شواهدی که اینها میآورند ،به آن دعوا رسیدگی میکنند .به علم غیب خودشان عمل نمیکنند
که حاال از راه غیب بفهمند حق با چه کسی است و به نفع او رأی دهند .نه ،این کار را نمیکنند .بر
اساس همان قرائن و اَمارات و ادلّه و قسم دادن طرفین و همانچیزی که در آداب رسیدگی به دعاوی
قضایی در اسالم است ،رسیدگی میکنند و بر همان اساس هم حکم میدهند.
استثناء این قضیه ،امام زمان

هستند؛ که حضرت بعد از ظهورشان و رسیدن به حکومت ،به علم
و یازده امام دیگر

باطنی خودشان قضاوت خواهند کرد .امّا پیامبر

 ،بر اساس همین ظواهر

عمل میکنند .در رابطه با اقداماتشان هم همین است؛ بر اساس ظواهر عمل میکنند .یعنی مکلّف
نیستند به علم غیب الهیشان عمل کنند؛ مکلّفند به همین ظواهر شرعی عمل کنند .معیارشان این
نیست که میدانند بروند مسجد شهید میشوند ،میدانند بروند کربال شهید میشوند ،نه ،به این علم
عمل نمیکنند .چون آنها برای ما اُسوهاند .اُسوه ،یعنی کسی که میتواند مورد تأسّی قرار گیرد .اگر
امام

و پیغمبر

همهی زندگیشان را براساس علم غیب خود و قدرتهای فوقبشری ،قدرتهای

خارقالعاده ،بخواهند زندگی کنند ،دیگر نمیتوانند برای من و شما الگو باشند .من و شما که نه علم
غیب داریم و نه آن قدرتهای خارقالعاده را داریم .برای اینکه بتوانند برای ما الگو باشند ،باید با همان
چیزهایی که در دسترس ما قرار میگیرد زندگی کنند .آنوقت است که میتوانند بهتعبیر قرآن ،الگو و
اسوهی حسنه باشند؛ 14این یک نکته.
و ائمّه

نکتهی دوم هم این است که در واقع برای پیامبر

برنامهای از عالم باال تعیین میشود.

اینطور نیست که با بررسیهای خودشان به تشخیصی برسند و عمل کنند .هرکدام از ایشان ،یک
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مأموریت الهی دارند؛ یک برنامهی الهی دارند .روایاتی هست که نشان میدهد واقعاً برنامهی مشخصّی
برای هرکدام از ائمّه

از عالم باال میآمده و طبق آن برنامه عمل میکردند 15ولذا مثالً در ماجرای

ترک مخاصمه با معاویه و همان بهاصطالح قرارداد صلحی که میگویند ،برنامهی امام مجتبی
مشخّص بوده که چه کار باید بکنند .امام حسین
صادق

هم معلوم بوده که باید بروند بجنگند .امام

هم مشخّص بوده که باید یک حرکت فرهنگی کنند .برای امام رضا

هم از عالم باال

مشخّص بوده است که باید والیت عهدی را بپذیرند و امثال اینها .بنابراین آنچه که انجام میدادند،
اجرای تکلیف و برنامهی مشخّص شده از عالم باال بود .برای پیغمبر

مشخّص شده بود که باید با

عایشه ازدواج کنند .اگر اینها را در نظر بگیریم ،هضم مسأله آسان میشود .در واقع ایشان مطیع فرمان
ِ
ین 16:ایشان مشیّتی ،خواستی غیر از آنچه مشیّت خدا
شاء اهللُ َر ُّ
ب الْعالَم َ
الهی هستندَ .و ما تَشا ُؤ َن إِال أَ ْن يَ َ
 ،فرمودند :قُـلُوبنا أَو ِعیةٌ لِم ِشیئَ ِة ِ
اهلل 17:قلبهای ما،
ُ ْ َ َ

بر آن تعلّق میگیرد ،ندارند .بهتعبیر امام زمان

ظرفهایی است برای مشیّت الهی .آنچه که خدا میخواهد ،ما هم همان را میخواهیم؛ ما هم ارادهمان
منطبق بر ارادهی حضرت حقّ است؛ ارادهمان فانی در ارادهی حضرت حقّ است؛ در واقع ما محلّ ظهور
ارادۀاهلل هستیم .بنابراین وقتی ارادهی الهی بر چیزی تعلّق گرفت ،آنها هم دقیقاً همان را انجام می-
دهند .خودشان نمیآیند سبک سنگین کنند که حاال این را که خدا فرموده است انجام دهم یا نه.
اصالً خوب است یا خوب نیست .نه ،در برابر ارادهی الهی و دستورالعملی که از عالم باال برایشان می-
آید ،دیگر هیچ خودنمایی و اظهار وجودی ندارند؛ مطیع محض آن برنامه هستند .امّا حاال آن دستوری
هم که از عالم باال میآید ،چون از جانب خدای حکیم میآید ،قطعاً حکمتی در آن هست .اینطور

 .15صدوق ،عیوناخبارالرضا ،ج  ،1ص  04و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،52ص .611
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نیست که بگوییم دستورالعملی آمده است و ایشان مطیعند ،امّا هیچ حکمتی ندارد .نه ،حکمتی دارد؛
امّا آنها بهخاطر حکمتش به آن عمل نمیکنند؛ بهخاطر عبودیتشان ،بهخاطر اینکه عبد مطلق خدا
هستند؛ در اراده و مشیّت الهی حل شدهاند ،درآن فانی شدهاند ،به این خاطر عمل میکنند .نه به این
خاطر که این کار خاصیّتی دارد ،حکمتی دارد ،فایدهای دارد .ولی یقیناً حکمتی در هرکدام از این اوامر
بوده است.
یعنی اگر خدا به پیغمبر اکرم
مجتبی

فرموده است که با عایشه و حفصه ازدواج کن! حکمتی دارد .به امام

فرموده است با جُعده ازدواج کن! حکمتی دارد .اینکه به امیرالمؤمنین

مسجد برو! حکمتی در آن است .به امام حسین
به امام مجتبی

میفرماید به

میفرماید به کوفه برو! حکمتی در آن بوده است.

میفرماید صلح کن! به امام رضا

میفرماید والیت عهدی را بپذیر! هرکدام از

اینها یقیناً حکمتهایی دارد؛ بیحکمت نبوده است .منتها ،حکمت اوامر الهی و حکمت عملکرد
پیامبر

و ائمّه

 ،تمامیّتش ،با در اختیار داشتن تمامیّت علم آنها قابل درک است .این هم نکته-

ی ظریفی است که خوب باید بفهمیم .مثل احکاماهلل؛ خدا حکمی کرده است ،این حکم را بر اساس
علم بینهایت خودش کرده است .قطعاً آن حکم ،حکیمانه است .اگر فرموده فالن کار را انجام دهید،
بهخاطر سودهایی است که دارد .اگر فرموده فالن کار را انجام ندهید ،به خاطر زیانهایی است که
دارد .امّا آیا منِ بشر ،با علم قلیل خودم میتوانم به همهی دالیلی که خداوند فرموده است این کار را
بکن یا نکن ،پی ببرم؟ خیر .چرا؟ چون من همپایهی خدا علم ندارم .در بحثهای توحید افعالی گفته-
ام ،در بحث ارزیابی آنچه که خدا میکند ،گفتیم ارزیابی تفصیلی برای ما امکانپذیر نیست؛ چرا؟ چون
هرکاری را بخواهیم تفصیالً ارزیابی کنیم ،الاقل به اندازهی انجامدهندهی آن کار باید علم داشته
باشیم.
اگر من بخواهم نسخهای را که یک پزشک نوشته است ارزیابی کنم ،اقلّش این است که (تازه این اقلّش
است و شاید کافی نباشد ).به اندازهی آن پزشک ،پزشکی بدانم .حتّی اگر بخواهم اظهارنظر کنم ،نقد
9

کنم ،باید از علم آن هم بیشتر داشته باشم .مثل معلّمی که میخواهد ورقهی دانشآموزش را تصحیح
کند .کسی میتواند ورقهی این دانشآموز را تصحیح کند که بیش از او علم دارد؛ یعنی باید معلّم باشد
که بتواند از آن باال قضاوت کند که نمرهی این ورقه پانزده است یا بیست .بشری که علم قلیل دارد در
برابر خدایی که علم بینهایت دارد ،چگونه میخواهد کارهای خدا و اوامر الهی را ارزیابی کند؟ مثالً
خدا گفته است فالن کار حرام است ،انجام ندهید! قطعاً اینکه خدا فرموده است ،بهخاطر ضرری بوده
که داشته است؛ یعنی اوامر الهی ،ناظر بر نفع و ضرر آن کارهاست .امّا آیا من میتوانم به همهی آنچه
خدا از نفع و ضرر در این کار میدید ،پی ببرم و در نتیجه تمامیّت چرایی وضعِ این حکم را پی ببرم؟
نه ،من که همپایهی خدا علم ندارم .ممکن است با بررسی ،مطالعه و دقّت ،به گوشههایی از حکمت
وضع این حکم پی ببرم .چرا خدا به زن فرموده است حجاب داشته باش؟ ممکن است با مطالعه ،تفکّر
و بررسی به برخی حکمتهای حجاب اختیار کردن زن پیببریم؛ امّا گمان نکنیم که همهی چرایی
اینکه خدا به زن فرموده حجاب داشته باش ،اینهایی است که ما پی بردهایم.
اینها نکتههای ظریفی است؛ خیلی جاها به کارتان میآید .در خیلی از بحثها ظرفیّت علمی ما اجازه
نمیدهد به تمامیّت چرایی آن پی ببریم؛ چون خدا با علم بینهایت خودش حکم کرده است .ما با علم
قلیل و محدود خودمان که نمیتوانیم به همهی چراییهای این حکم پی ببریم .حتّی میخواهم باالتر
از این بگویم ،جاهایی که خدا و پیغمبر

چرایی کار خودشان را برای دیگران توضیح دادهاند ،باز هم

گمان نکنید اینها تمام چرایی انجام آن کار است! یعنی خدا فرموده است من این دستور را دادهام،
بهخاطر این؛ پیغمبر

فرمودهاند من این کار را کردهام ،بهخاطر این ،گمان نکنیم همهی دلیلش این

بوده است؛ چرا؟ چون خدا و پیغمبر

وقتی دارند با بشر حرف میزنند ،ظرفیّت فهم او را در نظر

ِ ِ
ِ
لى قَ ْد ِر عُ ُقولِ ِه ْم 18:ما گروه پیامبران با مردم در حدّ عقل و فهم
اس َع ٰ
میگیرند .نَ ْح ُن َمعاش َر ْاْلَنْبیاء نُ َكلِّ ُم الن َ

 .18با اندکی تفاوت :برقی ،محاسن ،ج  ،1ص 115؛ کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  26و صدوق ،امالی ،ص .411
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ول ِ
اهلل بِ ُك ْن ِه َع ْقلِ ِه قَ ُّ
ط 19:پیغمبر اکرم
خودشان حرف میزنیم .ما َكلَّ َم َر ُس ُ

با کُنه عقل خودشان با

مردم حرف نزدند .چرا؟ چون آنها برای مردم قابل هضم و فهم نبود.
اینها نکتههای خیلی ظریفی است .حتّی آن جاهایی که مثالً خود امام رضا
دلیل والیت عهدی را پذیرفتم ،یا امام حسنمجتبی
کردم .از این باالتر میخواهید؟ حضرت امیر

فرمودهاند من به این

فرمودهاند که من به این دلیل با معاویه صلح

میفرمایند من به این دلیل بعد از کودتای سقیفه

قیام نکردم ،دست به اسلحه نبردم .گمان نکنید همهی دلیل این است؛ همهی دلیل این نیست .این
گوشهای از دلیل است که برای من و شما قابل فهم و هضم بوده است؛ این را پیغمبر
وضع احکامش برای ما توضیح دادهاند .امّا اینکه پیغمبر

و خدا در

 ،خودشان برای چه انجام دادند؟ به هزار و

یک دلیل؛ که این ،یکی از آن هزار و یک دلیل است که به من و شما فرمودهاند .بقیّهاش را که
نفرمودهاند ،بهخاطر این بوده است که مخاطبی که داشته میشنیده ،ظرفیّت فهمش اجازهی درک
بیش از این را نداشته است؛ بنابراین چراییهای دیگر را نگفته است .حتّی جایی که خود خدا ،دارد
حکمت حکمش را بیان میکند ،آنجایی که خود پیغمبر
بیان میکنند ،حتّی بیان خود خدا و بیان پیغمبر

و امام

و امام

حکمت کار خودشان را دارند

هم ،گوشهای از چرایی است .به چه

دلیل؟ به این دلیل که تمامیّت آن چرایی نیاز به علمی همپایهی علم الهی و همپایهی علم
پیغمبر

و امام

دارد .ولذا مخاطب خدا ،ما بشرِ محدودیم ،مخاطب پیغمبر

و ائمّه

محدود است که ظرفیّت فهم و هضمش را نداشته است .خدا حکیم است .پیغمبر

 ،بشر

و امام

حکیمند .شخص حکیم هم وقتی میخواهد حرفی را بزند ،ظرفیّت فهم طرف مقابلش را در نظر می-
گیرد؛ در حدّ او حرف میزند .گفت:

 .11با اندکی تفاوت :کلینی ،کافی ،ج  ،1ص 26؛ صدوق ،امالی ،ص  411و مجلسی ،مرآةالعقول ،ج  ،20ص .205
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مردم اندر جستن فهم درست

آنچه میگویم همه در فهم توست

بنابراین در حدّ مخاطب حرف زدهاند .علیایّحال اینها را بگذارید کنار هم ،آنوقت میفهمید که یقیناً
اینکه خداوند فالن حکم را وضع کرده است ،مثالً به زن فرموده حجاب داشته باش! حکمتی داشته
است .دوم اگر ما تالش کنیم و به بعضی از حکمتهای حجاب پی ببریم ،گمان نکنیم همهی چرایی
وضع حکم حجاب این است .اگر خود پیغمبر

و امام

هم بیایند و بفرمایند که اصالً چرا حکم

حجاب وضع شده است ،باز هم فکر نکنیم که همهی چرایی حکم حجاب ،همانهایی است که
پیغمبر

و خدا گفتهاند .اینها بحثهای بسیار مهمّی است در حکمت احکام .چون اگر به اینها توجّه

نداشته باشیم ،گاهی به مشکل برمیخوریم.
یک مثال بزنم ،گرچه از بحث اصلی خیلی منحرف شدیم ،امّا اینها زیربنای پاسخگویی به خیلی از
سؤاالت ،از جمله سؤالی است که مطرح شد .فرض کنید االن بگویند چرا خدا فرموده که گوشت خوک
حرام است؛ میگویند از نظر علمی بررسی کردهاند که انگلی به نام کرم تریشین داخل گوشت خوک
است و در درجه حرارت بسیار باال هم از بین نمیرود؛ در نتیجه کسی که گوشت خوک بخورد ،این
انگل وارد بدنش میشود و منجربه عوارضی میشود .حاال مثالً یکی از چراییهایش این است .خب
حاال اگر ما گمان کنیم که همهی چرایی حرمت گوشت خوک این است ،اگر یک روز بشر به توانایی
علمی دست پیدا کرد که به وسیلهای توانست انگلها را در داخل گوشت خوک از بین ببرد ،از آن روز
لى يـوِم ال ِْقیام ِة و حرامهُ حرام إِ ٰ ِ ِ
الل ُم َح َّمد َح ٌ
یام ِة.
به بعد گوشت خوک حالل میشود؟ نه! َح َ
َ َ َ َ َ ٌ
لى يَـ ْوم الْق َ
الل إِ ٰ َ ْ
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حالل و حرام خدا که تغییر نمیکند .اگر ما گمان کنیم که همهی حکمت آن است ،میگوییم خب
دیگر! علّت وضع حکم این بود ،این علّت که از بین رفت حکم هم منتفی است .امّا توجّه داشته باشیم
این علّتی که ما فهمیدهایم ،گوشهای از علل است و علّت تامّهی وضع این حکم این نیست .گوشهای از

 .26صفّار ،بصائرالدّرجات ،ج  ،1ص 148؛ حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،66ص  110و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،20ص .65

12

حکمت اینکه گفتهاند گوشت خوک حرام است ،میتواند همین باشد که چنین انگلی در آن است؛ امّا
همهاش این نیست که اگر این از بین رفت ،حکم الهی هم عوض شود .اینها نکات بسیار ظریفی است.
علیایّحال برگردیم سراغ بحث اصلی .یقیناً اینکه خدا به پیغمبر

میگوید با عایشه ازدواج کن!

حکمتی در آن است .ممکن است ما بگردیم و گوشههایی از حکمت ازدواجهای پیامبر
کنیم .امّا منهای چرایی جنبهی تعدّد زوجات

21

و اینکه پیغمبر اکرم

را هم پیدا

اجازه داشتند همسران

متعدّدی اختیار کنند[ ،سؤال این است که] چرا با این فرد ازدواج کردند؟ چرا فرد دیگری را برای
ازدواج انتخاب نکردند؟ یک جنبهاش این بود که به امر خدا این کار را کردند .ایشان در برابر خدا از
خودشان نه نظریهای دارند ،نه خواستی؛ نه مشیّتی دارند ،نه ارادهای ،و مطیع محض فرمان الهی
هستند .چون خدا گفت ،این کار را کردند .امّا گفتیم حکمتی هم دارد .چهبسا بشود بررسی کرد و به
حکمت بعضی از ازدواجهای پیغمبر

هم پی برد .کمااینکه اگر انسان مطالعه کند ،بعضاً پی میبرد.

مثالً دو قبیله بودند ،بین قبیلهی پیامبر

 ،قریش ،و آن قبیله ،در دوران جاهلیّت سالها جنگ و

خونریزی بوده است ،االن هم مسلمانشدن آن قبیله وابسته به این است که آن دعوای خونی از میان
برداشته شود و تنها راهش هم این است که پیامبر

با کسی از آن قبیله وصلت کند .این وصلت

ممکن است بهخاطر هدایت چندین هزار انسان باشد .در ازدواجهای پیامبر

موارد اینگونه بوده

است که بهخاطر یک وصلت ،آن مانع مسلمان شدن از سر راه یک قبیلهی بزرگ برداشته شده است و
آنها به اسالم مشرّف شدهاند .نمونههای اینطوری داریم .غالب ازدواجهای پیامبر

 ،ازدواج با افراد

بیوه ،مسن ،بازماندههای شهدای جنگ بود؛ کسی که متأهّل بوده و رفته شهید شده است و زن و

 .21در مورد حکمتهای تعدّد زوجات در جای دیگری مفصّالً بحث کردهایم :سایت اهل والء ،سخنان استاد ،مباحث اجتماعی ،خانواده
و ازدواج ،فایل تعدّد زوجات مورخ  4بهمن .81
البتّه پیغمبر اکرم

در بحث تعدّد زوجات ،یک وضعیّت استثنائی هم دارند؛ یعنی سایر افراد ،حداکثر چهار همسر دائمی میتوانند

داشته باشند و آن هم با شرایط و قیدهای مفصّلی که در فایل مزبور گفتیم؛ امّا پیغمبر اکرم
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محدود به این چهارتا نیستند.

فرزندانش مانده بودند و کس دیگری هم داوطلب ازدواج با آنها نبود .پیغمبر

سرپرستی آن خانواده

را به عهده میگرفتند؛ ضمن اینکه نوعی تجلیل از خاندان شهدا هم بود .وقتی پیغمبر خاتم

با

خانمی ازدواج میکنند ،خیلی افتخار است؛ تاج افتخاری است که بر سر آن زن گذاشتهاند .یعنی نوعی
قدردانی از مقام شهادت و خانوادهی شهدا تلقّی میشود .ضمن اینکه این زن و فرزندان باقیمانده از آن
شهید هم ،تحت سرپرستی پیغمبر

قرار میگیرند.

بعضاً ممکن است حکمتهایی را با مطالعه و بررسی پی برد؛ امّا همهی موارد را نمیشود حتّی به
بعضی از حکمتهایش هم پی برد .نکتهی دوم اینکه همان مواردی هم که پی بردیم ،تازه بعضی از
آنهاست نه همهاش .حاال پیغمبر

با این ازدواج کردند ،بله ،چند هزار نفر از آن قبیله هم آمدند

مسلمان شدند .این یکی از حکمتهای این ازدواج است .آیا همهی دلیلی که پیامبر

با این فرد

ازدواج کردند همین بود؟ هیچ تضمینی نداریم که اینطوری باشد؛ ولی اجماالً یقین داریم که
پیغمبر

و امام

کاری نمیکنند مگر به امر خدا؛ و خدا امری نمیکند ،مگر مبتنی بر حکمت.

امر خدا ،امر حکیمانه است و یقیناً حکمتهایی در آن است .خدا بیهوده امر نمیکند العیاذباهلل .تا
حدودی شاید به این سؤال پاسخ گفته شد.
حاال چرا پیامبر

ازدواجهای متعدّد دارند و بیش از دیگران اجازه دارند که ازدواج کنند؟ یکی از

تعابیر همین است .اگر بخواهم مثال بزنم ،بالنها را دیدهاید که گاز هِلیوم در آن پر میکنند و به دلیل
اینکه این گاز سبک است ،بالن میخواهد با قدرت باال رود .وقتی میخواهند این را روی زمین نگه
دارند ،با طنابهای متعدّدی آن را به زمین میخکوب میکنند .واالّ اگر این طنابها را رها کنند ،بالن
به هوا میرود .پیامبر اکرم

یک روح ملکوتی دارند؛ یک روح جبروتی دارند؛ یک روح الهوتی دارند؛

یک روح فوق همهی عوالم دارند .این با همهی وجود میخواهد پرواز کند و باال رود .برای اینکه بشود
پایین نگهش داشت ،باید چه کار کرد؟ باید با طنابهای متعدّد میخکوبش کرد .لذا نُه طناب به او
میبندند که او را به زمین بچسبانند؛ که کنده نشود و برود؛ واالّ تاب نمیآورد و روی زمین توقّف
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نمیکند .توجّهش را کمی از این راه بهسمت عالم خاک میکشند .او را به عالم خاک میبندند که
پرواز نکند و نرود .بماند؛ مأموریتش را انجام دهد و مردم را هدایت کند.
موالنا هم در مثنوی همین تعبیر را راجعبه َکلِّ ِمینِی يا ُحمیرا 22دارد و داستانی که میگوید همین است.
مثالی هم که میشود برایش عنوان کرد ،نوزادان مثالً دو ،سه ماهه هستند؛ این نوزادان بیشتر به آن
سمت ،همان عالمی که از آن آمدهاند ،توجّه دارند .بعد برای اینکه توجّه این بچّه را بهسمت این عالم
بکشانند ،اسباببازیهای زرد و سرخ و با رنگهای تند درست میکنند و جغجغهای ،چیزی تکان
میدهند ،سر و صدا میکنند؛ حواس بچّه را بهسمت این عالم میکشانند .این اسباببازی زرد و سرخ و
جغجغه کارکردش همین است؛ حواس او را [بهسمت این عالم] بکشند تا بهسمت عالم قبلی نرود .حاال
جالب این است که اسم عایشه هم حمیرا بود؛ سرخمو بود؛ مثل همان اسباببازی قرمز بود که توجّه را
بهسمت عالم پایین بکشاند .وقتی پیغمبر

میدیدند که دیگر االن است که قالب تهی کنند و بروند

میگفتندَ :کلِّمینی يا ُحمیرا ،اشغَلینی يا ُحمیرا :ای سرخمو با من حرف بزن! با من مکالمه کن! من دارم
میروم .در واقع پیغمبر

را میکشید پایین .این هم یک تعبیر است ،یک برداشت است ،ولی قطعاً

حکمتهای فراوانی داشت.
پیغمبر اکرم

علیرغم علم به اینکه ابابکر و عمر ،ذرّهای ایمان در قلبشان نیست ،آنها را پذیرفتند؛

اینها را کنار خودشان جا دادند؛ دست رد به سینهشان نزدند .بهصراحت قرآن ،پیامبر

منافقین را

میشناختند .فَـلَعرفْـتَـهم بِ ِسیماهم و لَتَـع ِرفَـنـ ِ
َح ِن الْ َق ْو ِل 23:هم از چهرهی آنها و هم از لحن سخن آنها،
َّه ْم فی ل ْ
ُْ َ ْ ُ
ََ ُ ْ
تو این منافقین را میشناسی .پس پیغمبر

منافقین را میشناختند .چرا آنها را طرد نکردند؟ یعنی

 .22این عبارت در بعضی آثار ،منسوب به پیغمبر اکرم

است( .غزالی ،احیاء علوم الدین ،ج  ،8ص )184؛ اما در کتاب تذکرة

الموضوعات ،اثر الفَتَّنِی آمده است« :کَلِّمِینِی یا عَائِشَةُ قَالَ لَا تَشْغَلِیهِ عَنْ عَظِیمِ احْتِرَاقِهِ بِالْحُبِّ» لَا أصل لَهُ.
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فقط بحث ازدواج با عایشه که نیست ،همین که پیغمبر

اجازه دادند ابوبکر و عمر و دیگر سران

منافقین در کنارشان بمانند ،اینها قطعاً به امر الهی بود و به حکمتی که حاال ممکن است بعضاً بشر
تقالّهایی هم بکند و گوشههایی از حکمتش را حدس بزند؛ امّا تمامیّت آن حکمت ،مستلزم این است
که کسی به تمامیّت علم الهی که مبدأ برنامهای بود که برای پیغمبر
شده بود ،دست پیدا کند .اصالً اینکه چه شد پیغمبر

تدوین و به رسولاهلل

امر

با عایشه ازدواج کردند ،خودش داستانهایی

دارد؛ حفصه هم همینطور.
اصالً در چراییهای هرکدام از اینها بخواهیم وارد شویم ،آن حدّی هم که در شواهد تاریخی وجود
دارد ،به ما خبر میدهد که چه چیزهایی بود؛ منتها گفتم ،این گوشهای از چیزهایی است که محتمل
است علّت باشد .ولی اینطور نبود که پیغمبر
نبود که پیامبر

تحتتأثیر اجبارِ مثالً ابوبکر ،تسلیم شوند؛ و اینگونه

بروند و اصرار کنند؛ آنها خودشان داوطلب بودند .خب سبب افتخار بود .آنموقع

هم کامالً رسم بود که دخترها را حتّی قبل از سنّ بلوغ ،شوهر میدادند؛ منتها این دختر میماند تا به
سنّ بلوغ برسد و بعد رابطهی زوجیّت برقرار میشد .ولی از همان دوران طفولیت قرار ازدواج گذاشته
که اینهمه افتخار بود.

میشد؛ آن هم ازدواج با شخصیّتی مثل رسولاهلل

طبیعتاً ابوبکر ،هم به لحاظ اینکه قصد نفوذ و دستیابی به قدرت داشت ،دلش میخواست از راه
ازدواج دخترش با پیغمبر

 ،این رابطهی نزدیک بین او و آن حضرت برقرار شود؛ و هم به لحاظ

اینکه این افتخار در جامعه نصیبش شود که پدر زن پیغمبر

شود .بنابراین به دالیل مختلف،

عالقهمندی از جانب ابوبکر بوده است که دخترش به ازدواج رسولاهلل

دربیاید .امّا پیغمبر

این عالقهمندی را پذیرفتند؟ ممکن است دیگرانی هم عالقهمند بودند که پیغمبر

چرا

دامادشان شوند،

چرا این را پذیرفتند؟ با علم به اینکه میدانستند نه ابوبکر و نه عایشه ،هیچکدامشان آدم حسابی
نیستند ،چرا پذیرفتند؟ آنجاست که میگوییم هرکاری میکنند ،به امر الهی میکنند .در واقع
برنامهای برای آنها تدوین شده است و طبق آن برنامه ،قدمبهقدم حرکت میکنند .نکتههای زیادی در
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این سؤال گفتیم که محدود به این سؤال نبود .بحثهای کلّییی که عرض کردم در موارد زیادی
کارایی داشت .انشاءاهلل خدا به همهی ما توفیق دهد که معارف الهی را بهتر بشناسیم و بیشتر بتوانیم
در وجود خودمان و در رفتارمان پیاده کنیم.

اَ ٰ
لی ُم َح َّمد و ِ
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