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  ننام ديه بدعت و فرعونيت ب ،واليت فقيه

٢۶  

  فصل ھشتم

  نقش و و ظايف امامت

از وظيفه و اختيارات پيامبراست، ات امام غير و ظيفه و اختياره ای داشته باشد که ھحدی  شک و شبگمان نمی کنم که ا

که بر امام   ھمان وظيفه و رسالت را داراست که پيامبر دارا بوده، به جز اينًکه شيعه متفقا معتقدند که امام طرفه اين

 و از زبان حضرت امير نيز بايد مشخص شده باشد،  ششمدر فصل . وحی نمی شود و وحی و پيامبری خاتمه يافته است

جانب خداوند و نه از جانب  ابالغ آنچه پيامبر گرامی مأمور ابالغ آن بوده اند،  نه از ۀکه آن حضرت به غير از وظيف

  .      ديگری نبوده اندۀعھده اش گذاشته نشده بلکه خود نيز مدعی وظيفه نه تنھا چيز ديگری ب پيامبر

ًخصوصا مورد بررسی و کنکاش قرار ) ص(ًوليت، پيامبران عموما و رسول اکرم ؤدر سه فصل گذشته وظايف و مس 

 چه امری بشدت نھی شده و چه کارھائی را بايستی به انجام می امبر ازپيطور خالصه مشخص شد که ه گرفت و ب

ما در اينجا با اين .  و صاحب چه رسالت و عملی بوده است منزلترسانده است و يا به عبارت ديگر پيامبر دارای چه

ن و عھده اش بوده و استمرار آبرای انجام وظايفی که برپيش فرض حرکت می کنيم که پيامبر موظف بوده است که 

بنابر اين وقتی کسی .  به مردم معرفی بکند او رابرای بعد از خود انتخاب و، جانشينی نشان دادن ھمان راه و روش

ًوصيت می کند که بعد از او وصيش به کارھا و اعمالش بپردازد، طبعا وصيت کننده آن چيزھائی را که خود صاحب  ّ

تا به حال ديده نشده . عد از خود، به وصی خود واگذار می کند اختيارش قرار دارد، بۀاست و وظيفه دارد و در حيط

 اختياراتش قرار ندارد به ديگری بعد از مرگ ۀاست که کسی چيزی را که ندارد و يا صاحب آن نيست و يا در حيط

وضوح مشخص شد که پيامبر عظيم الشأن اسالم صاحب چه رسالت، وظيفه و ه در سه فصل گذشته ب. خود واگذار کند
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 اختيارش و صاحب آن بوده، به منظور استمرار و تحقق و نشان ۀآنچه را که در حيط. ارای چه اختياراتی بوده استد

ِدادنش به مردم بعد از خود، ھمان را بدون کم و کاست به وصی خود واگذار کرده است و خداوند پيامبر را موظف کرده 
  :لهأبرای روشن شدن مس. نکند رسالتش را به اتمام نرسانده استکه اگر . است که آن را به مردم برساند و ابالغ کند

   به قرآن- الف

   به تاريخ- ب

   به نھج البالغه- ج

  .مراجعه می کنيم تا ببينيم چه پاسخی از ھر يک از منابع فوق دريافت می کنيم

  

   قرآن- الف 

َھا الرسول بلغ ما أنزل إلَيأي  :زل گشتر بر پيامبر عظيم الشأن نا زيتدر آخرين سفر پيامبر به مکه حجة الوداع آي  ِ َ َ َِ ُ َ ْ ِّ ُ ك يَّ

ُمن ربكو إن لم تفعل فما بلغت رسالته َ ََ ِ ْ َّ ََّ ََ َ ْ ْ ْ ِ َ ِّ َّ ُو هللا  ِ َّ ِعصمك من الناسيَ َّ َ ِ ُِ َن هللا ال  إ ْ َّ ِھديَّ ِ القوم الكفریْ ِ َ ْ َْ ْ    َنيَ

برسان؛ و اگر چنين نکنی، رسالت او را بجای ] مبه مرد[ ای پيامبر آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  است"

      )١(."نياورده ای؛ و خداوند ترا از شر مردمان حفظ می کند؛ ھمانا خداوند کافران را ھدايت نمی کند

  : را بر ما روشن می گرداند نکته فوق سه ت  بدون مراجعه به ھيچ سند ديگری، آي

َھا الرسول بلغ ما أنزل إلَيأي«   : را به بشر ابالغ کندغام تازه ای پيامبر به امر خدا، بايستی پي-١ ِ َ َ َِ ُ َ ْ ِّ ُ   »ك يَّ

ستند اگر منظور از پيامی که پيامبر می بايستی ابالغ می کرد، دوست داشتن علی بود، چيز جديدی نبود و ھمه می دان

 پدر دو فرزندان پيامبر حسن و ًا سيده زن ھای عالميان  و ثالث شوھر دخت گراميشًو ثانيا ًکه اوال علی برادر پيامبر 

 .ًحسين، دو آقای جوانان بھشت است و او را طبعا دوست می داشتند

ُ و إن لم تفعل فما بلغت رسالته  « :تش را به سرانجام نرسانده استرسال  اگر پيامبر اين پيام را ابالغ نکند،-٢ َ ََ ِ ْ َّ ََّ ََ َ ْ ْ ْ ِ َ«  

زه ای در بر نداشت که اگر پيامبر آن را ابالغ نکند، رسالتش را به سر انجام دوست داشتن علی پيام جديدی نبود و پيام تا

 .نرسانده است

م به مردم در ابالغ اين پيايرا خداوند او را از خطراتی که  پيامبر نبايستی در ابالغ اين پيام ترس به خود راه دھد، ز-٣

ُ و هللا  « :بر دارد حفظ می کند َّ ِعصمك من الناسيَ َّ َ ِ ُِ له تنھا دوستی و دوست داشتن علی بود، أروشن است که اگر مس  »ْ

 .خطری در بر نداشت که اگر پيامبر آن را ابالغ نمی کرد، رسالتش را به سر انجام نرسانده  بود

 فوق تاين پيام محتوايش چيزی بوده که پيامبر از ابالغ آن ترس و نگرانی داشته است و خداوند با فرو فرستادن آي 

ال مطرح ؤاين س. خداوند ترا از شر مردمان حفظ خواھد کرد. ش را بر طرف کرده و می فرمايد، نگران مباشا نگرانی

به ًکه پيامبر به فرمان خداوند می بايستی حتما آن را ابالغ می کرده و م محتوی چه چيز جديدی  بوده است است که پيا

بنا به اتفاق شيعه و سنی اين  ه ابالغ اين پيام  کرده است؟رسالتش را خداوند موکول بسر انجام رساندن تمام و کمال 

 الوداع و در مورد علی ابن ابيطالب نازل گشته است و پيام ھمان است که پيامبر بعد از ة حجۀ، بعد از انجام فريضتآي

ار گرفتند، و که دست علی در دست داشتند، بر باالی منبری که از جھاز شتر ساخته بودند، قر جمع شدن ھمه  در حالی

 .ھرکس که من موالی او ھستم، علی ھم موالی اوستمن کنت مواله فھذا علی مواله  : فرمودند

مبارک باد بر تو ای فرزند ابوطالب، ھمانا تو : "عمر و ابوبکر از جمله کسانی بودند که به حضرتش تبريک گفتند

     )٢("موالی ھر مؤمن و مؤمنه شدی
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که ھم خود می دانستند که به زودی به لقای پروردگار نائل خواھند آمد و  ن نظر به اين الشأکه پيامبر عظيم حقيقت آنست

وضوح متوجه شده بودند که اين آخرين حج پيامبر است و ه ھم از خطبه ای که در مکه برای مردم خواند، ھمه ب

  .بالغ کردندعمرشان به آخر نزديک شده است، به فرمان خداوند، آخرين پيام خدا را به مردم ا

  :  پيامبر در اين امر دو وظيفه و رسالت داشته است

يعنی امامت امت اسالمی بعد از خود که اين منصب يک عنوان وصی و ادامه دھندۀ رسالت ه ب معرفی علی - الف

 مختلف او را به در طول زمان رسالتش به عناوين منصب الھی است و به انتخاب ديگران مربوط نمی شود و پيامبر

که بعد از  جای ھارون برای موسی ھستی اال اينه تو برای من ب«که  جانشينی بعد از خود معرفی کرده است نظير اين

ْو أنذر  «ت ، يا آي)٣( »من پيامبری نيست  ِ َ ِعشَ ِرتك األقربيَ َ َْ َ مور است که جھت تذکر و تأکيد باز أپيامبر م... ، و)۴(» َنيَ

در اين منصب و موقعيت مردم  در عمل ھمه فھميده بودند و می دانستند که علی بر البته  . او را به مردم معرفی کند

ھمۀ اصحاب پيامبر پيشی گرفته چنانچه ديگران نه در فضل، علم و جھاد با او مساوی بودند و نه در  سيادت و 

فرد به قرآن و ... ادلترين وبزرگواری، عدالت و پرھيزگاری با او مشابھتی داشتند، و آگاھترين، عالمترين، داناترين، ع

اين شخصيت معنوی امام مورد . امت سياسی استو اين منصب معنوی نظير پيامبری فوق زع. روش پيامبر است

را فقيه ترين و عالمترين فرد به قرآن می دانستند و به   مردم و ھم سه خليفه قبل از امام بود و بدين لحاظ اوۀھمپذيرش 

وصايت به معنای نص و خالفت نيست به معنای امور ديگری است که در "  ابن ابی الحديد آن اذعان داشتند و به قول

آن حضرت  ۀو امروز نيز نھج البالغ. ی است و اين حرف حق)۵("ّصورت تأمل و تدبر، اشرف و اجل از خالفت است

که خودش در   ھمچنان قرآن در عمل و روش و منش آن حضرت است، برای مردم امام و راھنما است،ۀکه بيان کنند

  .طول حياتش در استمرارپيام رسالت امام و راھنمای مردم بود

 قانون اساسی چنين ۀ پيشنھاد نامزدی زعامت و سرپرستی حکومت شورائی باز که پيامبر با رھنمود قرآن به مثاب- ب

زادی، عدالت و داشتن حق آکار بسته که ه کردن دستورات قرآن ب روشی که پيامبر خود در پياده ۀحکومتی و بر پاي

دست خود مردم در آن ملحوظ بود، و مردم در دوران کوتاه پيامبر چنين حکومتی را تجربه ه بمردم، اختيار سرنوشت 

 و استمرار و نھادينه کردن  شايسته ترين شخصيت را برای ادارهحال خداوند پيامبر را موظف کرد که. ، بودکرده بودند

 ۀکار نبستن توصيه به مردم معرفی کند تا حد اقل در صورت بآن را بنيان گذاری کرده بود، بر چنين  دولتی که  پيام

پيامبر وقتی گرفتارحکومتھای قدرت طلب و زور مدار شدند، دست آويز و حجتی برای مردم باقی نمانده باشد که 

ھا راجع می شد، آن ھا را رھا و  آن ۀ روزانۀخداوند و پيامبرش در اين امر به اين مھمی که به نوع زندگی و ادار

، خواھد رساند و پيمبر »اسفل سافلين«که به کار نبستن اوامر و نواھی قرآن، انسان را به  ھمچنان. راھنمائی نکرده اند

  . » ّو ما نرسل المرسلين اال مبشرين و منذرين«  موظف بود که به مردم برساند که

، يعنی برتری و شايستگی »اولی«پيامبر در غدير خم آمده، به معنای که در کالم » مولی «ۀخيلی روشن است که کلم

ی ھم در غدير خم از اين کلمه ھمين است، چرا که موضوع زعامت و خالفت و يا رھبری سياسی بر مفھم عمو. است

َو  «: د و مشورت قرار داده است  وقتی می گويا شورۀِاز آن مردم است وخداوند ھم آن را بر عھد» امر «، اينمردم

َأمرھم شور ْ ُْ ُ ْنھم َي بیَ ِو شاورھم فى األمر «، يا »ُ ْ َْ ُ ْ ِ ْ األمر منكمیُأول «: ويژه وقتی می فرمايده ب»  امر«و » َ ِْ ِ ، منظور اين » َ

است که در انتخاب رھبر و يا رئيس کشور ھمه بايد در مشورت و اتخاذ تصميم شرکت کنند چون امر متعلق به مردم 

مبر علی را به رھبری سياسی نصب کند، ھم حق مشورت و انتخاب را که دستور قرآنی است، نقض حال اگر پيا. است

 می تعيينکرده و ھم  سنت شاھنشاھی را پايه گزاری کرده که ھر پادشاه و يا حاکمی، پادشاه و ياحاکم  بعد از خود را 

نامزد اصلح ه مانند ديگران حق دارد که  اما پيامبر ب. ن و ضد ھدف رسالت و امامت استآو چنين عملی ضد قر. کند
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 از محدودۀ اختيارات رسالت  فراتر ی ونه پا به مردم معرفی کند، و اين نه تجاوز به حقوق ديگران مورد نظر خود را 

  .    استگذاشتن

د رياست پيامبر در ابالغ اين رسالت خود، درست شبيه به کنوانسيونھای حزبی که برای انتخاب رھبر حزب و يا نامز 

.  ھمين و نه بيشتر. جمھوری جمع می شوند و فردی را نامزد می کنند، پيامبر ھم ھمه را جمع کرد و علی را نامزد کرد

عنوان کسی که بھتر از ھمه شايسته ترين و آگاه ترين شخص را به قرآن و سنتش و ه رسول خدا، نظر خودش را ب

ائی و ارشاد، نامزد بعد از خود را به مردم اسد، به عنوان راھنمحکومت شورائی که او پايه ريزی کرده است می شن

 ومرع که  دارند راو اين مردم ھستند که حق تصميم گيری در مورد زعامت و رھبری سياسی خود.  کرده استمعرفی

حق ختيار تصميم و اکه  و حق نداشته  مجاز نبوده  بر مبنای قرآن،پيامبر که  اما نظر به اين.را انتخاب بکنند و يا زيد را

 کسانی که حضور داشتند، بالفاصله به او بيعت ۀکه ھم آزادی انتخاب پس از خود را از مردم سلب کند و با وجودی

پذيرفتند آن را قبول کن و لی برای گرفتن آن با ميل و رغبت  يا علی اگر مردم واليت تو را : تأکيد فرمودبه علی.  کردند

  . شویمبادا به قدرت و زور متوسل

ْ أولیَّالنب: که پيامبر بعضی از شيعيان به حسب اين ِ بالمؤمنیَ ِ ْ ُ ْ ْن من أنفسھم يِ ِ ِ ُِ َ ْ پيامبر از نفس مؤمنين به خود آنھا  "  َ

ويژه بعد از استقرار ديکتاتوری واليت مطلقۀ ه  ب وناميده اندن را دليل بر رھبری سياسی پيامبر ، آ)۶("نزديکتر است

النبی اولی «ً دچار اشتباه فاحش شده اند زيرا اوال اگر -  برای ديکتاتوری دينی ئیساختن مبنا و به منظور – فقيه

 آيات بينات ، ازترا دليل بر واليت به معنای زعامت و رھبری سياسی بگيريم، با بيش از صد آي» بالمؤمنين من انفسھم

َما عل «:قرآن کريم و از جمله ُ الرسول إال البلغیَ َ َ ْ ِ ِ ٌنما أنت مذكرِ إ«،  »َّ َ ُ َ َ َلست عل«، و  »َّ َ ُھم بمصيَّ ِ ٍطريِ ما انت عليھم «، و » ِ

َو ما جعلنك عل« ، و »ّبجبار َ َ ْ َ َ َ ِھم حفيَ َ ْ َظاو ما أنت عليِ َ َ َ َ ِھم بوكيً َ ِ ْ َلست عل« ، و»  ٍليِ َ ِكم بوكيَّ َ ِ َما أنت عل؛   ٍليُ َ َ َھم بوكيَ ِ  در )٧(.» ٍليِ

ْ أولیَّ النب«ح است که ًتضاد قرار می گيرد و ثانيا پر واض ِ بالمؤمنیَ ِ ْ ُ ْ ْن من أنفسھميِ ِ ِ ُِ َ ْ الوالی اولی بالمؤمنين «  معادل با»   َ

ال اين است که پيامبر ؤپس س. که ھيچ والی از خود مردم به آن ھا نمی تواند نزديکتر باشد برای اين. نيست»  من انفسھم

 است که پيامبر در نشان دادن راه ھدايت از ضاللت، از در چه چيزی از نفس مردم به خودشان نزديکتر است؟ روشن

نفس خودشان به آنھا، نزديکتر است درست به مانند والدين که بر فرزندان در ارشاد و راھنمائی به خود آن ھا نزديکتر 

 دن راه پيامبر نيز که پدر امت اسالمی است در نشان دا. ھستند اما اين نزديکی به معنای حاکميت بر فرزندان نيست

است، » النبی اولی بالمؤمنين من انفسھم«ھدايت از ضاللت، از نفس خودشان به آنھا، نزديکتر است و نه چون پيامبر 

  . پس، بر مردم واليت به معنای زعامت و رھبری سياسی دارد

نتش را برای بعد از  طبيعی است که ازپيامبر انتظار می رفت که داناترين، عالمترين و شايسته ترين فرد، به قرآن و س

حال اگر اين مردم آن فرد را که پيامبر نامزد جانشينی بعد از خود خود .  خودش مشخص و او را به مردم معرفی بکند

 امور زندگی خود برگزيدند، اين حق آن مردم است که چنين ۀقرار داده، با مشورت و رأی خود، او را به سرپرستی ادار

 امور خود برگزينند و اگر به ھر دليلی از اين فرد شايسته ۀ  پيشنھاد کرده به رياست ادارفرد شايسته ای را که پيامبر

چشم پوشی کردند، او ھمچنان وصی و جانشين پيامبر در اموری که از جانب خداوند به پيامبر محول شده است می 

). ٨(خم دانسته اندخدا در غديری برای جانشينی رسول معرفی عل را تعلمای اھل سنت شأن نزول آيزبسياری ا .باشد

 سال نبوتش و به مناسبتھای مختلف، برای اھل خرد به شرحی که در قست بعد خواھيد خواند، ٢٣گرچه پيامبر در طول 

بھتر از ... او که از حسادتھا، قدرت طلبی ھا، کينه ھای جاھليت، نفاقھا و.  فرموده بودندتعيينوصی خود را بعد از خود 

ھمه مشخص کردن وصی و جانشين بعد از خود  و در حضور و از طرف ديگر در آخرين لحظات عمرھمه مطلع بود،

را، الزم می دانست اما از آن ترس داشت که در صورت معرفی چه حوادثی اتفاق خواھد افتاد و سرنوشت امت نو بنياد 
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ُھا الرسول بلغ ما أنَيأي « تبا نازل شدن آي. داسالمی چه خواھد ش َ ْ ِّ َ َُ َزل إلَّ ِ َ ، خداوند به پيامبر قوت قلب داد و به »...كيِ

ترسش پايان بخشيد و پايان رسالت و کمال آن را موکول به انجام اين امر الھی نمود و  او ھم  به به بھترين وجھی آن را 

  .  به انجام رساند

ا وصی و جانشين بعد از خود  علی  ر، آن در قرآن مشخص شده بود و ثغور پيامبر به منظور تداوم رسالتش که حدود

ِوم أكملت لكم ديْال «  تبعد از ابالغ اين رسالت آي. قرار داد ْ ُ َ ْ َ َْ َ ْنكميْ ُ  نازل شد وخداوند با اين عمل در آخرين لحظات )٩( »..َ

دم عمر و با بشارت دادن به پيامبر و او را شاد و خرسند ساختن، گواھی داد که پيامبرش رسالتش را تمام و کمال به مر

ِوم أكملت لكم ديْال  تسيوطی در االتقان فی علوم القرآن، می نويسد، آي.  رسانده است ْ ُ َ ْ َ َْ َ ْنكميْ ُ در صحيح از عمر روايت ..." َ

شده است که در شامگاه روز عرفه جمعۀ حجة الوداع نازل شد، اين خبر طرق بسياری دارد ولی ابن مردويه از ابو 

 در روز غدير خم نازل گشت، مثل ھمين روايت از ابوھريره نقل کرده که در تن آيسعيد خدری روايت کرده است که اي

وھيچ يک . روز ھيجدھم ماه ذی الحجه ھنگام باز گشت از حجة الوداع بوده است) يعنی روز غدير(و آن : آن آمده است

ھيچ يک از اين دو روايت "که  ھيچ سند و دليلی  به اين گفته ۀسيوطی بدون ارائ )١٠(. " اين دو روايت صحيح نيستاز

بسياری از علمای که گفته شد،  ھمچنان.  کرده است و از خود نپرسيده است که چرا صحيح نيستءاکتفا. " صحيح نيست

      )١١(.جانشينی بعد از خود ذکرکرده اندرا پس از معرفی علی برای " غدير خم" در تاھل سنت نزول اين آي

ی که رياست و شيخوخيت قبيله از پدر به فرزند می رسيد و ئ قبيله ۀ آن زمان روش ادارنظر به اين که مردم مدينه در

دست ه بر حيات پيامبر بنياد گرفته بود، اما اين روش با کشور وسيع و پھناوری که د. روش ارثی بود می شناختند

 -ه شده بود ب آن روز شناخت عرۀ که آن ھم در جامع-   بيعت ۀپيامبر متروک شد و در عوض پيامبر روش شناخته شد

شوری که محتوای تازه ای بدان بخشيده بود، جانشين کرد و مردم نيز که کارآمدی  آن را  در عمل را با افزودن سيستم 

بنابر اين و با توجه به .  در آ مده بود، نوع ديگری از حکومت برايشان متصور نبودءدر حيات پيامبر ديده  و به اجرا

 امور مردم، انتخاب زعيم و رھبر سياسی از طريق ۀ سياسی برای ادارۀم آن زمان تنھا نظام شناخته شدکه برای مرد اين

 کشور ۀًبيعت و شوری را می شناختند و آن را تجربه کرده بودند و طبعا پيامبر ھم نمی توانست نسبت به سرنوشت آيند

و ھم تأکيد بر . ا از طرف خود به مردم معرفی می کندپيامبر ھم به امر خداوند نامزدی علی ر. و مردم بی تفاوت باشد

  . که بارھا و در مواقع مختلف بيان کرده بود که چه کسی  در امر رسالت ادامه دھندۀ  راه و روش اوست اين

اميری و رھبری سياسی در داستان غدير شايسته ترين فرد برای در حقيقت با توجه به روش پيامبر و قرآن،  پيامبر 

کشور و روش حکومتی که او پايه گزاری کرده است را نامزد و يا کانديدا می کند و چون امر انتخاب حق مردم  ۀادار

سته يکه  حتی خود امام ھم خود را شا طرفه اين.  است، پيامبر حق ندارد مردم را به انتخاب او به خالفت مجبور سازد

خالفت را پيمان قطعی برای خود نمی داند که آن را منحصر ترين و عالمترين فرد برای اميری معرفی می کند ولی حق 

 می ءًاشت حتما آن را اجرااگر رسول خدا پيمانی به عھدۀ ما می گذ:" حتی امام فرموده است. به خود کرده باشد

ی در امر خالفت انديشيدم پس دريافتم پيروی من از پيامبر بيش از بيعت: "  امام به صراحت می فرمايد)١٢(."کرديم

 پيامبر به او سفارش کرده بود که اگر )١٣(." من استۀاست که با اين قوم کرده ام و عھد و پيمانی که از پيامبر بر ذم

پيامبر گرامی با من پيمانی بست و . رھبری او را نپذيرفتند، برای جلوگيری از انشقاق سکوت کند و به مبارزه برنخيزد

امعه از آن تست، چرا که تو شايسته ترين انسانھائی؛ با اين وصف اگر زمامداری و مديريت ج! علی جان: " فرمود

مردم بدون کشمکش و با شور و شوق، آن را به تو سپردند، برای ادارۀ جامعه به پا خيز اما اگر چنين نبود آنان را به 

      )١۵(.ست آيت هللا منتظری ھم عين مطلب فوق را به نقل از ابن طاووس آورده ا)١۴(."حال خود رھا ساز
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که امر  اما نظر به اين. ًبيان فوق کامال آشکار است که به زعم پيامبر علی شايسته ترين انسان برای اين امر است

در اين صورت اگر پيامبر علی را به .  امور زندگی به شخصی از مردم از حقوق  مردم استۀحکومت و سپردن ادار

ه خداوند فرموده بود نقض کرده و حکومت موروثی را بنياد می خالفت نصب می کرد، حق انتخاب و مشورت را ک

اين اگر مردم رھبری او را نپذيرفتند، بايد  آنھا را به : اين است که به علی فرمود. نھاد و چنين امر از پيامبر محال است

عامت سياسی بعد از خود اگر پيامبر علی را به ز .حال خود واگذار کند ومبادا بخواھد با زور و قدرت آن را بدست آورد

منصوب نموده بود، ديگر چه نيازی بود، که به علی سفارش کند که  اگرمردم به دلخواه و با شور و شوق، آن را به تو 

  .سپردند،آن را بپذير و اال از آن چشم پوشی کن

به ) ع(آن حضرت " :  دوم در شرح نھج البالغه جلد اول در مورد وصيت چنين آورده استۀد ذيل خطبيابن ابى الحد

امر خالفت اولی و سزاوارتر بود؛ نه به خاطر نص، بلکه به خاطر افضليت آن حضرت، چه که او افضل آدميان بعد از 

ت و وارثت ي وی بازتأکيد می کند که وص)١۶("است و او از جميع مسلمان به خالفت  سزاوارتر و محقتر) ص(رسول

ه السالم وصى و يترديدی نيست كه على عل" ت براى ما يما در مورد وص ا. است) ص (ت محمد يدر خاندان و اھل ب

ن  مورد كسانى كه از نزد ما منسوب به عناد ھستند با ما مخالفت  ي،  و اگر چه  در ا... است )  ص (جانشين رسول خدا 

 كه اگر بررسى و استولی به معنای امور ديگری  نيم،كرا به معنای نص و خالفت معنا نمى ت  يو وص. می ورزند 

حرف ابن ابی الحديد صائب است و اين ھمان  )١٧(." است) از خالفت(ف تر و اجل يار شريروشن شود از خالفت بس

منصب امامت از جانب خداوند است که وابسته به انتخاب و رأی مردم نيست و نه در دست داشتن رھبری و زعامت 

که  عت کردند، بی آنيمردم  با رغبت و اختياربا من ب«زد می کند، که امام علی در نامه به معاويه به وی گوش. سياسی

است که ع عبارات در نھج البالغه فراوان  از اين نو)١٨(».کراھت در کار باشد و يا کسی آن ھا را مجبور کرده باشد

علی امبر در غدير خم اقعيت است که پيامام علی می فرمايد من منتخب شما مردم ھستم و اين موارد متعدد نشانگر اين و

آن چه پيامبر در غدير خم به عنوان زعامت سياسی و .  نکرده استتعيينسياسی  خودش را به عنوان خليفه و جانشين 

امام سفارش کرده بيش از نامزدی امام به عنوان عالمترين، عادلترين و شايسته ترين کس به  حکومت شورائی باز نبوده 

  .است

 دادامه دار

  

  :مراجعات

 فصل  ھشتم

  .۶٧ ت مائده، آيۀ  قرآن سور-١

، ۴ به نقل از مسند احمدبن حنبل، ج ٢٢۴ھدايت شدم دکتر محمد تيجانی سماوی ، ترجمه مھری ،  ص ... آنگاه -٢

، ص ٢؛ الرياض النظره طبری، ج٢٩؛ تذکرة الخواص ابن جوزی، ص ١٢؛ سر العالمی امام غزالی، ص ٢٨١ص

، تفسير ۵٠، ص٢؛ تاريخ ابن عساکر، ج٢١٢، ص۵ النھايه ابن کثير، ج؛ البدايه و٣٩٧، ص۶، کنز العمال، ج١۶٩

  ؛١١٢، ص١، الحاوی لفتاوی سيوطی، ج۶٣، ص٣رازی، ج

 و ١١۴١، ص ١٣٧۴، تاريخ کامل ، ابن اثير، ترجه ج سوم، چاپ دوم ١٢٣۴ تاريخ طبری، ج  چھارم، ص ۀ ترجم-٣

  . ١٠٠١، ج دوم ، ص   نین اسحق بن محمد ھمدايع الديف ری ، ترجمه و اشایره النبيرت رسول هللا، مشھور به سيس

  . ٢١۴ ت شعرا، آيۀ  قرآن، سور-۴

  .١٧۴، ص١٣٨٨ غالمرضا اليقی، جلد اول، چاپ اول ۀترجم  شرح نھج البالغه ابن ابی الحديد،-۵
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  .۶  ت احزاب، آيۀ قرآن، سور-۶

  . و آيات متعدد ديگر۴١/وزمر۶۶/ام، انع١٠٧/؛ انعام١٠٠/؛ ق٢٢و٢١/؛غاشيه١٨/عنکبوت : قرآن به ترتيب-٧ 

  : اسامی برخی از آنھا به شرح زير است-٨

، ١٢؛ امام ابو اسحق ثعلبی در تفسير کبير؛ فخر رازی در تفسير کبير، ج١۵٠ص » اسباب النزول«امام واحدی در

الفصول « در ؛ ابن صباغ مالکی»القرآن« ؛ عبد الوھاب بخاری در تفسير»کتاب الواليه«؛ ابن جريد طبری در۵٠ص

  .و بسياری ديگر» نزول القرآن«؛ حافظ ابو نعيم در ٢۵ص » المھمة

  .٣  ت  مائده، آيۀ قرآن، سور-٩

  .٧٧، ص١٣۶٣، جلد اول ،...االتقان فی علوم القرآن، تأليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطی، ترجمه -١٠

؛ابن عساکر در ١٩ص»  مناقب علی بن ابيطالب«ابن مغازلی شافعی در:  که تعدادی از آنھا به قرار زير است-١١

؛ ٢١٣، ص٣؛ابن کثير در تفسيرش، ج٩٢، ص٨ج» بغداد«؛ خطيب بغدادی در تاريخ ٧۵، ص ٢تاريخ دمشق، ج

  . و بسياری ديگر١۵٧، ص ١ج» شواھد التنزيل«؛ حسکانی حنفی در ۵۵، ص۶ج» روح المعانی«آلوسی در 

  .١۶٠،ص۵بد المقصود، ترجمه محمد مھدی جعفری، جفتاح عل امام علی بن ابيطالب، عبد ا- ١٢

  .١٨١، ص ٣٧خطبه   نھج البالغه، ترجمه مبشری،-١٣

؛ ١٢٠، نشر نسيم انتظار، ص ١٣٨۴چاپ   محمد تقی خلجی،-  انديشه آزادی در نھج البالغه، علی کرمی فريدنی -١۴

  .٣٠ص/٢باب/به نقل ازمستدرک نھج البالغه

ای پسر ابی طالب، واليت بر امت من از آن توست، اگر با رضا : لبی را بيان نمود، فرمودپيامبر خدا به من مط " -١۵

خالفت تو اجماع نمودند، واليت آنان را به عھده بگير، و بر و رغبت، تو را به واليت خويش بر گزيدند و با رضايت 

نی فقھی حکومت اسالمی، آيت هللا منتظری، مبا." اگر بر خالفت تو اختالف کردند، آنان را به آنچه در آن ھستند واگذار

عھد ) ص(؛ و قد کان رسول هللا١٨٠/؛ به نقل از کشف المحجة ابن طاووس٢٩٧ص  ترجمه محمود صلواتی، ج دوم،

يابن ابی طالب لک والء امتی، فان ولوک فی عافية و اجمعوا عليک بالرضا فقم بامرھم، و ان اختلفوا : الی عھدا فقال

  . ھم فيهعليک فدعھم و ما

  .١٧۴، ص١٣٨٨ترجمه غالمرضا اليقی، جلد اول، چاپ اول   شرح نھج البالغه ابن ابی الحديد،-١۶

  . ھمان سند-١٧

َو بايعنی الناس غير مستکرھين و ال مجبرين بل طائين مخيرين«  نھج البالغه، نامه يکم،-١٨ َّ ُ َ َ «  

  


