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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 ه تسخیریآیت الل   نگاه  در  « علیهم السالم»مرجعیت علمی اهل بیت 

 
 1«مهـدی عزیزی» 

 

 چکیده:

اولویت   و ،  «علیهم الّسالم»اختالف در مرجعیت سیاسی اهل بیت پیامبر  ،مذاهب اسالمیاز اختالفات مهم بین  

لمی  در مرجعیت ع  در حالی است که. این  است« صلّی الله علیه و آله»ا آنان بر سایرین در جانشینی رسول خد

ه ا استناد بب ،این نوشتاردر  اهل بیت و اعلمیت آنان در علم و فهم معارف دین نزاع پررنگی وجود ندارد.  

ن نقل  در منابع فریقی  «لهآصلی الله علیه و » روایاتی که از پیامبر خدا  آیات قرآن کریم همچون آیه تطهیر و 

ثابت شده و  در فهم و یادگیری معارف دین   ،«علیهم الّسالم»شده اعلمیت و مرجعیت اهل بیت پیامبر

ام  تماست. اگر  توجه داده  این نکته مهم یعنی مرجعیت علمی اهل بیت  مسلمانان مذاهب گوناگون را به  

را فصل الخطاب بدانند و  ،  «علیهم الّسالم»مسلمین در موارد اختالف در فهم معارف دین، اهل بیت پیامبر 

بسیاری از نزاعها و اختالفات از بین رفته و راه تقریب و وحدت امت اسالمی  حول محور ایشان جمع شوند  

 هموار می گردد.

 مرجعیت سیاسی تقریب مذاهب،مرجعیت علمی،  اهل بیت،    کلمات کلیدی:
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  مقدمه:

با وجود اختالف مذاهب و سالئق    ی اهمیت وحدت امت اسالمی و ضرورت پرهیز از تفرقه در امت اسالم

ی مسلمین را به اتّحاد و  گوناگون بر کسی پوشیده نیست. آیات متعددی از قرآن کریم نه تنها جامعه

مر  اهمبستگی ترغیب می کند بلکه به عنوان یک دستور دینی و یک واجب مهم، مسلمانان را به وحدت  

کند و در این بین، تقریب مذاهب  نهی میواحده  کرده و آنان را از هر گونه تفرقه و ایجاد شکاف بین امت  

مهم و یک راهبرد جّدی برای تحقق وحدت اسالمی  ای  اسالمی چنانکه روشن خواهد شد به عنوان مقدمه

 ضرورت خود را دوچندان نشان می دهد.

ی تقریب مذاهب به عنوان یک دعوت رسمی از سوی دلسوزان اّمت اسالمی و  از زمانی که ایده

های متعّدد نگاشته شد تا به امروز قریب به ی آن کتابها و مقالهپیشگامان تقریب مطرح شد و درباره

  ه است که یکی از مهمتریندر این بین رویکردهای متعددی برای تقریب پیشنهاد شد  گذرد.رن مییک ق

 است.  «علیهم السالم»این رویکردها، تاکید بر مرجعیت علمی اهل بیت 

له  ن مرحوم آیت الو پس از ایشا  آیت الله العظمی بروجردی مطرح شد  مرحوماین ایده برای اولین بار توسط  

وان یکی از موفق ترین منادیان دعوت تقریب بین مسلمین از این طرح، به عنوان یکی از  تسخیری به عن

 .مهمترین رویکردهای تقریب دفاع کرده و در تنقیح مبانی آن همت گماردند

این رویکرد و تشریح مبانی و لوازمات آن از نگاه آیت الله تسخیری  ماهیت  در این نوشتار به تبیین  

 پرداخته می شود.

 سیاسی:  یا مرجعیت علمی 

ر  د  وی ان ، جانشین«آلهوعلیهاللّهصلّی»از اهل بیت پیامبر  است که امامان معصوم  ی امامیه معتقدشیعه

دین و    تبیین و ترویجهمچنین  ی اسالمی،  بر جامعهسیاسی  و حاکمیت  اّمت اسالمی  والیت و سرپرستی  شئون  

ی  ای از زمان، به خاطر شرایط خاص جامعهچه در برههحفاظت و پاسداری آن از تحریف ها هستند. اگر
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اند ولی  ی معصومین همچون رهبری سیاسی جامعه محروم شدهائمه  اسالم از برخی فیوضات تامّ  اسالمی،

ها و  ها و انحرافهمواره مرجعیت علمی مسلمین و تالش برای تبیین و پیراستگی شریعت خالص از شائبه

از وظایف اصلی امامان شیعه بوده است که حتی در شرایط سخت سیاسی بدان عمل    گری اّمت اسالم،هدایت

 د.انکردهمی

عد از  ب« السالمعلیهم»مرجعیت سیاسی اهل بیت   در اختالف    ،بین شیعه و اهل سنّتفات مهم  اختال از   

چه کسی  « آلهوعلیهاللّهصلّی». این که بعد از نبی مکرم اسالماست« آلهوعلیهاللّهصلّی»رحلت رسول خدا

نوان  کسی را به ع« آلهوعلیهاللّهصلّی»صالحیت حکومت بر جامعه اسالمی را داشته و آیا اساساً پیامبر اکرم 

برای زمامداری امت اسالم معرفی کرده یا خیر از دیرباز مورد مباحثه و مناقشه بین  جانشین بعد از خود  

است که در مرجعیت سیاسی اهل    پررنگی   همان اختالفو این    شیعه و اهل سنت و جماعت بوده است

 میان مسلمانان وجود داشته و دارد. «آلهوعلیهاللّهصلّی»بیت پیامبر

نزاع   معارف دین،و ترویج  همچون شأن تبیین  « السالمعلیهم»ی اهل بیت اما در شئون دیگر ائمه  

تقریباً تمام امامان مذاهب اهل    شاهد بر این مطلب اینکه  پررنگی بین اهل سنّت و شیعه وجود ندارد.

و عدالت و پارسایی امامان بزرگوار    2اندشاگردان مکتب امامان شیعه بوده  ،واسطهسنت یا باواسطه و یا بی

که در بخشهای    آنان مورد قبول و اعتراف ائمه اهل سنّت بوده و هست.سرشارشیعه و همچنین علم  

 آن پرداخته می شود. بعدی این نوشتار به

-علیهم»مرحوم آیت الله تسخیری معتقد بودند که با تفکیک بین مرجعیت سیاسی و علمی اهل بیت 

تاکید و تقویت این رویکرد، راه تقریب  می توان راهی برای وحدت بین مسلمانان ایجاد کرد و با  « السالم

 3میان ابناء امت اسالمی هموارتر می گردد.

 

                                                           

 280یعقوب،اهل بیت محور وحدت، صو  202ی وحدت و تقریب مذاهب اسالمی، ص. ر.ک: تسخیری، درباره2
 88، ص. ر.ک: تسخیری، وحدت امت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السالم 3
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 اهل بیت علیهم السالم در میان امت اسالمی:جایگاه علمی  . 2

یت  همواره به اهل بمسلمانان با همه اختالفات علمی و وجود مکتبهای فقهی و کالمی گوناگون در میان آنها  

جایگاه علمی و معنوی آنها را برتر از سایر صحابه و  ویژه داشته اند و    گاهی ن« صلّی الله علیه و آله»پیامبر 

ستوارتر  ، این جایگاه بلند همچنان ادانستند. اگر سیاستهای ظالمانه حّکام اموی و عباسی نبود  تابعان و فقها می 

« علیهم السالم»جور برای خاموش کردن نور اهل بیت   اکماندر دلهای مسلمانان باقی می ماند. تمام تالش ح

دشه  خنگاه امت اسالمی    این جایگاه بلند علمی و معنوی را در و حذف فیزیکی آنها هم بدین سبب بوده که  

 4اهل بیت و مرجعیتشان به سوی دیگران متوجه سازند.رده و توجه مسلمانان را از  ک  دار 

همه شرایط پیچیده ای که بر جامعه اسالمی حاکم بود، امام علی بن ابی طالب در عصر خلفا، با   

وان مرجعی برای مشورت  به عندر بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی و احکام شرعی   «علیه السالم»

لوال علی  » قلمداد می شد و عبارات معروف خلیفه دوم که گفت: خلفا  مردم و  از سوی  و حّل مشکل  

علیه  » به امام علی بن ابی طالبهمسران پیامبر  یا ارجاع   6«انت )یا علی( خیرهم فتوی» یا  5«لهلک عمر

  شاهد بر این مدعاست. 7«منّیإئت علیّاً فإنّه أعلم  » با این تعبیر که  « السالم

پیوسته محل رجوع عالمان و فقهاء  « علیهم السالم»در عصر خلفای اموی و عباسی نیز امامان اهل بیت 

ر د  که تاریخ زندگانی آنان به روشنی گواه بر این مدعاست. شاعران بزرگ عربدر مسائل دینی بوده اند  

  حاویسرودن قصایدی  که با   «ابو فراس حمدانی» و « ابونؤاس  »، «فرزدق» نیز همچون   آن روزگار 

، از جهت گیری افکار عمومی  8«علیهم السالم»زیباترین عبارتها درباره جایگاه علمی و معنوی اهل بیت 

فضای فکری حاکم بر جامعه آن روزگار می  شاهد دیگری بر    ،حکایت می کننداین جایگاه رفیع  نسبت به  

 باشد.

                                                           

 88امت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السالم، ص. ر.ک: تسخیری، وحدت   4
 این موضوع را بسیاری از کتابهای حدیث و تاریخ روایت کرده اند.،  272،ص2ینابیع المودة، ج.  5

 333، ص2. ابن سعد، الطبقات، ج 6
 28، ص3حاکم نیشابوری، مستدرک الصحیحین، ج.  7
 63-68پایه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السالم، صر.ک: تسخیری، وحدت امت اسالمی بر  .  8
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 علمی اهل بیت علیهم السالم نزد پیشوایان مذاهب:جایگاه  . 3

ائمه مذاهب اسالمی و فقهای بزرگ به طور مستقیم یا با واسطه، نزد ائمه اهل بیت به ویژه امام  بسیاری از  

درس خوانده و شاگردی کرده بودند که این خود نشان از مرجعیت علمی آن بزرگواران  « علیه السالم»صادق 

روایت کرده اند « علیه السالم» ه نام چهارهزار نفر از فقها و محّدثانی که از امام صادقابن عقددارد. حافظ  

یفه  أبوحن» ، «مالک بن انس أصبحی»ه از جمله آنها می توان از: ذکر کرده است کرا  یا نزد او درس خوانده اند  

 نام برد.« ابن جریح» ، «سفیان ثوری»، «بن سعیدایحیی  » ، «نعمان بن ثابت

ن  ما رأیت أفقه م »:که وی گفت  کند ی در تذکرة الحفاظ از قول ابوحنیفه امام حنفیان نقل میذهب

  9.محمد ندیدمجعفربن از من کسی را فقیه تر؛ «جعفربن محمد

 «السالمعلیه»صادقجعفر امام    شخصیت  در مورد   نیز   صبحی پیشوای مذهب مالکی أ مالک ابن انس  

و الخطر علی قلب بشر أفضل من جعفربن محمد علماً و عبادتاً و    مارأت عین و السمعت أذن:»گویدمی

؛ هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده کسی که از حیث   «ورعاً 

 10علم و عبادت و تقوا از جعفربن محمد با فضیلت تر باشد.

ـ که   نعمان  ،اگر آن دوسال نبود »این عبارت معروف از ابوحنیفه امام بزرگ حنفیان که گفته است:  

« السالمعلیهم» نشان از اعتراف به اوج مقام علمی اهل بیتنیز  ؛  11«هالک می شد  -همان ابوحنیفه است

 توسط امامان اهل سنّت دارد.« السالمعلیهم»ی علمی از خرمن اهل بیتو استفاده

 

                                                           

 288،ص2. ذهبی، تذکرةالحفاظ، ج9
 23ص  8. ر.ک: حکیم، اعالم الهدایة، ج10
 6. ر.ک: حکیمی، لوالالسنتان لهلک النعمان، ص11
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 رویکرد مرجعیت علمی:مبانی  . 4

 قرآن کریم:  الف(

ن می  را نشا« السالمعلیهم»در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که اوج مقام علمی و معنوی اهل بیت 

آنان را به عنوان محلی برای رجوع و دریافت معارف دین معرفی می کند. در این نوشتار به  دهد و به نوعی 

 برخی از این آیات اشاره می شود.

 . آیه ذکر:1

د  ، اگر نمی دانی«فاسألوا أهل الذکر إن کنتم التعلمون» سوره انبیاء آمده است:   7ه سوره نحل و آی  43در آیه 

 از اهل ذکر سوال کنید.

که قرآن کریم، مردم را به آنها ارجاع داده چه کسانی  « اهل ذکر»پرسش اساسی این است که این 

  فی به عنوان اهل ذکر معر پیامبر  دی که در منابع فریقین موجود است، اهل بیت  در روایات متعدّ هستند؟  

  اهل سنت این معنا را پذیرفته اند.و بسیاری از مفّسران شیعه و    .اندشده  

« سالمالعلیه»علی در تفسیر طبری به سندش از جابر جعفی آمده است: هنگامی که این آیه نازل شد  

فاسألوا    »السالم درباره آیه حارث می گوید: از علی علیه  12.اهل ذکر ما هستیم« نحن اهل الذکر» فرمود:

پرسیدم فرمود: به خدا قسم ما اهل ذکر هستیم، ما اهل علم هستیم، ما معدن تأویل و تنزیل  « أهل الذکر

 13هستیم.

 

 . راسخان در علم:2

 آمده است: آل عمران درباره این که چه کسی تأویل قرآن را می داند  7در آیه

                                                           

 223، ص28ج. طبری، ابن جریر، تفسیر القرآن،   12

  832ص،  2. حاکم نیشابوری، شواهد التنزیل لقواعد التفصیل، ج 13
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؛ تأویل قرآن را کسی جز خداوند و راسخان در علم نمی   «اسخون فی العلمو مایعلم تأویله إال الله و الر  » 

 .داند

ر علم  راسخان دمصداق بارز  را   «صلی الله علیه و آله»اهل بیت پیامبر بسیاری از مفسران شیعه و سنی،  

 می دانند.« السالمعلیهم»، این مفهوم را منحصر در اهل بیت گروه دیگر از آناندانسته اند و  

 ای می فرماید:در خطبه« السالمعلیه»امام علی 

م  ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهکذباً و بغیاً علینا  أین الذین زعموا أن هم الر اسخون فی العلم دوننا  » 

 14«و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی

قرآنند؟ به دروغ و ستمی که بر ما می رانند.    علمان _ نه ما _ دانایان  کجایند کسانی که پنداشتند آن

رحمت و    _؛ به ما عطا کرده و آنان را محروم داشته؛ ما را در خدا ما را باال برده و آنان را فرو گذاشته

در آورده و آنان را از آن برون کرده است. راه هدایت را با راهنمایی ما می پویند و روشنی  _ عنایت خود

 می جویند.دلهای کور را از ما  

 :. دارنده علم الکتاب3

ویقول الذین کفروا لست مرسالً قل کفی بالله شهیداً بینی و  » سوره رعد می فرماید:   83قرآن کریم در آیه 

؛ آنان که کافر شدند می گویند تو پیامبر نیستی بگو کافی است که خداوند و  «بینکم و من عنده علم الکتاب

 من و شما گواه باشند.  علم کتاب نزد اوست میانکسی که  

ی  علی بن اببه   «من عنده علم الکتاب»در آن وجود دارد که  ی  روایات متعدد شیعه و سنیدر منابع  

 .است  شدهتفسیر  « علیه السالم»ب، طال

او برادرم علی  ابوسعید خدری می گوید: از رسول خدا درباره این آیه سوال کردم؛ ایشان فرمودند:  

 15بن ابی طالب است.

                                                           

 286، ص2، و ابن شهر آشوب ، المناقب، ج288نهج البالغه، خطبه .  14

 822، حدیث28، ص2شواهد التنزیل، ج  حسکانی، عبیدالله،حاکم  و    307، ص2، جةالمودقندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع   .15

http://lib.eshia.ir/15278/1/307/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A
http://lib.eshia.ir/15278/1/307/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A
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کند که مراد از کسی که علم کتاب در  نقل می  نیز چند روایت را شواهد التنزیل در حاکم حسکانی

محمد   و ابن عباس از طریق  جمله آنها روایتی است کهاز  باشد.  می « علیه السالم»حضرت علی نزد او است،

م کتاب  : کسی که علندکند که از ابن عباس و ابن حنفیه راجع به آیه مزبور سوال شد گفتنقل می    حنفیه

 16.باشدمی « علیه السالم» بن ابی طالبدرنزد او است علی  

 . آیه تطهیر:4

إن ما یرید الله لیذهب عنکم الر جس أهل البیت و یطه رکم  » چنین می فرماید: سوره احزاب    33در آیه خداوند  

 د و شما را کامالً پاک سازد.زدایرا از شما اهل بیت ب آلودگیتا   فقط می خواهد خداوند  ؛ «تطهیراً 

یت  اختصاص به اهل ب  ، تنها اراده الهی نسبت به زدودن پلیدی،  آیه شریفهدر « انّما»با توجه به واژه 

ژه  بر عنایت ویاین آیه شریفه  به خاطر همین نکته است که    امل دیگران نمی شود شته و شپیامبر دا

  تا آنان نمونه های  و دوری آنان از هرگونه لغزش و انحراف تأکید می کند   شخداوند به اهل بیت پیامبر 

برای  ی  لّ مح  معارف دین،  همچنین  بلند انسانیت باشند و در اختالفات سیاسی و اجتماعی بین مسلمانان و 

    رجوع مسلمانان باشند.

علیه  »ترین خانواده پیامبر یعنی امام علینفر از نزدیک  چهار در روایات شیعه و سنی در تفسیر این آیه،  

به عنوان مصداق  «علیهما السالم» حسینامام  حسن و  امام  و   «سالم الله علیها»زهرا و حضرت فاطمه   «السالم

اح  که اکثر اسانید این روایات از صح معرفی شده اند «صلّی الله علیه و آله»از سوی پیامبر اکرم   «اهل البیت»

طبق نقل    ،این روایات  تا جایی که تعداد   17سته و سایر موسوعات حدیثی اهل سنّت نقل شده است

 18بیش از هفتاد روایت است.فریقین،  

روایت آورده است که مقصود از اهل البیت در    چندینسیوطی در الدرالمنثور در ذیل این آیه شریفه  

 19هستند.« علیهم السالم»این آیه علی و فاطمه و حسن و حسین 

                                                           

 802، ص2حاکم حسکانی، عبیدالله، شواهد التنزیل، ج.  16

 60-27. ر.ک: محمدی ری شهری، اهل البیت فی الکتاب و السنة، ص  17

 68، ص22در مکتب اهل بیت علیهم السالم،جگروه پژوهش،  . ر.ک: 18
 807-803 ، ص8ر المنثور، جر.ک: سیوطی، الدّ   . 19

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
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بعد از نزول این آیه مدت چهل روز، یا   «صلى الله علیه وآله»پیامبر در روایات متعددی وارد شده که  

شش ماه، یا هشت ماه، یا بیشتر، هنگام نماز صبح یا تمام نمازها به هنگامى که از کنار خانه فاطمه زهرا 

الَُة یا اَْهَل الْبَیْت»د: مى گذشت صدا مى ز  «علیها السالم» َما اِنَّ » و بعد این آیه را تالوت می فرمود:  «اَلصَّ

رَکُم تَطِْهیراً   یُِریُد اللهُ   »:بعضى از روایات مى فرمودو یا طبق   «لِیُْذِهَب َعنْکُُم الرِّجَس اَْهَل الْبَیِت َو یُطَهِّ

الَُم َعلَیْکُْم وَ َرْحَمُة اللِه وَ بَرَکَاتُُه اَْهَل البَیت لرِّجَس  لِیُْذِهَب َعنْکُُم ا  اِنََّما یُِریُْد اللهُ » و بعد می فرمود:  «اَلسَّ

رَکُم تَطِْهیراً   20«اَْهَل الْبَیِت َو یُطَهِّ

 

 سن ت نبوی:  ب(

 . حدیث کساء:1

هل  اکه بیانگر عظمت شأن و مرجعیت  این حدیث با الفاظ گوناگون در منابع شیعه و سنّی نقل شده است  

 شده است:. در بعضی از نقل ها این گونه وارد  می باشد «علیهم السالم»بیت 

ثوبه فوضعه علی علی  و فاطمه و حسن و حسین و  « صل ی الله علیه و آله»أخذ رسول الله 

؛ پیامبر اکرم  «إن مـا یریـد اللـه لیـذهـب عنکم الرجس اهل البیت و یطه رکم تطهیراً »قـال: 

عبایش را گرفت و روی علی و فاطمه و حسن و حسین انداخت و فرمود: همانا خداوند می  

 21ونه آلودگی گناه را از شما برده و شما را کامالً پاک کند.خواهد هرگ

 ی آیهاین گونه نقل شده است که وقت« سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»همسر مکرمه رسول خدا ام سلمه  از   

رکم تطهیراً إن ما یرید الله لیذهب عنکم الر  » ه  ، علی و فاطمنازل شد رسول خدا «جس اهل البیت و یطه 

خدایا اینان اهل بیت من هستند،  و حسن و حسین را فراخواند و بر آنان عبایی خیبری انداخت و فرمود:  

: آیا  مردبه پیامبر عرض کمی گوید: من  سلمه    . امّ خدایا پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاک و پاکیزه بگردان

 22.)و در مسیر خیر حرکت می کنی(هستی  خیر سوی  ه  بتو  من از آنان ) اهل بیت( نیستم؟ پیامبر فرمود  
                                                           

 .808، ص8، جرالمنثور دّ سیوطی،الو    23و   28 ،22ص،  2شواهد التنزیل، جحاکم حسکانی، عبیدالله،   . 20

 3082، حدیث 708، ص2و احمدبن حنبل، المسند، ج  8862، حدیث283، ص3. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 21

 268، ص3جو حاکم نیشابوری، المستدرک،    62، ص3و المعجم الکبیر، ج  22، ص2الغابة، جبن اثیر، اسد  ا.  22
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ابوالحمراء، انس بن مالک،  این حدیث را جمع دیگری از صحابه همچون ابوسعید خدری، ابوبرزه،  

براء بن عازب، ثوبان، جابربن عبدالله انصاری، زید بن ارقم، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله بن جعفر، عمر  

 23اند.نقل کرده  ابن ابی سلمه و دیگران  

 

 حدیث ثقلین:.2

حدیث معروف ثقلین است که به تواتر از راویان شیعه و اهل سنّت نقل   ،کردرویمبانی این  مهم ترین  از  

ر  داند از ابن حجپس از آنکه طرق صحیح نقل این حدیث را متواتر می  عاملی   عالمه شرف الدین  24.شده است

« سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»رسول خدا   یشریف از صحابهکند که بیش از بیست طریق برای این حدیث  نقل می

اللّه العظمی بروجردی در جلد اول کتاب جامع احادیث شیعه ضمن تحقیق جامعی پیرامون  آیت25وجود دارد.

 حدیث ثقلین می نویسد:

وچهار تن از مردان و زنان صــحابه و بیش از  این حدیث مورد اجماع فریقین اســت و ســی»

ثان مشــهور اهل ســن ت در ســنن و جوام     صــد و هشــتاد  تن از بزرگان، دانشــمندان و محد 

 26«اندحدیثی خود با سندهای صحیح  آن را نقل کرده

احمد    27با الفاظ گوناگون در مجامع معتبر حدیث شیعه و سنی نقل شده است.  حدیث شریف ثقلین

 حدیث ثقلین را این گونه نقل می کند:« مسند احمد»بن حنبل در کتاب معروف خود به نام 

                                                           

 26-23. ر.ک: تسخیری، وحدت امت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السالم، ص 23
 86، ص22و رسولی، اندیشه تقریب، شماره237، ص 28. ر.ک: صدقی آالنق،نشریه سراج منیر، شماره24
  22-22. شرف الدین،المراجعات،ص  25
 88، ص 2. بروجردی،جامع احادیث شیعه، ج26
،  2کافی،ج،کلینی،  86،ص6الکبری،ج ؛نسائی،السنن28،ص3احمدبن حنبل، مسند احمد،ج؛2808،حدیث2082نیشابوری،صحیح مسلم،صمسلم    .27
 208، ص23مجلسی، بحاراالنوار، ج،  826ص
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: انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبرمن الآخر  «ى الل ه عليه وآله و ســـلمل  صـــ»قال رســـول الل ه»

كتاب الل ه حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أهلبيتي و انهما لن يفترقا حتى يردا  

 28«على  الحوض

ی آنها حکایت  هرچند این حدیث شریف با الفاظ گوناگون و طرق مختلف نقل شده است ولی همه

ای  در کنار قرآن کریم بر « سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»از یک واقعیت دارند و آن مرجعیت اهلبیت پیامبر اکرم 

 هدایت بشر است. 

  یعنی کتاب و عترت بها شیء گراناّمت را به دو  « سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»در این حدیث پیامبر اکرم   

بیت پیامبر، به عنوان  بنابراین اهل29از یکدیگر جدایی ناپذیرند. اند که این دوو فرموده اندارجاع داده

  سویمرجعی برای دریافت معارف دین که همواره با قرآن یعنی منبع وحی اتصال و اقتران دارند از  

عنی  برای فهم دین، به این دو منبع ی  باید اند و اّمت اسالم  معرّفی شده  «سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»پیامبر اسالم 

 قرآن و عترت مراجعه کنند تا هرگز گمراه نشوند.

پس    شوند تا روز قیامت از قرآن جدا نمی« سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»عترت پیامبر  ،حدیث ثقلینبنابر

گفتار آنان همواره مطابق قرآن بوده و این به معنای عصمت و خطاناپذیری آنان در بیان  هرگونه رفتار یا  

لهی،  ابنابراین طبق مفاد این حدیث بهترین مرجع برای فهم معارف دین و تفسیر وحی معارف دین است.

رای  املی مهم  بتواند عهستند و این مرجعیت در بیان معارف دین  می« آلهوعلیهاللّهصلّی»عترت نبی اکرم

 تقریب بین مذاهب مختلف اسالمی به شمارآید.

 

                                                           

 28،ص3.احمدبن حنبل، مسند احمد،ج28
 287،ص 23بحاراالنوار، ج مجلسی،. 29
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 . حدیث سفینة:3

ه در  معارف دین بلکرا نه تنها در  « علیهم السالم»مرجعیت اهل بیت به روشنی  یکی دیگر از احادیث مهمی که  

ل بیت هتأکید بر مرجعیت علمی اتمام شئون دنیوی و اخروی بیان می کند و می تواند مستندی محکم برای  

 برای همه مسلمانان باشد حدیث معروف سفینه است.  «علیهم السالم»

 فرمودند: « سلّمووآلهعلیهاللّهصلّی»پیامبراکرم ابوذر غفاری می گوید  در این حدیث

ها  من رکبها نجی و من تخل ف عنف فی قومه  مثل ســفینة نو ک فیکم  مثل اهل بیتی أال إن   »

  در قوم خود،  کشـــتی نو   مثل در میان شـــما  بیت مناهلمثل  آگاه باشـــید که  ؛ 30«غرق

 غرق شد.  عقب ماند شد نجات پیدا کرد و هر کس  آن  هست که هرکس سوار 

و    د خواهد بو تبعیت کند اهل نجات  « علیهم السالم»بیت پیامبرطبق این حدیث شریف هرکس از اهل

  .اهل هالکت و گمراهی خواهد بود ه و از همراهی با آنان سرباز زند،دیهر کس با آنان مخالفت ورز

ر  ، پیروی و تقلید از آنان د«علیهم السالم» روشن است که یکی از بارزترین مصادیق تبعیت از اهل بیت

 معارف دین است.

به عنوان مرجعی برای فهم و عمل به معارف دین   ، در این حدیث«علیهم السالم» بنابراین اهل بیت 

 اند. برای مردم معرفی شده« سلّمووآلهیهعلاللّهصلّی»خدا  رسولاز سوی  

در  « نیشابوریحاکم  »ت از جمله افزون بر علمای بزرگ شیعه، جمعی از بزرگان علمای اهل سنّ 

ابن  »در ذخائر العقبی و  «طبری»در المصنّف،   «ةشیبابیابن  »در المعجم الکبیر،   «طبرانی»المستدرک، 

-علیهلّهالصلّی»در المناقب با طرق متعّدد و الفاظی مشابه این حدیث را از هشت صحابی پیامبر   «مغازلی

 31اند.نقل کرده« سلّمووآله

 

                                                           

 287و ابن مغازلی، المناقب، ص  38، ص2و ینابیع المودة، ج  283،ص3. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج30
 23و شرف الدین، المراجعات، ص  68شماره نشریه علوم حدیث، ر.ک:حکمت، .31
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 . داناترین مردم به کتاب و سن ت:4

 نقل شده که فرمودند:« علیه السالم»از امام علی

همانا ما اهل بیت پیامبر، به فرموده   32«أعلم بما قال الله و رســـوله  إن ا نحن اهل البیت» 

 )از دیگران( آگاه تریم.های خدا و پیامبرش 

جایگاه بلند علمی آنها است که می   معرفی  و « علیهم السالم» این حدیث، بیانگر مقام علمی اهل بیت

 قرار بگیرند.در معارف دین برای تمام مسلمانان    محل رجوعتوانند  

 . امان امـ ت:5

 فرمودند:« صلّی الله علیه و آله»س می گوید پیامبر اکرم عبدالله بن عبا

؛ ســـتارگان،  33«م تی من اخإختالفالنجوم أمان ألهل األرض من الغرق و أهل بیتی أمان ال » 

 امان اهل زمین از غرق شدن هستند و اهل بیت من )نیز( امان امتم از اختالف هستند.

ی که عمده آن معارف دین است، روشن  تکلیف مسلمانان را در موارد اختالف  وضوحاین حدیث به  

 را به عنوان مرجع در موارد اختالف برای مسلمانان معرفی می کند.« علیهم السالم»می سازد و اهل بیت 

 رویکرد مرجعیت علمی:طرفداران  .5

  منسوب است. نظر ایشان برای  از مراجع بزرگ شیعه در قرن اخیر   به آیت اللّه العظمی بروجردی  د یکر رواین  

زاوار  ساین بود که  طبق آن چه از برخی شاگردان ایشان نقل شده است  تقریب بین پیروان مذاهب اسالمی  

  خالفت   یتأکید کند و از طرح مسأله« السالمعلیهم» شیعه در عصر حاضر تنها بر مرجعیت علمی اهل بیتاست  

سأله  به عنوان یک م« آلهوعلیهاللّهصلّی»پاکش بعد از رحلت رسول خدا  و خاندان« السالمعلیه»ضرت علی حبالفصل  

 نماید.  خودداری جنجالی در بین مذاهب اسالمی

                                                           

 280، ص8. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 32
 8726، حدیث 282،ص3المستدرک علی الصحیحین، ج. حاکم نیشابوری،   33
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ماید را انکار ن  «السالمعلیهم»ائمه سیاسی  ی خالفت  نظر نداشت که مسألهدر  البته ایشان به هیچ وجه    

ها و نیازهای ضروری  ر مهم جلوه دهد بلکه ایشان با در نظر گرفتن اولویتیا آن را کم ارزش و غی

-همعلی»بیتاثبات مذهب خود به مرجعیت علمی اهلمسلمانان در عصرحاضر، عقیده داشت اگرشیعه در

  اکتفا نماید، قادر خواهد بود پیروان سایر مذاهب را قانع سازد که تمسک به اقوال و فتاوای عترت« السالم

ها را دور هم جمع گردآورد و از اختالف مذاهب جلوگیری  تواند مسلمانمی  «آلهوعلیهاللّهصلّی»مبر اکرم پیا

 34کند.

در بین دعوت کنندگان به تقریب در عصر حاضر، مرحوم آیت الله تسخیری نیز همین رویکرد را به  

ال کرده و به آن معتقد بود و  رویکردهایی که در عرض رویکردهای دیگر کارآیی دارد دنبعنوان یکی از  

الوحدة االسالمیة حول محور المرجعیة العلمیة ألهل  »تحت همین عنوان یعنی   مقاله ایبه همین جهت  
ه و آن را به چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی که  به نگارش درآورد «البیت علیهم السالم

 35برگزار شده بود تقدیم کرد.« جایگاه اهل بیت علیهم السالم در اسالم و امت اسالمی»با عنوان 

 

 لوازم و پیامدهای رویکرد مرجعیت علمی:. 6

  ه فتاوای فقهی آن بزرگواران، رجوع ب«علیهم الّسالم»رویکرد مرجعیت علمی اهل بیتیکی از مهمترین لوازم  

صلّی  »رم از سوی پیامبر اک،  «علیهم الّسالم»در موارد اختالف است. به عبارت دیگر وقتی پذیرفتیم که اهل بیت 

یگر  در راههای د  به عنوان تنها راه مطمئن برای دریافت معارف دین به مردم معرفی شده اند و « الله علیه و آله

همه عالمان مسلمان در مقابل نظرات  نظرات فقهی    ،برای دریافت دین، تضمینی وجود ندارد، در این صورت

فقه و احکام شریعت می بایست به  از حجیّت ساقط شده و همه مسلمانان ال اقل در  « علیهم السالم»اهل بیت 

 اهل بیت رجوع کنند.

                                                           

 80، ص 80. واعظ زاده خراسانی،نشریه الهیات و معارف اسالمی، شماره34

 8ر.ک: تسخیری، وحدت امت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السالم، ص.  35
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برادران اهل سنت و جماعت، شیعه شوند؛ که در این صورت تقریب  ه  معنای سخن باال این نیست ک

مذاهب، معنا ندارد زیرا تقریب در صورتی است که هر کدام از مذاهب با حفظ مذهب خویش حول یک  

. بلکه سخن این است که صاحبان مذاهب گوناگون می توانند در  محور جمع شده و به هم نزدیک شوند

ه  بیت پیامبر را فصل الخطاب بدانند و به آن مراجعه کنند ولو اینکه  ، نظر اهل بشناخت معارف دین

ن بر سر  زیرا سخ  .نباشند« علیهم السالم»اهل بیت همانند شیعیان معتقد به اولویت خالفت    ،لحاظ سیاسی

 مرجعیت علمی اهل بیت است نه مرجعیت سیاسی آنان.

« معلیهم السال »مرحوم آیت الله تسخیری پس از بیان آیات و روایات دال بر مرجعیت علمی اهل بیت 

 می فرمایند:

به طور کل ی بر حجی ت آیات و روایاتی  که مطر  شد، نتیجه ای عملی مترتب می شود و  » 

بدون این که هیچ یک  این همان چیزی است که همه مسلمانان را به آن دعوت می کنیم  

 36«از مذاهب اسالمی ویژگیهای خود را از دست بدهند

 

 

 جم  بندی:. 7

ه عنوان  ب« علیهم الّسالم»اهل بیت پیامبربر اساس ادله محکمی که در قرآن کریم و سنّت نبوی موجود است  

ند و  ده امعرفی ش« صلّی الله علیه و آله»عالم ترین افراد و داناترین آنها به معارف دین بعد از پیامبر اکرم 

می شود  ، مانع نبعد از پیامبر خدا  منصب خالفتتصّدی  ی در اولویت اهلبیت برای  اختالف بین شیعه و سنّ 

نیز،    روایی اهل سنّـتکه مرجعیت علمی آن بزرگواران نیز محّل تردید و یا اختالف باشد زیرا بر اساس منابع  

رای  بمطمئن  به عنوان مرجعی  « صلّی الله علیه و آله»، از سوی رسول خدا «علیهم الّسالم»اهل بیت پیامبر

 دریافت معارف دین به مردم معرفی شده اند. 

                                                           

 32صتسخیری، وحدت امت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السالم،   . 36
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، می تواند محوری برای اتحاد و تقریب بین  «علیهم الّسالم»نتیجه این که مرجعیت علمی اهل بیت 

می باشد به این شکل که تمامی مسلمانان در موارد اختالف، در فهم دین می توانند به فتاوا  مذاهب اسال 

رجوع کرده و همگی حول محور ایشان به وحدت رویه فقهی برسند و    «علیهم الّسالم»و آراء اهل بیت 

 .گرددبا این ترتیب، از اختالف و تشتّت اّمت اسالم کاسته شد و راه تقریب بین مذاهب هموار می  
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