
 مهدی امام انصار انتشارات
 

 
 

 

 در میزان اشور
 بیانی خمتصر و نقدی بر نظریۀ

 شورا در حکومت اسالمی
 

 

 تألیف

 عبدالعالی منصوری شیخ

 

 مترجم

  ی مهد امام انصار انتشارات مترجمان گروه



 

 

 
 

  مبارک دعوت خصوص در بیشرت اطالعات کسب جهت

 .منایید مراجعه زیر تارمناهای به ن امحداحلس سید
 

www.almahdyoon.co/ir 

www.almahdyoon.co 

 

 کتاب نام

 نویسنده

 مترجم

 انتشار نوبت

 انتشار تاریخ

 کتاب کد

 ترجمه ویرایش

 شورا در میزان

 شیخ عبدالعالی منصوری

 ی مهد امام انصار انتشارات مترجمان گروه

 اول

6931 

6/6211 

 اول

 
 

http://www.almahdyoon.co/ir
http://www.almahdyoon.co/ir
http://www.almahdyoon.co/
http://www.almahdyoon.co/


 

 

 

 
 

 
 





 فهرست

 51 ............................ خود از بعد شخص بر فهیخل تیوص

 51 ..................................... غلبه و قهر

 51 .......................................... شورا یۀنظر
 22 ....................................... ست؟یچ شورا

 22 ......................................... شورا  ۀنیشیپ
 22 .................................. هندیم انیبن را شورا عمر
 15 ......................................... شورا؟ چرا
  .............. 06طالب یاب بن یعل زدن کنار یبرا شورا گذاردن انیبن

 01 ........................... است؟ کجا شورا لیدال خاستگاه
 06 ...................................... شورا یۀنظر لیدال
 11 ........................................... :اول ۀشبه
 10 .......................................... :دوم   ۀشبه
 552 ......................................... :سوم ۀشبه
 522 ........................................ :پنجم  ۀشبه





 تقدیم

 .برخاستندبه ستیز  ابا شورهر زمان  که در یبه کسان
 ندمنوددرخواست خداوند را  یتکه حاکم یبه کسان

 خداوند سبحان یبه خلفا
بر خادم خود تفضل فرموده  خواهمیاز مشا مو چشمامن  ۀمشا سرم یخاک پا

پذیرا باشید.و 





 حیممحن الر  بسم اهلل الر  
 فَالَ وَرَبِّكَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ الَ یَجِدُواْ فِی

 که پروردگارت به سوگند نه،) (6)؛تَسْلِیمًا یْتَ وَیُسَلِّمُواْأَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَ

 دهند و قرار داور را تو ستهاآن میان که نزاعی در آنكه مگر نیاورند، ایمان ناآن

به طور  نبینند و شنودیواحساس ناخ ای در خود هیچداده تو که حكمی سپس از

 .(گردند آن کامل تسلیم
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 گفتارپیش
که ما را  ؛ همواست یانجهانخداوند آن پروردگار  از آنِو ستایش تنها سپاس 

 محمد ـبا سرور خلق ـ مانبه دلیل لیاقت داشتننه و خود  سوی از یتبا فضل و منّ

  خلق برترین سالم و صلوات بر  و مهربان است او دلسوز و زیرا،فرمود؛ آشنا ـ

 ! نییائمه و مهد ،طیب و طاهرشل آو   محمد

 ۀمدرس یروانکه پاست شور ۀینظر ،که در اسالم وارد شدهمواردی جمله  از

 آن خالفت گذشتگانطریق از تا اند شعار خود قرار داده و م کردهلَرا عَ  آن خلفا

 .توجیه نمایندرا  خود

مختصر و طور  بههرچند  ـ بر آن شدم تا به جهت روشنگری ،رو ینا از

 است روپیش ۀچکتاب ،نتیجه آن بپردازم.و نقد  یلدال و یشور ۀیبه نظر ـخالصه

 گردد:تقدیم می ،که در سه فصل

 .اشور ۀنظری :اول فصل

 .اشوردالیل  دوم: فصل

 .هاپاسخ شبهات و فصل سوم:

بزرگوار قرار  ۀخوانندای برای بهرهکتاب  ینادر  خواهمیمتعال م خداوند از

 !دهد





 حیممحن الر  بسم اهلل الر  

  ماتمقد  
به  شارشاد امت و سوق دادن یآنچه را در توان داشت براهر  خدا پیامبر

به رفیق   پیامبر ینكهپس از ا .برد ربه کا ،بود شوآخرت یادن آنچه به صالح

جانشین و   یتبنسبت به اهل مردم  هایدلکه در  هاییینهک ،اعلی پیوست

 ۀو جامبرآورد سر  ،بود  طالببن ابیعلییعنی  ؛ت آن حضر یشرع

که ماجرایی  ؛نمودند تن خویش بر ف تاریخیمعرو ۀیقضآن خالفت را در 

آن و سرپوش گذاشتن بر هایی که برای تحریف به رغم تمام تالشمغرضان 

آن را  ،اندهنتوانست ،نماینده و مینمود -چه در گذشته و چه در حال-واقعه 

 .بدارندپوشیده 

؛ اما بیشتر شده بودپیروی  امامِ  و الهیپیشوای  وجانشین   اکرم پیامبر

خویش اعقاب  هب وشدند مرتد  ت مسلمانان پس از وفات آن حضر

مَا مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ  وَ:بازگشتند

 للُ شَیْاًا وَسَیَجْزِی اللَ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ ا ابِكُمْأَعْقَعَلَى 

 او از پیش که ای استفرستاده محمد  که نیست این جز) (6)؛الشَّاکِرِینَ 

 خود پیشین آیین به شود شما کشته یا او بمیرد اگر آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر

 خدا به زیانی هیچ به آیین پیشینِ خود بازگردد که کس گردید؟ هربازمی

و واضح  یمتعال و (.داد خواهد پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد

بعد از و جانشین  یفهآن حضرت در مورد خل یحصر یایو وصاصریح پیامبر 
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 گفتند.را ترك  شخود

طرح با در اسالم ومت حك یایزوا یانبه ب خواهیمیم ،مجال مختصر ینما در ا

 ۀخوانند یتا برا کنیمبحث و بررسی ، شدهگذاری بدعت یشورا ۀینظر یانو ب

باطل لباس حق فریبنده آشكار گردد؛ حتی اگر این و باطل خالص  حقِّ منصف،

 بر تن کرده باشد!

که  یاروزنهطریق بلكه به آن از  ؛امت غافل نبود این ۀینداز آ ر پیامب

 ت آن حضر و نگریستیم ،نمودیمطلع م یبغ یقاز طراو را خداوند متعال 

 یامامهمان  یزانماین  ؛یندتا به آن مراجعه نماداد امت خود قرار  یبرا یزانیم

امت پس از اما این ؛ فرموده بود تأکیداو نص و بسیاری موارد بر است که در 

ها چند دستگیاختالفات و  ینو ادچار شدند خود به اختالف و تفرقه   یامبرپ

همانگونه ـشود  فرقه منحصر یكتنها به  یهمچنان ادامه دارد تا نجات و رستگار

پس از  امتِچند دستگی  افتراق و ۀخود دربار یثدر حد ت آن حضر که

در  یبزرگ تالفاخ هامروزکه ما شاهد هستیم  وـ ندفرمود یانرابمطلب  ینخود ا

 .وجود داردو امام  یفهخل ،حاکمبرگزیدن  و روش راه یانب

 گویندیمسنت دارند و اهل  تأکید ر یامبپسوی از  یینو تع نصّبر  شیعیان

و آنان هر که است را به مسلمانان سپرده و جانشینی خالفت موضوع   یامبرپ

از است که  یزیچ ینو ا گزینندیمو امام بر یفهرا بخواهند به عنوان حاکم و خل

 .شودیخوانده م «اشور» هاآننظر 
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 اشور

 بر شخص بعد از خود یفهخل یتوص

 غلبه و قهر

از سرِ اضطرار بلكه  ؛دندار یاسالم یعتدر شرای ریشهاصل و شیوه هیچ  ینا

به خالفت  اشور ۀیلوسه : ابوبكر بگویندیماهل سنت  ،رو یناز ا است.شدهیلتحم

یعنی ـ یدخالفت رسه دوم بروش  یلۀوسه و عمر ب ـاولیعنی روش ـشد  یدهبرگز

دست سوم به خالفت روش  وراه طریق از  یهو معاو ـبر او یفهخل یتو وصتصریح 

 .یافت

نه در قرآن و نه ـوجود ندارد  یعتگانه در شرسههای روش یناز ا یاثر هیچ

متن صادره و  یاله یوح یچدر هگانه های سههیچ کدام از این روشو  ـتدر سنّ

ا كه رسول خدینبا علم به ا؛ است وارد نشده انیامبرپهیچ یك از شده از سوی 

  تبیین مسلمانان  یرا برا یزبه ملكوت اعال همه چپیوستن از وفات و پیش

کردند: قرائت می اراین سخن حق تعالی  مسلمانان کهدرحالیفرموده بودند 

 ْالْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمپس  (.برای شما کامل کردم را شما دین امروز) (6)؛

 است.گانه کامل بوده سههای روش یناز اختراع اپیش  یند

 ؟ اندسر بر آوردهاز کجا ها روش ینا
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 یدانآنچه در م یهتوج ئه وتبر یگانه براسههای روش یناخاستگاه  ،درواقع

 یچو ه باشدیم ،استبر مسلمانان گذشته   خداکه پس از رحلت رسول  یختار

 منافع و وها و هواهای نفسانی خواستبلكه صاحبان  ؛به اسالم ندارند یارتباط

 هاآن ،اندخود را فروخته یند گفته و یكکه دعوت شاهان را لب یگمراه یعلما

شاهان را که و آنچه  پادشاهان شده یپورکه شگمراهی  یعلمااند؛ خلق کردهرا 

همان آورند. اینان زبان میبه  اندودهنمیفرض م هاآنبر  هادوراندر تمامی 

 اند وگرفته یآن را به باز یهاارزش وهستند که دین را تحریف  یدربار یعلما

 خود را متوجه رسول خدا یاتهامات واهتا  دناهاجازه داددیگران  و ینبه مستشرق

 آن حضرت و یندنما  که هرگز کنند از حكمت متهم  بودن به دور را

را   محمدحضرت  ،یامبرانخاتم پ گذار اسالم ویهو رهبر اول و پا چنین نیست

 .یرندبه باد انتقاد بگ

 یبرا یمحمد امتش را بدون نظام و دستورالعمل» :گویدیم «یلزو» مستشرق

و ترك نمود  ،ظاهر شودعمومی  یأرتاثیر که در آن استوار حكومت  یلتشك

 (6).«قرار نداد هاآن یبرانیز  ینظام دموکراسبرای محقق شدن  یعملچهارچوبی 

 و ـخالفتـ امر ینکه ترك ا یراستب» :گویدیم «یناحمد ام»همچنین 

 مسالۀمدت در  ینمسلمانان در طول اتا شد  باعث هر کس یگذاشتن آن براباز

هنگام وفات »: گویدیم «یفوز یمابراه» یزن و (1)«دچار شوندخالفت به اختالف 

حكومت وضع ساختار  یانجهت ب یعتیقانون و شر یچدولت ه ینا یبرا ر یامبپ
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 (6).«نشده است

بر ، بلكه نمایندنمیاعتماد  یمحكم ییو روا یقرآن یلدل یچبر ه ینهزم یندر ا 

 است که پس یخالفت ۀتبرئ یبرا هایناتمام  ونمایند میاستدالل متناقض  یامور

که را آنچه  خواهندیممختلف دالیل آنان با  .پذیرفتصورت   یامبراز پ

پس از آن حضرت به انجام  ؛اندمیدهنا  رسول خدا ۀکه خود را صحابکسانی 

 ،اول ۀیفخالفت به عنوان خل یبر کرس چگونه هاآن ینكهو ا یندتبرئه نما ،رساندند

انصاف نگاه  ۀبا دیدو دالیل به طور موضوعی به  هاآن .زدند یهدوم و سوم تك

برای شرعی ی اوسیلهو به دنبال  ندشده آمد یینتع یشاز پحكم  بلكه با ؛نكردند

 .اندحكم بوده اینکردن توجیه و مبرا

 یامبرخالفت ابوبكر پس از پتر بودن شایستهشده  یینتع یشحكم از پاین 

، مهادر ادو   طالببن ابیعلیعمر و پس از او عثمان و سپس سپس  ،است

 دادند.قرار بودن اینان را نیز به همین ترتیب برتر

 به ـباشندیم ابه شورمعتقد که ـسنت سخن اهل  یانبه ب ،تحقیق یندر ا

گرامی  ۀخوانند یبراحقیقت  پرداخت تا یمخواهصورتی مختصر و خالصه 

 .سپرد یمخواه اوخودِ را به  یو قضاوت و داورآشكار گردد 

                                                                                                      
 منبع پیشین. -6





 اول فصل

 اشور ۀینظر

 و اشوراز طریق  یفهخلجانشین و  یینتع» یبه زبان امروز یهنظر ینا ۀخالص

دو  یدبا ،یهنظر یندر ا یقتحق یحو توض یانب یبرا است. «یانتخابات و دموکراس

 :یمنظر داشته باش مدرا  هاآنو بشناسیم مهم را مورد 

باب  یندر ا. یشخص و یل اجتماعیمسا یلخاص از قب یایدر قضا اشور :اول

این کار با  ،واقعدر زیرا؛ نمایدیم یقو تشو تأکیداین عمل که شرع بر  بینیمیم

 یگرانبا دکسی که . شودیمبرداری بهره هاآنو از ضمیمه  یگراند یهاتجربه

 .شده است ریكش هاآن لعق مشورت کند در

 (6).«نیستتر از مشورت مطمان یاهناپشتو یچه» :فرمایدمی  خدا رسول

 (1).«شودینمهالك که مشورت کند  یکس» :فرمایدمی  یرالمؤمنینام

 (9).«صاحب نظر نیست ،خودرأی» فرمودند: ت حضر آن نیز و

 آزموده مشورت کند به ارشاد وبا افراد کار سی کهک» :فرمایدمی ،همچنین
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 (6).«شودیم یتهدا یدرست

مورد مشورت  یدرا که با یکسخصوصیات   محمد آلتا آنجا که 

 ،ورعدارای  ،یزکارپره ،یمتق یدبااند؛ چنین شخصی فرموده یانب ،یردگقرار

 .دانش باشددارای خبره و  ،عاقل ناصح،

که  یدنكن یچیاز او سرپ و یدعاقل مشورت کن با» فرمودند:  خدا رسول

 (1).«شد یدخواه یمانپش

 یدکه با یکسان ینبهتر» :فرمود که استروایت شده   یرالمؤمنینام از

دانش و صاحبان صاحبان و  یصاحبان امر و نه ،یرندمورد مشورت قرار گ

 (9).«هستنداراده باپشتكار و اص دارای اشخها و تجربه

است با  تیند یمقتضادر آنچه خود  وردر ام» :فرمایدمی  صادق امام

و خواهی رخی ،تجربه ،علم ،عقل :مشورت کن ،پنج خصلت باشد یکه دارا یکس

بر خداوند متعال  عزم بربند و از هر پنج خصلت بهره جوی و را یافتی اگر او .اتقو

آنچه را از امور دنیا که راهی به دین  .بردتوکل کن که این تو را به راه صواب می

برکت  اگر به این ]دستور[ عمل کنی، که در آن تفكّر مكن رها کن و ندارد

هایی از دانش نهفته بهرهدر مشورت  .شیرینی طاعت را خواهی یافت زندگانی و

راه  از این دانش فراگیرد ونیكو دانشی  ،است که از مشورتکسی عاقل  است و

تفكر در چگونگی همانند مرادش جوید. مشورت برای اهلش،  به سوی مقصود و

زیرا  ؛ماندـ مینیازندهر دو از بنده بیکه ـ هاآنفنای  زمین و و هاناآفرینش آسم
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در دریاهای نور  تفكّر خویش را در آن دو قوام بخشد هر اندازه که شخص

با کسی  .افزایدیقین خویش می بر عبرت و هاآن ۀبه واسط رود ومعرفت فرو می

 اگرچه مشهور به خرد وـ مشورت مكن ،شماردرا راست نمی شسخن تو که عقل

از  مشورت کردی ،چون با کسی که قلبت بر صداقتش گواه است و ـورع باشد

زیرا  ؛ـباشد تو مقصود چه مخالف مراد و اگرـ مكنسرپیچی های او هنماییرا

در برابر  نفسسرکشی  جوید وحق دوری میپذیرفتن از  سرکش است و ،نفس

 در و)؛ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ : فرمایدحق تعالی می .روشن استبسیار حق، 

 کارشان و)؛ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ: فرمایدو می(6)(کن مشورت ایشان با کارها

یعنی در آن کار با یكدیگر مشورت و تبادل (1) (؛است یكدیگر با مشورت پایۀ بر

 .«کنندنظر می

 ؛ روایاتی کهاندکردهبیان خود جایگاه را در هر یك که  یاتیروا دیگر و

 و یفهخل ییندر تع ینقش یچکه ه یاجتماع و یامور شخص مشورت در ۀدربار

 .کنندیصحبت م ،امام ندارند حاکم و

ندارد و به  ینقش یچانسان ه ،در این خصوص .یفهخل یادر انتخاب امام  اشور :مدو

 .داده نشده است یفهامام و خل ،انتخاب حاکم یتانسان صالح

 یاآ اینكه؛ حاکمو انتخاب امام  در اشوریعنی  ؛دوم استمورد  ۀدرباربحث ما 

 منصوب کنند یا چنین اختیاری ندارند؟را مردم مجاز هستند خلیفه 
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 یست؟چ اشور

؛ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  این سخن حق تعالیدر مورد »: گویدیم طریحی

قوم  ینبموضوع  ینا :شودیگفته م .(است یكدیگر با مشورت ۀپای بر کارشان و)

تبادل عبارت است از این شور و  ؛یندنمامشورت اگر در آن  :به شور گذاشته شد

کاری  یچکه در ه یمعن ینبه ا ؛گرددشكارتا حق آگو بحث و گفت افكار و

و  بپردازندمشورت به  یگرانبا دآن  رددر مو ینكهمگر ا ؛اقدم نكنندخودسرانه 

 مشورت ایشان با کارها در و)؛ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ  این سخن حق تعالی:

 یعنی ؛با آنان مشورت کنآرامش قلبشان  یجنگ برا در امور یعنی ؛(کن

 .مطلع شو ،نظراتشان را بشنو و از آنچه درون خود دارند

در مشورت و مشاوره  )تبادل نظر(،تشاور »: استآمده  «ینمعالم المدرست»در 

؛ با او مشورت کرد .است یكدیگرمراجعه به با و نظر  یرأ استخراج :عربزبان 

کند و اندرز را سفارش میو نظر او  یبا رأ .او را گرفت یرأنظر و  یعنی،

أَمْرُهُمْ شُورَى  وَ مواجه نشد یو نظر یاگر با رأ :کندیمشورت م دهد،می

قوم به مطلب در میان  ینا. (است یكدیگر با مشورت ۀپای بر کارشان و) ؛بَیْنَهُمْ

 بپردازند. به تبادل نظرآن  ۀدربارشود اگر میگذاشته  اشور

در  ینهمچنـنكرده است  ییریتغ یمقرآن کردر ماده  ینا مشتقاتکاربرد 

در مورد مشورت آمده در دسترس  یعربزبان و آنچه در  ـیفشر یثحد

 ومتو حك یو مشورت در شرع اسالم ادر مورد شوراست و سخن تنها مسلمانان 
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 (6).«است

 بر کارشان و) ؛وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ : گویدیم «یالفضل یالهاد عبد» دکتر

گفته است. از مشاوره  یاسمو لغت یك  اشور .(است یكدیگر با مشورت ۀپای

سكون حرف  و ینحرف ش ۀبه ضمـمشورت  تشاور و ،مشاوره ،اشور شودیم

با گفتاری ۀمذاکر یبه معنـ واو فتح حرف و ینسكون حرف ش باـمشورت  وـ واو

شان این سخنبرگرفته از این  واست نظر  و یرأدریافت  یبرا یكدیگرمراجعه به 

 شیرا از جایعنی عسل  ؛«را امتحان کردم عسل»یعنی  ؛«شرت العسل» :باشدیم

نیز اند آن به مشورت نشسته ۀبارکه در یبر امر .برداشتم و از آن استخراج نمودم

اگر برای « گذاشته شد اقوم به شور ینامر ب ینا» شود:و گفته می شودیاطالق م

 «.آن به مشورت بنشینند

 

 اشور ۀ پیشین

 ۀایدکه  یابیمیدرم یممطالعه کنتأمّل  دقت و مراجعه و آن را با ،یخبه تار اگر

کسی وجود آمد و او ه دوم ب ۀیفپس از عهد خل داریومتحك ۀزمین در اشور

وجود نداشت  ابه نام شور یزیچ ،ابوبكردوران در است که این ایده را بنیان نهاد. 

 دبوسُست و ناپایدار  اییسهبلكه دس ؛به دست نیامد اشور یقاو از طر یبرا یعتو ب

سر بر ابوبكر از دل آن  ،در نهایتو صورت گرفت  ساعدهبنی ۀیفکه در سق

 آورد.

                                                                                                      
 .661ص / 6معالم المدرستین: ج  -6



 شورا در میزان  01 

 ر یامبپگرد مردم از  .ناکسان واگذار شد خالفت و امامت به نااهالن و

را کالم او  کردند،رها را بدون غسل   آن حضرت ۀجناز ،پراکنده شدند

اجماع  خود ۀیفبر سق هاآن .شدامت آغاز میان اختالف و تفرقه گردن ننهادند و 

و درگیری و منازعه  شدنداز مهاجران به آنان ملحق  یکم ۀسپس عدکردند. 

 بكرواببا  یعتبر ب ،نهایتدر انصار باال گرفت ومهاجرین و  ینخالفت ب ۀدربار

به انجام  اشور یقاز طر یعتب ینکه اکند نمیکس ادعا هیچ  .حاصل شداجماع 

و  دشنام یاد،بلكه فقط فروجود نداشت؛  ییشورا یچه ،یفهو در سقرسیده باشد 

دست و پا جان  یرعباده ز بنبود سعد یكکه نزد ییبود تا جاو درگیری  منازعه

 .دهدبخود را از دست 

ساعده در روز وفات رسول خدا ۀ بنیانصار در سقیف»: گویدیم یعقوبی

سربندی بسته  ،خزرجی نشسته بود ۀبن عبادسعد .جمع شدند وسلمالل علیهصلی

. عمر و مهاجرین رسید ،این واقعه به ابوبكر .بود و بالشی برایش گذاشته شده بود

خطاب و بن عمر ،ابوبكر .با شتاب آمدند و مردم را از سعد دور کردند هاآن

از ما  وسلمالل علیهصلی رسول خدا !ای گروه انصار :عبیده آمدند و گفتندابو

 !امیری از ما و امیری از شما :و انصار گفتند ؛او سزاوارتریمجایگاه است و ما به 

گوی بن شماس که سخنبن قیسثابت .امیران از ما و وزیران از شما :ابوبكر گفت

 :ابوبكر گفت .شان را بیان نمودو فضیلتسخن گفت  ،انصار بود برخاست

ولی  ؛هایی که گفتید هستیدفضیلت ۀشما شایست .کنیمفضیلت آنان را انكار نمی

بن خطاب است این عمر .سزاوارترند وسلمالل علیهصلی قریش از شما به محمد

خداوندا! دین را با این شخص بزرگ  :فرمود وسلمالل علیهصلی که رسول خدا

فرمود: امیر وسلم الل علیهصلی بن جراح است که رسول خداو این ابوعبیده بدار!
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ن دو با او مخالفت کردند و آ !واستید بیعت کنیداین امت است. با هر کدام خ

 تو همراه رسول خدا کهدرحالی ؛گیریمما بر تو پیشی نمی ،به خدا سوگند :گفتند

عبیده بر دست ابوبكر زد و ابو .بودیو نفر دوم از آن دو تن  وسلمالل علیهصلی

 .بیعت کردند ،سپس کسانی از قریش که همراهش بودند .عمر دومین نفر بود

 شما اولین کسانی بودید که یاری دادید !ای گروه انصار :عبیده صدا زدسپس ابو

بن عبد الرحمن .شویدکنید و تبدیل میپس اولین کسانی نباشید که تغییر می

ولی در میان  ؛چند فضیلت داریدشما هر !ای گروه انصار :گفتعوف برخاست و 

فضیلت  :بن ارقم برخاست و گفتمنذر .شما همانند ابوبكر و عمر و علی نیست

در میان آنان مردی است که اگر این  .کنیمنمیانكار کسانی را که ذکر کردی 

 .طالبن ابیبعلییعنی  ؛خیزدامر را درخواست کند هیچ کس با او به نزاع برنمی

بود که بیعت کرد و بن سعید از خزرج برجست و او اولین کس از انصار بشیر

بن بیعت کردند تا آنجا که بالش سعد مردم .بن حضیر خزرجیپس از او اسید

 .سعد را بكُشید :عمر گفت .عباده را پرتاب کردند و سعد را زیر پا گذاشتند

  (6).خداوند سعد را بكُشد

اد ترس و جایو با هنگام شب  یعتباین كه بر این استگواه روشنی  این

أوس و میان  هایتوزیینهها و ککشمكشماحَصَل و  صورت گرفتهوحشت 

سعد را  :دهدیکه ندا ماین عمر است  و مانده یانصار باقدل که در بود خزرج 

 !یدبكش

نبود  یفهو اگر سققرار گرفت تصریح و نص در کنار آن هنگام عنوان بیعت از 
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 خاست.به منازعه برنمی  با علیدر خالفت و امامت  یکس

مدعی کس  یچه ومنعقد نشد  یفهدر سقبه هیچ وجه  اشورچیزی به نام اما 

 ینچنهم  یاگر کسو تثبیت شده باشد  اشور یقکه خالفت ابوبكر از طرشود نمی

 اقامه نماید.خود  ۀو برهان بر گفت یلدلتواند نمی ،کند ییادعا

به  یزیآن زمان چو حتی در صورت نگرفت  اشور یقاز طر یزخالفت عمر ن

و تصریح نص  یقاز طرـ خالفت عمرـخالفت ا وجود نداشت. این اسم شور

او که مسلمانان بر ابوبكر اعتراض کردند به دست آمد تا جایی که او  ابوبكر بر

 نیز، یاتروا، آنان گمارده است حكومت بر یرا براتُندخو  و بداخالق یشخص

 .صراحت دارنداین مطلب بر 

خواست عمر را به  ،یدحال ابوبكر به وخامت کشوقتی »: گویدیم عساکرابن

اگر  کهبر ما گمارد را دل خو و سختتند یشخص :گفتند .یندبرگز ینیجانش

خواهی خود چه پروردگار به  (ابوبكر یا) .شودیمهم تر شود بدخلق یفهخل

 یاگفت: آ .اییدهبرگز رتاما هعمر را ب کهدرحالی یبرو آنگاه که نزد اوگفت 

امیر بندگانت را بر آنان  ینبهتر گویمیم ؟ترسانیدیمرا از پروردگارم م

 (6)«.گرداندم

وفات وقتی » :گویدیکه م یامی)بن حارث(  یدزباز  ،خالدواب بنیلاسماع از

و تند خو  یشخص :مردم گفتند .خالفت به دنبال عمر فرستاد یبرا یدابوبكر فرارس

تر بداخالق وخوتر ، تندشود یرما ام قرار داد که اگر بر یفهرا بر ما خلدل خت س

 یآن هنگام که او را مالقات کن گویییخود چه م یخدا بهپس  .شودیمهم 
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ابوبكر گفت: مرا از پروردگارم  ی؟اهیدعمر را بر ما به خالفت برگز کهدرحالی

 (6).«اهلت را بر آنان به امارت گماردم ینبهتر !پروردگارا :گویمیم ؟ترسانیدیم

با این لفظ عمر را که در آن از او  یدر ضمن کالم «منهاج السنه»در  یمیهت ابن

از  یگروه یدابوبكر او را به خالفت برگزدلیل وقتی  ینبه همو »: کندیم یاد

پروردگار به  :که طلحه به ابوبكر گفت یطور ،مردم بر خالفت او اکراه داشتند

خالفت ما به را بر دل سختو شخصی تندخو  کهدرحالی گویییخود چه م

اهلت را بر  ینبهتر :گویمیم ترسانید؟یمپروردگار مرا از  یاگفت: آ ی؟گمارد

 (1).«گماردم هاآن

وفاتش  یقابوبكر صدهنگامی که »: کندیم یتابن سعد در طبقات روا یزن و

ۀ نظرت را دربار :به او گفت .نزد خود خواند بن عوف راالرحمنعبد یدرسفرا

مگر  ؛کنییمنسوال چیزی  ۀعبدالرحمن گفت: از من دربار .عمر به من بگو

)بگو(.  باشد یناگر چن یحت ابوبكر گفت:تری! اینكه خود از من به آن آگاه

شما است که  چهبهتر از آن یلیاو خ ،: به خدا سوگندگفت منالرحعبد

مرا از  :عفان فرستاد و به عثمان گفت بنسپس ابوبكر به دنبال عثمان؛ شناسییم

حتی  :ابوبكر گفت !یتر: شما از ما به او آگاهعثمان گفت .ساز خبراحوال عمر با

 دانستمیم من: به خداوند سوگند عثمان گفت .اباعبدالل ای ،باشد ینچن اگر این

ابوبكر نیست. همانند او  یما کس یانم در ست وا شظاهر بهتر از او که درون

تو را ترك  ینمسوگند اگر او را برنگز به خدا .خدا تو را رحمت کند :گفت
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و  حضیر یدبنساابااالعور و  زید بنیدآنان با سعبر  هابوبكر عالو .نخواهم کرد

او  که دانمی: به خدا سوگند مگفت یدسا .و انصار مشورت کرد ینمهاجردیگر 

خشم او  یو برا شودیخدا خشنود م یرضااست. او برای ما پس از تو  ینِبهتر

 یبهتر است و کس سازدیآنچه در درون دارد از آنچه ظاهر م .ینخشمگ

 ۀاز صحاب ی. برخنیستمسند  یناگرفتن بر عهده یتر از او برایستهو شا یرومندترن

عثمان بر ابوبكر و خلوت آن دو  ن عوف وبلرحمناعبدشدن وارد ریاناز ج یامبرپ

از آنان به او گفت: به  یكی .پس بر ابوبكر وارد شدند ؛با او خبردار شدند

عمر را  کهدرحالی یکه او را مالقات کن یهنگامخواهی گفت چه پروردگارت 

ابوبكر  ؟دانییاو را متندخویی  غلظت وو حال آنكه  یدیبه امارت برگزبر ما 

شود آنكه از امر شما  یدناام ؟ترسانیدیمپروردگارم مرا از  یاآ .یدگفت: مرا بنشان

 هاآناهلت را به خالفت بر  ینبهتر !پروردگارا :گویمیم !فزایدیبر ظلم خود ب

سپس ابوبكر در بستر خود  .ابالغ کن یگرانکه گفتم به د آنچه را برو و .یدمبرگز

بسم الل  .یسگفت: بنوو به او  دعفان را نزد خود خوان بنعثمان ،یددراز کش

لحظات  یندر آخر قحافه یاب بنابوبكرسوی است از  یعهد ینا .یمالرحمن الرح

لحظات جهان آخرت که بر آن  یناول و شودیخود که از آن خارج م یایاز دن

 یقدروغگو تصد حاصل و یقینفاجر  آورد،ایمان میکافر که  ؛شودیوارد م

پس به  .گزینمیرا بر شما به خالفت برمخطاب  من پس از خود عمربنکند. می

و  شخدا و رسول یبرا یزیچ یچمن از ه. یداطاعت کن و دهیدسخن او گوش 

حسن  اینکه عدالت پیشه کرد پس اگر  .منكردشما فروگذار و مو خود ینشد

پس هر داشت آن از  یرغ یست و اگر رفتارا نسبت به اوو دانش من ظن من 

 خواهمیو صالح نم یرجز خخودش خواهد بود.  عهدۀانجام دهد بر  یکس گناه
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به کدامین که ظلم نمودند خواهند دانست  یو کسان دانمینم یباز غ و

امر به سپس  .برکاته و الل رحمۀ و یكمعل والسالمشت. بازگشتگاه بازخواهندگ

 یکه ابوبكر ابتدا یهنگام :از آنان گفتند یبرخ. آن را مهر کردنوشتن آن نمود و 

را در آن  ینام کسو نام عمر را نگفته از هوش رفت  نمودمی کتاب را امال ینا

خطاب را پس از خود به خالفت بر  من عمربن :پس عثمان نوشت ؛ذکر نكرد

آنچه را که  :پس ابوبكر به هوش آمده به عثمان گفتس ؛گزینمیشما برم

 یرابوبكر تكب خواند. یشنام عمر را براکردن عثمان ذکر  .بخوان یمبرا یانوشته

وجود آمده باشد ه در نوشته ب ییریتغ شدنم وشیهموقع ب یدمترس :و گفتگفت 

سوی خداوند از  .شودرا ذکر نكرده باشم که باعث اختالف و فتنه  ینام کس یا

پس هستی. اهل آن تو به خدا سوگند که  !به تو بدهد یرخ یاهل آن جزا اسالم و

بن سعید عمر و اسید کهدرحالیخارج شود  مهر شده ۀبا نوشت داد ربه او دستو

نوشتار  ینکه نامش در ا یبا کس یاآ :عثمان به مردم گفتقرظی همراهش بودند. 

: سعد گفتبن. ایماو را شناخت :گفتند یبرخ .یگفتند: آر ؟کنیدیم یعتباست 

سپس . کردند یعتدادند و با او ب یتکه عمر بود اقرار نموده رضا یندههمه به گو

به او  خواستیآنچه را که مو و در خلوت فراخواند  ییابوبكر عمر را به تنها

كر دستان خود را بلند کرد و ابوب .سپس عمر از نزد او خارج شد .نمود یتوص

 ینبودم و برا یگرید یزامر جز صالحشان خواهان چ ینمن از ا !خداوندا گفت:

کردم که تو به آن از همه  یشانبرا یپس کار ؛یدماز وقوع فتنه ترس هاآن

 یترینو قو ینشانپس بهتر ؛اجتهاد نمودم یشانبرا خودم و نظر یرأاز و  یترآگاه

)وفاتم فرا  من نازل شده بر تو امر. آنان گماردم بر ارشاد را بر ترینشانیصو حر

آنان بندگان تو  .آنان باش بر یفهخل تخودتو خداوندا پس از من است.  (یدهرس
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آنچه به صالح آنان است را  .ستا دستان توبزرگانشان به شراف و اهستند و 

و  یتده که از هدابقرار  ینراشد یاز خلفارا به اتمام برسان و او )عمر(  یشانبرا

 شیرا برا یتشو امور رعنماید  یتپس از او تبع ینو صالحپیامبر رحمت ارشاد 

 (6).«اصالح کن

ـ از بعد از ابوبكرـعثمان  عوف و بنالرحمن که عبدروشن است  ،این متناز 

عثمان به ابوبكر اشاره  الرحمن و چگونه عبدببینید . اندارکان تعیین عمر بوده

 آورد!به نگارش درمی ابوبكر در حق عمر را یتچگونه عثمان وص ونمایند می

 ینا»: گویدیو م داندیم اشور ۀخالفت عمر پس از ابوبكر را به منزل تفتازانی

عمر در  یو عهد ابوبكر برا یتوصاین مدعا بر  یلو دلاست شور ۀمنزلبه  خالفت

 :بریمیم یپِنكته به پنج به این ترتیب  و (1).«باشدمیخالفت 

 

 :اول ۀنکت

بر  یماریدرد و ب یا گویدیم یانذاو هد نگوینمیاز مسلمانان  یك یچهنكه یا 

 یتهنگام که خواست وصآن  ا به رسول خدکه آنگونه  ؛او غلبه کرده است

 ؛است ا رسول خدبرای درد فقط  ۀگفتن و غلب یانذه یاآچنین گفته شد. کند 

 !دهد؟چنین چیزی رخ نمیابوبكر برای  یول

نمود با متهم  گویییانذرا به ه  که رسول خدا یکسبریم از اینجا پی می

 به چه کسی وصیت خواهد نمود آن حضرت را  علم به اینكه رسول خدا

                                                                                                      
 .633ص  /9طبقات کبری: ج  -6

 .171المقاصد: ص شرح  -1
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رسول  ،شدیگفته نمهرگز  ،بودیدر حق عمر م یتوصنماید؛ که اگر متهم می

 !وارد نشداتهامی  ینبه ابوبكر چنطور که همان گویدیم یانذه  خدا

 گوییهذیانرا به   که رسول خدا یگروه و حزب ۀفرماند ،دانیمیمهمچنین 

 یندهگوحتی  ؛استبوده خطاب  عمربن ،نمودمتهم  یماریدرد و بشدن غالبو 

 ینسایرو  یکه بخار یاتیروا یناز اجماع باین مطلب و بوده خطاب  عمربنخودِ 

 واضح و آشكار است. ،اندبیان داشته

 :گرددت تقدیم میااین روایاز  یبرخ

 وسلمالل علیهصلی وقتی بیماری بر پیامبراست: شده  یتعباس روا بنعبدالل از

برایتان نوشتاری بنگارم که پس  تاای برایم بیاورید صحیفه» :فرمود ،شدت گرفت

و ما کتاب خدا را غلبه یافته  بیماری بر پیامبر :عمر گفت .«از آن گمراه نشوید

 ایشان .اختالف کردند و همهمه بسیار شد هاآن .کندمان میداریم که کفایت

درگیری نزد من شایسته از نزد من برخیزید. نزاع و » :فرمود وسلمالل علیهصلی

مصیبت این بود که  ۀمصیبت و هم» :گفتعباس بیرون رفت و میابن «. نیست

 (6).«و نوشتارش مانع ایجاد شد وسلمالل علیهصلی میان رسول خدا

الل صلیا که رسول خد یهنگام» :شده استروایت عباس  ابن از یداللاز عب

نیز میان خطاب  خانه بودند که عمربن دربود مردانی در حال احتضار  وسلمعلیه

بیایید نوشتاری برایتان بنویسم »: فرمود وسلمالل علیهصلی رسول خدابود.  هاآن

  بر رسول خدا یماری: درد و بعمر گفت .«که پس از آن هرگز گمراه نشوید

                                                                                                      
 .97ص  /6ج  :کتاب عِلم، باب نوشتار عِلم، صحیح بخاری -6
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 (6)....«کندیم یتکفاما را  کتاب خدا .ستا قرآن نزد شما کهدرحالیغلبه کرده 

: کندروایت می عباس از ابن عتبه بنالل عبد بنالل یداز عب یگرد یسند اب

رسول  ،خانه بودند درمردانی  وبود در حال احتضار   که رسول خدا یهنگام»

بیایید نوشتاری برایتان بنویسم که پس از آن هرگز گمراه »فرمود:  ا خد

 کهدرحالیغلبه کرده  ا بر رسول خد یماری: درد و ببرخی گفتند «.نشوید

 (1)...«. کندیم یتکفاما را کتاب خدا  ،ستا قرآن نزد شما

 .ایشنبهپنجو چه  شنبهپنجروز » :کندروایت می عباس از ابن جبیر یدبناز سع

 شنبهپنجروز  :ها را خیس کرد و گفتاش سنگگریه کرد تا گریه ،سپس

 ای برایم بیاورید تا برایصحیفه» :چیره شد و فرمود  بیماری بر رسول خدا

 یآنان به نزاع و درگیر« هرگز گمراه نشوید شما نوشتاری بنویسم که پس از آن

 رسول خدا :گفتند .نزاع در حضور پیامبر شایسته نیست کهدرحالیپرداختند 

 (9).«گویدهذیان می

که است  یدهشن سعبا از ابن جبیر یدبنسع :است آمده یبخار یحصح در

ها را اش سنگسپس گریه کرد تا گریه .ایشنبهپنجو چه  شنبهپنجروز » گفت:

بیماری بر رسول  :ای بود؟ گفتشنبهپنجخیس کرد. گفتم: ای ابن عباس، چه 

ای برایم بیاورید تا برای شما نوشتاری بنویسم که صحیفه» :چیره شد و فرمود خدا

                                                                                                      
 .616ص  /8و ج  3ص / 7ج  :صحیح بخاری -6

از جمله: مسند  ؛. این حدیث در منابع دیگری نیز آمده است697ص  /6ج  :صحیح بخاری -1

سنن کبری: ج ؛ 161/ ص 1؛  مجمع الوائد: ج 71/ ص 6صحیح مسلم: ج  ؛911و  916/ ص 6ج  :احمد

 .198ص  /6مصنف عبد الرزاق: ج  ؛111و  111ص  /1

 .96ص  /1صحیح بخاری: ج  -9
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 کهدرحالیپرداختند  یدرگیرآنان به نزاع و ، «پس از آن  هرگز گمراه نشوید

و این را  گویدرسول خدا هذیان می :گفتند .نزاع در حضور پیامبر شایسته نیست

بهتر از  ،در آن هستمآنچه  .رهایم کنید» :ایشان فرمود به صورت پرسشی گفتند.

 (6).«... خوانیدچیزی است که مرا به آن می

 یتدو روا  و وفات آن حضرت  یامبرپ یماریدر باب ب یبخارهمچنین 

و چه  شنبهپنجروز » :گفتعباس  گفت: ابنکه  یربن جبیداز سع: کندینقل م

 :چیره شد و فرمود وسلمالل علیهصلی بیماری بر رسول خدا !ایشنبهپنج

هرگز گمراه  شما نوشتاری بنویسم که پس از آن ای برایم بیاورید تا برایصحیفه»

نزاع در حضور پیامبر  کهدرحالیپرداختند  ینزاع و درگیرآنان به ، «نشوید

؛ و این را به صورت پرسشی گویدرسول خدا هذیان می :گفتند .شایسته نیست

وضعیتی که در آن هستم بهتر از چیزی است  .رهایم کنید» :ایشان فرمود گفتند.

 (1).«... خوانیدکه مرا به آن می

 وسلمالل علیهصلی رسول خدا»از جابر: است:  حنبل آمده احمدبن مسند در

از آن هرگز پس که  یسدبنونوشتاری تا در آن خواست  اییفههنگام وفاتش صح

آن  یامبرکه پ ییتا جا با آن مخالفت کردبن خطاب عمر :گویدیگمراه نشوند. م

 (9).«را کنار گذاشت

 «هجر» ۀمادخصوص در  «ثراأل و یثالحد یبدر غر یۀالنها»در  یرثا ابن

 وسلمالل علیهصلی یامبرپ یماریب یثو از آن جمله حد»: گویدی( مگفتن هذیان)

                                                                                                      
 .16ص  /1ج  :صحیح بخاری -6

 .697ص  /6ج  :صحیح بخاری -1

 .911ص  /9بن حنبل: ج مسند احمد -9
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سبب که سخنانش به  یمعن ینا به گوید؟یم هذیانآیا  ؟او را چه شده گفتند:که 

جهت نزدیك به  اوسخن  یاآ یعنی نیست؛و قابل فهم شده است مختل  یماریب

تر شایستهدر وصف او سخنی  ینچنینااست؟ مختل شده  یماریب واجل بودن 

 ؛باشدگویی یانهذ گفتار سوء یااز  یكه ناشاین ؛جعل نشود یگریو اخبار داست 

 (6).«ودریانتظار نم یزیچ یناو چناز و عمر بود  یندهگوحال آنكه و 

وضعیتی صراحت هر در   ریامباطاعت از پواجب بودن قرآن بر حال آنكه 

 و خدا از و) ؛ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَللَوَأَطِیعُواْ ا :فرمایدیمحق تعالی  ؛دارد

أَطِیعُواْ  وَ :فرمایدیم یزن و (1)(.تا مورد رحمت قرار گیرید کنید فرستاده اطاعت

 ؛الْبَالَغُ الْمُبِینُ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا   وَللَا

بدانید  شوید رویگردان اگر کنید؛ پس پروا و کنید اطاعت فرستاده را و و خدا)

با این سخن ـمتعال  خداوند (9)است(. تنها رساندن )پیام( آشكار ما ۀفرستاد وظیفۀ

نْ یُطِعِ مَ :استخودش  اطاعت از  اطاعت از رسولفرماید که می یانبـ خود

 اطاعت خدا درستی که ازب کند اطاعت پیامبر از که هر) ؛للَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ ا

قرار  ینشبر د ینخداوند او را ام ینكهامگر  ؛شوداینچنین نمی و (1).(است کرده

إِنِّی لَكُمْ  :فرمایدیرو م یناز ااست و  ینشخدا بر د ینام یامبرپباشد. پس داده 

 ( 6).(هستم ای امینفرستاده شما برای من) ؛رَسُولٌ أَمِینٌ 

                                                                                                      
 .116ص / 6النهایۀ فی غریب و اآلثار: ج  -6

 .691آل عمران:  -1

 .31مائده:  -9
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شده  یو درد بر او مستول گوید؟یم هذیان گویندیاو م ۀچگونه دربار پس

درد  یراز ؛گوش نسپارید  رسول خدابه سخن  یدبگو ،هدخوای؟ عمر ماست

وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  :فرمایدمیقرآن آنكه حال  !!استمستولی شده  بر او

 منع را شما چه هر از بستانید و داد شما فرستاده به چه هر)؛ نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواوَمَا 

همچنین و  (6)(.است عقوبتسخت خدا که بترسید خدا از و کنید اجتناب کرد

 هر) ؛ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًاللَوَمَن یَعْصِ افرماید: خداوند سبحان می

 آشكاری افتاده گمراهی راستی درب کند اش نافرمانیفرستاده و خدا از که

هر  و) ؛رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا وَ  للَمَن یَعْصِ ا وَو  (1)(.است

تا ابد  آن در که است جهنم آتش کند نصیبش نافرمانی اش رافرستاده و خدا که

لَا مُؤْمِنَۀٍ إِذَا  وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ :فرمایدیمحق تعالی  نیز و (9)(.بود جاودان خواهد

 هیچ زن و مؤمن مرد و هیچ) ؛رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَۀُ   وَللُقَضَى ا

 در را هاآن کردند حكمی کاری اش درفرستاده و خدا چون که نرسد را مؤمنی

مَا  وَ  * مَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ : فرمایدو می (1).(باشد اختیاری کارشان آن

 سخن است * و رفته کج راه به نه و شد گمراه نه شما یار که) ؛یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

  (6)(.گویدو هوس نمی هوی روی از

عاقالنه یامبر آیا بر وجوب اطاعت مطلق از پ یاتآوجود صراحت داشتن با 

                                                                                                      
 .7حشر:  -6

 .91احزاب:  -1

 .19جن:  -9
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چیره و  گوییهذیاننسبت  اشیماریهنگام ب  ادرسول خ هب یمسلمانهر است 

 !؟روا نداندرا به ابوبكر  ینسبت ینچن کهدرحالیدهد بدرد شدن 

 دوم: نکتۀ
بدون ـ اش بر امتسوزیبه جهت دلـ امت را و کرد یتعمر وصبه ابوبكر  

رها بخشد سامان  و را سر اشیاجتماع و یاسیس، ینیکه امور د و جانشینی یفهخل

 یجادامت را پس از خود بدون اـ داشت یمخواهبیان همانگونه که نیز ـعمر  .نكرد

 یامبردو به امور امت از پاین  آیا .پس از خود رها نكرد ۀیفخل یینتع یبراابزاری 

 همان پیامبر خدای ؛بودند تریصدلسوزتر و حر   بی آنكه امت را که

  ؟!استترك گفته  ،نصوب کندم شیبرا اییفهخلجانشین و 

به چنین مطلبی اقرار باشد  ا خدپیامبر که خواهان حفظ کرامت  یعاقل هیچ

باشد که از وصیت یا تصریحی داشته   پیامبر دیحتما با ینبنابرا ؛نخواهد کرد

که  یکسوگرنه  دباشمعین فرموده از خود را و جانشین پس  یفهآن خلطریق 

در  ؛کرده استو جانشین رها  یفهرا بدون خلامت   رسول خداگوید می

نماید متهم می ،است هرا به خطایی که مرتكب نشده بود ا خد لرسو ،حقیقت

 ؛دهدینسبت م  به آن حضرتنبوده است را ابوبكر و عمر  شایستۀآنچه  و

سامان  و سررا  شاتشاون که امور و و جانشینی یفهامت را بدون خل ،آن دوزیرا، 

لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ  :فرمایدیمحق تعالی  !نكردندرها دهد 

 ای ازفرستاده آینه هر) ؛عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ 

و  آید،می گران او بر دهدمی رنج را شما آنچه هر به سوی شما آمد، شما خود
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  (6).(تاس مهربان و رئوف مؤمنان با )هدایت( شما حریص وبر 

 

  :سوم نکتۀ
خالفت همانطور که  ،نبوده اشور یقعمر پس از ابوبكر از طرامامت  ینكها

 .است نبوده یقطر یناز ا یزن ـاز آنپیش ـابوبكر 

 

 چهارم: نکتۀ
در کار نبود  ا رسول خدسوی  ازتصریحی نص و  ،رعمامامت  یبرا 

 وارد نشده بود. چیزی  ینچنـ پیش از آنـ یزخالفت ابوبكر ن یبراطور که همان

 

 پنجم: نکتۀ
و  مشورت نكرد یبا کسبن خطاب عمرکردن جانشین یابوبكر برا ینكها 

و به نمود عمر را بودن برتر یاو ادعارا نپذیرفت و حتی اعتراضات صحابه 

جهت تندخویی به ـعمر جانشینی  به امامت و یو رغبت یلکه م یاعتراض کنندگان

 ،خداوندا :گفتیم ،ـ نداشتندبودکه باعث نفرت همگان شده  اشیو بداخالق

ابوبكر ادعا داشت که  ییگو !یدمخالفت بر آنان برگز یاهلت را برا ینِبهتر

را عمر بودن برتر یادعااست و  یفهخل یاردر اخت اتِواجببودن( از )برتر یتافضل

وجود داشت با  ـنیز در بینشان بود طالببن ابیعلیکه ـصحابه تمامی بر 

                                                                                                      
 .618توبه:  -6
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آن  ینكهو اروایت شده بود   یشانا تفضیلدر   رسول خداتمامی آنچه از 

 (6).است  یشاناشهر علم و دانش  دروازۀ  حضرت

                                                                                                      
 محمدبن عبد ازیعقوب  ابوالعباس محمدبن حاکم نیشابوری در المستدرك روایت کرده: -6

 سعبابنا از ابومعاویه از االعمش از مجاهد ازبن صالح السالم ابوصلت عبداز الرحیم الهروی در رمله 

کس خواهان  پس هر ؛آن است ۀعلی درواز من شهر علم هستم و» فرمود:  خدا رسول :روایت کرد

دو آن را و آن است این حدیث صحیح سند  .«آن وارد شود ۀاز دروازباید  ،ورود به شهر باشد

 (611 ص/ 9 ج :المستدركاند. )نیاورده

از الیـاس وبـن ابآدماز بـن حسـین ابـراهیماز همـدان در بن حسن قاضی الرحمنعبد گوید:می نیز و

 شـهر علـمبـابِ  دربارۀ» گفت:به ما حدیث از عبدالل  علقمه زید از بنالرحمن اسحاق از عبدوشعبه از اب

وارد را دو آن و آن اسـت شرط شیخین صحیح به این حدیث  .«کردیمگو میگفت  طالببن ابیعلی

 (696ص  /9 ج :مستدركاند. )هنكرد

از ابواحمـد از  :پـدرش بـه او گفـت :الل بـه مـا گفـت عبداست:  مسند خود روایت کرده احمد در

بـه مـن کـه روزی نزد پیـامبر بـودم  :که گفت یسار بننافع از معقل ابی بنیعنی ابن طهمان از نافع؛ خالد

تكیه نمـوده  یبه عل کهدرحالیبرخاست  .آری عرض کردم: برویم. ه خواهی به عیادت فاطممی فرمود:

تـو خواهـد  اجـر آن از آن تحمل خواهد کرد و را)فاطمه(  اوسنگینی براستی کس دیگری : فرمود .بود

بـه خـدا  ای؟ فاطمـه فرمـود:هنـچگو به ایشـان فرمـود: .وارد شدیم فاطمه برگویی بر چیزی نبود تا  .بود

الـرحمن  ابوعبـد اسـت.گشـته بیمـاریم طـوالنی تنگدسـتی و  انـدوهم شـدت گرفتـه و حزن و ،سوگند

ه رسول خدا فرمود ،حدیث در این ،در کتاب پدرم حدیثی به دست خط پدرم نوشته شده بود :گویدمی

 بیشترینشـان از نظـر علـم و ترین امـتم بـه اسـالم وقدیمی اولین وازدواج به  را آیا راضی نیستی تو»: بود

 (11 ص/ 6 ج: مسند احمد) .«امآوردهشكیبایی در نان از نظر صبر وآترین عظیم

فاطمه بـه کرد ازدواج  فاطمه هنگامی که علی باکه گفت: اسحاق و از اباست: هیثمی روایت کرده 

بـه همسـر  را تـو: فرمـود پیـامبر  !شـكمی بـزرگ درآوردی با بینابه همسری مردی کم مرا فرمود: رپیامب

ــه   بیشترینشــان از نظــر دانــش و اصــحابم ومیــان از اســالم کســی درآوردم کــه اولــین ایمــان آورنــده ب

 ایـن خبـر مرسـل و روایـت نمـوده و راایـن حـدیث طبرانی  است.شكیبایی  نظر صبر و ترینشان ازعظیم

 (626 ص/ 3 ج مجمع الزوائد:است. )سند لاصحیح
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و نادانی جهل  ینكهبا اشود میعمر ثابت بودن برترچگونه شوم من متوجه نمی

بر تندخویی و عالوه  این ؟!امور بر همگان واضح و آشكار بود ینتراو در ساده

                                                                                                      
ـ ساکن بغدادـهمدانی  بن محمدعلی بنابومظفر عبدالملك مهذب االئمهد: گویموفق خوارزمی می

 احمـدبن محمـدبن: علـی بـه مـا خبـر  داد بنالعزیـز القادر از عبد عبد بن طالب محمد ابو :خبر دادما به 

: گویـدسعد می بنالل عبید: مدینی به ما گفتند الل عبد بنیحیی الحسن و بنعبیدالل :داد خبر محمد به ما

: بـه مـا گفـت ـفرزند سـلم طویـل مداینی ـیحیی : الل به ما گفت ابراهیم سالم ابوعبد بنعمویم یعقوب

از  :پـدرمان بـه مـا گفـت :گویـدبهلول قاضـی می بناسحاق احمدبن :گویدمحمد می احمدبن محمدبن

کـه گفـت: خـدری  سـعید ابـونـاجی از  صـدیق والعمـی از ابـ زیـد از سلم در حدیثشان به نقل بنسالم

 (86 ص :مناقب. )است طالببن ابیعلی امتم( داناترینترین )که قاضیبراستی  فرمود: ا دخرسول

بن شهردار دیلمی همـدانی بـه ابومنصور شهرداربن شیرویه حافظ سید: گویدخوارزمی میهمچنین 

از ابواسـحاق خرشـید  :بـه مـا خبـر داداصـبهان  ابواسـحاق قفـال در از آنچه از همدان نوشته :خبر داد ما

حسـن زهـری قاضـی بـه مـا  ن محمـدبنبابـراهیم بننجیح :ن اعرابی به ما خبر دادباحمدبن زیاد ابوسعید

از  :هاشمی به ما گفت الل عبد بن محمد :هاشم به ما گفت بنعلیخبر داد:  نعیم ضراربن صرد ابو :گفت

 فرمـود: ا رسـول خـدکه گفـت:  عبدالل از سلمان فارسی ناز عبادب عمربن حزم محمدبن بكرواب

 (86 ص :مناقب. )است  طالببن ابیعلیمن  ترین امتم پس ازمالِع

حافظ به مـا خبـر  :پدرم به ما خبر داد :گویدمی ،شهردار این را جایز شمرده گوید:میوی همچنین 

بن علی دهان بـه حسین الل ابوعبد :محمدبن عباس حیویه به ماخبر داد :محمد خالل به ماخبر داد ابو :داد

احمدبن : خبر داد ابوهاشم محمدبن علی وهبی به ما: محمدبن عبیدبن عتبه کندی به ما گفت :ماخبر داد

 رسـول خـداکه گفت: بن مسعود الل ابراهیم از علقمه از عبد بن سعید از منصور ازعمربن سلمه از سفیان

 مردم در یك جزء ۀبقی ه تای آن به علی داده شد وتقسیم شده است که نُ حكمت بر ده جزء مود:فر 

 (81 ص :مناقب. )هم شریك هستند با

بن حامد احمدابو :الل حافظ به ماخبر داد بن حسین ابوعبدبه این اسناد از احمد و گوید:میهمچنین 

 بن جواب از سفیان ثوری از قلیت عامری ازاالحوص علی مقری ابوعیس ترمذی از عیاش عنبری از

بن علی :گفتیم روز عاشورا فتوی داد؟ ۀبه روزشما را چه کسی  گفت: عایشهکه گفت: جسره 

 (36 ص :مناقب) است.مردم به سنت ترین عالم او گفت: .طالبابی
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 ینهمچنو شده بود  یمنش او مستول سلوك و که براست او سنگدلی بدوی 

  (6)؟!نبرد یهانایداو در م مكرر یفرارها

                                                                                                      
 گوید:الحدید میابی ابن .گرامی را به برخی از جوانب زندگی عمر آگاه سازم ۀخوانندمایلم  -6

شرح نهج «. )وجود داشتیعنی تكبر  ؛«جفا وعنجهیه»الفاظ او هنگام سخن گفتن  در اخالق عمر و»

 (16 ص /6 ج: ابی الحدیدالبالغه ابن

دایم گرفتـه  بسیار خشن و بداخالق بود. عبوس وبه شدت عمر » گوید:همچنین ابن ابی الحدید می

/ 1 ج :شرح نهـج البالغـه) .«استعكس آن برایش نقصان  و فضیلت،معتقد بود که چنین رفتاری  بود و

 (666 ص

 مـا عمـر بـر گفتنـد: شدت غلظتم ترسیدند و مردم از عبوسی و»: کندنقل میسخن عمر را الدمیری 

 ابوبكر بر کهدرحالی ،نمودمیما شدت  براو  و ما بوددر میان  ا رسول خد کهدرحالیود نمشدت می

 هـر ،به جان خودم قسـماست. امور در دست او  ۀهم کهدرحالیخواهد شد اکنون چگونه  .خلیفه بود ما

 (13 ص /6 ج :لحیوان کبریاحیاۀ«. )شك راستگو بوده استچنان گفته بیکه 

خـود است که چنانكه روایت شده  ؛بودشهره کردن دختران مر در عصر جاهلیت در زنده به گورع

 در ازای هـر فرمـود: .جاهلیت دخترانم را زنده به گـور کـردم من در !رسول خداای گفتم  گوید:او می

 (687 ص/ 63ج  :مجموع نووی. )زاد کنآای برده ،دختری که زنده به گور کردی

کمـی  .کنار برخی از صحابه نشسـته بـود ـیعنی عمراو ـ» گوید:د عقاد میوعباس محمدر این زمینه 

در جاهلیــت بتــی از خرمــا  مـا گفــت: .علـت را پرســیدند حاضــران از او .خندیـد ســپس بــه گریـه افتــاد

ام شـد ایـن اسـت کـه اما آنچه باعث گریه ؛ام شداین سبب خنده خوردیم وساختیم سپس آن را میمی

آن دختـرك  .ای بـرایش کنـدمچاله را باخود بردم و او .را زنده به گور کنم خواستم او .دختری داشتم

 عبقریـه عمـر:«. )دفـن کـردماو را  ،زنده بود کهدرحالیمن  کرد ومحاسنم پاك می خاك را از ریش و

 (161 ص

اگـر طعـن بـر برخـی از صـحابه » گوید:ابی الحدید میابنداد. میاو دشنام آن بود که عالوه بر این 

آنچه از قول عمر  .پیشرو تمام مذمومین است مردم وترین مذمومپس عمربن خطاب  ؛شودزشتی مذمت 

 از ما آن را بود که خداوند شرّبیعتی سست بیعت ابوبكر : گویداین است که می ،استمشهور  معروف و

بیعـت اصـل در ای طعنـه ای به پیمان واین طعنه بكشید و را تكرار کند او پس هر کس آن را .دور نمود
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 :اسـت هبكر آمـدوبـن ابـالـرحمن او دربـارۀ عبـدسـخن  ابـوبكر هنگـام نمـاز ویاد  او در آنچه ازاست. 

 .استگاومیشی بدسیرت که پسرش از او بهتر 

 .بكشـید سـعد را گفتـه بـود: ،اسـتبن عباده که رئیس انصار سعد همان کسی است که دربارۀ عمر

به روایات  دشنام نمود و و سبّ ابوهریره را همچنین .استبكشید که منافق  را او .بكشد خداوند سعد را

وجوب  حكم به فسق و به او در دینش طعنه زده است و دشنام گفته وبن ولید به خالد. او طعن زده است

 و فـ متهم بـه سـرقت امـوال  نان راآ و خائن نامید معاویه را عمربن عاص و. استصادر کرده  قتلش را

پیشـانیش  ردسـت بـ بـامرتـب  لجباز بود و بسیار .پرخاشگری عجول بود و سبّ در او هایش نمود.زمین

او را در  ۀکیندلیل به همین  ؛باشدبوده کمتر کسی از صحابه بود که از نیش زبان او در امان  و کوبیدمی

 .فتوحات فراوانی صـورت گرفتـه بـوددورانش هرچند در ، به ستوه آمده بودند از دست او دل داشتند و

یا عمر  !شتندگذامردم به صحابه احترام می ۀکه عام گونههمانعمر برای صحابه احترامی قایل نبود پس 

  (16 ص /12ج  :ابی الحدیدشرح نهج البالغه ابن!« )مردم خطاکارند ۀبود یا عام خطاکار

ای  ای بـه مـردم گفـت:روایـت شـده در خطبـهدربارۀ عمـر »گوید: می «نووی» ، اما دربارۀ جهل او

زنـش را بیشـتر از  ۀاگر به من خبر رسـد کسـی مهریـ ،سوگند به خدا .زنان را گران نگیرید ۀمهری !مردم

در اعتـراض بـه او زنـی قریشـی  .دادالمال خـواهم آن را به بیتمازاد پرداخته باشد  زنان پیامبر ۀمهری

را از آن منـع  ابـن خطـاب مـا خداونـد بـه مـا عطـا و .شـودپیروی کتاب خدا سزاوارتر است که  گفت:

وَ آتَیْـتُمْ إِحْـداهُنَّ : رمایـدفمیحـق تعـالی  آن زن گفـت:است؟ کجا چنین گفته  گفت: عمر .کندمی

 :گفـتعمـر . بازستانید( آن از چیزی مال بسیاری داده باشید، نباید را او و) ؛قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْااً

تر هسـتند مردم از عمر فقیه ۀهمدیگر در روایتی  و ؛خواهد اموالش را مصرف کندمیهر کسی هر طور 

 (917 ص /61ج  :مجموع)ال«. پس گرفتحرف خود را  و

این سـخن حـق عمربن خطاب به همین دلیل  و ...: »گویدمیـ در بحث از معجزات قرآن ـزرکشی 

 :گفـتخـود می با دانست ومعنی آن را نمی؛ (وعلفزارها هامیوه و)؛ ابا و فاکهۀ و خواندرا میتعالی 

 (671ص  /1 ج :علوم قرآن برهان در؟! )عمر ایبرای تو دشوار است معنی آن  واقعاًآیا  ؟چیست «با»

عمـر  و» گویـد:فخر رازی میدارند: میعامه برایمان بیان ی شجاعتش که بزرگان علمادر مورد اما 

بـاالی کـوه ایسـتاد تـا  بلكـه بـر ؛نشـد زیـاد دور فراریان نبود و یناولاز اینكه او جز  ؛بود بین فراریاندر 

تـن از  ها عثمان بـود کـه بـه همـراه دوبین آندر  وفرمود وه صعود به باالی ک  زمانی که رسول خدا



 شورا در میزان  10 

 هندبنیان میرا  اشور عمر

به خدا سوگند که  ،آگاه باشید» :فرمایدمی  طالببن ابیعلی امیرالمؤمنین

نیك  کهدرحالیاى بر تن کرد خالفت را چون جامهبوبكر( ا)منظور  یفالن

ها از من سیل ،من نسبت به آن چونان محور است به آسیابجایگاه دانست مى

خالفت  پس میان خود و. نیست رفیع من ۀپرنده را یاراى پرواز به قل ریزد وفرومى

در . رخ برتافتم و سو گشتم به دیگر از آن چشم پوشیدم و اى آویختم وپرده

 ؛آن فضاى ظلمانى شكیبایى ورزمشدم که با دست شكسته بتازم یا براندیشه 

 مؤمن خردساالن به پیرى رسند و فضایى که بزرگساالن در آن سالخورده شوند و

شكیبایى در آن حالت  دیدم. همچنان رنج کشد تا به لقاى پروردگارش نایل آید

در حالى که همانند کسى بودم  طریق شكیبایى گزیدم،من  تر است وخردمندانه

که میراث من به  دیدممى. استخوان در گلویش مانده باشد چشمش وخار در که 

مسند خالفت را به دیگرى  شتافت و به سراى دیگر نخستین تا آن. رودغارت مى

 :ودبعد از او تمثیلی از این سخن شاعر نابینا ب، )منظور عمر بن خطاب( واگذاشت

زندگى حیان  و... چه فرق بزرگى است میان زندگى من بر پشت این شتر

                                                                                                      
«. پـس از گذشـت سـه روز بازگشـتند دوردسـتی فـرار کردنـد و ۀعقبه به نقطـ های سعد وصحابه به نام

 (11 ص /3ج  :مفاتیح الغیب)

کسی در سیزده نفر  جز ،در روز احد :گویدمیاز آن یاد کرده و لقاسم بلخی اابو» گوید:آلوسی می

 عـوف و بـنعبـدالرحمن، طلحـه، علـی، ابوبكرکه پنج تن از مهاجرین ؛ باقی نماند ا کنار رسول خد

ایـن دسـته  از عمـر وگرد آمدند باالی کوه  اما سایر فراریان بربودند؛ بقیه از انصار  ابی وقاص و سعدبن

 (33 ص /1 المعانی: جروح«. )که در خبر ابن جریر آمده است گونههمان ؛بود
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 .جابر برادر

خواست همواره مى ،بود در آن روزها که زمام کار به دست گرفته، اى شگفتا

خود به ز قد آن عروس را بعد ار، عَمْولى در سراشیب عُ ؛مردم معافش دارند

 میان خود تقسیم کردند و آن دو دو پستانش راچگونه دیگرى بست. بنگرید که 

درشتناك افكند،  اى خشن وشیرش را دوشیدند. پس خالفت را به عرصه

رونده را به رنج  اشناهموارى کرد وپاى را مجروح مى اشاى که درشتىعرصه

پوزش خواستن فراوان شد. صاحب آن مقام،  به سردرآمدن و افكند. لغزیدن ومى

 اش بینى ،کشیدکه هرگاه مهارش را مى اشترى سرکشچونان مردى بود سوار بر 

ساخت. خود را هالك مى سوار کردست مىاگر مهارش را سُ شد ویمجروح م

هم  ،هم سرکشى ، هم گرفتار خطا بودند وکه در آن روزها مردم به خدا سوگند

من بر این زمان دراز  عراض از حق وإهم  ثباتى بودند وخوش بىدست

امر  ورزیدم تا او نیز به جهان دیگر شتافت ومحنت، شكیبایى مىدرگرداب 

و پناه پنداشت میان جماعتى قرار داد که مرا هم یكى از آن قبیل مى خالفت را در

نخستین  ۀمن نسبت به خلیف مرتبتِ در منزلت وبر خدا از این شورا! که چگونه 

رازم شمارند. هرگاه طهم نگ وسمکه اینك با چنین مردمى ه تردید رواداشتند

من راه  پریدندزده فرا مىیا بالزدند به زمین شیرجه می چون پرندگان رو

اى را دیرینه ۀنمودم. یكى از ایشان کینهمراهى مى با آنان پیمودم ومخالفت نمى

)منظور عبد آن دیگر  و یاد آورد اص(وقّبن ابی)منظور سعدکه با من داشت 

به داماد خود گرایش یافت و کارهاى  وتافت رنیز از من روى ب بن عوف(الرحمن

در حالى که  مى برخاستسوّ . آنگاهکه من از گفتنشان کراهت دارم دیگر کردند

که همّى جز خوردن چهارپایی چونان  رخوارگى باد به پهلوها افكنده بود واز پُ
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که فكری  فرمایدمیاو را به چهارپایی تشبیه  )اشاره به عثمان ودر اصطبل نداشت 

)منظور خویشاوندان پدریش با او همدست شدند  .چریدن ندارد( جز خوردن و

ای که در قرآن آمده خبیثه ۀیا همان شجر -باد هاآنلعنت خدا بر  -امیّه بنی

میل فراوان خوردند که اشتران، گیاه بهارى  مال خدا را چنان با شوق و واست( 

 داشت وقتلش را درپى ،باز شد و کردارش تابیده بودآنچه را  سرانجام را. تا

 (6)..«.. سر درآوردش بارگیش بهشكم

 یدخطاب پد پس از خالفت عمربن اکه شوریابیم درمیفوق با توجه به متن 

 ینا یابدیم یاتدر روامحقق آنچه  ؛کسی است که آن را بنیان نهادو او  آمد

جهت به ؛ اما مخالف آن بودخودش  کهدرحالیپناه برد ا است که عمر به شور

پناه  امجبور شد به شورـ که شرح آن خواهد آمدـوجود آمده بود ه که ب یطیشرا

زنده بود او  یدهچنانچه ابوعب» :گویدیم ینعمر به صراحت چن خودِکه ؛ آنجا ببرد

زنده بود او را  یفهحذوابغالم اگر سالم » :همچنین و (1)«گزیدمیرا به خالفت برم

بن جبل زنده بود او را به خالفت اگر معاذ: »گفته بود یزن و(9)«گزیدمیبرم

 (1).«گزیدمیبرم

هیچ کدام از این افراد  یبه شایستگ  طالببن ابیعلیبا وجود  عمر

در اسالم به نام بدعت  یبدعتبنیان نهادن اقدام به اعتقادی نداشت، با این وجود 

ابوبكر  یعتب و یفهآن سق کرد که در یرادا یاخطبه . وینمودحكومت  در اشور

                                                                                                      
 .92ص  /6نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج  -6

 و سایر منابع. /6ۀ اعالم نبال: جلد سیر ؛68/ ص 6مسند احمد: ج  -1

 .631ص / 6؛  تاریخ ابن خلدون: ج 961/ ص 1بن حیان آندلسی: ج تفسیر بحر محیط -9

 اعالم نبال: شرح حال معاذ. ۀسیر مسند احمد؛ طبقات؛ -1
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بدون  یمرد با هرکس: »گفت وبرحذر داشت آن شدن و از تكراریاد آورد را 

 یعتباست کرده  یعتکه ب ینه با کس نه با او وکند  یعتمشورت مسلمانان ب

 (6).«کشته شوند هاآن یدو است هرشایسته  و شودینم

آن از پیش که نمود  یینتع یتحاکم یبرا ینظام و قانون ،یفهخل یبترت ینه اب

اگر معتقد به آن بود  که  ؛به آن اقرار نداشت یزناو خود وجود نداشت و حتی 

 و« گزیدمیاو را برمبود زنده  یفهحذوابغالم سالم  اگر» :گفتیهرگز نم

 (1).«دادمینم یلتشك ییاگرسالم زنده بود هرگز شورا» :گفتیمن

 ۀیفو خلشود ت نمیفیا یاثر و نشان یچه اشور خواستگاهِ  یبرا ،عمر ازپیش 

 عمر یفهبود که خلشورا نظامی بلكه  ؛نداشت یاعتقاد ابه شور یزنـ ابوبكرـاول 

اهل حل و عقد  یبرا یحت؛ دنباش یبندبود که به آن پاکرده و بر امت واجب معین 

 . وجود ندارداز شورا  یاثر و نشاننیز هیچ 

 ینكهبر ا یمبن ا رسول خد یحصر یثاحادبه خطاب  عمربن ،عالوهبه 

 یفهسالم را خلدارد آرزو آنجا که د؛ نزمی هطنع است، یشخالفت و امامت در قر

اش اصل و ریشهاز بالد فارس و  یبلكه مرد ؛نبود یشقراز سالم  کهدرحالی یدنما

از انصار بود  یاو مرد معاذ:اما در مورد  (9).بود یفهحذوابغالم او  بود؛از اصطخر 

                                                                                                      
؛  تاریخ 7/ ص 11القاری: ج ؛ عمدۀ11/ ص 8صحیح بخاری: ج  ؛61/ ص 6ج مسند احمد:  -6

 و گفته است: بر صحیح بودن آن اتفاق نظر وجود دارد. 8ص  /9اسالم ذهبی: ج 

 .118ص  /9طبقات ابن سعد: ج  ؛972/ ص 1بدایت و نهایت: ج  -1

بن عبد بن ربیعهبن عتبهحذیفهو ابغالم معقل  بنسالم: »گویدسالم میشرح حال  عبدالبر در -9

عجم  گفته شده از است و از اصطخر او اهل فارس واست. الل  عبد اش اباکنیهو مناف عبد بن شمس

او از . بزرگانشان بود وبرگزیدگان صحابه  خیاراز  موالی وهای برتریناز و  باشدکرمد می فارس از
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 (6).نبود یشو از قر

 یب: ابوکرگویدیم ،کرده یتدر سنن خود روا یترمذ یسیبن عمحمد

بن حرب از جابربن سماك از یالطنافس یدعببن عمر :به ما گفت بن عالمحمد

 :گویدیم. «هستند یرپس از من دوازده ام»: فرمود  رسول خدا :که گفتسمره 

که کنارم بود کسی از متوجه نشدم. من که فرمود  یسخن ا سپس رسول خد

 یسیابوع. «هستند یشآنان از قر یکه همگ» :حضرت فرمود :به من گفت .یدمپرس

 (1).است یحو صحنیكو  یثیحد ینا :گویدیم

                                                                                                      
ابوحذیفه متولی  ،را آزاد نمود حذیفه اومالكش همسر ابوزیرا آن هنگام که  ؛آیدمهاجرین به شمار می

 انصار. از طرفی جزو مهاجرین به شمار آمد ازبه این ترتیب  خود نمود و ۀخواند فرزندرا  او شد و او

 ،آن زن و کرد را آزاد او حذیفه بودوصاحب اولش که همسر ابزیرا  ؛آیدبه شمار میعبید نیز بنی

 گونههمانـنیز  آید ومیشمار به نیز از مهاجرین قریش ـ که گفتیم طورهمانو ـبود. بنابراین اانصاری 

قاریان از به عالوه  وباشد ـ از عجم نیز میآنگونه که گفته شدو ـ شودانصار شمرده می ازـ که گفتیم

قبا امام  مسجد در او به مدینه بیاید ا رسول خدآنكه از پیش آید. به عالوه به حساب می)قرآن( نیز 

بن رکه او همراه عماست روایت شده ـ. وجود داشت ها عمر نیزکه در بین آنـجماعت مهاجرین بود 

 ؛هنگام مسافرت امام جماعت آنان بود و مهاجرین از مكه به مدینه هجرت کرد ازتن  و چند بخطا

رسول . کردافراط می بسیار اوی ثنا در مدح وب عمربن خطا آنان قرآن خوانده بود و ۀهم بیش از زیرا

این پیمان  ابوبكر نیز گفته شده بین او و وفرمود عقد نمعاذبن ماعص م پیمان برادری بین او و ا خد

اگر سالم »است که عمر گفته است روایت شده نیست. همچنین صحیح این قول بسته شده که برادری 

را تشكیل داده  اشور وزخم خورده که که عمر  بود یهنگاماین  و «دادمشورایی تشكیل نمی ،زنده بود

«. است خداوند داناتر و تشكیل داده بود؛ نظر خود آن را از رأی و من این است که عمرنظر  بود و

 (618و  617 ص/ 1 ج ستیعاب:)ا

بن اسدبن بن علیبن سعدبن أدیبن عمروکعب بنعدی بنذبن عائبن اوسبن عمرومعاذبن جبل -6

 (6121 ص /9 ج :ستیعاب)ا بن خزرج انصاری خزرجی...بن جشمیزیدبن سارده

 چاپ صاوی مصر. ،11ص  /3سنن ترمذی: ج  -1
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 :به ما گفت ینبن حصخالد :گویدیخود م یحدر صح یریحجاج قش بنمسلم

از آن  .یموارد شد ا پدرم بر رسول خدهمراه  :که گفتسمره  بناز جابر

تا آن زمان که  یرفتنخواهد پذ یانامر پا ینا»: فرمودکه می یدمحضرت شن

که فهمش فرمود  یسخن یبه آرام ،سپس .«ینددر آن حكومت نما یفهدوازده خل

 یهمگ» :: فرمودچه فرمودند؟ پدرم گفت یشانا :به پدرم گفتم .بر من پنهان بود

 (6).«هستند یشآنان از قر

به  یبن مثنمحمد :گویدیم ،کرده یتخود روا یحدر صح یبخار ،همچنین

از  :که گفت یدمسمره شن از غندر از شعبه از عبدالملك از جابربن :من گفت

که چیزی فرمود سپس «. هستند یردوازده ام»: فرمودیکه م یدمشن ا رسول خد

  (1).«هستند یشآنان از قر یهمگ» :فرمایدیم یشان: اپدرم گفت .یدمنشنمن 

از پدرش از  :عبدالل به ما گفت: »گویدیبن حنبل در مسند خود ماحمد

متن  سند با یبخار یحفوق را از صح یثهمان حد (9) «... بن جعفر از شعبهمحمد

 کند.بیان می

از شخص  یدانم یاآ؟ سالم و معاذ را داشت یآرزو)عمر( چگونه حال 

مانده  یرا داشت خال شانیآرزو یفهکه خل یاز آنان یرغ یطو واجد شرا یتکفابا

 !!؟بود

که خواهان خالفت بود کس  هر ینكها ؛یمدر نظر داشته باش را یمهم نكتۀ باید

تا به این داشت  را د حضرت محم خدا قرابت رسول و یشاوندیخو یادعا

                                                                                                      
 چاپ محمد علی صبیح مصر. ،9ص  /1صحیح مسلم: ج  -6

 چاپ امیریه مصر.،  86ص  /3صحیح بخاری: ج  -1

 چاپ میمنیه مصر. ،31ص  /6مسند احمد: ج  -9
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کار  ینبه امبادرت که  یکسان یناول وباشد به خالفت سزاوارتر  یریناز ساترتیب 

آنان به به صراحت گفتند که  یبه طور ،بودند یفهابوبكر و عمر در سق ،نمودند

با آنان در  یامكان ندارد کس وترین هستند اش نزدیكو عشیره ا رسول خد

 !منازعه کند ا خالفت پس از رسول خدمورد 

با توجه  هاینا ۀهم .انصار را ساقط نمودند یو دعوخواست  ،ترتیب یناو به 

هستند که مطلب  ینا یانگرباند و فوق ذکر شده یثاست که در احاد یبه استنادات

ساقط اعتبار  ۀاز درجسخن عمر  ینجاابه این ترتیب . هستند یشامامان از قر

او را به خالفت  ،زنده بود یفهحذغالم : اگر سالم گویدیمآنجا که  ؛گرددیم

 زیرا، ؛اندتعجب و یرتدر ح ،سنت اهل یعلمادیگر و  خلدونابن! گزیدمیمبر

از  ا شخص به رسول خد ترینیكنزد ینكهرسد به ابچه نیست  یشقراز سالم 

 !!مردم باشد یانم

به صراحت  یبن اشعث کندمحمد ۀفتن یاندر جر یرکثابنتا آنجا که 

 بسیار جای تعجب دارند؛ نمودند یعتکه با او در امر خالفت ب یکسان: »گویدیم

است که  یحال در ینا و است یمنو از  یبلكه کند ؛نیست یشاو از قر زیرا،

نیست  یشقر درجز اجماع نمودند که خالفت مورد  ینبر ا یفهصحابه در روز سق

بودند  یناحتجاج نمود. انصار خواستار ا یثحد ین)ابوبكر( بر آنان با ا یقو صد

با آنان همین دلیل به  یقو صد از انصار باشد یریو ام یناز مهاجر یریکه ام

قرار ضرب و شتم مورد عباده را  بنسعدها این ۀبا همسپس  ... و مخالفت کرد

و سپس از بود درخواست را مطرح کرده  ینبود که ا یکس یناو اول یراز ؛دادند
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 (6).«حرف خود بازگشت

بن اشعث در امر کنندگان با محمدیعتکه به ب مبینییرا م یرکثابنبنابراین 

اجماع با آن را مخالف  و کندیآنان را نكوهش م، گرفته یرادا نامؤمنبر امارت 

است  ینا یبو عجنیست  یشخالفت جز در قر ینكها ؛بیندیم یفهادعا شده در سق

از  کندیاول را ذکر م ۀیفعباده با خالفت خلبن مخالفت سعداو هنگامی که که 

: گویدرنگ کردن خطای او میاما برای کم ؛آوردیم یاناجماع سخن به م

است که گواه  یخاست که تار یدر حال ینو ا «سپس از حرف خود بازگشت»

مخالف بود تا  نانو همچنان با آ نگشتهرگز از سخن خود باز بن عبادهسعد

 شد. یردر شام دستگ ینكها

 ا رسول خد یشاوندخود را خو هاآن رسد.می امیهیبننوبت به سپس  

ان و صاحب منصب ، ثروتمندانکه ده تن از فرماندهان شام یینمودند تا جا یمعرف

نداشتند تا آن  یآگاهموضوع  ینسفاح سوگند خوردند که آنان از ادر حضور 

و هستند  یامبرپ یشانخو یهامیبن موضوع که ینااز  ؛که مروان کشته شدهنگام 

تا  !برندیاز آن حضرت ارث نم امیهیاز بن یرغ یتیباهل  یچه)ادعا شده بود که( 

امرا و ماجرای این  عباسیبن هوادارانو  یاز موال یبن مهاجر بجلیمابراهآنجا که 

 :گویدیمسروده، فرماندهان را به شعر 

 کنم تانتا با خبربه گوش باشید ای مردم 

 تر استعجیب یعجیبهر عجیبی که از  از

 نددروغ را بر مردم گشود هایدروازه که آناناز عبد شمس  ابعج

                                                                                                      
 .61ص  /3بدایت و نهایت: ج  -6
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 المطلب سزاوارتر بن عبداز عباس و بودندبه زعم خود وارث احمد 

 دانیمو ما می به خدا سوگند دروغ گفتند

 (6).برندارث نمیجز نزدیكان که 

 :گویدیم امیهیبن یادعا ینا ۀدربار یتمکُ همچنین

هیچ پدر و مادری به ولی ؛ ایمبردهارث این را  ماناز پدر و مادرما و گفتند 

 (1).آنان چنین ارثی نداد

منصور و  ا م یامبرو پ ..». :گفت یهعبدالمطلب به معاو بندختر حارث رویاَ

ا رسول خدبا  یشاوندیبه خو .یدکرد ییبر ما فرمانرواشما پس از او  .است یروزپ

  شما از امر  ینو به ا یكترنزداو ما از شما به نكه آحال و کنید میبر ما احتجاج

 (9).«... یمسزاوارتر

 یاتیکه از رواطور همان ؛کردندتكرار همان ادعا را  آمدند و یانعباس سپس

 است.واضح مطلب روشن و  ینکرد ا یمخواه و یمکردبیان که 

 یفاا یدر خالفت اسالم ینقش مهم ،یشاوندیاست که خو ین معنه آب ینا

باور  یناسالم بر ا ینبه مضام یشانجهل وعدم آگاهسبب  هنمود و مردم بمی

خالفت  یکه ادعا یکس یبرا ییبه تنهانَسَبی و قرابت  یشاوندیهستند که خو

منصب خالفت در اسالم  یراز ؛است یگرید یزچ یقتحقاما ؛ است یکاف کندیم

و  یتمحور اهلگرد  بلكه ؛چرخدینمنسبی  یشاوندیمحور قربت و خوگرد 

                                                                                                      
 .912ص  /8کتاب الفتوح: ج ؛ 76نزا و تخاصم مقریزی: ص  -6

 .611درجات رفیعه فی طبقات الشیعه: ص ؛ 96ص  /3اعیان الشیعه: ج  -1

نفحات ؛ 129/ ص 6مواقف الشیعه: ج چاپ دار کتاب عربی؛ 612،ص  /1العقد الفرید: ج  -9

 .188ص / 68االزهار: ج 
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همانگونه که  چرخدیدرست امت م یرهبر یبرا یاستعداد ذات و یستگیشا

ا خد لو آنچه از رسو یقرآنمتون اگر به  .فرمودیم یآن را رهبر ا رسول خد

  ِنص و حتی یك  یممراجعه کن ،استپس از او وارد شده  در مورد خالفت

و قرابت  یشاوندیخو ۀیفقط بر پارا خالفت شایستگی داشتن بر که  یابیمینم یانب

آن حضرت  و جانشینان خلفا ۀهماینكه و  معرفی کند ت ضرآن حنسبی با 

 یشاوندیقرابت وخوسبب که آنان فقط به  یستن یمعن ینه اب ؛هستند شیكاننزد

بودن  دارا یبرا یقیحق یستگیشا و یتبلكه اهل اند،شده یمقامچنین دارای  یبسَنَ

 است.در آنان منحصر  ،به واقعمنصب  ینا

 یشاوندیخودلیل به تنها خالفت را بودن برای خاستگاه شایسته ی امام عل

آمده  ن یشااز ا ،البالغه. در نهج فرمایدیو صحابه بودن به شدت انكار م

 .«؟!استقرابت  بودن ومگر خالفت به صحابهواعجبا! »: است

 شده است: روایت  ،ینهزم یندر ا یشعر  آن حضرتاز  و

این چه شورایی است که  مالك امور مردم شدی ااگر تو از طریق شور

 یب بودند؟!های مشورت غاطرف

تو به پیامبر  غیرِ محاججه نمودیدشمنانشان  با پیامبر با اگر از طریق قرابتِ و

 (6) !ستهتر و سزاوارتر نزدیك

 

 ؟چرا شورا

                                                                                                      
 .19ص / 1نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج  -6
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 یحاز صحرا این ایده که  و به وقوع پیوستمطرح شد علتی به  یدهفكر و ا این

 .خواهیم نمود یانعبارات ب یدر برخت ومقداری تفابا منابع دیگر و  یبخار

به ما  سعد بنیمابراهگفت: الل به ما  عبد بنیزالعز عبد» :کندیم یتروا بخاری

  عباس مسعود از ابن بنعتبه بنالل عبد بنیداللشهاب از عب از صالح از ابن :گفت

و به  زدمیعوف سر م بناز جمله عبدالرحمن یناز مهاجر یبه برخکه گفت: 

آن و سر زدم  یدر منالرحمن عبدبه محل اقامت روزی  .آموختمیآنان قرآن م

. بودآورد همراه به جا میکه  یحج ینعمر در آخربا او  ی بود کههنگام

 دیدییو م یحاضر بود ،ای کاشمن بازگشت و گفت: به سوی عبدالرحمن 

چه  یفالن دانییم !یرالمؤمنینامای : به او گفتو شد وارد  یرالمؤمنینام بر یمرد

 ،به خدا سوگند. خواهم کرد یعتب یبا فالن یرد: اگر عمر بمگویدیم گوید؟یم

: من شد و گفت یعمر عصبانبه انجام رسید. بود که سُست کاری با ابو بكر  یعتب

خواهند میکه  یکساناین و آنان را از رفت خواهم امشب به میان مردم  شاءاللان

 .داشتبرحذر خواهم  ،را غصب کنندامورشان 

 دافرادر موسم حج  !كنچنین م ،یرالمؤمنینامای : گفتم گفت عبدالرحمن

شدن شما به مردم استفاده  یكآنان از نزد .شوندیجمع مگر طغیانو  خردیب

 ینچکه هر سخن ییبگو یسخنشما  ترسمیم رد و مننموده بر تو غلبه خواهند ک

آن را  یانفهمند و  یمضمون آن را به درست یاکند استفاده سوء از آن  یگرو فتنه

 ینهمد زیرا ؛یبرس ینهپس مهلت بده تا به مد .کار نبرنده ب اشیقیحقجایگاه در 

به  یتا بتوانکن پس با اهل فقه و اشراف مردم خلوت  است.شهر هجرت و سنت 

عمر  .باشد یامه یتامكان برا ینا و ییبازگو نما ،خواهییکه م آنچه را یراحت

 .خواهم کرد ینچن ینهفرصت در مد یندر اول شاءاللان ،: به خدا سوگندگفت
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هنگام  .بود روز جمعه .یدیمرس ینهبه مد ،حجهیذ یان: در پاگفتعباس ابن

که کنار  یدمرا د یلنف بنعمرو بنیدز بنیدغروب با شتاب به مسجد رفتم و سع

 یرید .خوردیاو م یبه زانو یمکه زانو ینشستم طور یكشنزد .منبر نشسته بود

 بنعمرو زیدبن یدبناو به سع دیدنپس از  .خطاب وارد شد بننگذشت که عمر

تا به حال  یدهکه به خالفت رس یخواهد گفت از زمان یاامشب خطبه :گفتم یلنف

 نگفته است. یسخنان ینچن

تر پیشکه  یدبگو خواهدیچه م :گفت از سخنم تعجب کرد و زید بنسعید

 برخاست و ها ساکت شدندمؤذن ینكهپس از ا .عمر بر منبر نشست ؟استنگفته 

 ،اما بعد سپس گفت:. ثنا نمود حمد واست  اشیستهکه شا نانخدا را آنچ

 شیانبتا ر شده من مقدّ که بر ؛ مطلبیدر میان بگذارمشما با را مطلبی  خواهمیم

بفهمد و  یپس هر کس آن را به درست .است یكاجل من نزد یدشا دانمینم .کنم

 یکس؛ اما در مورد کندآن را بیان  ،رساند جا مرکبش او را هربه خاطر بسپارد 

 .بر من دروغ ببندد دهمیاجازه نم یبه کس ه باشد،دیبترسد مبادا آن را نفهمکه 

جمله  از .فرمودنازل  یشانرا بر ارا به حق مبعوث وکتاب  د خداوند محم

آن  درو  یمرا خواند یهآن آ .بود)سنگسار( رجم  ۀینازل شد آ یشانا که بر یاتیآ

ما  نمود ومیرجم  ا رسول خد ،ینابنابر .یدیمرا فهم اشیمعن و یمتعقل کرد

به  یدبگو یکسبه درازا بكشد اگر زمان  ترسممی. یمکردمیرجم  یشانپس از ا

 اییضهفرگفتن ركت سببه ب و یافتیمدر کتاب خدا ن رجم را یۀآ ،خدا سوگند

در کتاب خدا  گمراه شود. رجم )سنگسار( ،استکه خداوند آن را نازل فرموده 

چه زن  شودیواجب م ،باشد )متأهل( نمحصّ کهدرحالیکند که زنا  یکس بر

ما  .و اعتراف حاصل شود یحاملگ یااقامه شود  یلو دل ینهاگر ب ؛و چه مردباشد 
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 یاگر از پدارنتان دورکه  یدنكن یکه از پدرانتان دور خواندیمیدر کتاب خدا م

 بنیسی: مرا همانند عفرمود ا رسول خد ،به عالوه (6).خواهد بودکفر کنید 

که است  یدهبه من خبر رساش. فرستادهخدا و  ۀبندیید وبگ ؛یدنخوان  یممر

خواهم کرد.  یعتب یبا فالن یرداگر عمر بم ،است: به خدا قسماز شما گفته کسی 

 یانپا و بودسست کاری ابوبكر  یعتکه ب یبراستفریب نخورد و بگوید:  یکس

 یانم از آن را مصون داشت و خداوند شرّولی  ؛بود ینکه چن یبدرست .یرفتپذ

 یهر کس با مرد .شود یدهبر که همانند ابوبكر به خاطرش سر یستن یکس شما

کرده  یعتکه با او ب ینه با کسو کند نه با او  یعتمسلمانان ببا بدون مشورت 

ا که رسول خد یهنگام .شوندکشته شایسته است هر دو و  شودیت نمیعب ،است

 یو همگ د که انصار با ما مخالفت کردهبه ما خبر دادن یکسان ،رحلت فرمود 

با ما مخالفت نیز و همراهانشان  یرو زب یاند. علشدهساعده جمع یبن ۀیفدر سق

ابوبكر با ما به  یا :تم. به ابوبكر گفبر ابوبكر اجماع نمودند ینکردند و مهاجر

 یكشانکه نزد یهنگام .یمشتافت یشانپس به سو .یمبرو مانانصار برادران یسو

در نظر  هاآنو آنچه را که  یمرا مالقات کرد هاآن ینِدو تن از صالح یدیمرس

 :گفتمروید ای گروه مهاجران؟ به کجا می :گفتند .بازگو کردند یمانبرا ،داشتند

شما  . گفتند: بر عهدۀرفت یمخواهه سوی برادران انصارمان ب ،به خدا سوگند

 ،خود بروید. گفتم: به خدا سوگند نزدیك شوید. پی کار هاآننیست که به 

را  یمرد .یمبر آنان وارد شد ساعدهبنی ۀیفتا در سق خواهیم رفت. رهسپار شدیم

                                                                                                      
 یدلیلاین  ونیست در قرآن موجود  ،امروز و خوانداین چیزی است که عمر از کتاب خدا می -6

 است. روایت شده اهل سنتطریق  که ازکم شدن از آن  تحریف قرآن و است بر دالیل
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گفتند: او  یست؟ک ینگفتم: ا .بود یدهآنان دراز کش یانکه در م یممشاهده کرد

 یمدت کم .است یمار: بند؟ گفتاست گفتم: او را چه شده .عباده است سعدبن

و خدا را آنگونه که  را گفت ینشهادت ،تانصار برخاس یبخط .یمنشست

ما انصارِ خداوند و ارتش  ،اما بعد :سپس گفت .نمودحمد و ثنا  ،است اشیستهشا

گروهی از قوم شما آمدند  .تنها اندکی هستید ،اسالم هستیم و شما گروه مهاجران

وقتی  .خود جدا کنند و ما را از این امر بازدارند ۀخواستند ما را از ریشو می

خواستم آن و می ساکت شد خواستم سخن بگویم و سخنی را آماده کرده بودم

وقتی خواستم سخن  .مقداری از او چرخیده بودم .را در پیشگاه ابوبكر بیان کنم

ابوبكر  .ناپسند دانستم او را به خشم بیاورم .درنگ کن :ابوبكر گفت ،بگویم

هیچ یك از  ،به خدا سوگند .تر از من بودوقارتر و بااو صبور .سخن گفت

 ؛داشته بودو مرا به تعجب وا م فروگذار نكردسخنانی را که من آماده کرده بود

 .تا اینكه سكوت کرد ؛ه بودهمانند آن یا بهتر از آن را بیان کرد ،اینكه بالبداهه

ولی این امر را کسی  ؛اش هستیدشما شایسته ،آنچه از خوبی بیان کردید :گفت

 ،از نظر نَسَب و سرزمین هاآنقلیل از قریش که  ۀمگر همین عد ؛نشناخته

دهم من برای شما به یكی از این دو مرد رضایت می .ترین عرب هستندرومیانه

  و دست من و دست  ؛خواهید بیعت کنید)ابو عبیده و عمر( با هر کدام که می

سخنان دیگری را که  .او میان ما نشسته بود کهدرحالی ،جراح را گرفت ۀعبیدابو

كه گردنم را پیش بیاورم تا آن را این ،به خدا سوگند .گفت نیز ناپسند ندانستم

کند از اینكه دوست داشته باشم بر گروهی امیر تر نمیمرا به گناه نزدیك ،بزنی

مگر اینكه هنگام مرگ چیزی درونم زینت داده ؛ شوم که ابوبكر در آن باشد

استوار  ۀما آن تن :انصار گفت ۀگویند .بینمشود که اکنون آن را در خود نمی
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 .امیری از ما و امیری از شما باشد !قریش گروه ای .هستیم و ما نخل محكم هستیم

 .فرقه فرقه شدند ،همهمه بسیار شد و صداها باال رفت تا جایی که بر اثر اختالف

 .دستش را گشود و با او بیعت نمودم .دستت را جلو بیاور !ای ابوبكر :من گفتم

بن عباده هجوم دبه سع .ر با او بیعت کردندسپس انصا .مهاجرین بیعت کردند

خداوند  :من گفتم .بن عباده را کشتیدسعد :ای از آنان گفتگوینده .بردیم

ما در وضعیتی که حضور  !به خدا سوگند :عمر گفت .بن عباده را بكُشدسعد

ترسیدیم اگر از این گروه جدا  .داشتیم چیزی نیرومندتر از بیعت با ابوبكر نیافتیم

پس یا با آنچه خوش  .پس از ما با مردی از آنان بیعت کنند ،و بیعتی نباشدشویم 

پس کسی  .شدکردیم و فساد میکردیم یا با آنان مخالفت مینداشتیم بیعت می

شود و نه با نه با او بیعت می ،مسلمانان با مردی بیعت کندبا که بدون مشورت 

 (6).«دو کشته شوندسزاوار است هر و کسی که با او بیعت کرده است 

قرآن  «یمن» عوف در بندر محل اقامت عبدالرحمن یعباس به جماعتابن

 یرالمؤمنین!امای » :گویدیو به عمر م آیدینزد عمر م یمردکه  آموختیم

. خواهم کرد یعتب یبا فالن یرد: اگر عمر بمگویدیم گوید؟یچه م یفالن دانییم

 یعمر عصبانبه انجام رسید. بود که  کاری سُستبا ابو بكر  یعتبه خدا سوگند ب

این و آنان را از امشب به میان مردم خواهم رفت  شاءاللانشد و گفت: من 

 «.داشتبرحذر خواهم را غصب کنند امورشان خواهند میکه  یکسان

کرد خواهم  یعتب یبا فالن یرداگر عمر بمبود که گفته  یآن کس دانیمنمیما 

 .ندی بودانچه کسکند  یعتبا او ب خواستیکه م یو آن کس
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بود و اگر عمر  زدهشتابسُست و کاری  بكرواببا  یعت: بگویدیم یندهگو این

به صدا عمر برای بود که زنگ خطر  ینجاخواهم کرد و از ا یعتب یبا فالن یردبم

مردم  ایحج برموسم خواست در  . اوشد یانم خشم در او نمایو عالدرآمد 

که هنگام کرد  افقشد و با او تو شعوف مانع بنالرحمنعبدولی  ؛کند یسخنران

ای » :گویدیبه او م کهدرحالیبه انجام برساند کار را  ینا ینهبازگشت به مد

 شوند.یجمع مگر طغیانو  خردیب دافرادر موسم حج  !كنچنین م یرالمؤمنین،ام

شدن شما به مردم استفاده نموده بر تو غلبه خواهند کرد و من  یكآنان از نزد

استفاده سوء از آن  یگرو فتنه ینچکه هر سخن ییبگو یسخنشما  ترسمیم

کار ه ب اشیقیحقجایگاه آن را در  یانفهمند و  یدرستمضمون آن را ب نماید یا

پس  است.نت شهر هجرت و س ینهمد ی، زیرابرس ینهپس مهلت بده تا به مد ؛نبرند

 خواهی،یکه م آنچه را یبه راحت یتا بتوانکن با اهل فقه و اشراف مردم خلوت 

 شاءاللان ،عمر گفت: به خدا سوگند .باشد یامه یتامكان برا ینا و ییبازگو نما

 ینهبه مددر عمل نیز وقتی  «.خواهم کرد ینچن ینهدر مد ،فرصت یندر اول

آن کننده و  یعتبآن  ،که در آن ایکرد و خطبه یمردم سخنران ایبازگشت بر

 ا فراخواندشورایراد نمود. بنابراین آنچه عمر به  ،کرد یدرا تهدشونده  یعتب

ای بود که گفته بود اگر عمر بمیرد با فالنی بیعت موضوع سخن همان گوینده

 خواهد نمود.

 

 کند؟ یعتب خواستیم یبود و با چه کس یچه کس گویندهاین 

 یبا آنان در منکه  یگرد یعمار و جماعت ،یرزب ،طلحه ،ن یرالمؤمنیام ظاهراً



 شورا در میزان  12 

مطرح  یدها ینصحبت بودند و در آنجا امشغول حاضر بودند با هم جمع شده و 

بودند منتظر مرگ عمر آنان نمود.  یمخواه یعتب یبا فالن یردشد که اگر عمر بم

 ؟بود یچه کس «یفالن»این ببینیم تا  یدکنقدری درنگ  .کنند یعتب یتا با فالن

که در  یآنانبنابراین  د؛بوکاری سست ابوبكر  یعتکه بکنند میسپس اضافه 

سُست و ی کارابوبكر  یعتگفتند: ب ،بودندگو مشغول بحث و گفت آنجا نشسته و

ما  ؛ یعنیبود که آن فرصت از دست رفت ینا هاآن منظوربود؛ یعنی  زدهشتاب

منتظر فرصت اما ما  ؛خارج شد مانامور از دست وآن فرصت را از دست دادیم 

 .کنیم یعتب یبا فالنتا  مانیمیمرگ عمر م

از  «یالبارفتح»کتاب  ۀرا در مقدمشونده یعتکننده و بیعتباین حجر نام  ابن

که  یفهسق یانعمر در جر ۀدربارعباس  سخنان ابن» :گویدیمنقل کرده،  یبالذر

بر را که  یمرد دیدییمای کاش  :گویدیعوف مبن الرحمندر آن عبد

چه  یفالن دانییم یاآ !امیرالمؤمنین ی: ابه او گفت ،وارد شده امیرالمؤمنین

 مسند بزار و خواهم نمود. در یعتب یفالن با یرد: اگر عمر بمگویدمی گوید؟یم

گرفته  یعتب یشکه برا یمراد از کساست که آمده  یفضعسند با  یاتجعد

 .و ناقل خبر را ذکر نكرده است یندهگوولی  ؛است الل یدعب بنطلحه ،شودیم

با  یاز معمر زهر یوسفبن ت هشامیاز روا یقوسند با  یسپس در انساب بالذر

دارد: به این صورت بیان میآن را  (یبخار یحصح یعنیمذکور در اصل )سند 

 یعتب یبا عل یردعمر بم ،گفته اگر یرکه زباست  یده: به من خبر رسگویدیعمر م

است آمده این حدیث در  واست تر یحصح ینا حدیث. ۀ، و ادامخواهم کرد

 یعد بنمعن ساعده و بنیمشخص صالح که عو دو یدیمکه نزد آنان رس یهنگام

بزار در مسند  ینهمچن ؛کندیبدر ذکر م ۀلف نام آنان را در غزوؤکه م باشندیم
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کند گمان میکه  یکس ایاست برپاسخی در آن  و است را ذکر کرده اوعمر 

 یثحد یندر ایافت. وفات  ا خدرسول یاتدر زمان ح ساعده بنیمعو

 شماس بن یساو ثابت بن قشود گفته میکند و یم یادانصار را  یبسخنران و خط

منذر  بنحباب ،گفتسخن برخاست و که از انصار  اییندهو گوبوده است 

که  یکسدر مورد اما  اند.نموده یتروادیگران مالك و این حدیث را  .باشدیم

  (6).«شناسمی، او را نمیدگفت سعد را کشت

همانگونه که  ؛شده یتروا یقو یسند اب یرازاست؛  تریحصح یبالذر خبر

 .نمایدرا بیان میآن  یحجر در فتح البارابنتقدیم گردید و 

 ذکر شده یزن یدهم ارشاد سارجلد گفته در  یقسطالن جرحآنچه ابن همانند

عبارت ابن و ) خواهم کرد.... یعتب یفالن با یرداگر عمر بم» :گویدیم است؛

با  یافتم «یاالنساب بالذر»(: آن را در گویدیم ینكهتا ا کندیحجر را نقل م

مذکور در اصل و سند با  ریزهاز معمر از  یوسفبن هشام یتاز روا یقوسندی 

 یبا عل یرداگر عمر بم :گفته یرکه زباست  یده: به من خبر رسعمر گفت :لفظ

 (1).«استتر یحصح یناحدیث.  ۀادام کرد.... یمخواه یعتب

را در  هاآن یکه بخار یفالن و فالناز مراد  یصدر تشخنیز  یگریدهای گفته

با  ن المؤمنییراماگر بدانیم  و شودیم یافت ،یاد کرده استمبهم  یتشروا

اگر عمر که گفته  ینا یستن بعید ،صحابه نشسته بودصاحب منصبان بزرگان و 

 یننفر خارج شده و به هم یك از یشاز زبان ب خواهم کرد یعتب یعل با یردبم
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 .باشدآمده  یفالن و فالنمشخص کردن در  یگریدسخنان جهت 

جلد ـ یبخار یحصحبرای  «یفتح البار»حجر در شرح خود خود ابن ،سپس

را آنچه در مقدمه ذکر نموده  -پردازدیم یثحداین دوازدهم آنجا که به شرح 

داده، را شرح  «گویدیچه م یفالن دانییم یاآ» جملهاین او  ،ی. آرکندینمباز

آمده است اسحاق ابن یتو در رواکنم به عالوه بر اسم او توقفی نمی»: گویدمی

 (6).«ندارا گفته ایجمله ینچنچند نفر که 

مردم در  یناست که خشم عمر را بر افروخت و خواست ب یزیهمان چ این

 نمود.کار منع  ینبن عوف او را از االرحمن عبدولی  ؛کند یحج سخنرانموسم 

 

 طالب ابی بن یعلکنار زدن  یبرا اشوربنیان گذاردن 
 ینكها و یچه زمان چگونه و اشور ۀیدا که فكر ودانستیم  ،شدارایه آنچه  از

که به صورتی  ؛مطرح شدشونده یعتب کننده ویعتب به قتلِ یدچرا با زبان تهد

آن اجرای که در کرد وضع قانون به صورت  و نهادخطاب آن را سنت  بنعمر

 .یرفتنخواهد پذ یرا از کسلغزشی  یچه

کسانی مثل ـخالفتشان را داشت  یرا که آرزوکسانی  یفهخلآن هنگامی که 

خود درون را از دست داده بود در ـ حذیفه و معاذسالم غالم ابوابوعبیده، 

 خواستیاو ماما در عین حال  ،برسدعفان  بنعثمانبه که خالفت  خواستیم

کنند باطل  یعتب  طالببن ابیعلیبا  خواستندیرا که مکسانی  ۀاراد قصد و

به صورتی علی را ـو به این ترتیب خواست کرد  یدرا به قتل تهد هاآن. او کند
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ـ کنار بزند؛ بنابراین انتخاب خلیفه را در شورای که اتهامی متوجه خودش نكند

 شش نفره قرار داد.

عثمان انتخاب که خالفت به گشت می یبه دنبال راه یدبا یفهخل ،در اینجا

 ینبنابرا ؛رسانندبمنجر شود و این کار را از طریق شورای مذکور به انجام 

  ای آن وضع کرد:را بر یشروط

 و ییبه تنها یفهشش نفر باشد که آن شش تن را خل ینفقط ب اشور ینكهاـ 

 !بدون دخالت امت انتخاب خواهد کرد

 دیگران!شش نفر باشد نه از  یناز ا یكیمنتخب  یفهخل ینكهاـ 

اعتراض کنند  یهباشد و بق هاآناز  یكیشش نفر بر  یتِاکثر یاگر رأـ 

 !گردن زده خواهند شد ینمعترض

 ۀاتفاق کنند کف یگریبر شخص د یگرو دو نفر د یشخص دو نفر بر اگرـ 

 یهباشد و اگر بق شعوف موافق بنالرحمن خواهد بود که عبد یسود کسه ترازو ب

 !گردن زده خواهند شد ،نشوند یمتسل

آن  یهمگگرنه و ؛از سه روز نباشد یشب ،مشورت در این شورامدت ـ اینكه 

 !د شدنزده خواه ا گردنش نفر اهل شورش

 ۀدست که در رأس آنان ابوطلحه ب یربه همراه پنجاه نفر شمش رومی یبصهـ 

 باشد!شور این نظارت و مراقبت بر  یمتول ،است یانصار

از  یك یچکه به ه ؛ قراریعمر صادر شد ۀیفخل یاست که از سوی قرار این

به . دهدینممورد نظر  یشورااصل این را در  یدخالت ینکوچكتر ۀمسلمانان اجاز

آنان و نه  یننه ب ؛شود یدهنام نانامسلم ینب یشورا دتواننمیاین شورا هیچ وجه 

 .عقد اهل حل و ینب
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ولی  ؛عوف سپرده شد بنالرحمن به دست عبد)در واقع( امر )انتخاب خلیفه( 

خطاب  عمربن ۀرا اداره کند که خواستصورتی این ماجرا به  یدالرحمن با عبد

. او از نظر و بودکرده  توافق ینبا او چنتر پیشکه به همان صورتی  ؛برآورده شود

با   لیاز مخالفت عو ( و عمر )ابوبكر یخینشخالفت  ۀدربار ی عل ۀیدعق

شرط نمود که  ی بر عل یآگاهعلم و  ینبا ااو  .و منش آن دو با خبر بود یرهس

و  یامبراساس کتاب خدا و سنت پبرکه بر مردم  یشرطه خواهد بود ب یفهاو خل

هرگز موافقت نخواهد  ی عل دانستیم . اوخالفت کند یخینش و روش یرهس

 یعلبرای را شروط  ینااو  .کرد هدموافقت خواهمان ابتدا اما عثمان در  ،کرد

 ی عل .مطرح نمود که نپذیرفت به همان صورتی را  یخینشو روش  یرهس

عثمان  بهرا موضوع  داشت.  یاز علانتظاری  ینعوف چن بنالرحمن عبد

همان عثمان  و  یعل .آن را دوباره تكرار کرد .یرفتمطرح کرد و عثمان پذ

 و خواهیمی: تو الرحمن گفت به عبد  یعل خود را تكرار کردند. ۀیاولپاسخ 

عوف با  بنالرحمن پس عبد .یرا از من دور ساز)خالفت( امر  ینا کنییم یسع

هرگز عثمان را  ،الرحمن گفت: به خدا سوگند به عبد  یکرد. عل یعتعثمان ب

به او گفت:  تو بازگردد. یهعل یاامر به تو  ینكهمگر ا ؛گزیدیینمبر یتبه وال

دیگران  .شد رجاز اتاق خا  یعل .گردنت زده خواهد شدوگرنه کن  یعتب

و  کردند یعتاو را مجبور به ب ینكها ارساندند و او را بازگرداندند ت خود را به او

 .گرفته شد ـیطبق قرار قبلـعثمان  یبرا یعتبود که ب ینچنینا

)خالفت( را  ماند؟ او آن یالرحمن باق خود با عبدو قرار عهد  بر عثمان یاآاما 

پس  .واگذار کنند یكدیگربه  یرا مانند توپخالفت که  خواستیم امیهیبن یبرا

پا ه عثمان ب یهعل ،بودند یرطلحه و زب هاآنو در رأس  یدر منکه کسانی  ۀهم
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 ؛داشتند ندر قتل عثما یرگذاریکه نقش بزرگ و تأث یهمان کسان ؛خواستند

منابع از  یدر برخ .خواستندیخود م یرا برا)خالفت( امر  ینا یزن هاآن زیرا،

 .کرد یمخواه یعتطلحه ب با یرداز آنان گفته بودند اگر عمر بم یبرخبینیم که می

به  ؛خواستیطلحه م یخالفت را برا یزن یشهبود و عاخالفت طلحه خواهان 

 . اما عبدسهم داشت ،شد پاه عثمان ب یهکه عل یدر انقالب یشهعادلیل  ینهم

مردند  هاآن یعوف با عثمان قهر و او را ترك نمود و هر دو بنالرحمن

سخن  یكدیگرتا هنگام مرگشان با  یعنی ؛جستندیم یدور یكدیگراز  کهدرحالی

الرحمن  عبد کهدرحالیقرارداد مخالفت کرد این عثمان با مفاد  یراز ؛گفتندینم

 یبهقت ابن «معارف»کتاب به  بود. ردهک یرساندن او به خالفت تالش فراوان یبرا

دارد از عثمان کدورت به دل  کهدرحالیرود می یاعوف از دن بنعبد الرحمن

و که صله  یقهرکنندگان» یعنی «ینالمتهاجر»به نام  یکه در آن بخش یدکن مراجعه

وجود دارد؛  «آمده بودپدید  ینشانو کدورت ب یقطع شده و ناراحت ینشانبدیدار 

 یبرابود  اییدهاا نقشه و شوربه این ترتیب این  .کردیداشت و با او صحبت نم

 .ی حذف عل

و بیعت  اشورخواستار ـ   علیهنگام خالفت ـ یهکه معاو همانگونه

. او ی حذف عل یچه؟ برا یبرامهاجرین و انصار با او بود. خواستن شورا، 

او  یبرا ی علولی  ؛وارد شود ،که عمر وارد شده بود یخواست از همان در

  (6).«استانصار  و ینمهاجرتنها برای  اشور» نوشت: ینچن

نه از  وبود نه از انصار  یهاست که معاو ینا ،واضح و آشكار است آنچه

                                                                                                      
 با معاویه و مذاکره با وی خواهیم آورد. ی در سخن امام عل ،این مطلب را در فصل سوم -6
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از فتح مكه هجرت نموده باشد و پیش که بود  یکس یهجرت برا یراز ؛ینمهاجر

مطرح نبود.  یهجرت ، دیگرو پس از فتحبود شدگان( آزاد) «لقاطُ»از  یهمعاو

ولی  ؛استفاده کند  یحذف عل یاز همان راه و روش برا خواستیم یهمعاو

خواهان  شكیب ،باشد اکردن شورو هر کس که خواهان مطرح ؛موفق نشد

را  ی خواهد علمی ،را مطرح کند ااست و هرکس شور یتو وص حذف نصّ

 حذف کند.



 

 فصل دوم
 اشوردالیل 

 ؟استکجا  اشورخاستگاه دالیل 

به نام  اییهکه در زمان ابوبكر نظر بردیم یپ یگرام ۀخوانند ،شد یانآنچه ب زا

 در آن برههحتی  ؛به دست نیامد اشور یقابوبكر از طر یعتب. وجود نداشت اشور

 دوم ۀیفخل ۀینظر اول ینهمچن. نداشت یوجود خارج اصالً  اییهنظر ینزمان چن از

 همچون معاذبن یو اشخاصاقرار   یبانتخاب و تنص ۀینظربه او اینكه  دانستیم؛را 

روشی اضطراری برای  اشوراینكه و  داشت اعتقاد ،حذیفهوابغالم  ،جبل و سالم

طبق قانونی که و بود  زدهشتابست و عملی سُبا ابوبكر  یعتب .بود یفهخل یبتنص

و  اساس نصّ عمر بر یعتب ،ینهمچنصورت نگرفت.  ،شناسداسالم به رسمیت می

و شود دیده نمی ااز شور یو در آن اثر ابوبكر صورت گرفتتصریحی از سوی 

بزرگان  ـشد یانهمانگونه که بـبلكه  ؛نبود ااز مسلمانان خواهان شورهیچ یك 

. این افراد چیزی به پس از مرگ عمر رغبت داشتند ی با عل یعتصحابه به ب

که خالفت نه با  دانستندیم یبه خوب هاآن ،ینهمچنشناختند. نام شورا را نمی

از  یتنص و وصبا بلكه  ؛انه با شورگیرد و صورت می هزدشتابعملی سست و 
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 .یابدیحجت تحقق مسوی 

با این ـعمر  یبدر تنص نانامسلم ،بود یتیحجّ ینابوبكر فاقد چناز آنجا که 

به  یفهخلاما  ؛بر او اعتراض کردند ـتوصیف که او بداخالق و تندخو است

 یخطاب اصرار و پافشار عمربن یبو بر تنصداد اهمیتی نمیاعتراضات صحابه 

 .نمودیم

دالیل آن. چه برسد به وجود نداشت  اشور ۀیاز نظر یاثرهیچ  ،روزگاردر آن 

 یزنه چاند سربرآورده خالفت خلفا یهتبرئه و توج یبرا امروزاین دالیل تنها 

 !یگرد

سوم هیچ کدام به هیچ وجه با  ۀدوم و نه خلیف ۀاول، نه خلیف ۀبنابراین نه خلیف

دند و این دالیل تنها برای استدالل نكر است،ورا مطرح شدالیلی که امروز برای 

 اند.کردن آمدهتوجیه

شود ارتباطی میاحتجاج  هاآنکه به ای این ادله ینكها رغمیعل و ،رو ینا از

استدالل  هاآنه بامروزه که  دالیل شورا یانب ،دنندارو جانشین  یفهبه انتخاب خل

از  یبه دور از هرگونه تعصب خال و یعلماز نظر  هاآن یو نقد و بررسشود می

 .فایده نخواهد بود
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 اشور یۀنظردالیل 
ند که اهاستدالل کرد اشور ۀیبه نظرا استفاده از متون چندی بپردازان نظریه

 عبارتند از: هاآن ینترمهم

  اول:منت 

أَمْرُهُمْ شُورَى  وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَ :این سخن حق تعالی

گفتند  پاسخ را پروردگارشان دعوت که آنان و) (6)؛بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ

 هاآن به آنچه از و است یكدیگر با مشورت پایۀ بر کارشان و گزاردند نماز و

  .(کنندمی انفاق ،ایمداده روزی

 :کنیمیم یانب رامتن  ینامربوط به گوهای گفت وها بحثاز تعدادی 

  اول: حبث

ای با جامعه. چنین پردازدیمآرمانی  ۀخصوصیات جامع یانبه بکریم  ۀیآ ینا

ءٍ فَما أُوتیتُمْ مِنْ شَیْ  فرماید:شود. حق تعالی مین خصوصیت توصیف میچندی

وَ  * رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ ذینَ آمَنُوا وَ عَلیلل  خَیْرٌ وَ أَبْقیللِ الْحَیاۀِ الدُّنْیا وَ ما عِنْدَ افَمَتاعُ 

وَ الَّذینَ  * الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ

وَ  * بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ لصَّالۀَ وَ أَمْرُهُمْ شُوریاسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا ا

 این بهرۀ داده شده، به شما پس آنچه) (1)؛الَّذینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ

 به و اندآورده ایمان که هاآن برای نزد خدا است آنچه و است دنیوی زندگی

 گناهان از که کسانی آن است * و ترپاینده و بهتر کنند،می توکل پروردگارشان

                                                                                                      
 .98شوری:  -6

 .93تا  91شوری:  -1
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 آنان بخشایند، * ومی شوند، خشم در چون و کننددوری می هازشتی و بزرگ

 پایۀ بر کارشان و گزاردند نماز گفتند و پاسخ را پروردگارشان دعوت که

 کنند * ومی انفاق ایمداده روزی هاآن به آنچه از و است یكدیگر با مشورت

  .(گیرند(می جویند )انتقامیاری می رسد هاآن به ستمی چون که آنان

؛ سازدمی یزرا متما یاسالم ۀجامعکه ناظر بر ظواهری است فوق  آیات

حسن ، یمانبه اای که جامعهاست.  یآداب اسالم اهداف وظواهری که تمثیلی از 

استجابت امر ، عفو و بخشش ،و فواحش، دوری از گناهان کبیره توکل به خدا

است. شده  نیّمز یو دشمنویی به ستم و پاسخگ نماززنده کردن  ،پروردگارشان

ارچوب در چ یدر امور زندگ یكدیگر امشورت بای چنین جامعهشأن  ،عالوهب

 .باشدمی ،استفرموده  یمترس یشانمتعال براسبحان و که خداوند  یحدود شرع

بحث به آن  یگونه که در ابتداهمانما ـگوی ، محل بحث و گفتمطلب ینا

، عملی آنموارد دیگر  و یاجتماع ،یمشورت در امور شخص ـ نیست.اشاره شد

اسالم شروط شخص مورد شود؛ تا آنجا که که به آن تشویق می پسندیدهاست 

سایر موارد و )شخص مورد مشورت( مستشار  کننده برمشورت وقمشورت و حق

در را  یاریبس یاترواتر ما پیشو  استنموده  یانرا بمشورت مبحث به مرتبط 

 از آن جمله: ؛یمباب نقل نمود ینا

خواهی قابل اعتمادتر از مشورت ایپشتوانه یچه» :فرمایدیم ا خد رسول

 (6).«نیست

هالك  ،که مشورت کند یکس»: فرمایدیم ن یرالمؤمنیام :آن جمله از و

                                                                                                      
 .93ص / 61وسایل چاپ آل البیت: ج  -6
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 (6).«شودینم

 یدرستنظر  ،باشد یرأکه خود یکس»: فرمایدمی ت آن حضر ،همچنین

 (1).«داشتنخواهد 

منصوب نمودن  بر یهآاستناد بر این با  توانیم یاکه آ ینجاستا سخناما روی 

منصوب  اییفهخل؛ به این معنی که کردمردم استدالل ای طاعه براال واجب یفۀخل

از  یهآباشد. این خروج از طاعت خداوند متعال  ،از دستور او یچیکه سرپنمود 

 .گوییمین مبه اهل تسنّما است که مطلبی همان  یناچنین معنایی به دور است و 

 وو هدایت رشد  شایستۀکه آنان  ستامطلب شده  ینبه ا ایاشاره یهآاین در 

درست مبادرت به  یو رأ یمو در استخراج تصمرسیدن به تصمیم درست هستند 

عقل که مشورت کند  یکس. کنندیم یگراندهای مراجعه به عقلمشورت و 

خود تجربیات را به  هاآن یهاو تجربه کندیرا به عقل خود اضافه م یگراند

الَّذینَ . این آیه از نظر معنایی به این سخن حق تعالی نزدیك است: افزایدیم

 وَ أُولاِكَ هُمْ أُولُوا للُ عُونَ أَحْسَنَهُ أُولاِكَ الَّذینَ هَداهُمُ ایَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِ

 کنند.می پیروی آن بهترین از و دهندفرامی گوش سخن به که آنان)؛ الْأَلْبابِ

  (9).(همان خردمندانند اینان است و کرده هدایتشان خداوند اند کهاینان

 ۀمردم دربارمیان استحباب مشورت  یهآ ینادیگران از و  نامفسر ،همین رو از

و  نظریات سودمندو  یگراندعقل  ابخواستن  ییو راهنماکاری که مهم است 

گونه که همانهستند ـدر ارتباط  یكدیگربا  یکه در بُعد اجتماعرا مؤثرشان 

                                                                                                      
 .916ص / 8مستدرك الوسایل: ج  -6
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خواستن به طور کلی یك مشورت بنابراین  ؛اندبرداشت کرده ـشدتر بیان پیش

بر  یلیدلهیچ  یهآهای کاربردی این حوزهدر  کارها نیست.ربانی در  ۀیضفر

 وند سبحانخداسوی او از از طاعت اکه  اییفهخلدر انتخاب کردن مشورت 

 .نشده است یانبرا واجب شده 

 آنچه در باب مشورت در خبر و ینمورد ا ابوعمر در»: گویدیالبر م عبدابن

مشورت با  ۀکسانی که کارشان بر پای ۀبارآنچه خداوند در امورشان آمده و

خود مشورت ۀ ها با صحابجنگ در ا رسول خد :گویدیمیكدیگر است 

خود  یانمراقب لشكرعمل شود؛ از جمله اینكه وظیفه دارد  هاآنبه  تا نمودیم

از یكی به از همین رو به شكست و هالکت سوق ندهد و  باشد و آنان را

باش  تیزهوش و یركز یتاجرهمچون » :فرمودکرده، ارشد سفارش فرماندهان 

 (6).«استخود به دنبال سود  ۀکه تنها پس از به دست آوردن اصل سرمای

 در و) ؛وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ  :این سخن حق تعالی»: گویدیالجصاص م

به متعال امر خداوند این و مفهوم  یمردم در معن. (کن مشورت ایشان با کارها

 یقبه مشورت فرموده هرچند که از طرآن حضرت امر  به ند؛ اینكهافتاداختالف 

است. فرموده  نیازیو ب یغن ،ی و نظر درست صحابهاز دانستن رأرا  یشانا یوح

به تنها خداوند آن حضرت را » :اندگفتهاسحاق  و محمدبن انس بنیعرب ،قتاده

فرموده این عمل و باالبردن قدر ومنزلتشان امر به یشان هاناج شی برایآرامجهت 

 یشانو بتوان به رأهستند باشند که قابل اعتماد  یاگر آنان از جمله کساناست؛ 

را امر به آن حضرت خداوند »: گویدیم یینهبن عیانسف ینهمچن «.نمودمراجعه 
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به آن به چشم نباید به او اقتدا کنند و ن کار آدر تش تا امّ فرمودجستن  مشورت

امر مدح  ینرا به خاطر ا هاآنخداوند طور که هماننگرند. بنقص و ضعف 

حسن و ضحاك «. است اشور ۀبر پای هاآن ینامرشان ب ینكهبه ااست؛ فرموده 

 یكی :نمودمحقق آنان  ینب دو هدف را توأماً)مشورت(  یقطر یناز ا»: گویندیم

امت پس از آن حضرت به  ینكهدوم ابردن جالل و قدر و منزلت صحابه و  باال

که به  یدر موردتنها خداوند »: گویندیاز اهل علم م یبرخ و« دناقتدا کن یشانا

به آن حضرت دستور مشورت صادر تصریح نفرموده باشد بر آن  یمطور مستق

مشورت این که اند گویند، گفتهاز کسانی که چنین می یو برخ« فرموده است

هستند که اعتقاد دارند  یکساناینان  است؛ یزجا دنیامخصوص به این در امور تنها 

بلكه  ؛کندنمیاجتهاد عمل  یقاز طر ،به هیچ وجه ینیدر امور د ا رسول خد

 از آراتواند می ا خدرسول ین. بنابرااست یویامور دن ۀاین عمل فقط در حوز

که امور  ۀتدبیر و اداربرخی وجوه و از  یدامور استفاده نما ینو نظرشان در ا

و جز با مشورت  یآگاه ینو ا یابد هیآگا ،شان برای آن حضرت جایز بودانجام

 .شدیحاصل نمآن حضرت  یبرانظران از صاحب یبرخبهره جستن از نظرات 

داد که بر  یشنهادپوارد شد و  ت بر آن حضر ،بدربن منذر در روز حباب

 سعدبن یعنی ؛دو سعد ین. همچنیرفتو آن حضرت پذ یندبدر فرود آ یهاچاه

غطفان در  ۀیلدادند که با قب یشنهادپ  یشانعباده روز خندق به ا بنسعد معاذ و

کند آنان  ینتوافق نكند که اگر چن ینهمد یهاباغمحصوالت از  یمورد بخش

نامه را پاره و توافق یرفتاز آنان پذ یزآن حضرت نو  ترك خواهند کرد ار ینهمد

 .یویامور دنیل دیگر از این دست از و مسا ؛کرد

 یکه دستوررویدادهایی و  یندر امور د ا رسول خد :اندگفتهدیگر  برخی
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 .مأمور به مشورت شده بود ،نشده بودمتعال داده خداوند سوی از شان در مورد

روز بدر غالب. آن حضرت در ظن  و یرأ یقاز طر یاامور دن یدر برخ ینهمچن

آن که  یو هنگاماست  ینیبا آنان مشورت فرمود که از امور ددر مورد اسرا 

 یانرا بنظراتشان و  یشنهادهاپ هاآن وقتی ،کردمیمشورت  هاآنبا  ت حضر

عمل  نمودیاجتهاد مخود و به آنچه  کردیآن حضرت گوش م کردندیم

  (6).«فرمودیم

این در  :... استجابو ینالذ: این سخن حق تعالیدر مورد »: گویدیم ثعالبی

آورد و شرعش را  یمانکه به خدا ا ی استهر کسآیه مدح و ستایشی برای 

 ؛فرمایدمی ،استمشورت  ۀبر پایرا که امورشان  یخداوند قوم ،ینهمچنبپذیرد. 

حاصل  یربر خدادن یاری و یهمبستگ، یدوست ،وحدت کلمهاین کار در  یراز

به  ینكهمگر ا ؛مشورت نكردند یقوم یچه»: است آمده یثحد و در شودیم

 (1).«نددش یتو نظر هدا یرأ ینبهتر

 با مشورت یۀپا بر کارشان و) ؛وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  :گویدیم یرابن کث

در  ینكها مگر ؛رسانندنمی اجرا ۀبه مرحلکاری را  یچه؛ یعنی (است یكدیگر

دهند؛ در  یاریرا  یگرو نظراتشان همد تا با آرا ینندمورد آن به مشورت بنش

، درسمیمواردی که مشورت در موردشان به انجام ها و جنگاموری مثل 

 ایشان با کارها در و) ؛وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ  :فرمایدحق تعالی میهمانگونه که 

با آنان و نظایر آن ها در جنگ ت آن حضر ،از همین رو .(کن مشورت
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  (6).به آنان آرامش قلب بدهد یلهوس ینه اتا ب فرمودیمشورت م

با اصل  یوص یاامام  یینتع گویندیم یبرخ ینكها»: گویدیم الغطا کاشف شیخ

أَمْرُهُمْ شُورَى  وَ، کسانی هستند که به این سخن حق تعالی شودیحاصل م اشور

وَ شاوِرْهُمْ فِی و این سخن  (است یكدیگر با مشورت ۀپای بر کارشانو) ؛بَیْنَهُمْ

 را هاآنکنند. این سخن اشاره می ،(کن مشورت ایشان با کارها در و) ؛الْأَمْرِ 

 ربتكیه ( و یت)وص نص یو از آن در نف به حساب آورد یشرع یحجتتوان نمی

نیست. این از خالفت موضوع  ،ینجامراد از مشورت در ا زیرا، بهره جست؛ اشور

در این  کهدرحالیمحاالت است که نظرات امت بر یك شخص معین متفق شود 

 (1).«امت جاهل، منافق، مغرض و کسان دیگر حضور دارند

 

  دوم: حبث

و  یتاهم یانبتنها در مقام به طور کلی نیست و  یعمقام تشر در یهآاین  ینكها

وجود داشته باشد. به مشورت  یازن هاآنکه در است مواردی  مشورت درارزش 

از خالفت آمده باشد  یعبر تشرمتنی  یمقرآن کر درکند اگر این نكته اقتضا می

آیات، آیات مربوط به  این ۀاز جملاین آیه در این خصوص استفاده نشود. 

به عنوان جانشین خداوند   و دیگران طالوت ،ودودا ،آدمدادن خلیفه قرار

پس از  یاتآ ،آمده باشدجرا اال الزم اییضهفر یانب در مقام یهآ یناگر ا. است

 چون که آنان و) ؛وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنتَصِرُون: فرمایندمیآن 
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به عدم  هاآنچرا  پس(6)؛(گیرند(می جویند )انتقامیاری می رسد هاآن به ستمی

او از طاعت ابر وجوب و حتی  دهندیم یخروج بر حاکم ستمكار فتو یتمشروع

 ؟!ورزندمی تأکیدعدم خروج بر او  و

 

 سوم:حبث 

مشورت اقدام نمایند را مشخص  ۀکسانی را که باید به وظیف یهآاین  ینكها 

اش بری است( )کسی که ذمه «الذمه مبرء» یاطجانب احت یدبا ،رو یناز اکند. نمی

 یقاز طرعمل  ینا آن را در نظر گرفت و ۀخروج از عهد و یفتكل یتمساولاز 

و دخالت که احتمال  ی استجوانب امور ۀو در نظر گرفتن هم یآورجمع

نظر تاریخی از امری است که  ینو ا در مشورت وجود دارد یشانرأ یگذاریرتأث

 است.تا زمان حاضر حاصل نشده اولین خلیفه انتخاب  یابتدااز 

 

 :سخن هنایی
بیان  یمهکر ۀیآ ینا یبرابحث و بررسی  دو  یمانیاحمدالحسن  سید

ـ سخن پس از آنچه بیان گردیدـتا  کنمیشما نقل م یبرا را هاآنکه  اندفرموده

 .باشدنهایی 

 

 بررسی اول:

أَقَامُوا الصَّلَاۀَ  وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ ۀآی: فرمایدیم ن ایشا
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 دعوت که آنان و) ؛بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَأَمْرُهُمْ شُورَى  وَ

 پایۀ بر کارشان و گزاردند نماز گفتند و پاسخ را پروردگارشان

 انفاق ایم،داده روزی هاآن به آنچه از و است یكدیگر با مشورت

نازل  ن در زمان حیات ایشاو   بر حضرت محمد (6).(کنندمی

این مسلمانان  ،حاکم بودتعیین و  تمواگر در خصوص حك .شد

کس دیگری را برگزینند و او را  د داشتند که غیر از محمامكان را 

و  تموحك خصوص اگر در !بر خودشان منصوب و حاکم کنند

ن امیرمؤمناو گماشتن تنصیب قبل از  د محمحضرت  .حاکم بود

 حتی اگر در خصوص  !!کرددر غدیر خم با آنان مشورت می

پیش  ا رسول خدبا کافران بود نبرد  لشكر جهت ایتعیین امیری بر

زیادی ۀ عد کهدرحالی ؛کردمشورت میبا آنان بن زید ۀاسامتعیین از 

در  د . اگر حضرت محمبا تنصیب اسامه مخالف بودند هاآناز 

چرا مشورت و بود، پس  هاآنامور حكومتی مأمور به مشورت با 

د آیا حضرت محم ؟!نپذیرفتبودن سن اسامه در کمرا  هاآناعتراض 

 برای  !نیست چنین هرگز کهدرحالی ؟!کندخالف قرآن عمل می

را پس خداوند بیامرزد کسی که قدر خویش  ؛اهلی وجود دارد ،قرآن

 (1) !داند و حق را بشنود و مطیع آن باشدب
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 بررسی دوم:

 وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ: این سخن حق تعالیاما  فرماید:می ن ایشا

 دعوت که آنان و)؛ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَ

 با مشورت پایۀ بر کارشان و گزاردند نماز گفتند و پاسخ را پروردگارشان

  (6)(.کنندمی انفاق ایم،داده روزی هاآن به آنچه از و است یكدیگر

خداوند و جانشینی خالفت  یاآشود: پرسشی که در اینجا مطرح می

 ؟خداوند ۀوظیف یاآنان است  ۀوظیف شیندر زم

در  یدخالفت ز یا: آزنممی یمثالشدن مطلب ترروشن یبرا

این است و  یدز ۀوظیفعمر؟ قطعا  ۀوظیف یااست  یدز ۀوظیفش اانهخ

جانشین  شاانهخپس از او در  یچه کس کندیم ییناست که تع یدز

از  یفضول ،دخالت ینبلكه ا ؛ندارد یارزش یچو دخالت عمر هباشد 

ها عرف ۀقابل قبول در هم یرغ و اخالقی یرغ و یشرع یرغ عمر وسوی 

 .پذیردیآن را نم یزو عقل ناست  ینو قوان

نه است خداوند  ۀوظیف شینخالفت خداوند در زم یقیناً بنابراین

خود در و جانشین  یفهخداوند است که خلپس این  .مردم ۀوظیف

منصوب کردن خلیفه و جانشین خداوند و  کندیممنصوب را  شینزم

 ،کنندمنصوب را  یکسمردم اگر شود. پس مربوط به مردم نمی

 یاخالق یرغ و یشرع یرو غ یو فضولندارد  یارزش یچه هاآن یبتنص

 .شودمردود شناخته می ،ها و قوانیندر تمامی عرفو است 
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منصوب فرمود را  شینخود در زم ۀیفخلجانشین و  ینخداوند اول

 یاو  شانخود یناز بهد داجازه نمیو به فرشتگان  ـ م آدیعنی ـ

اگر حال  .ینندرا برگزدر زمینش  وندخداو جانشین  یفهخلدیگران 

و جانشینش  لیفهنداده که خ اجازهو معصوم پاك  فرشتگانِخداوند به 

یی هاناانساجازه را به  ینپس چگونه ا ینندرا برگز در زمینش

 یمو درست تصمکنند میامور خطا  ینترمعصوم که در سادهیرغ

وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی ؟! فرمایدصادر می گیرندینم

خَلیفَۀً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ الْأَرْضِ 

 چون و) ؛نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ 

 خلیفه و جانشینی زمین در من: گفت فرشتگان به پروردگارت

 و کند فساد آنجا در دهی کهمی قرار را کسی آیا: گفتند گمارم.می

 را تو و گوییممی تسبیح تو ستایش به ما آنكه حال و بریزد هاخون

 ( 6).(دانیدنمی که شما دانم،من چیزی می: گفت کنیم؟می تقدیس

و است خداوند کار مختصِ  شینخداوند در زمجانشینی و  خالفت

شود میمردم کاری است که مربوط به  ینا یدحق ندارد بگو یکس

این یك بز » :یدبگو ینكهو ا ـخواهان عناد و لجاجت باشد ینكهمگر اـ

 (1).«است حتی اگر پرواز کند

 در من) ؛إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَۀً : فرمایدیمحق تعالی 
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 ینااز  رمنظو گویدیکه م یو کس (گمارممی خلیفه و جانشینی زمین

هستند  شینخدا در زم و جانشینان خلفا هاناانس ۀاست که هم ینا یهآ

و جانشین خداوند هستند  ،در عمارت زمین هاآنکه است  یمعن ینبه ا

مگر  ؛گوییمیبه آنان م ؛پردازندیو به زراعت م کنندیبنا م هاآن

خداوند خالق خلق و مالك  یا ؟!است کارگر بنا یاخداوند کشاورز و 

 ینجانشاو  ینهر کس در زم ؟!تسهاآن یقیحقمالكیت  واست  هاآن

او مالك فرمانروایی است؛ ؛ زیرا، خواهد بوددارا او باشد مقام او را 

 .است ینزمهمان فرمانروا و حاکم در خدا و جانشین  یفهخلپس 

یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفَۀً فِی : در قرآناین سخن حق تعالی  ینهمچن

 للِفَیُضِلَّكَ عَنْ سَبیلِ ا بِالَْحقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ

 لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ للِإِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ ا

 در گردانیدیم. زمین روی ایخلیفه را تو ما داوود! ای)؛ الْحِسابِ

 راه از را تو که مرو نفس هوای پِی از و کن داوری حق به مردم میان

 که سبب به آن شوند، منحرف خدا راه از که آنان سازد. منحرف خدا

  (6).(شوندمی گرفتار شدید عذابی به اند،برده یاد از را حساب روز

باشد، مردم  ۀهم یبرا ینشخدا در زمو جانشینی خالفت  اگرحال 

نبود که خداوند او را  یازین واست از همان مردم  یكی یزن  ودودا

یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفَۀً  :بفرمایددوباره خطاب قرار دهد و به او 

 ایخلیفه را تو ما داوود! ای) ؛فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ 
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 ینابه عالوه  .(کن داوری حق به مردم میان در گردانیدیم. زمین روی

و  یشامل داورو جانشینی خالفت  ینکه افرماید می یانب یهآ

؛ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ :شودیمردم م ینبو حكومت  ییفرمانروا

وضوح و روشنی به  یهآ ینا پس .(کن داوری حق به مردم میان در)

همان  شینخداوند در زم و جانشینان است که خلفامطلب  ینا یانگرب

 .نمایندیم یداور هستند که حكومت و یکسان

 دوم:منت 

 ِلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ   لِنتَ لَهُمْ وَللِنَ افَبِمَا رَحْمَۀٍ م

 للَ  إِنَّ اللِشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى ا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ

 اینچنین هاآن با تو که خدا است رحمتی از جانب سبب به) (6)؛یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

 تو گرد قطعاً از بودیمی دلسخت و اگر تندخو هستی. مهربان و خوینرم

 با کارها در و بخواه آمرزش برایشان و ببخشای هاآن بر پس شدند.می پراکنده

 خداوند که کن، توکل خدای بر کنی کاری قصد چون و کن مشورت ایشان

 .(دارد دوست را کنندگانتوکل

 ومتحك در اشوردادن به  یتمشروعبرای  یقرآنمتن  ینبه ابینیم برخی می

استناد  ،استواجب الطاعه خداوند سبحان سوی از که  یایفهخل یینتع و یاسالم

مشخص نكته با توجه به چند این مطلب کنند؛ اما این استدالل صحیح نیست و می

 :شودمی
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 اول: نکتۀ

بلكه  ؛مردم عمل کند یطبق رأدهد فرمان نمی ا به رسول خد یهآاین  

به جهت دهد؛ مواردی فرمان میرا به مشورت با آنان در  ت فقط آن حضر

ابتدای آیه به این مطلب اشاره دارد؛ آنجا که به همانگونه که از آنان  ییدلجو

 نامؤمن بر یشانوعطوفت ادارد و به اخالق مهربانانه   که رسول خدا خویینرم

براساس  یعنیاز آن منشعب شده است؛ « فاء»با حرف  یهآفرماید. این اشاره می

و در امور با  ببخشای و برایشان آمرزش بخواه هاآنبر  ،رحمت و عطوفت ینا

این سخن و است  ا رسول خددر اختیار  یینها یمتصماما  ؛آنان مشورت کن

 ؛للِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اداللت دارد:  حق تعالی به روشنی بر این مطلب

 ینكها داللت دارد بر ینا و (.کن توکل خدای بر کنی کاری قصد چون و)

 یناحتی اگر  ،نیست یشاناسوی از  یینها گیرییمتصم در یمشورت با آنان مانع

 یاگر آنان نظرفرماید نمی یهآ . اینباشد هاآنو نظر  یخالف رأ یینها یمتصم

 !به آن عمل کنـ آنگونه که مقتضای وجوب عمل به رأی مشورتی استـدادند 

ه ب ا، امام رض ،الحسنو از غالمان اب یكی: شده استخالد نقل  از عمربن

صاحب فضل و امانت را به من نشان  یمرد»حضرت فرمود:  .نام سعد فوت کرد

م به شما نشان دهم؟ امابنده  :عرضه داشتم «.ینم(سعد برگز یجا تا او را به) ده

  :ا رسول خد»مانند اشخاص غضبناك فرمود  با اصحاب خود مشورت

 (6).«شدیعازم م ،گرفتخودش به آن تعلق می ۀارادرا که سپس آنچه  کرد؛یم

 

                                                                                                      
 .126/ ص 1المحاسن: ج  -6
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  :دوم نکتۀ

 برایـ طور که در بحث پیشین بیان شدهمانمشورت گرفتن ـ ینموضوع ا

ا رسول خد یِرهبر ینكهامردم در  یعتشرطبق . رهبری نیستو  یفرمانده یینتع

 ت آن حضرواجب است  هاآنبلكه بر  ؛اختیاری نداردرد کنند  یا یرندرا بپذ

  ت حضر نآ یرهبر یراز ؛امور اطاعت کنند ۀدر همرا یاله یرهبر 

این مشورت  ۀمردم واجب است. عرص ۀن بر همآکه اطاعت از  ؛ رهبریاست

 (6).گیرددربرمی است،نظام دخیل  ۀکه در اداررا اجتماعی  شاوناتتنها 

                                                                                                      
در  اسـت، نچـه بـه آن مـرتبطآ یعنـی در جنـگ و ؛وشاورهم فی االمرگوید: زمخشری می -6

در ایـن کـار آرامـش  تـا نظریاتشـان را آشـكار سـازند تـا آرا واسـت نازل نشده  شآنچه وحی درمورد

ـ نقـل  ی یعنی حسن بصرـاز حسن . باشدمنزلتشان  بزرگ داشتن قدر و وهایشان خاطری برای جان

تـا اراده فرمـود ولـی چنـین  ؛نیازی نداردها آنداند رسولش به میقطعاً خداوند  گوید:میشده است که 

 (171ص/ 6ج  :تفسیر کشاف) .او باشداز سنتی پس 

 باشـد ومـوردش در نظـری  جنـگ اگـرمـورد یعنی در ؛ وشاورهم فی االمر: گویدبیضاوی می

هایشـان جانبرای آرامشی  طهارت و ونظراتشان در مشورت با آنان آگاهی از اینكه آنچه صحیح است 

بـر کـاری خـود پـس از مشـورت اگـر  ؛عزمت فاذااست. امت  سازی برای سنت مشاوره درزمینه و

ترین است به خدا توکـل برایت صحیحدر انجام کاری که  خدا بر ؛فتوکل علی اللتصمیمی گرفتی 

 (628ص  /1 ج :تفسیر بیضاوی«. )نیستخداوند کس دیگری از آن آگاه  جزکن که 

ن بـه آمـورد  ی امری که خداوند درادر معنویل أاهل ت » گوید:مورد بحث می ۀطبری در تفسیر آی

فرمـان كـه معنـی امـری کـه این ؛به اختالف افتادنداست داده با آنان را خود دستور مشورت   رسول

 وشاورهم فی االمـربرخی گفتند:  نان مشورت کند چیست؟آبا موردش ر د خدا  رسولداده تا 

است تا به این ترتیب داده را هنگام رویارویی با دشمن  یهای جنگبه مشورت با اصحاب در نقشهفرمان 

ببینند که ایشـان بـه ها آناینكه  همیاری آنان در دینشان و همكاری وبه جهت  وهایشان آرام گیرد جان

را آن حضـرت تدبیر امور  هرچند خداوند عزوجل در ؛جویداز آنان یاری می دهد وحرفشان گوش می
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 سوم: نکتۀ

                                                                                                      
 «.استنیاز ها بیاز آن، آن حضرت امور ۀهمچیدن  در نظر گرفتن و سیاست واتخاذ در  ؛فرمودهنیاز بی

 ۀهنگامی که آی»اند: ابن عباس آوردهاز سند صحیح  ابیهقی در الشعب ب عدی وابن ،«در المنثور»در 

وشاورهم فی االمر نازل شد رسول خدا  :رسولش از آن بدانید به خدا سوگند که خدا و» فرمود 

بجوید ها مشورت کس از آن هر خداوند آن را رحمتی برای امتم قرار داد وولی  ،نیاز هستند( بی ا)شور

 /1 ج :المنثـور در)«. نابود نكرده است گمراهی راآن را ترك گوید، کس  هر کند ونمیتباه  راهدایتی 

 (32 ص

از مشـورت  خود را خداوند متعال رسول توان دید: میبا توجه به آنچه از مفسرین نقل نمودیم 

برای  مهربانی وتنها از سرِ لطف و بلكه  ؛ندارد آن حضرت نیازی به آنان وفرموده نیاز بی ها غنی وبا آن

امور جزئی جنـگ  اینكه مشورت آن حضرت با آنان در ونماید میبا آنان مشورت هایشان آرامش جان

 وجـود اعتـراض و بـا  رسـول خـدارمـانروایی؛ آنجـا کـه ف ومنصوب نمـودن بوده است نه در اصل 

 ؛نبـودقائـل  هـاآن که اهمیتی بـرایدلیل نه به این  ؛به فرماندهی برگزید را «بن زیداسامه» هاآن مخالفت

 گردد.بازمی ن ایشاخودِ به مورد که این دلیل بلكه به این 

 که دراست آیاتی سیاق در  االمروشاورهم فی این عالوه بر آن است که سخن خداوند سبحان 

محتوای آیـه  بنابراین قصد و ؛استحجت  ،سنتاهل سیاق آیه برای  و گویندسخن میاحد  ۀمورد غزو

نـه  ـمفسـرین بـه آن صـراحت دارندبیشـتر است کـه همان مطلبی این  وشود ـحمل میمورد جنگ  در

در  «الم»در این صـورت لفـظ اینكه به طور مطلق شامل منصوب نمودن خلیفۀ واجب االطاعه گردد که 

مورد این آیه بیان  خود در تفسیر عباس در از ابن حجر آنچه ابن پیمان خواهد بود و برای عهد و «االمر»

کـه  ی االمـروشـاورهم فـسـخن حـق تعـالی عبـاس درمـورد  از ابن :استمطلب این  دال بر کندمی

بـه عنـوان برخی نیز آن را  نیز گفته شده این بیان تفسیر بوده نه قرائت و گوید: در برخی امور است ومی

 (.189 / ص69ج  :ابن حجرـفتح الباری« )اندکردهقرائت ابن مسعود نقل 

 .بشودنیز خلیفه منصوب نمودن مطلق که شامل به طور بنابراین مشورت در برخی امور بوده نه 

مورد نظر بوده؛ خاص از آن است که  یعام است؛جنس اسمِ در اینجا  امر»گوید: ابوالبقاء عسكری می

« در برخی امور....است ابن عباس گفته دلیل به همین  نشده وواجبات زیرا امر به مشورت با آنان در 

 (.661و  666 صص /6من به الرحمن: ج  امالء ما)
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 دارد:سه رکن  اکه شوردارد می یانب یهآاین  

این  بر یلدل وصورت پذیرد تا مشورت مشاوران ضرورت وجود  :اول

 است. ،(با آنان مشورت کن) ؛شاورهمو  )آنان( در «هُم»لفظ مطلب 

منعقد مشورت  و اآن تا شورموضوع  مشورت ومورد وجود  :دوم

 .گردد

و ست، اورأی و نظر منوط به  یتدر نهااین کار که  اشور امرِ یول :سوم

عزم )؛ تَمْزَعَ در «تاء مخاطب» یروجود ضماین مطلب  بر یلدل

 ۀکه به همـ یکلآن موردی ندارد که موضوع  یاشكال واست  (کردی

که حق  یکس که در این صورتباشدـ داردمسلمانان اختصاص 

 .خواهد بود ینامر مسلم یّول ،را دارد یینها یریگیمتصم

 یاگر ول یراز ؛کامل شود اشور ،گانهارکان سه یناز ا یكینبود ندارد با  امكان

وجود نداشته  اشوربرگزاری  یبرا موضوعی یول ؛باشند حاضرمشاور و  امر

در  وجود ندارد تا یو موضوعمورد  زیرا، گردد؛یمنعقد نم ییشورااصالً  ،نباشد

موجود و حاضر باشد  امر یّ اگر ولاما ؛ بحث و بررسی بنشینند مورد آن به شور و

 .کندیم ییرتغفرمان  یابه نص  اعنوان از شور ،این صورتدر 

 امر یاما ول ؛باشدنیز موجود  اموضوع شور ومشاوران موجود جماعت اگر  و

 شکتاب که خداوند درـخود را  یشرع ۀیغص اصورت شور ینا حاضر نباشد در

فرماید می تأکید یهآاین  زیرا، ؛شودبرقرار نمی ـتا شورا پابرجا باشدفرموده مقرر 

 و) ؛للِ عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى افَإِذَا : است امر یمنوط به ولاین کار  یتِ که نها

 .(کن توکل خدای بر کنی کاری قصد چون
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وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى  یهآ یناست گفته شود: ا ممكن

 توکل خدای بر کنی کاری قصد چون و کن مشورت ایشان با کارها در و) ؛للِا

 ت امر دیگری غیر از آن حضر ولیّاختصاص دارد و  ا به رسول خد ،(کن

 و)؛ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ سخن حق تعالی:  ۀینقراین  اب ؛شودرا شامل نمی

 ؛که در این آیه ولی امر وجود ندارد (است یكدیگر با مشورت ۀپای بر کارشان

 یكدیگر با مشورت پۀپا بر کارشان و)؛ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ : فرمایدبلكه می

 است.بین خودشان « بینهم»یعنی منظور از  ؛(است

 :گویممی

داللت : یگربه عبارت د ؛دهدینم تخصیصرا متن گفته شده مورد، این  :اول

بلكه ، شودنمیپردازد میآن به که قرآن ماجرایی نزول و به شأن منحصر  یهآاین 

پس  (6).همچون ماه و خورشید در حرکت و جاری است ،هانسل در همۀقرآن 

                                                                                                      
  روزی از روزها نزد ابوجعفر :که گفتر یاز عبدالرحیم قص :استعیاشی روایت کرده  -6

؛ اَّنَما اَْنتَ مُنْذِرُ وَ لِكُلِّ قَوم هاددربارۀ سخن خداوند  .لبیك :گفتم« ای عبد الرحیم» :فرمود .بودم

فرمود: من  آنگاه رسول الل  :فرمود ،(ای و برای هر قومی هدایتگری هستتو ترسانندهفقط )

 .سكوتی طوالنی کردم :عبد الرحیم گفت ؟ترساننده و علی، هادی است. امروز هادی چه کسی است

در میان شما است که از مردی به مردی به ارث بردید تا  !جانم فدایت :سپس سرم را بلند کردم و گفتم

ای عبد الرحیم، درست  :فرمود م اما .امروز هدایتگری ،پس شما که جانم فدایت باد .به شما رسید

ای در میرد. پس اگر آیهای است که نمیمیرد و این آیه )نیز( زندهای است که نمیگفتی. قرآن زنده

مُرد؛ ولی قرآن در میان آیندگان جاری است مورد قومی نازل شده باشد، با مرگ آنان، قرآن هم می

قرآن  :فرمود  ابوعبد الل :امه دادعبد الرحیم اد .که در گذشتگان جریان داشته است گونههمان

که خورشید و ماه در  طورهماندر جریان است  ،میرد و تا شب و روز جریان داردای است که نمیزنده

 /96ج  :)بحار االنوار. که بر اولین ما گذشت گونههمانگذرد جریان هستند و قرآن بر آخرین ما می
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قرآن بر حتی و است  جارینیز  ا خد پس از رسول االمرودر مورد اول یهآاین 

 .داردصراحت مطلب  ینا

 وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی للَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا ا: فرمایدیمحق تعالی 

 َو للِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللِءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اشَیْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فیالْأَمْرِ مِنْكُمْ 

 خدا از اید!آورده ایمان که کسانی ای) ؛الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً 

 اختالف امری در چون و برید الوالمرتان فرمان و رسول از و کنید اطاعت

 در کنید. رجوع پیامبر و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و خدا به اگر کردید،

 (6).(دارد بهتر سرانجامی و شما است خیر این،

 یبه مقتضااست ثابت شده  ا رسول خد یاطاعت برا آنچه از حقِ بنابراین

دلیل به ـ امر یپس اطاعت از ول .است ثابت یزن االمرواول یبرامبارك  ۀیآاین 

 یبرادلیل  ینبه هم .است ا رسول خد اطاعت از ـ(1)جزم یلسب وجود عطف بر

 است؛بدون تكرار فعل آمده  عطفِ با یهآ، این اطاعت بودنو برابر یكسان یانب

 و رسول از) ؛أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ: فرمایدمی یهآاین 

اطاعت است ـدو اطاعت بودن هر یكسانبر  یلدل ینو ا (برید لواالمرتان فرمانوا

تفاوتی بین این دو اطاعت وجود  وـ االمروو اطاعت از اول ا خداز رسول 

 ندارد.

 ؛هستند ر یامبپس از پ یرانام ،االمرواز اول اگر گفته شود: منظور و

 :گویممی

                                                                                                      
 (129ص 

 .63نسا:  -6

 اول )مترجم(. ۀدوم به جمل ۀپیوستن جمل -1
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اثبات  یبرا یراهما به دنبال کردن است؛ زیرا و توقیفمصادره نوعی  ینا :لاو

بوده است نص طریق از این راه  یاآکه  ؛یمهست ا پس از رسول خد امیرانِ ینا

همان والیان امر اند گفته !یمنكن یچیاز آنان سرپ و یمتا از آنان اطاعت کنیا شورا 

)متن و نص  یقچگونه ثابت شده است؟ اگر از طر ینارهبران هستند؛ و امیران 

کند متنی که به طور مطلق این امیران را تعیین می ینااست ثابت شده تصریح( 

 اینه بر اول و ۀیفخالفت خل ایبربه عالوه ما هیچ متن و تصریحی نه  ؟استکجا 

ثابت  اشور یقطر ازکار  یناگر ا و ؛یابیمیسوم نم ۀیفخل اینه بر دوم و ۀیفخل

خودِ چگونه به  !یمهستخصوص  ینا درو تحقیق  بحثما درصدد که شده باشد 

 !؟استناد کرد توانیمومت در حك اشور)مشروعیت( اثبات  یبرا اشور

 نَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِ: فرمایدیمحق تعالی  :دوم

لَواْلَ  یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَإِلَى أُوْلِی األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ  لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ 

 و ایمنی چهخبری ـ چون و)؛ الَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِالَّ قَلِیلًا مَتُهُرَحْ  عَلَیْكُمْ وَللِفَضْلُ ا

 به آن در اگر آنكه حال و کنندمی فاش جا همه در را آن ـرسد هاآن به ترس چه

 اگر و یافتنددرمی آنان از را امر حقیقت ،کردندمی رجوع لواالمرشانوا و پیامبر

  (6).(کردیدمی پیروی شیطان از همگان اندکی، نبود قطعاً جز خدا رحمت و فضل

به  ؛داندیم یاساس یشرطرا  االمرواولمورد در  بودن اعلم حوضوبه  آیهاین 

ا به رسول خدرجوع ل( همانند یحل و فصل مسا )در هاآنبه رجوع که  یمعن ینا

  ا و رسول خد االمرواولبه این ترتیب و است  به واجب بودن رجوع در

است،  ا حكم یكسانی دارند. پس علم اولواالمر از جنس علم رسول خد هاآن

                                                                                                      
 .89نسا:  -6
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االمر و مراجعه به اولو ا در غیر این صورت این آیه بین مراجعه به رسول خد

 کرد.مساوات و برابری برقرار نمی

و فرزندان   طالببن ابیعلیاز  یرکس غ ثابت نشده است که هیچ

را به  ا علم رسول خدـ که برترین سالم و تحیات بر ایشان بادش ـبزرگوار

عترت جستن به به تمسك فرمان   رسول خدادلیل  ینبه هم ؛برده باشدارث 

واجب  هاآنی هستند که مراجعه به االمرواولهمان آنان  یراز ؛طاهرش فرموده

 است.

جا گذاشتم که من در میان شما چیزی را به ای مردم!»فرمود:  حضرتآن 

 (6).«شوید: کتاب خداوند و عترتم، اهل بیتماگر آن را بگیرید، هرگز گمراه نمی

دهم که تا هنگامی که به آن شما چیزی قرار می میان در من» :فرمودند نیز و

 ریسمانی که خداوند شوید: کتابتمسك جویید هرگز پس از من گمراه نمی

 این دو هرگز از که بیتم، اهل عترتم، و زمین به کشیده شده از آسمان است

چگونه با پس از من وارد شوند. ببینید  من در حوض بر تا شوندنمی جدا یكدیگر

 (1).«کنیداین دو رفتار می

؛ دهممی قرار جانشین شما دو میان در من»: دفرماییم ن یشاا همچنین

 اهل عترتم، و زمین و آسمان کشیده شده بین است ریسمانی که خداوند کتاب

                                                                                                      
اعتصام به »اند و متقی هندی در ابتدای باب این حدیث را ترمذی و نسایی از جابر روایت کرده -6

 روایت کرده است. ،، آن را از آن دو11، ص 6ج/در کنز العمال: « کتاب و سنت

از احادیث کنز العمال در ص  871بن ارقم وارد کرده که حدیث این حدیث را ترمذی از زید -1

 است.از جلد اول آن  11
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 (6).«وارد شوند من در حوض بر تا شوندنمی جدا یكدیگر این دو هرگز از ،بیتم

 خدا و اهل کتاب؛ گذارمثقل به جا می شما دو میان در من»فرمودند:  نیز و

وارد  من بردر حوض  تا شوندنمی جدا یكدیگر این دو هرگز از که بیتم

 (1).«شوند

ثقل . من دو گویمپاسخ من و خوانده شوم است  یكنزد»فرمودند:  همچنین

ترتم. کتاب خدا و ع وجلّ وند عزّکتاب خدا ؛گذارمیشما م یانبها را در منگرا

؛ و اینكه (اهل بیتم)شده از آسمان به زمین است و عترتم که ریسمانی کشیده

شوند تا اینكه هرگز از یكدیگر جدا نمی ،این دولطیف خبیر مرا آگاه نموده که 

ر من وارد شوند؛ پس ببینید چگونه پس از من با این دو رفتار بر حوض د

 (9).«کنیدمی

او  یا. آاست ا خدشهر علم رسول دروازۀ ی علکه شد تر گفته پیش

رجوع همان  یشانرجوع به ااینكه و تر نیست شایسته ،این آیهبر شدن برای منطبق

 ؟!استشهر علم  دروازۀاو  ؛ زیرا،باشد  به رسول خدا

                                                                                                      
ها در ابتدای بن ثابت از دو طریق صحیح که یكی از آنن حدیث را امام احمد از حدیث زیدای -6

برانی این حدیث را در کبیر از باشد. طاز جلد پنجم مسندش می 683 صفحۀو دومی انتهای  681 ۀصفح

 است. 11ص  /6: جاز احادیث کنز العمال 879بن ثابت که حدیث زید

این »گوید: آورده است و سپس می «مستدرك»از جلد سوم  11 ۀاین حدیث را حاکم در صفح -1

مختصر »ذهبی آن را در «. اندصحیح السند است و آن دو آن را نیاورده ،حدیث به شرط شیخین

 شیخین آورده است.با بیان صحیح بودن آن به شرط « مستدرك

ها در انتهای صفحۀ سعید خدری از دو طریق که یكی از آناین حدیث را احمد از حدیث ابو -9

ابی شیبه و همچنین آن را ابناز جلد سوم مسندش وارد کرده و  11و دیگری در انتهای صفحۀ  67

 است.جلد اول  ،17صفحۀ از احادیث کنز در  316اند که حدیث سعید آوردهسعد از ابوابویعلی و ابن
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 :ومس

 یندر ا «ینیالع». اختالف دارند یكدیگربا  اولواالمراز منظور  اهل تسنن در 

 منكم االمر یاولدر تفسیر این آیه »: گویدمی و کندینقل منظریه  یازدهمورد 

  است: آمده یهنظر یازده

بر  یو السد یدزابن ،یرهابوهر ،ابن عباس هستند کهامیران و فرماندهان اول: 

 .این نظرند

 . گویدیم ینعكرمه چنکه  ر : ابوبكر و عمدوم

 . گویدیم ینمجاهد چن؛ صحابهجملگی : سوم

 ییدرا تأاو  ۀگفت یثعلبو وراق چنین گفته ابوبكر ی چهارگانه؛ : خلفاچهارم

 . کندیم

 .گویدیم ینچن عطا ؛و انصار ین: مهاجرپنجم

 .ینتابع صحابه و :ششم

 .گویدیم ینچن یسانکِابن .کنندیکه امور مردم را اداره مخردمندان : هفتم

 .گویندیم ینچن یهحسن ابوالعال بن عبدالل وجابر .فقها و علما :هشتم

 .گویندیم ینچن یمقاتل و الكلب ،بن مهرانیمونم .هاناردگُ یران: امنهم

 .است یدهگفته و مالك آن را برگزچنین مجاهد . قرآن : اهل علم ودهم

 (6)....« هر چیزیدر  امری یهر ولکلی : به طور یازدهم

فقط این موارد ندارد. به عالوه  یگرید بربرتری این موارد از کدام یچه و

 ـاز او واجب است یرویکه پـ ا رسول خدسوی و از شوند می وبتفسیر محس

                                                                                                      
 .671ص / 68عمدۀ القاری: ج  -6
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طاعت ااست که خداوند  یاشخاصتفسیرهای فقط ها اینبلكه  ؛اندصادر نشده

 !استنفرموده را بر ما واجب سخنانشان از پیروی آنان و 

که مختص  یامور کل برایکه قرآن  ییشوراکیفیت و چگونگی  :دوم

وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا است یكسان  یفیتیکمقرر فرموده  ،استمسلمانان 

 کنی کاری قصد چون و کن مشورت ایشان با کارها در و)؛ ...عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ 

و است  یشرع یلمستلزم دل یگرد یفیتیو کچگونگی با  ییو شورا .(کن... توکل

 یكدیگر با مشورت ۀپای بر کارشان و) ؛وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  ۀیاستدالل به آ

 .نیست کافی اشوردومی برای  چگونگیِبیان کیفیت و  ایبر .(است

و  ا بر رسول خد یهآ یناطور که به این استدالل پاسخ داده شد همان

عقل  ونازل شد  ،در برابر مسلمانان در قید حیات بود ت آن حضر کهدرحالی

اختصاص مسلمین که به  یکل یدر موردمسلمانان که  شوندیماز این و شرع مانع 

 .ینندبه مشورت بنشآن حضرت و رجوع به  ا خدبدون حضور رسول ؛دارد

 ینكها؛ با توجه به دالیلی مبنی بر استو دور از عقل  یحقب یاربس یفرض چنین

خود شامل  امرهُم وَدر  «هُم» یرضمو اینكه باشد  هاآن یانم یدحتما باایشان 

 (6).گرددنیز می رسول خدا 

                                                                                                      
ناظر  ،آیهگویند این که به صراحت میشوکانی را  قرطبی وسخن است که اگر صورتی  این در -6

مـورد  ابتـدای کـالم خـود در قرطبی درهست را در نظر نگیریم.  ا رسول خدرفتن  ازپیش انصار بر 

مـورد آن  خواستند کاری انجام دهنـد دراگر می ا رسول خدآمدن از پیش انصار : گویداین آیه می

مـدح  نـان رابـه ایـن وسـیله آپـس خداونـد  کردند.اقدام به آن کار می ،سپس ؛پرداختندبه مشورت می

 درنهـایی رأی  ایربـگیـری تصـمیم نـان درآد: به این معنی که نگویحسن نیز می فرموده است. نقاش و

شـان مـورد وحدت کلمهبرای پس  ؛کردنداختالفی پیدا نمی و ندتوافق نظر داشتهم  باکارهایشان مورد 
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 در و) ؛...فَتَوَکَّلْ شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ وَاین سخن حق تعالی پس 

ه و شرح دهند .(کن... توکل کنی کاری قصد چون و کن مشورت ایشان با کارها

ۀ پای بر کارشان و) ؛وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ تفصیلی بر این سخن او سبحان 

 باشد.می .(است یكدیگر با مشورت

رسول مخصوص  األَمْرِ شَاوِرْهُمْ فِی  وَ ۀیکه آ یمباشاین ملزم به ما  اگر

                                                                                                      
مگـر  ؛نـددمـورد موضـوعی مشـورت نكر گوید: هرگز قـومی درقرار گرفتند. حسن میستایش  مدح و

هنگامی که است همان مشورتشان منظور گوید: همچنین ضحاك میشدند. اینكه به بهترین راه هدایت 

بـه ایـوب تصـمیم وابـ خانـۀتا آنجا که در  استآنان  بر و ورود نقبا باخبر شدند ا خد رسول از ظهور

نیز گفته شده مشورت آنان درمورد پیشنهادی کـه  گرفتند و ت آن حضریاری دادن  وآوردن ایمان 

ی العربـابـن کردند.یكدیگر اقدام به انجام کاری نمی بدون آگاهیِاینكه  باشد ومی ،شدبه آنان داده می

اسـت سببی برای رسیدن به بهترین تصـمیم  وها برای عقل یمحك لفتی برای جماعت واُ اگوید: شورمی

 (97 و 91 ، ص61تفسیر قرطبی: ) «.مگر اینكه هدایت شدند ؛هیچ قومی مشورت ننمودند و

پردازند به این معنی است که میان خود به مشورت می امرهم شوری بینهم وگوید: شوکانی می

 وشـاور اسـت مثـل بشـری مصـدر در  یشـورگیرنـد. تصـمیم نمیبه تنهـایی  کنند وهرگز عجله نمی و

و ورود نقبـا  ا هنگـامی کـه از ظهـور رسـول خـد استمشورتشان منظور گوید: ضحاك می .ذکری

 ن حضـرت گرفتنـد ویـاری دادن آ وآوردن ایوب تصـمیم بـه ایمـان واب ۀآن هنگام در خان .آگاه شدند

بـه دادن  هیچ یك بدون خبـرکه ، است شدنان میآمورد پیشنهادی که به  مشورت درمنظور گفته شده 

 (616و  612ص  /1ج  شوکانی: فتح القدیر«. )کرددیگران اقدام به کاری نمی

حـاکم  بـه تعیـین خلیفـه وکـردن ارتبـاطی مشـورت  و اایـن شـورانـد نفـر گفتهدو ایـن بر آنچه  بنا

بـرای  واسـت به مدینه بـوده  ر ورود پیامب ازپیش درصدد مدح انصار تنها بلكه  ؛طاعه ندارداالواجب

آن حضرت گرفته بودند نه اینكه مشورتشان برای یاری دادن  وآوردن که آنان تصمیم به ایمان این بود 

آن  زیـرا، ؛ایمـان بیاورنـد ت آن حضـرآنان واجـب بـود کـه بـه  بلكه بر ؛ه باشدبود ر تعیین پیامب

ارزانـی آنـان  هـایش را بـرسبحان خالقشـان کـه نعمت خداوندسوی  ای ازفرستاده و پیامبر ت حضر

 تنصیب نداشته است. به تعیین وارتباطی مورد بحث هیچ  ایبنابراین شور .باشدمی ،استداشته 
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 اکه شورخواهیم رسید  یجهنت ینبه ا یست،منطبق ن اولواالمرو بر بوده  ا خد

به آن حضرت از دنیا برود و اگر  ا خد رسول مگر با وجود یست؛ن یحصح

دیگر شورایی وجود ـ   رسول خدایعنی ـآن  یرکن اساسنداشتن وجوددلیل 

 رسولاین آیه در انحصار  ییمو بگو یمنباشاین قید و اگر ملتزم به نخواهد داشت 

به شرط وجود  اصورت شور ایندر شود نیز می االمروو شامل اولنیست  ا خد

همانند  یحقوق امر یو ولخواهد بود  یشرع و یحصح ،در آن امر یو حضور ول

مشروعیت  او شرط اساسیِ؛ زیرا، خواهد داشت ادر شور ا خد حقوق رسول

که خواهد بود  یمعن ینبه ا ینهمب یامرهم شور وصورت  ینا در .استشورا 

ا رسول خدبا بدون مشورت  ،باشدشان میکه مربوط به امور دینی راکاری  یچه

 فرمایدیمحق تعالی همانگونه که  ؛کنندیاالمر منعقد نموو اول : ُوَلَوْ رَدُّوه

 آنكه حال و)؛ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی األَمْرِ 

 آنان از را امر حقیقت کردند،می رجوع لواالمرشانوا و پیامبر به آن در اگر

 .(یافتنددرمی

و چه دارد  ا خد رسول یاتزمان حاختصاص به  اشور ۀیآ ییمبگوچه 

در و جانشین  یفهخلمنصوب نمودن در  اشور ۀیدر هر صورت نظربگوییم ندارد، 

 گردد.باطل بودنش الزم میو گیرد میتنگنا قرار 

اختصاص   خدا به رسول االمریوشاورهم فۀ یآ ینكها :طبق نظر اول

صورت  یفهخلمنصوب نمودن  یکه برا ییشورااز بدیهیات است که آن  ،دارد

 به حكم اسالما ـشوراست و درنتیجه این پس از وفات آن حضرت بوده پذیرفت 

 یرغبه دست آمده باشد نیز آنچه از آن هرو  یشرعیرغ ییشورا ـو طبق نظر قرآن

 .یفهخلمنصوب کردن از جمله است؛  یشرع
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که  یکس یا ا رسول خد اب االمر یوشاورهم ف ۀیآ ینكه: ادومطبق نظر 

؛ در این صورت گرددمیمنعقد  ـامر یولیعنی ـرا دارد آن حضرت  یگاهجا

امر  یول ،از سوی دیگرو گردد نمیمنعقد  امر یجز با حضور ول یشرع یشورا

درنتیجه باطل تسلسل و دور یا  ینو ا شودینممنصوب  یشرع یجز با شورا

مگر پس از وجود داشتن ولی  ؛تواند منعقد گرددشورای شرعی نمی زیرا،؛ است

به این و  ،پس از انعقاد شورای شرعیمگر  ؛تواند موجود باشدامر و ولی امر نمی

تواند شود و به هیچ وجه شورای شرعی نمیکار بر خودش متوقف می یناترتیب 

 منعقد گردد.

بر شورا  ا خد رسولسوی از  نیّمع امری یولوجود گفته شود  ینكها مگر

که )وصیت( است نص  ۀینظرتسلیم شدن در برابر همان  یناپیشی داشته که 

 .ادعای آن را دارد ت یاهل ب ۀمدرس

دو تنگنا قرار  ینب اشور ۀیکه نظر شودیمروشن شد  یانبا توجه به آنچه ب

 :گیردیم

  :اول

 ینا است کهمنعقد شده  امر یو ول  خدا رسولوجود بدون  اشور ینكها

 اشورمنعقدشدن امكان  یدکه بگو یکس یادعا واست  یشرعیرباطل و غ ییشورا

که چنین دارد  یشرع یلبه دل یازوجود دارد ن االمرواول و ا خد بدون رسول

 .دلیلی وجود ندارد

  :دوم

، است منعقد شده ،کنندمیکه به او مراجعه  یامر یبا وجود ول اشور ینكها
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 در این صورت به چند صورت خواهد بود:که 

 کردهمنصوب  نانامسلمبر  یترا به وال شخود امر یول خودِ این ینكها -6

 ینحقوق مسلم یشرعیرندارد و مصادره غ یشرع ۀوجه یچاسلوب ه؛ این است

خواهد  ینمسلمجماعت بر  یشرعاز او دستور . چگونه اطاعت شودمحسوب می

 ید؟نما اپس از شور یکارانجام به  یمکه تصم یهنگامبود 

منصوب کرده  ینمسلموالیت امر او را به باشند که  یگروه اندک ینكها -1

را دادنی والیت ینچن یتآنان صالح یاآ گوییمیمباشند؛ در این صورت 

ه بود اشور یقاگر از طرند؟ اهوالیت دادرا  یفهخلاین  یقیاز چه طر و ؟اندشتهدا

بر منصب والیت امر  یاآاین مطلب هستیم که شدن محققکه ما خواستار  است

نص به خالفت  یقاگر او را از طر نص؟ یقاز طر یا است اشور یقاز طر نشستن

معتقد به آن  ت یاهل ب ۀاست که مدرس یهمان اعتقاد یناه باشند گماشت

منصوب که داللت بر خواهیم بود  ینص شرعجوی در جست ینجاما در او  ؛است

 .داشته باشدنمودن شخصِ منصوب شده 

به اند و او را نمودهو تصریح بر او نص  خدا و رسولش  ینكها یا -9

نخواهد  ابه شور یازیندیگر صورت  ین. در امنصوب فرموده باشندامر  یتوال

 ینو نظر ع یرأ ینو ا ،پذیر نیستامكان مخالفت با خدا و رسولش  زیرابود؛ 

 .گردندمی یناخواسته منتف یعتو ب اشور ینبنابرا .استنص  ۀینظر یقتحق

 ۀیفبر خالفت خل  اشستادهرفادعا شود که خداوند متعال و  ینكها مگر

ادعا نیز خود ابوبكر  یاست که حتمطلبی  ینو ا !اندفرمودهو تصریح نص  ،اول

احتجاج  ساعدهبنی ۀیفآن بر انصار در سقبا بود  ینچنایننكرده است که اگر 

 .نمودیم



 فصل سوم
 هاپاسخ و هاشبهه

 :اول شبهۀ
از آورده است: مالك  یتآن را در روا یبخط»: است آمده «دُرالمنثور»در 

بر ما مواردی پس از شما !   خدا رسولعرض کردم: ای فرمود:  که ی عل

 .ایمیدهنشنچیزی از شما  هاآناند و در مورد که در قرآن نازل نشده شودینازل م

تنها را با آن و  یریدبگ اخود به شور بینو آن را  یدفرمود: عابدان امتم را جمع کن

   «.یدانجام ندهبا یك رأی 

 :پاسخ

 عبدابن .مورد اعتماد وارد نشده است یثحدمنابع در متن  ینا :لاو

 ینبا اتنها مگر  ؛نشده استمالك شناخته  یثاحادجزو  یثحد ینا»: گویدیالبرم

دیگران  یثمالك نزد آنان وجود ندارد و نه در حد یثدر حد یاصل یچاسناد و ه

 .نموداحتجاج  هاآنبه  تواننمیو نیستند  یقو یمانو سل یمابراهو 

آن را به  فیاضیاب بن یمابراه. یستن یحب مالك صحیدر غرا یقطندار : گفتم

در  یبخط ینهمچن .است یفو بدون مالك ضع کندینقل م یماناز سل ییتنها

: از گویدیمکند و نقل می یماناز سل یمابراه یقاز مالك از طر «الرواۀ»کتاب 

  (6).«والل اعلماست؛ ثابت نشده  یزیمالك چ
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که نه در  گویدیسخن م یاو در مورد امرآن، بودن  یحبا فرض صح :دوم

از  ،وارد شده باشد شدر مورد یزیچ ا خد رسول از قرآن نازل شده و نه

 نشده است یافت یشانبرا یکه موضوع شودیم یافتاو پس از جمله مواردی که 

 در یدرست گیرییمارشاد و تصم و یتهداتا مطرح شود  یدبا کهیضرورت  یا

 ۀروزمر یزندگ یعوقا یرسا یعام برا یموضوع ینکه ا ؛یردصورت گ شمورد

 است.قوانین و مقررات و  یو مدن یاجتماع

رهبری را بر عهده دارد بیان  مساولیتمقامی که  ا خدرسول :سوم

عابدان امتم : »خواهد بود هاآنبر دوش  ومتحك یتمساولکه  اند؛ کسانیفرموده

جمع  ۀوظیفاست که کسی  مساولمقام  در اینجا«. یدجمع کنبرای آن کار را 

 کردن را بر عهده دارد.منان برای مشورتؤکردن صالحان از م

جز آیا اند؟ که مردم به او ارجاع داده شده یستامتش ک یانعابد از ماین و 

به آنان  و اقتدااز  یرویکه به پ یهمان کسانهستند؟  آن حضرت  یتاهل ب

  نیستند؟و هرگز از آن جدا هستند همراه قرآن همان کسانی که  ؟یماامر شده

 : دوم ۀ  شبه
از رسول  یشانبه اسناد ا ت از آن حضر ا اخبار الرض یونع در صدوق

و  یایدنزد شما ب یهرگاه کس»: فرمود ا خد: رسولاستکرده  یتروا ا خد

بدون مشورت  وامر امت را غصب کند  وتفرقه بیندازد جماعت  ینببخواهد 

 (6).«اجازه فرموده استرا کار  ینکه خداوند ا یداو را بكش ،بشودمتولی آن 

 :پاسخ
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 ا خد که پس از رسولداشته باشد  یاشاره به اتفاقاین متن ممكن است  :اول

که ؛ غصبی خالفتغصب  ایبرباشد  یسپر و مانع یثحد ینو اداد خواهد رخ 

 نموده است یمترس ا که رسول خدروشی امت از راه و  ییجدا وتفرقه باعث 

 .خواهد شد

ی هاناج یلهوس ینه اتا ب است یتناظر بر مشورت در اعمال والمتن  ینا :دوم

است و وارد نشده  یتاصل وال یعتشر یو براآرام گیرد مشورتشان با  نانامسلم

لَوْ کُنتَ فَظًّا   لِنتَ لَهُمْ وَللِفَبِمَا رَحْمَۀٍ مِّنَ ااین سخن حق تعالی باشد:  در ضمنِ

شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ  غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ

 رحمتی از جانب سبب به)؛ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ للَ إِنَّ اللِفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى ا

 و اگر تندخو هستی. مهربان و نرمخوی اینچنین هاآن با تو که خدا است

 و ببخشای هاآن بر پس شدند.می پراکنده تو گرد قطعاً از بودیمی دلسخت

 کنی کاری قصد چون و کن مشورت ایشان با کارها در و بخواه آمرزش برایشان

 (6).(دارد دوست را کنندگانتوکل خداوند که کن، توکل خدای بر

نه  هایشان در برخی اعمال آرام گیرددلکه است  ییشورااینكه منظور آن  و

 .یفهخل یبو تنص ییندر اصل تع

 یتروا ینادر مورد  ـبخشد یرا فزون یقشکه خداوند توفـ یلیناظم عق یخش

 اند:داشتهبسطی به ترتیب زیر بیان شرح و 

 است:اشكال بر چند وجه  ینبر اپاسخ  و

 هاآنبر  یدبابه نظر ما که وجود دارد کلمات  یبرخ یتروا ینا در اول: وجه
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 :شودروشن  یمانبرا یتروا ینو مفهوم ا یتا معن یمکنتوقف  یشانو معان

است  خدا  رسولامت جماعت  ینجااز جماعت در امنظور  «:جماعت» -6

که همان جماعت حق هستند نه است   امت محمد ،جماعت ازمنظور  یقیناًو 

به هفتاد و سه فرقه  د که امت محم گویدیخبر مشهور م یراز ؛جماعت گمراه

؛ خواهند بودبقیه در آتش و  یافتهنجات هاآناز  یكیخواهد شد که  یمتقس

 نه چیز دیگر.و است جماعت حق  از جماعت،منظور  ینبنابرا

ی شك ؟یکثرت و فراوانبا  یا شودیحق شناخته مبا جماعت حق  یاآحال 

چنین سنت و وجدان  و قرآن ونیست مالك حق  یفراوان کثرت و نیست که

به همین فرستادگان و  یاانب یهاگونه که در دعوتهمان ؛پذیردچیزی را نمی

 .استصورت بوده 

باشد  ق حقکه موافآن است  جماعت ...»است:  شده یتمسعود روااز ابن

 (6).«یباش تنهاحتی اگر 

موافق آن است که جماعت . ..»با این لفظ روایت شده: مسعود ابن از ینهمچن 

 (1).«حتی اگر تنها باشیطاعت باشد 

است که  یزیجماعت همان چ ...»با این لفظ روایت شده: مسعود از ابن یزن و

 (9).«موافق طاعت خداوند عزوجل باشد

مورد جماعت امتش  در ا خد از رسول: روایت شده است  عبداللواب از
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 (6)«.اندك باشندحتی اگر  ؛هستندجماعت امتم اهل حق » فرمود: ؛شدپرسیده 

به آن و  آمد یرالمؤمنیننزد ام یمرد است:شده نقل  یدحم بناز عاصم

ن یرالمؤمنیام .جماعت و فرقه آگاه فرما ،بدعت ،ت: مرا از سنّ عرض کردحضرت 

  :ا خد سنت همان است که رسول»فرمود چهبدعت آن ،فرمود یمترس 

حتی اگر  ؛هستندجماعت اهل حق  ،اتفاق افتاد ت آن حضراست که پس از 

 (1).«باشندحتی اگر بسیار  ؛اهل باطل هستند ایباشند و فرقهاندك 

 ،سنت ۀدربار ی الكوا از عل: ابننقل شده است عامریقیس بنیماز سل

 !الكواابنای »فرمود:  ت آن حضر .فرقه و جماعت سوال کرد ،بدعت

است   محمدسنت  ،سنت، به خدا سوگند. را بشنو و بفهمپاسخ پس پرسیدی 

جماعت  ،نمود و به خدا سوگند شترک ن یشااست که اآنچه و بدعت 

چند اجتماع اهل باطل است هر ۀد و فرقباشناندك چند اجتماع اهل حق است هر

 (9).«باشندبسیار 

 در یتصاحبان وال ت یاهل ب ۀیددر عق  امت محمد یقیحق جماعت

از به طور کامل  ا امام رض یتکه روا بریمیم یپ ،رو یناز اهستند. هر زمان 

از  یتكه حاکمبه ایندارد  یمانکه ا یاز جماعت یرغ ؛استدور ه جماعت ب یعتشر

نه کس  شودیم یبخداوند تنصسوی  از یفهخلامام و  ینكهست و اا آنِ خدا

 .یگرد

 اشور یزدر خالفت ن یاآچیست؟  «بدون مشورت»عبارت  یگفته شود معن اگر
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 یاآو ...  باشدبدون مشورت اگر تعدی کننده قتل مقید به را تا امام  استمطرح 

 ؟است یزکار با مشورت جا ینا

 «امت امر»کردن اینكه منظور از عبارت بازدر پرسش  ین: پاسخ اگویممی

 .نماییدتأمل پس اندکی  ....داده خواهد شدچیست 

 یاله ،شد که خالفت یانب ی در انتشارات انصار امام مهد«: امت امر» -1

نمودن معینو  یصدر تشخ یو مردم حقنیست مردم  یلو امامت به ماست 

 منزلت و یراز ؛توان تصاحب نمودرا نمیخالفت و امامت  .آن ندارند یقمصاد

در ـ ی. آر.. ش قرار داده استایدهبرگزاولیای  یکه خداوند براویژگی است 

شدن تصاحب غلبه پیداکردن با رهبری مردم را منصب توان ـ میدنیای بیرون

 یستن یمعنه آن ب ینو اـ استبوده  ینچن  یاهمانگونه که در زمان انبنمود ـ

بلكه آن مقام را  ؛وده استبغاصب مقام خالفت و امامت فرد غصب کننده که 

را  اشیقیکه صاحبان حق یمعن ینبه ااشغال و با جعل و تقلب به نام خود کرده 

 .است جازده هاآن یجابه و خود را کرده منع شان هیفدور و آنان را از انجام وظ

و  که با قدرتشود چنین می «غصب کند امت را امر و»عبارت  یمعن بنابراین

در مكان چه  را بر عهده گیرد هاآنو امور  یابدتسلط مردم  رهبریِبر مكر و حیله 

امور بر عهده گرفتن است بدیهی و ... ها تمامی سرزمینبر  یاباشد  ینمع یو شهر

به  شخود یدبااو  ینكهو ا .است .. امام و یفهخل یفصورت عام از وظاه امت ب

 یردرا به عهده بگ یفهوظ ینکه ارا  یکس یارا انجام دهد وظیفه  ینا یمطور مستق

 ۀحتی تعیین کسی را که باید اموراتشان را بر عهده بگیرد بر عهد یامنصوب نماید 

 ینا ،طبیعتاً.. و . امت یا هر سرزمینی بگذارد که خودشان این فرد را برگزینند

سایر و  گرددیمفقط به امام بازاین وظیفه که شود را شامل نمی یعمورد امر تشر
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 .دنندار امام معصومسوی از  یغو تبلپیروی جز  یافهیامت وظ

مگر بعد  ؛یردگبعهده  رامت را بامر  یمبه طور مستقنیست کسی  یزجا بنابراین

 مساولچه این نموده ـ یینمشورت تع یرا برااو که امام  یکس یااز مشورت با امام 

به  یمشورت بستگ این یجۀنت ،طبیعتاًو  ـینمع یجماعت یاباشد شخص یك 

 . خواهد داشتعدم موافقت امام  یاموافقت 

  یرالمؤمنینامدر زمان به عنوان مثال که  یستن یدهپوشهمچنین 

که  بودکسی  ن یشاو ا شدندیم یینتع ت آن حضر یاز سو هایفرماندار

که به امور امت در هر  یکسان ؛نمودیعزل م یاو منصوب فرماندار هر شهر را 

سرزمینی  یتوال یمهر کس بخواهد به طور مستقبنابراین ؛ پرداختندیمسرزمینی 

 رب یو امام شرع یفهرا بدون مشورت و گرفتن اجازه از خلها سرزمین ۀهم یا ینمع

 یزو ن ... واجب است کشته شود ـمنصرف نشودکار  یناگر از ا ـ یردگبعهده 

 یجادباعث اورزند عمل مبادرت می ینکه خودسرانه به ا یکسان یستنپنهان 

 یتحت فرمان شخصسرزمینی هر  که یبه طور شوندیو تفرقه در امت م ییجدا

هوس و هوا و طبق را سرزمین و او آن  گیردیقرار مخودسر )از دین خارج( 

 ییهاو فرقه یفبه طوا یلامت تبد پس این ... کندیخود اداره م ینفسان یالام

 .خواهد گردیدآنان  ینجنگ و کشتار بضعیت منجر به و ینو ا شودیمدرگیر 

که به  استهرآنچه  بلكه ؛...نیستامامت  و مقام خالفت« امت امر» ینبنابرا

قضاوت و  یحت یا یاسیس یاباشد  یخواه امور اقتصاد ؛گرددیمامورشان باز ۀادار

سوی شده از منصوب که فرمانداران سایر مواردی ها و خصومتحل و فصل 

 است.دار عهدهرا  هاآن یو امام شرع یفهخل

نه بین خودشان است مشورت امت در  «مشورت»منظور از گفته شود اگر 
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 «منكرهّ »به صورت این روایت : مشورت در گویممی !یفهمشورت با امام و خل

 ت یب اهل ۀیدو عق ... شده و نه امت هنه جماعت به آن اضافاست؛ )عام( آمده 

خداوند  ۀاجازذن و ا امگر ب ؛ندارد یتوال یگریکس بر د یچاست که ه ینا

پس  ؛... است این کار را به او واگذاردهکه خدا  یکسۀ به دنبال آن اجازو متعال 

امت باشد و  یبرا یتوال یعصدد تشردر ا رض امامکه کرد تصور  توانینم

ا امام رض ۀیدعق ... یندمقام برگز ینابرای امت مجاز باشد هر که را بخواهد  ینكها

  یدهعق ینابزرگوارش است و اجداد  پدران و ۀیدهمان عقبه طور کامل 

 .خداوند است یواقعحق  ینهمان د

در راستای سخن حق تعالی امام و  یمشورت براگفته شد که «: مشورت» -9

شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ  وَ.. . :فرمایدیکه م است د محمحضرت خود  ۀفرستاد به

 ایشان با کارها در و ...) (6)؛ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَللَ إِنَّ اللِفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى ا

 خداوند که کن، توکل خدای بر کنی کاری قصد چون و کن مشورت

مشورت به  یناتر تقدیم شد پیشطور که همان و (.دارد دوست را کنندگانتوکل

با امت معصوم در مورد آن باشد که  یچه از نوع ؛شودیمعصوم ارجاع داده م

با استدالل  یشانعدم موافقت ا یاکند و چه موافقت با مشورت امت میمشورت 

 چون و)؛  یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَللَ إِنَّ اللِفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اباشد:  یهآ ینبه ا

 دوست را کنندگانتوکل خداوند که کن، توکل خدای بر کنی کاری قصد

 .(دارد

باشد که در  یچه ضمن امورـ هایفرماندارو  یتامور وال ،یبترت ینه اب
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موضوعی است که در حال  ینا ـنباشدشود و چه میبا امام  مشورت  شانمورد

که  یکسکه است  ینا ؛استما مهم  یبرا آنچه. .. ما اهمیت ندارد یبراحاضر 

بر  یکه از او خواسته شود متول یکس یاباشد گرفتن کاری عهدهبر خواهان 

 ؛یدست که در ابتدا با امام معصوم مشورت نماا بر او ،باشد یناز مسلم یامور

یك خروجی اداره امور امت از  ۀهم یبترت ینتا به ا ... یرداجازه بگاو از  یعنی

سنت و عقل  ،قرآن ،بنابراین؛ هاو فتنهتفرقه  ،دفع اختالفاتبه جهت  ... شوند

به خداوند متعال مخصوص  یخالفت و امامت مقامموضوع که  کنندیحكم م

 ینو ا. .. به هیچ وجه مردم مجاز نیستند مصداق آن را مشخص نمایندو باشد 

 ـشودخوانده میتشابه مآنچه  یاـمتشابه متون  ۀآن هم ۀیلوسه است که ب یحكم

 .شودیمحكم م

 

 بنابرایناست؛  «یعتب»همان  ینجادر ا «امر امت»: ییمبگو توانیمیم دوم: وجه

 ینببخواهد و  یایدنزد شما ب یهرگاه کس» فرمایدیکه م ا رض سخن امام

 ،باشدمتولی آن بدون مشورت  وامر امت را غصب کند  وتفرقه بیندازد جماعت 

از پیش  جماعتاز  یشانمنظور ا ینكها یانیست: از دو احتمال خارج « یداو را بكش

؛ باشد ،اندکرده یعتب یفهبا خل ینكهجماعت بعد از ا ینكها یااست و  یفهبا خلبیعت 

منصوب یرو غ یشرعیرغ ۀیفکه با خلدر مورد دوم، یا منظور جماعتی است و 

منصوب شده  یشرع ۀیفاست که با خل یمراد از آن جماعت یا یدنمامی یعتبشده 

 .است یگریدمطلب ن امام ییو تعمطلب است  یك یعتب .کرده باشند یعتب

سوی خداوند و از و تصریح از سوی  بلكه با نصّ ؛شودینممعین  یعتبا ب یفهخل
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در  یفهامت و خل ینخواهد بود ب یعهد یعتو ب گیردیماش تعیین فرستاده

در زمان رسول طور که بیعت و گردن نهادن به اوامر او؛ همان یاریو  یقتصد

 .اینچنین بود ا خد

آن بدون غصب کردن حق  یو کساست امت  وقحقاز  ینجادر ا «یعتب» پس

و حق در  ـامتپذیرفتن و گرفتن بدون اجازه  یعنیـ مشورت با امت را ندارد

پس اگر  ؛قرار داده یاریآن امت اخت یاست که خداوند برا یمعن ینبه ا ینجاا

و به شوند میو رستگار  یتهدا ،ینندشده را برگزمنصوب  یشرع ۀیفخل

 ینندرا برگز یرشرعیغ ۀیفخل یعتو اگر بگردند میل یو آخرت نا یادن یرستگار

خود امت خواهد  ۀبر عهد یاراخت یناتبعات و شوند دچار خسران میگمراه و 

حق بازگرداندن جهت  شرعی انصار و یارانی بیابد شایسته است ۀاگر خلیف بود.

 خداوندکند تا می یشهصبر پ یافترا ن یاگر کس و یدنماپیكار اش غصب شده

 .استداوران  ینکند که او بهتر یداور

این حق  بلكهنیست؛  اییجههر نت بودن یشرع یابه معن یعتدر بداشتن  یاراخت

و انتخاب  یگمراهراه حق و راه انسان در انتخاب  یارهمانند حق اختانتخاب 

و مجبور است  یّرمخانتخاب،  ینکه او در ا یمعن ینبه ا ؛است یتطاعت و معص

 یناگر ا ؛استاو  خود ۀبر عهد یاراخت ینو سرانجام اپیامدهای بعدی آن و نیست 

خواهد بود.  شر ۀنتیج ه باشد،و اگر شر بود است یرکه خ ه باشدبود یرانتخاب خ

مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَكْفُرْ  لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ : فرمایدحق تعالی می

 سَمِیعٌ للُا وَ  لَهَا انْفِصَامَ لَا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَۀِ الْوُثْقَى للِ یُؤْمِنْ بِا بِالطَّاغُوتِ وَ 

 پس است. شده مشخص گمراهی از هدایت در دین نیست. اجباری هیچ) ؛عَلِیمٌ 

 استواری ۀرشت چنان به آورد، ایمان خدای به و ورزد طاغوت کفر به کس هر
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  (6) (.دانا است و شنوا خداوند و شدنبا گسستنش که زده چنگ

 یا یکس د، حضرت محم ،که رسول خدااست نقل نشده  ما یهرگز برا

 ینب یعنی است؛از عقود  یعتب زیرا، ؛باشدوادار کرده با خود  یعترا به ب یجماعت

 یطشرا ینو از مهمتر ،شونده یعتب کننده و یعتب :استدو طرف  یادو جهت 

باشد نه مجبور و  ریّمخ ،بنددمی یمانپکسی که است که  ینا یمانصحت عقد و پ

مشروعیت ندارد  یمانپاین باشد  یمانمجبور به عقد پبندد کسی که پیمان می اگر

 .گیردیبه خود نم یشرعصورت و 

با امت از   امامانهیچ یك از که است نقل نشده  ما یبرا ،به همین ترتیب

خالفت و امامتشان حقانیت  هاآنبلكه  ؛کرده باشد یعتبدرخواست جبر و اکراه 

است همان مطلبی  ینا .فرمودندیم یادآوریقرآن و سنت به مردم با استفاده از را 

این مجال نقل شده و   ینو از امام حس ن یرالمؤمنیاز امبرای ما که 

یشان برای امت در این زمینه را فراهم هاو خطبه هاآنگنجایش بیان سخنان 

 کند.نمی

شده بود اش منصوب فرستادهخدا و  یاز سو ی عل امام ینكها رغمیعل

در که  یکس بینیمیم کهدرحالیبا خود مجبور نكرد  یعتکس را به بهیچ 

با  یعتب مردم برکردن مجبوردر  یسع ،است به طرق مختلفنداشته حقی خالفت 

هتك حرمت اموال و  ۀمصادرو ها ریختن خونکار به حتی  ونماید می خودش

 ز منجر شده است!نی

هنگامی که مردم برای بیعت به منزلش هجوم ـ ن یرالمؤمنیآنچه از ام
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که . هنگامی ..»کند: ـ روایت شده است همین مطلب را برای ما تداعی میآوردند

بر منبر  ی عل ،حاضرشدنددر مسجد مردم  فرا رسید ـبود جمعهکه ـ یعتروز ب

کسی در آن و ست ا امر حق شما این !حاضر و غایب! مردم یا» رفت و فرمود:

از هم در حالی ما دیروز  .نمودیدکه شما او را حاکم آن کس مگر  ؛حقی ندارد

شما این را نپذیرفتید. اما  ،داشتممی والیت را ناخوشپذیرفتن جدا شدیم که من 

توانم حتی یك درهم را به ناروا کلیددار شما نیستم و نمیآگاه باشید که من جز 

خواهید بر کرسی خالفت خواهم اگر شما نیز چنین می .از بیت المال برگیرم

و گفتند: ما بر همان عهد  یهمگ«. نشست وگرنه بیعتی از کسی نخواهم ستاند

گواه خداوندا »فرمود:  پس ؛هستیم ،یمبر آن از هم جدا شد یروزکه دپیمانی 

 یپنج هجر و یسال س ۀالحجیروز جمعه که پنج روز از ماه ذ یشانو با ا« باش

 (6)....« شد یعتب مانده بود یباق

کسی در آن حقی و ست ا امر حق شما این» امیرالمؤمنین ،در این سخن

به هیچ وجه « شماامر » ازمنظور « نمودیدکه شما او را حاکم آن کس مگر  ؛ندارد

بلكه  ـاست یكتا وندخداتنها از آنِ امر  ینا یرازنیست ـامامت  مقام خالفت و

اینكه با آن حضرت بیعت کنند تا کار خود را به او  ؛است هاآن یعتامر بمنظور، 

کنند تا به امر و نهی واگذارند و از او پیروی کنند؛ به عبارت دیگر با او بیعت می

 از آنِ او باشد. هاآناو ملتزم باشند؛ یعنی فرمانروایی و والیت بر 

مردم  یعتو ب هاآن یبامامت و خالفت و تنص یقمصاد یاراخت ینبباید  بنابراین

چه  ؛استو امام  یفهخل ،یفه. خلقایل شد ایزتم یفهاز خلبه پیروی  هاآنو التزام 
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با توسل حق ندارد  یحق مردم است و کس ،یعتو بمردم با او بیعت کنند یا نكنند 

 یعتکه با او ب یبا توجه به شخصـ یارو اخت یعتب ین. ایردبگم بیعت مرداز به زور 

که از ای خلیفهاگر با  ؛شودیف میوصتباطل  یاحق ویژگی ا ب ـشودمیانتخاب  و

اگر  لیو ؛شوندیو رستگار م یتهداکنند،  یعتب ،باشدشده منصوب خدا سوی 

انتخاب  ینو عواقب ا باشندیو گناهكار م اهگمر کنند یعتغاصب ب ۀیفبا خل

باعث  رندهگیعتیمردم از ب یعتب بنابراین؛ خودشان خواهد بود ۀعهد برنادرست 

اگر او از کسانی نباشد که خداوند برگزیده بلكه شود، شدن او نمیامامیا  یفهخل

طور که و همانشود پیكار اند کرده یعتکه با او ب یواجب است با کسانباشد 

یاران و )ای عُدهده و که اگر عِ  گرددیمباز یشرع ۀیفخل بهموضوع  یناگفتیم: 

صبر  یافتن یاهدده و عُ پردازد و اگر عِمی یامکفر به قپیشوایان با  یابدامكانات( ب

 یشاناز ارا خالفت و امامت ویژگی  یشانمردم با ابیعت نكردن و  ... کند یشهپ

توصیف مقام  ینمردم به ا یعتعدم ب یا یعتب ۀبه واسطاو ؛ زیرا کندنفی نمی

 برود. ینصفت از ب ینا یعتبعدم وجود با شود تا نمی

مربوط به  یفکه وظا دهدیم یقیحق یفۀامكان را به خل ینمردم ا یعتب آری

وظایف به اقدام از  یشرع ۀیفخلندادن  ینِتمكاما  ؛خالفت را در عمل پیاده کند

او نخواهد صفت خالفت و امامت از  ینف یبه معن ،مربوط به خالفت در عمل

 بود.

و  یررا اسوی و غلبه  یشرع ۀیفاز مردم بر خل یاگر گروه ،به عنوان مثال

از روی رغبت یا ـمردم را  یعتو بخود بر مسند خالفت تكیه بزنند کنند و  یزندان

به  یفهاز آن خل یخالفت شرعویژگی  ،صورتاین در  یاآـ به دست بیاورند اجبار

ای از پاره یاامور خالفت و  نکه آنابهانه  ینا اب ؟!یابدیغاصبان خالفت انتقال م
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 ؟!انددست گرفتهه بدر عمل امور آن را 

 یگیو فروما یمردم را به سستهای عقلاست که  یبغر یمنهج ینا ،واقع در

 ۀو دادن وجه یانو طاغوت ناظلم ظالم، یتعد ۀتبرئ یبرا یرخط یو روش کشاندیم

 است! وند متعالخدا ینو غصب دکردارشان  هب یشرع

که است  یکس یبرای پایدار صفت «بودنپزشك»ویژگی  ،به عنوان مثال

پیش  یطیاگر شرااما  ؛باشدیرا دارا م هایماریب ۀمعالج ایبر یو آگاهتوانایی 

نخواهد گرفته از او پزشك بودن از طبابت دور بماند صفت در عمل که او بیاید 

چه به به طبابت بپردازد و چه  ؛ماندیم یو پزشك باق یبطباو همچنان بلكه  ؛شد

وضعیت برای مهندس و یا هر متخصص دیگری نیز به مشغول نباشد. کار  ینا

 است.همین صورت 

کردن واجب ویك چیز  یعتب بودن درتوجه داشت که آزاد یدبابه عالوه 

طور که همانـ یام شرعو ام یفهاست و خل یگرید یزچ وندخدا یقیحق یند

حق خداوند  ینواجب است داما  ؛کندیبا خود نم یعتمردم را مجبور به ب ـیمگفت

 ینو ا کار مستلزم جنگ و کشتار باشد یناحتی اگر  ؛یدمردم فرض نما ۀهمرا بر 

رسیده باشد  ییو مذاهب به جا یانادکردنِ سایر فاسداست که فساد و  یدر صورت

 یناهل زمتمامی  یبرا یشرّ هاآن ینباشد و بقا یزآن جادر برابر که سكوت 

ـ سوزاندکه تر و خشك را با هم میبا وجود چنین انحرافی ـو محسوب گردد 

 پذیر نباشد.زندگی باعزت برای مردم امكان

بردن مذاهب باطل ینبر مردم فقط از بحق  یندکردن واجبهدف از  ،بنابراین

 یمانع و پرتگاه ،مذاهب منحرف ینکه ااز آن رو است بلكه  ؛نیستو منحرف 

که گفته  طورهمانو  باشندو آخرت  یادر دن یسعادت بشر یقخطرناك در طر
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 هب شاءاللاناست که ای وظیفه ینو ا ...است جرّاحی دارو،  ینآخر شودیم

 .اجرا خواهد شد یمنجمقدس دستان 

؛ کندینم یامق ی مهدامام که  کنندیم یانمتواتر ب یاتروا ،دلیلهمین  به

که  یمعن ین.. به ا. گردداز ظلم و جور و فساد آکنده  ینمگر آن هنگام که زم

 یدیکه امبه سویی که در آن  ؛و ظلم کشانده شوند یمردم به انحراف و گمراه

 .نباشدو آخرت  یابه صالح دن

مردم را  ی گفته شده باشد که امام مهدحتی در یك روایت  ؛ایمیدهنشنما 

آنان را از نظر آنچه آن حضرت مردم را بر حتی اگر  ؛یدبا خود بنما یعتبه بوادار 

 .سازدبرچه یكپا ،داردبمصون و محفوظ  یویو دن ینیو د یاخالق

نسبت به هر چیزی که به  هاآناین است که  یونوهابهای عقلمشكل اما 

 ی داشته باشند؛تدبر تأمل وآنكه هیچ بی ،خشك مغز هستند ،فكرشان خطور کند

با  ـقرار دارد قراردادها و هانایمپضمن که ـرا  یعتب ینبتفاوت  هاآن زیرا

 .دهندینم یصامام تشخ یشرعمنصوب کردن 

از کالمشان برخی که  فرمایدیم یحتصر ا رض امام گوییمیم  سوم: وجه

 ؛کالمشان متشابه همانند متشابه قرآن یو برخ ـ استمحكم قرآنمثل ـمحكم 

 تقدیم شما:  متن سخن آن حضرت .یدگردانپس متشابه را به محكم باز

هر کس متشابه قرآن را به » :روایت شده است که فرمود ا از امام رض

در اخبار ما » :سپس فرمود .«به صراط مستقیم راه یافته است ،محكمش بازگرداند

قرآن و متشابهی همچون متشابه قرآن وجود دارد. نیز محكمی همچون محكم 

پس اخبار متشابه ما را به محكمات آن ارجاع دهید و بدون توجه به محكمات آن 
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 (6).«شویداز متشابهاتش پیروی مكنید که گمراه می

همان  را فقط بر یدهو عقبسنده کنیم  یترواتوانیم تنها به یك نمیبنابراین 

را در نظر داشته  ت یب اهل یاتروا ۀهم یدحتما با بلكه ؛بنا کنیم یتروایك 

 هستند،خاص  یعام و برخ یاتروا یکه برخ یستن یدهپوش یو بر کسباشیم 

 ینا ییمبگو رو اگدارند  ...و و متشابه  محكم ید،مقهستند و برخی مطلق برخی 

  متواتر از آل محمد یگرد یاتبه روامراجعه با آن را  یدمتشابه است با یتروا

 یالهمنصبی خالفت و امامت  ینكهدارند بر اصراحت که  یاتیروا؛ کنیممحكم 

در  یاتروا .کردو انتخاب مردم موکول  یارآن را به اخت توانینمهرگز و است 

اما تنها  ؛...گنجد نمی ،در این مختصر هاآنکردن و نقل است یاربسواقعاً باب  ینا

 :کنیمیرا نقل م هاآناز  یبرخ

 ...است: آمده  یالل قم عبد سعدبنهای پرسشبه پاسخ در  ی مهد امام از

 شودیمردم متوسط که مانع انتخاب امام  یمرا از علت !من یموالعرض کردم: 

امكان دارد  یاآ»فرمود:  .مصلح :گفتم «؟مفسد یامصلح »فرمود:  یید.باخبر فرما

کس از آنچه در ذهن هیچ  کهدرحالیواقع شود مفسد شخصی  برمردم  انتخاب

: فرمود. ی:آرعرض کردم «؟اهی نداردگآ ،گذردیصالح م یااز فساد دیگری 

تو در برابرش سر تسلیم فرود  که عقلبرهانی علت را با  یناست و اعلت همین »

آنان متعال باخبر کن که خداوند فرستادگانی مرا از  .کنمیمروشن  یتبرا ،آورد

فرمود به  ییدو عصمت تأ یکتاب بر آنان نازل فرمود و آنان را با وح ،یدرا برگز

 باشندیمکردن انتخابمردم در  ینبهتر وهستند ها امتبرترینِ  هاآنطوری که 
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و کمال علمشان اگر عقل  یِ با وجود بزرگ یاآ.  یسیوع یمثل موس

 که انتخابشان برامكان دارد به اختیار خودشان برگزینند آیا را  یخواستند کسمی

 .یر: خعرض کردم« ؟است مؤمن او کردندیفكر مخودشان  کهدرحالیمنافق افتد 

عقل و کمال بسیار بودن وجود با که است   الل یمکل یموس ینا»فرمود: 

و اشراف قومش و بزرگان لشكرش هفتاد تن  یانبر او از اع یعلمش و نزول وح

و  یماندر ا یشكکه اینان از کسانی بودند . یدبرگزپروردگارش  یقاتم یرا برا

حق تعالی  .واقع شد نامنافق آن حضرت بر یاراختاخالصشان نداشت، اما 

تا آنجا  ...یدبرگز ما یقاتم یبرا رامرد قومش هفتاد  یاناز م یو موس»: فرمایدمی

خداوند را به صورت  ینكهآورد مگر ا یمنخواه یمانبه تو اهرگز  :فرمایدیکه م

که حال  «.را فرو گرفت هاآن یاظلم آنان صاعقهسبب . پس به ینیمآشكارا بب

بر فاسد  ه استیدبرگز یامبریکه خداوند به پ یو انتخاب کس یاراختیابیم میدر

را ها ترینصالح کردیآن حضرت گمان م کهدرحالیـ بر صالحنه واقع شد 

مگر  ؛شویم کسی را یارای برگزیدن نیستمتوجه می ـها رابرگزیده نه فاسدترین

دارند و در خود  یرضماآنچه و است  یمخف هاینهآنچه در سآن کس که از 

 یبرابرتری  یچهبنابراین  ؛اند آگاه باشدها در خود پیچیدههایی که دروندسیسه

بر  یاانب یاراخت ینكهبعد از اآن هم وجود ندارد  ینو انتخاب انصار و مهاجر یاراخت

 (6)....« را برگزیننداهل صالح خواستند هم هنگامی که میآن  اهل فساد واقع شد

 )1 (.«هستند شینخداوند در زم یخلفا ،امامان»: فرمایدیم  امام رضا
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هرکس  فرمود: ا خد رسول»: فرمایدیمکه   جعفرو از اب یجعف جابر

به و مرگی همچون مرگ من داشته باشد و من  یزندگخواهد زندگی همانند می

که  ایهرا به من داده و به شاخاش هوعدپروردگارم شود که وارد  یبهشت

و   طالببن ابیعلی یتوالباید  جوید تمسك ،استپروردگارم نشانده 

وارد نخواهند  یگمراه هرگز بهآنان شما را  یراز ؛ینداز او را برگزپس  ییااوص

 یاموزیدبه آنان ن یزیچشما د برد. ننخواه یرونب یتهدا درِ  ازهرگز و شما را کرد 

و  هاآنمیان که خواستم و من از پروردگارم تر هستند عالِماز شما  هاآنکه 

و دو ـ بر حوض بر من وارد شوند ینگونهكه اتا آن یاندازدن ییکتاب )قرآن( جدا

ا و نعص ینب فاصلۀ اندازۀکه عرض آن به حوضی  ـ؛انگشت خود را به هم چسباند

 (6).«وجود دارداز طال و نقره  هایییمانهپستارگان شمارِ به و در آن است  ایله

 ،نازل شد یهآ یناوقتی »: فرمود ،روایت شده است ر جعف واز جابر از اب

ْیَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمپیشوایانشان با را مردم از گروه هر که روزی) ؛ 

 ؟نیستیدمردم  ۀمگر شما امام هم!  خدارسول ای مسلمانان گفتند:  .(بخوانیم

پس از من اما  ؛هستممردم  ۀهمبه سوی خدا  ۀ: من فرستادفرمود خدا  رسول

خیزند به پا میمردم  یانکه مخواهند بود بر مردم  یتمخدا از اهل بسوی از  یامامان

و ستم ظلم  هاآنبه پیروانشان و  یکفر و گمراهپیشوایان و شوند می یبتكذاما 

 یقو آنان را تصد یرویاز آنان پ را دوست بدارد،پس هر کس آنان دارند. روا می

هر کس  یدبدان و بود و مرا مالقات خواهد کرد اهداز من و همراه من خو یدنما

بری از من و همراه من نخواهد بود و من از او کند  شانیببه آنان ظلم و تكذ
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 (6).«خواهم بود (یزارب)

ا امام رض یترواکه این ورزد بمعاند و لجوج اصرار  یاگر شخص :چهارم وجه

 رساندرا می یشرع ۀیفخل ییندر تع اشور یعتشر! 

از  یفراوان یاتروابینیم که می ،بیاییمکوتاه اگر برای پرهیز از جدل : گویممی

از  یهتقجهت به ـ بعضاً ا هآنها است که در این روایتوارد شده ت یاهل ب

سخن  ،اهل سنت استموافق مذاهب ـ با آنچه پیروانشان و یتطواغ یظلم و تعد

)اهل عامه  اءآنچه موافق مراد ابن ،اندبه ما امر فرموده ن ایشاو  ... اندگفته

 .گوییمرا ترك ، است  یتاهل ب ۀیدو مخالف عقسنت( 

آنچه از من »فرمود: است که روایت شده  امام صادق ،الل عبدو اب از

 شنوییو آنچه از من ماست  یهتقدارد، در آن که به قول مردم شباهت  شنوییم

 یهدر آن تق ،( وجود نداشته باشدسنتبه قول مردم )اهل  یکه در آن شباهت

  (1).«نیست

که مورد بحث است  یتیدر روا ا امام رضسخن شما از توجه به فهم  اب

 ؛است ت یاهل ب ۀیدو مخالف عق سنتموافق مذاهب اهل این سخن  یمعن

 .نمود یهآن را حمل بر تق یدپس با

 ۀید: عقگویممی ؟استموافق ابناء عامه  یتروا ینا یچگونه دانست ییاگر بگو

 یت کهروااما تنها به ذکر یك  ،استو روشن واضح  ابه شوراعتقاد در اهل سنت 

است، وت است و تنها در برخی کلمات متفا ا امام رض یتبه روا یكنزد
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 کنم:بسنده می

نزد  یهر گاه کس»فرمود: که  یدمشن خدا  : از رسولگویدیمکه از عرفجه 

ترتیب بخواهد  ینو به ا یدشخص نمایك به اجماع بر فرمان و شما را  یایدشما ب

انتهای سخن  (6)«.یدشاو را بكُ را متفرق کند،  شما جماعتو عصیان و نافرمانی 

 .خداوند توفیقش دهداظم عقیلی شیخ ن

 سوم: ۀشبه
 یهبه معاو امیرالمؤمنینکه  یادر نامهآمده است: آنچه در نهج البالغه 

إِنَّهُ بَایَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا »: استآمده  ،نوشته

بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَْن یَرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَى 

 رِضًا فَإِنْ للِمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِكَ لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَ

خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَۀٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى 

وَلَّى وَ لَعَمْرِی یَا مُعَاوِیَۀُ لَاِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ  مَا تَللُاتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلَّاهُ ا

دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّی أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَّ أَنِّی کُنْتُ فِی عُزْلَۀٍ عَنْهُ إِلَّا 

با ابوبكر و عمر و عثمان  آن مردمى که) ؛«أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَ السَّلَامُ

حاضر را حقّى  نمودند؛بیعت نیز بیعت کردند با همان شرایط و مقررات با من 

شورا براى نپذیرد. رسد که آن را و غایب را نمى نیست که غیر را اختیار کند

مهاجرین و انصار است. اگر بر مردى در خالفت اجتماع کردند و او را پیشوا 

بنابراین اگر کسى از فرمان اهل شورا با انكار  ؛راضى استنامیدند خداوند به آن 

و اگر  گردانندبرمى چه از آن خروج کرده استو بدعت بیرون رود او را به آن
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 جنگند، وپیروى از غیر راه اهل ایمان مىجهت آنان را نپذیرد با او به  فرمانِ

به (. ب دوزخ راخداوند بر گردن او نهد آن را که خود بر عهده گرفته )یعنى عذا

نه از روى هوا و ـنظر کنى  تاگر با دیدۀ عقل ـاى معاویهـ ،جان خودم سوگند

و تَر هستم بَریخون عثمان نسبت به که من از همۀ مردم دید خواهى  ـهوس

متّهم )به ناحق( مرا )بخواهی( گرفتم، مگر آنكه کناره خواهى دانست که از آن 

 (6) (.والسالم .رورسد وارد آمى کنى، پس هر اتهامى که به نظرت

 یرضاگانه مورد خلفای سه یعتب :گویدیم ـ  یعلـاگر امام شما  اشکال:

 باشید؟ینم یو به آن راض کنیدیپس چرا شما اعتراض م ؛ستا خدا

براساس ملزم  یهاش به معاودر نامه  امیرالمؤمنینسخن  ینا :لاو :پاسخ

 ینا یرازاست؛  یو احتجاج به آن خدعه و گمراه ،است یعتبه ب یهمعاوبودن 

 آمده« یدملزم کن ،اندآنان را به آنچه خود را به آن ملزم نموده»سخنان از باب 

با استفاده از آن  گانهای سهفخل هک اییقهبه طر یهکه معاو بود ینفرض بر ا .است

 ی علامام الفت رسیدن ه خبروشی که  بوده است. یراض ،یدندبه خالفت رس

 ؛داد یترضاگانه سه یبه خالفت خلفا یهپس چرا معاو؛ نیز به همان طریق بود

 (1)؟! بود یمعترض و ناراض ی خالفت عل هب یول
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و نیز روزی  که در روز رحلتـعلی »... : استبه معاویه آمده  ن امام حس ۀنام همچنین در -1

در همه حال رحمت  ،و روزی که در قیامت برانگیخته شود آیین اسالم مفتخر گردیداز که به پیروی 

و من از  دندمسلمانان امر خالفت را پس از او به من واگذار ،که از دنیا رفت همینـ خدا بر او باد

های آخرتش گردد به ما خواهم که در این دنیای ناپایدار چیزی که موجب نقصان نعمتخداوند می

جز همین که میان خود و  ؛نگاری برای تو کردم چیزی مرا وادار نكرداینكه من اقدام به نامهاما  .ندهد
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عمر و  ،بكرواو از ابکند که میاحتجاج  یهبر معاو ن یرالمؤمنیام بنابراین

انصار و  یعتبعلت به و این اعتراف کرده است  هاآن به خالفت عثمان اطاعت و

د ونیز وج  امیرالمؤمنینبا  یعتسبب در ب ینو همبوده است با آنان  ینمهاجر

 .دارد

اگر بر مردى در خالفت اجتماع کردند و او » این سخن آن حضرت :دوم

بر داللت و  یقدق یاربساست سخنی  «را پیشوا نامیدند خداوند به آن راضى است

مهاجرین و که  یبه کساین سخن هیچ داللت شرعی و دارد آن  ۀیندگو عظمت

 .دهدنمیاند نموده یعتانصار با او ب

بر مردى »عبارت شرط خودِ از ادات شرط و )اگر(  «اِن»: این مطلب توضیح

خداوند به آن »عبارت و مشروط « در خالفت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند

اجتماع کسی امت بر اساساً  یاآ :شودیمطرح مپرسشی  باشد.می «راضى است

 ؟نددنمو

نه در  و ینه در خالفت دوم ،ینه در خالفت اولبه هیچ وجه امت  :پاسخ

که این به مخالفت پرداختند  یاریبس و اجتماع ننمودند یبرکس یخالفت سوم

از یك نفر اجتماع امت بر ادعای پس است. واضح و آشكار  یخدر تارمطلب 

ممكن یرو غهستند  یناز مهاجر شیروانو پ ی علامام  است؛ زیرامحاالت 

                                                                                                      
و این را بدان که اگر دست از مخالفت با من برداری بهره  داشته باشمندربارۀ تو عذری عزّوجلّ ی خدا

بیش از این در ماندن است؛ پس شده و نصیب بزرگی خواهی داشت و مصلحت مسلمانان نیز مراعات 

 زیرا تو خود ؛اند تو نیز بیعت کنو مانند سایر مردم که با من بیعت کردهنورز در باطل خویش اصرار 

 ...«. از تو هستمتر الفت شایستهخبه امر صاحبدلی دانی که من در پیشگاه خدا و هر مرد دانا و می
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 اقرار)از طرف خدا( منصوب نباشد که  یامامت کس یابه خالفت  یترضابا است 

اگر شرط . حال شداجماع امت محقق نخواهد نیز  ی عل بدون امام و یندنما

خداوند به آن »مشروطی که عبارت  ؛شودیمحقق نم یزمشروط ن ،محقق نشود

که متونی با  یتعارض یرالمؤمنیناماین گفتار پس  باشد.می« راضى است

اگر فرماید می یشاناچرا که  ؛ندارد شودینص ثابت مبا امامت  دنیگویم

 .تصورت نگرفته اس یاست که اجتماع یدر حال ینو ا ینداجتماع نما

بود  یبا امام عل یعتمخالف ب یهمعاواز آنجا که است گفته شود:  ممكن

 یو امامتش شرع یعل یتصورت نگرفته و والنیز  یعلبا  یعتاجتماع بر بپس 

 .نیست

 : پاسخ
 ، محقق شدن اجماع از محاالت است.اشاره شدپاسخ پیشین که در  طورهمان

کردن همان گروه  یعتپس از بتوسط معاویه  یعلبا  یعتبنپذیرفتن 

نه چیزی پیش  کرده بودند یعتعمر ب و که با ابوبكرمهاجرین و انصاری 

)آزاد « طُلقا»از  یهمعاو یراز (تنخواهد داش یریتأثاندازد و نه پس )هیچ می

آسیب که مخالفتشان به اجماع امت  یانصار و ینمهاجر ۀجملاز  وشدگان( است 

به منحصر را موضوع خالفت امام  یلدل ینبه همشود. محسوب نمی رساندیم

 «.و انصار است ینمهاجر یبرا تنهاا شورو »فرماید: میو انصار  ینمهاجر

 ۀالزم یراز شودیثابت مگانه سه یخالفت خلفاحتی به این ترتیب باطل بودن 

ابوبكر  یعتکه بوجود ندارد  یو شكو انصار است  ینمهاجرتمامی مشورت آن 

 زدهشتابت و سس یعتیبـ به تعبیر عمرنبوده و حتی ـشورا و مشورت طریق از 
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 یعتیب ینچنخواهان هر کس  پس (6)؛دفع نمودآن را  خداوند شرّکه است بوده 

 !یداو را بكشباشد 

کند  یعتمسلمانان ببا بدون مشورت  یهر کس با مرد: گویدمی)عمر( سپس 

شایسته است هر و  شودیت نمیعباست کرده  یعتکه با او ب ینه با کسو نه با او 

 .شوندکشته دو 

                                                                                                      
است  یدهبه من خبر رس»گوید: کند تا آنجا که میاحمد در حدیثی طوالنی از عمر روایت می -6

فریب نخورد  یخواهم کرد. کس یعتب یبا فالن یرداگر عمر بم ،است: به خدا قسماز شما گفته کسی که 

 ینکه چن یدرسته ب یرفت.پذ یانپا و بود زدهشتابکاری سُست و ابوبكر  یعتکه ب یراسته بو بگوید: 

 (.66ص  6)مسند احمد: ج « آن را مصون داشت خداوند شرّبود ولی 

بن الل بن عبدالل دعبی ابن شهاب از بن سعد از صالح ازالل از ابراهیم ن عبدبالعزیز عبد»و در بخاری: 

عوف سر  بن الرحمن از جمله عبد یناز مهاجر یبه برخ» گوید:میکه بن مسعود از ابن عباس عتبه

ی آن هنگامو سر زدم  یدر منعبد الرحمن به محل اقامت روزی  آموختم.یو به آنان قرآن م زدمیم

من بازگشت و به سوی الرحمن  بود. عبدآورد، همراه به جا میکه  یحج ینعمر در آخربا او  بود که

ای به او گفت: و شد وارد  یرالمؤمنینام بر یمرد دیدییو م یحاضر بودای کاش، گفت: 

به خدا . خواهم کرد یعتب یبا فالن یرد: اگر عمر بمگویدیم گوید؟یچه م یفالن دانییم یرالمؤمنین!ام

شد و گفت: من  یعمر عصبانبه انجام رسید. بود که  زدهشتابکاری سست و با ابو بكر  یعتب ،سوگند

را غصب امورشان خواهند میکه  یکساناین و آنان را از امشب به میان مردم خواهم رفت  شاءاللان

 .داشتبرحذر خواهم کنند 

گر طغیانو  خردیبافراد در موسم حج  !کار را نكن ینا یرالمؤمنین،امای : گفتم گفت عبد الرحمن

 ترسمیشدن شما به مردم استفاده نموده بر تو غلبه خواهند کرد و من م یكآنان از نزد شوند.یجمع م

 یمضمون آن را به درست نماید یااستفاده سوء از آن  یگرو فتنه ینچکه هر سخن ییبگو یسخنشما 

شهر  ینهمد زیرای، برس ینهپس مهلت بده تا به مد .کار نبرنده ب اشیقیحقجایگاه آن را در  یانفهمند و 

که  آنچه را یبه راحت یتا بتوانکن پس با اهل فقه و اشراف مردم خلوت  است.هجرت و سنت 

 (.16ص / 8ج )صحیح بخاری: « باشد یامه یتامكان برا ینا و ییبازگو نماخواهی یم
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  نبوده است. ینچنینا عثمان طور که خالفت عمر وهمان

 :چهارم  شبهۀ

پس از به قتل ـآن هنگام که مسلمانان  ین امیرالمؤمن ۀخطبقسمتی از 

دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی فَإِنَّا »که فرمود:  با او بودند یعتخواهان بـ رسیدن عثمان

الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ 

الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّۀَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَکِبْتُ بِكُمْ مَا 

تُمُونِی فَأَنَا کَأَحَدِکُمْ وَ أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَکْ

لَعَلِّی أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّیْتُمُوهُ أَمْرَکُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَكُمْ مِنِّی 

رو هستیم که آن هاى روبزیرا ما با حادثه ؛و غیر مرا بخواهیدواگذارید مرا )؛ «أَمِیراً

ها بر آن پایدار ها بر آن استوار و عقلاى که دلحادثه ؛ستا هاها و رنگرا چهره

دگرگون و ناشناخته شده  ،و راه مستقیم ماند. آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفتهنمى

دانم با شما براساس آنچه خود مىاجابت کنم؛ است. بدانید اگر خواستۀ شما را 

وَقعی اى کنندهرزنشو به گفتار هیچ گوینده و سرزنش هیچ سخواهم نمود رفتار 

شنواتر و چه بسا، و  مانند یكى از شما خواهم بودمن نیز . اگر رهایم کنید نهمنمی

اگر و  سپاریدخود را به او مىوالیت بر بردارتر از شما براى کسى باشم که فرمان

 (6).(تكیه زنمبه امارت آن است که من براى شما به وزارت بنشینم بهتر از 

 یشانکه ا ستا ینجاادر   یرالمؤمنینامسخن اشكال  کنندیتصور م هاآن

وارد اگر بر او نص که « و غیر مرا بخواهیدمرا واگذارید »پذیرد نمیرا  آنان یعتب

                                                                                                      
 .686ص  /6نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج  -6
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 !گفتینم ینچنینا ،شده بود

 :پاسخ گفتتوان چند وجه می ربرا  یتصور اشتباه چنین

نص وجود  ینف برآن حضرت داللتی  یاز سو یعتبامتناع از پذیرفتن  :اول وجه

 شونده یعتتعهد و التزام آنان نسبت به شخص ب ،یعتب یرازنیست؛ آن حضرت  بر

 .نیست یفهبر انتخاب خل یلدل یعتباین و شود محسوب میاو  یاریو نصرت و 

خواهد رفت که خالفتی به استقبال  دانستیم ت آن حضر دوم: وجه

ثابت  یعتب ینها بر ادارد و دل یگوناگون یهاچهرهو است  یزآمرنگارنگ و فتنه

فساد  یرا ابرها یقتحقهای افق ینكها .نخواهد مانداستوار  یمانپ ینو بر ا

آنان را  ت آن حضر اینكه اگر .مانده است یبرگرفته و حجت ناشناخته باقدر

با آنان رفتار  داندیمخود )صالح( براساس آنچه  ؛یردرا بپذ یعتشاناجابت کند و ب

بلكه آنان  ؛نهادنخواهد وقعی از آنان هیچ یك سرزنش  خواهد نمود و به سخن و

فرموده  یمترس ا که رسول خد یمنهجهمان و  یو نوران یممستق یقطربر را 

 .خواهد نمود یهبرار ،بود

، پس بود یدهو خذالن د یانتخ هاآناز ها سال یندر طول ا ت آن حضر

از ـ را ده بودندوبه همان صورتی که با دیگران بیعت نمـ یمتعارف یعتب ینچنینا

تا بر آنان باشد استوار و بیعتی سخت  آنان یعتو خواست ب یرفتپذمیآنان ن

ا خد که رسول ونهگهمانـ دانستیم ت اتمام حجت کرده باشد. آن حضر

 بلكه پس  ؛کردامت به غصب خالفت اکتفا نخواهد این  ـبه او خبر داده بود

)منكران  ینقاسط ،شكنان(یمان)پ ینو ناکثنمود د نخواه یانتخ یزبا او ن یعتاز ب

به همین دلیل  ؛( خروج خواهند نمودینشدگان از د)خارج ینحق( و مارق
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بسنده ش اهناآنان در خ یعتبه بجهت ن یبه همکند؛ خواست بر آنان اتمام حجت 

 یچه ن یشااسخن در  منعقدگردد.در مسجد  یعتب یننكرد و خواست ا

 ، وجود ندارد!یستدر خالفت ن یاو صاحب حق شرع ینكهبه ا یااشاره

هنگامی که عثمان » :استآمده  یهحنف سندش از محمدبن اب ،یطبر یختار در

 ۀصحاب .ش شداهناخ یبرخاست و و راهاو  .همراه پدرم بودمکشته شد، من 

باید مردم و مرد )عثمان( کشته شد  ین: انزد او آمدند و گفتند ا خد رسول

مسند  ینا یبهتر و سزاوارتر از تو برا ید و ما امروز کسنباشداشته  یامام

ا خد به رسول یكیو نه از نظر قرابت و نزد یمانا ه درنه از نظر سابق ؛یابیمینم

گفتند:  .باشم یرباشم بهتر از آن است که ام یرمن وز ؛یدنكن ینچن: . فرمود

فرمود:  .یمکن یعتبا تو ب ینكهکرد مگر ا یمنخواه ینچن ،به خدا سوگند !هرگز

 ینمسلم یتو بدون کسب رضا مخفیانه یعتمب خواهمینم یدپس به مسجد برو

 (6).«باشد

مگر با به دست گرفتن زمام والیتشان ـ یبرانپذیرفتن ایشان  ینا سوم: وجه

 هاآنبودن آن حضرت بر طاعهاالبا واجب یمنافاتـ اصرار خودشانو اختیار 

مشورت  هاآنبا ولی با این وجود  ؛طاعه بوداالواجب ا خد رسول .ندارد

 خواست!یم یعتو از آنان ب نمودیحجت م ۀاقام هاآنبر  ،کردیم

امت  یالتزام از سودرخواست  یمعصوم به معنسوی از  یعتب درخواست

که امت ! حتی نداشته استکه برای ایشان وجود  یحقّ  یجادادرخواست نه است 

با تواند میامام  ،نموده و از او اطاعت نكرده باشد یتخود را معصپروردگار 

                                                                                                      
 .162ص  /9تاریخ طبری: ج  -6
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حفظ جهت به ـخدا  یتمعص یرکند و در غ یعتنموده ب شیارکه امت اخت یکس

 نماید!اطاعت  اراو  ـاسالم یمصلحت واال

از   طالببن ابیعلیاست که  ینثابت شده ا یقینقطع و آنچه به طور 

با وجود اکراه منعقد  یعتو واضح است که ب (6)نمود یعتبا ابوبكر ب ،اکراه یرو

مصلحت  یتحفظ جان خود و رعابرای  بن ابی طالب یعل .نخواهد شد

و  اکراه یاز رو ـآن حضرت بودبقای  یازمندکه در آن زمان نـاسالم  یواال

 .نمود یعتبا ابوبكر ب یناچار

)ابوبكر( و پس از خالفت سُست و نااستوار به  یتبر عدم رضا یلیدلاین  آیا

 ؟نیست یو سوم یآن خالفت دوم

ست ا باشد بر او  یرالمؤمنینام ۀیدعق نخواهان شناختکسی که  :چهارم وجه

شكار  یدر پ ینكهنه اکند شده مراجعه  یتکه از آن حضرت روامتونی  ۀبه هم

اگر به  .یدآن حضرت را بنا نما ۀیدنظر و عقنقطه  هاآناساس باشد و بر کلمات

سلب در از آنچه امت  یشانکه ا یابیمیمدر یممراجعه کن یرالمؤمنینامسخنان 

و درد کردند میناله انجام داده است  یشاناز ا دنگردان یو رو یحق شرع

را متونی از  یبرخ است. یقیصاحب خالفت حقآن حضرت که چرا  کشیدندیم

                                                                                                      
برای بیعت زده لجامشتری همچون را تو ای به آن حضرت نوشت که تا آنجا که معاویه درنامه -6

کشیدند زده میلجامشتری مرا همچون گفتی  و»نوشت: او چنین پاسخ به  در امام علی وکشیدند می

را آبرویم  خواستی ناخواسته مدحم کردی وولی  ؛خواستی مذمت کنی ،قسم ابه خد .بیعت کنم تا

دین  در، تا هنگامی که مظلوم باشداگر مسلمان ایرادی نیست  بر ریخته شد.خودت  آبرویولی  ؛بریزی

به  ،و من تنها خواهد بود غیر تو این حجت من بر .باشدبدگمان و دیرباور نیقینش  در خود شكاك و

 (99 ص/ 9ج  :عبده شرح محمد :نهج البالغه) «... بیان نمودمبرای تو مقداری که نیاز بود 
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 کنیم:گرامی می ۀاست تقدیم خوانندوارد شده   که از آن حضرت

عرب امروز بر جنگ با آگاه باش که » :فرمایدیم المؤمنینیرام -6

 . یامبرجنگ با پ یبراـ پیش از امروزـاند همانند اجتماعشان برادرت جمع شده

 یگرفته و در دشمن یدهرا ناد فضل او ه،حق او را نشناخت کهدرحالیصبح کردند 

امكانات و توان خود را  ۀو همنبرد برخاستند او به  یهنمودند و عل یدست یشبا او پ

 یلجنگ با او گس یسپاه احزاب براچون  یسپاهو کار گرفتند ه او ب یهعل

 (6)..«..نمودند

 فرمود:پیشین سخنان  یانآن حضرت در همان خطبه پس از ب ینهمچن -1

ه من ب یهعل، عملشان برسان که رحمِ مرا قطع کردند یرا به سزا یشقر !خداوندا»

( را از من ا سلطنت پسر مادرم )رسول خد، مرا از حقم دور نمودند ،پا خاستند

و در  ا به رسول خد یكیکه در قرابت و نزدکردند  یکس یمتسل وگرفتند 

را او که نه من مدعی چنین ادعایی باشد  ینكهمگر انبود؛ من  یرنظ یمانا ۀسابق

سپاس و ستایش تنها  شناسد ون را یکس ینچن یزکنم خداوند نمیفكر  و شناسمیم

 «.هاحالت ۀهماز آنِ خدا است در 

دهند بکه اگر آن را به ما داریم  یما حق» : آن حضرتگفتار این  -9

حتی  ؛شد یمسوار خواهفرتوت بر شتران  یمگرفت و اگر از آن منع شو یمخواه

                                                                                                      
 /6 ج ،تحقیق زینی :امامت وسیاست؛ 663 ص /1 ج ،زلیتحدید معالابن ابی  :شرح نهج البالغه -6

 ج :مكاتیب الرسول؛19ص  /91ج  :االنوار بحار؛  618 ص /1 ج ،جهانی میر :مصباح البالغه؛ 61 ص

؛ 612ص /6ج  :اعیان الشیعه؛ 682: ص الموازنه المعیار و؛ 921ص  /1ج  :نهج السعاده؛ 682ص /6

 .196ص / 1ج  :الغارات



 شورا در میزان  401 

 (6).«باشد یطوالن یاربس یرمساگر 

و » :گویدیم  المؤمنینیراماین سخن در شرح خود بر  «یهالنها»در  اثیر ابن

دهند بکه اگر آن را به ما داریم  یما حق»: است یعل یثحداین از آن جمله 

حتی  ؛شد یمسوار خواهفرتوت بر شتران  یمگرفت و اگر از آن منع شو یمخواه

است؛ یعنی دشوار  یاربسفرتوت  شتر شدن برسوار«. باشد یطوالن یاربس یرمساگر 

 یشهو صبر پشویم می سوار هایبر مرکب مشقت و سخت یممان منع شواگر از حقّ

« و فرتوت یرشتران پ»کنایه از  شودیگفته محتی اگر به درازا بكشد. ؛ کنیمیم

لی دیگری و ؛بیندیکه آن حق را از آنِ خود م باشدیحقش م در یرتأختمثیلی از 

حتی اگر به درازا  ؛کندیگرفتنش صبر مباز پس یگرفته است و او برا پیشیاو بر 

رفت و اگر کنار  یمخواه یشما را مقدّم بدارد پ ،که اگر امت یمعن ینبه ابكشد؛ 

 (1).«شود یسپرگاری دراز روزحتی اگر  ؛کردپیش خواهیم صبر  ،یمگذاشته شو

مرا از  یرابدار ز یلرا خوار و ذل یشقر !خداوندا»: آن حضرتسخن  -1

 (9).«حقم منع و امارتم را غصب کردند

 یراز ؛برسد ،آنچه در حق من انجام داد یبه جزا یشقر» :ن سخن ایشا -6

                                                                                                      
تاریخ ؛  972ص/ 6 ج :غریب الحدیث ؛ 636 ص /6 ج ،ابن ابی الحدید المعتزلی :نهج البالغه -6

کتاب ؛ 71 ص /9ج  :الكامل فی التاریخ ؛922 ص /9ج  :تاریخ طبری؛ 113 ص/ 11ج  :شهر دمشق

ص  /1 ج :الغارات ؛961 ص/ 6 ج :البالغهمصباح ؛ 198ص  /6ج  :اعیان الشیعه ؛ 991 ص/ 1 ج :الفتوح

 .126ص  /96 ج :االنوار بحار ؛636ص  :محمد طاهر قمی :کتاب االربعین؛ 11 ص :سعد السعود؛ 713

 .686ص / 9غریب الحدیث: ج النهایۀ فی  -1

؛ کتاب 718/ ص 1الغارات: ج ؛ 721/ ص 3ابن ابی الحدید معتزلی: ج  :شرح نهج البالغه -9

 .113ص  /13بحار االنوار: ج ؛ 636اربعین: ص 
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( را از ا پسر مادرم )رسول خدسلطنت به من ظلم کردند و  من آنان در حق

 (6).«من غصب نمودند

تو به پیشگاه را  یشقر یتمن شكا !خداوندا»:  یشانااین سخن  یزن و -1

 (1).«ارثم را غصب نمودند ظلم کردند و من آنان در حق؛ زیرا، آورممی

و مقدّم شمرده شد بر من  ییگردهمواره » :ت آن حضراین سخن  و -7

 (9).«مرانده شدهستم  شرا دارم و مستوجب شاز آنچه استحقاق

امت  یناز اهیچ کس » :فرمایدیمکه  یعتاز ب پس یشانا از یاخطبه در و -8

 هاآن نعمتشان برکه  یانهرگز با کسهیچ کس  وقیاس نشود   محمد با آل

به  یدبارونده هستند. پیش یقینو ارکان  یناساس دنشود. اینان برابر  ،شده یجار

از آنِ  یتحق والهای خصلت .یونددبه آنان بپ یدآنان بازگردد و عقب مانده با

اکنون حق به اهلش بازگردانده و به است. و وراثت در آنان  یتوصآنان است، و 

 (1).«منتقل شد اشیقیحق یجا

 یتمجز اهل ب یاوریو  یارو  یستمپس نگر»:  آن حضرتاین سخن و  -3

 و غم و اندوه  دمیآنان را از مرگ دور نمودم و از حقم چشم پوش ؛ پسیافتمن

                                                                                                      
 .718ص  /1؛  الغارات: ج 921/ ص 3بن ابی الحدید معتزلی: ج ا :شرح نهج البالغه -6

 ؛616، ص طوسی :الرسائل العشر؛ 181/ ص 62ج  ،بن ابی الحدید معتزلیا :شرح نهج البالغه -1

 .18ص  /1در نص شیخ مفید: ج  مسالهدو 

کتاب ؛ 718/ ص 1الغارات: ج ؛ 721/ ص 3ج  ابن ابی الحدید معتزلی، :شرح نهج البالغه -9

 .636اربعین: ص 

 :مراجعات؛ 16، ص ابن جریر طبری :دالیل االمامه ؛17ص  6، ج شرح محمد عبده: نهج البالغه -1

 .936ص  ،شرف الدین
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 (6)«.پیشه کردمصبر  حنظل یو بر فرونشاندن خشم و بر تلخ ،یدمنوش

به خدا سوگند  ،آگاه باشید»: فرمایدیمعروف خود م ۀیشقشق ۀو خطب -62

نیك  کهدرحالیاى بر تن کرد خالفت را چون جامهبوبكر( ا)منظور  یفالن

ها از من سیل ،من نسبت به آن چونان محور است به آسیابجایگاه دانست مى

خالفت  پس میان خود و. نیست رفیع من ۀبه قل پرنده را یاراى پرواز ریزد وفرومى

در . رخ برتافتم و به دیگر سو گشتم از آن چشم پوشیدم و اى آویختم وپرده

 ؛اندیشه شدم که با دست شكسته بتازم یا بر آن فضاى ظلمانى شكیبایى ورزم

 خردساالن به پیرى رسند و ساالن در آن سالخورده شوند وفضایى که بزرگ

شكیبایى در ، دیدم. همچنان رنج کشد تا به لقاى پروردگارش نایل آید، مؤمن

در حالى که همانند  من طریق شكیبایى گزیدم، تر است وآن حالت خردمندانه

. استخوان در گلویش مانده باشد کسى بودم که خاشاك به چشمش رفته و

مسند  شتافت و به سراى دیگر نخستین تا آن. رودمیراث من به غارت مى دیدممى

 (1).«بن خطاب()منظور عمر خالفت را به دیگرى واگذاشت

تمامی به  یدباگردد آگاه  ن یرالمؤمنیو نظر ام یخواننده از رأ ینكها یبرا

مجمل  یاکلمه یامتنی مختصر به تنها  ینكهنه اکند آن حضرت مراجعه سخنان 

شده  یرکلمات تفس ینكها چنگ بزند و ،کنندیم یرآن را تفسبسیاری که کلمات 

 یرخود تفس ینفسان ایهوآن را وفق خواست و و برگیرد مجمل را و  را رها کند

                                                                                                      
/ 1ج  ،بن ابی الحدید معتزلیا :شرح نهج البالغه؛ 17/ ص 6ج  : شرح محمد عبده،نهج البالغه -6

 .932المراجعات: ص  ؛12ص 

 /6ج ابن ابی الحدید معتزلی،  :شرح نهج البالغه؛ 92/ ص 6شرح محمد عبده: ج  :نهج البالغه -1

 و سایر منابع. 983؛ المراجعات: ص 666ص 
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است که  یو تعصبکم بودن دانش و   طالببن ابیعلیبر  یستم ینا که کند

 .داردینگه م انسان را از انصاف دور

حق شدن سلب یچگونگ یشانو ا استآن حضرت  یحصرسخنان  هااین

 رسولسوی از خالفت و جانشینی حق فرماید؛ یعنی همان می یانرا ب خود یشرع

 یدهکفر ورزدیگر  یو به برخبرگرفته کتاب های قسمت یچرا برخ.  خدا

 است!انسان عاجز و مفلس  یرنگو ن یلهح ینا ؟شودیم

تمامی و برگرفته متشابه یك گفتار است  یحصح ،این بیانات ۀبا وجود هم آیا

هنگام آن  ؟کنار گذاشته شود ت آن حضردادخواهی در  یحصرمتون  ینا

را  شو از آنچه استحقاقمقدّم شمرده شد بر من  یگریدهمواره » :فرمایدیکه م

 «.مرانده شدهستم  شدارم و مستوجب

 یابیارزداشتن و مسلط بودن و قدرت  یمادامارت خالفت با  پنجم: وجه

 یناو در زم یچه حكمران ؛استثابت  یفهشخص خل ایبلكه امامت بر ؛شودینم

خود از  ۀشدهرگز از خالفت ثابت  ی عل امام .چه محقق نشودو محقق شود 

آمدند  یشاننزد ا یعتب یکه برا یو آنانآید نمیکوتاه  ،سبحانخداوند  یسو

بلكه  ؛خداوند دعوت نكردندسوی از  اشتثبیت شده یقیبه خالفت حق ار یشانا

از او بودند دعوت پیش که  یهمانند کسان اییفهرا به عنوان خلآن حضرت 

 یویدنظاهری و خالفت  یماد یرهبر یبرا یدعوت هاآندعوت  بنابراین ؛کردند

و  (6)«استتر ارزشکمی هم از عطسه بز» ی علاز نظر  یادنحال آنكه بود و 

خداوند را منصوب شدنش از سوی   طالببن ابیعلیبسی به دور است که 

                                                                                                      
 .97ص  /6ج  ،شرح محمد عبده :نهج البالغه -6
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  !یدنما یرتعبی بز ۀتر از عطسارزشکم

نه  آنچه از ما صادر شدکه هرآگاهى خود تو  !خدایابار»: فرمایدیم ن ایشا

دست آوردن چیزى از متاع ه و نه براى ب میل و رغبت در سلطنت بودبراى 

و در شهرهاى  گردانیمبازرا و بلكه براى این بود که آثار دین ت ؛دنیاارزش این بی

و و احكام باشند ات در امن و آسودگى کشیدهتا بندگان ستمکنیم تو اصالح 

 (6).«تو جارى گردد ۀحدود تعطیل شد

آن زمان ـ که به همراه مالك اشتر بودبه اهل مصر از آن حضرت  یادر نامه و

از  من اما تأسّف. ..»: فرمایدـ میه بودمصر منصوب فرمود ییرواکه او را به فرمان

و مال خدا را  خردان و تبهكاران افتدیاست که حكومت این امت به دست ب این

و با شایستگان به  حق را به بردگى گیرند عابدانِو  خود دست به دست کنندبین 

 (1).«و فاسقان را همدست خود نمایند خیزند،برجنگ 

 

 سخن هنایی
 یثحد یانراو» :گویدیابوبكر مخصوص سخن  در معتزلی حدیدال یاب ابن

مرا : »کردند یتروا ینگونهآن را ا یاریبساند؛ کردهاختالف  ابوبكرسخن  ینا در

انكار این لفظ را به این صورت  یزن یبرخ «.نیستمشما  ینِ که من بهتر یدواگذار

شما  ینِ بهتر کهدرحالی ،امرتان شدم یّول» :اندکرده یتروا ینگونهو اکرده، 

 «.نیستم

                                                                                                      
 .69ص  /1ج  : شرح محمد عبده،نهج البالغه -6

 .612ص /9ج  ،شرح محمد عبده :نهج البالغه -1
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ابوبكر احتجاج سخن  ینبه ا دندانیرا شرط در امامت نمبودن بهترینکه  یانکس

 یابوبكر عذر یکرده برا یتروابا این لفظ را این سخن که  یو کس دننماییم

 با او یعتمردم در بدرون تا از  ،ید: مرا واگذارگویدیماو فقط »: گویدیمآورده، 

و  یدانمرترتیب  ینا هخبر شود تا ببا ،او در سینه دارند یتو آنچه آنان از وال

های دل یدپس آن هنگام که د .شان را بشناسدانو محبان و مبغض شانانیزارب

اش را یرهبراند گشتهخاضع  یعتشها بر بو دلگرفته آرام  یشبه سومردم 

او در اینكه نمود و  ییروافرمان میان رعیتش و همانند خلفابخشید استمرار 

کار ناشایستی مرتكب  و دید واگذار کردمیخالفت را به کسی که باصالحیت 

پس از قتل  یزن یشانا ؛گذشت ی بر عل یزنماجرایی  ینچن :گویندیمنشد. 

 یروز یتانو من براغیر مرا بخواهید و  یدگفت: مرا واگذار ینعثمان به مردم چن

 یزمن ن یدمرا واگذار :به آنان گفت یزو ن ؛باشم یرباشم بهتر از آن است که ام

 تریعمط گزینیدیکه برم یکس بهبلكه من از شما نسبت  ؛از شما هستم یكیهمانند 

نمودند. او در ابتدا اکراه  یعتو با او ب یرفتند. آنان نپذباشمیبردارتر مو فرمان

 واگذار نمود.  داشت سپس هنگام وفاتش خالفت را به حسن

 ،جایگاهدو این  ینو فرق بالزامی نیست  یزیچ ینچن :گویندیم امامیه

آن  شایستۀ: من فرمایدنمی  یعل زیرااست؛ آشكار واضح و 

سخنی به ابوبكر  کهدرحالی؛ از وقوع فتنه اکراه داشت یشانا، یستمن

 ی( و کسیستمبهتر از شما ن من)نیستم آن  شایستۀمن  :گفت معنااین 

 دیگری کستواند نمیکند می یامامت را از خود نف یتصالحکه 
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 (6).«یندمقام برگز ینپس از خود را به ا

تر پیشکه ـ  یرالمؤمنینامبر سخن  ییحدر توض یمعتزل حدیدال یابابن

و  نمایندیحمل م شبر ظاهرسخن را  یناصحاب ما ا»: گویدیم ـشدبیان 

و تصریحی وارد امامت نص  ایبر  خدا رسولسوی از  و ا: بر گویندیم

تر و برای این جایگاه شایستهو سزاوارتر به آن  مردم ۀهمهرچند از ـنشده است 

شده بود متنی وارد  یشانامامت بر ا یبرا ا خد رسولسوی اگر از  زیرا، ـبود

نبود  یزجا یزو ن «و غیر مرا بخواهیدمرا واگذارید » یدبگو یسخن ینچن ،نبود یزجا

والیت بر بردارتر از شما براى کسى باشم که شنواتر و فرمانچه بسا و »: یدبگو

باشم  یروز یتانو من برا»: یدنبود بگو یزجابه عالوه  و« سپاریدخود را به او مى

 (1).«باشم یربهتر از آن است که ام

که خواهان کسانی : گویندیو م کنندیحمل م یگریآن را بر وجه د یهامام

. کرده بودند یعتبپیشین  یبودند که با خلفا یهمان کسان ،بودند یشانبا ا یعتب

در  امیه یبن یراز ؛حقشان محروم کرده بود یرا از اعطاشان یشترب یاو  هاآنعثمان 

ی بودند و هنگام که عثمان کشته شد به عل هبردیغما عثمان اموال را به روزگار 

 که همانند ابوبكر و عمر با ما رفتار  یشرطه ب کنیمیم یعتگفتند: با تو ب

 هاآنبنابراین  .خواستندیخود نم یكانخود و نزد یآن دو اموال را برا یراز ؛یکن

 االمال ر یتکردند که او همانند ابوبكر و عمر ب یعتب  یبا علشرط  ینا اب

را خواست و از آنان  هاآنعذر   درنتیجه آن حضرتکند.  یمتقسمیانشان 
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برگزینند  ،دهدمیرا ادامه  هاآنرا که راه و روش  یگریدرخواست کرد کس د

ت آن حضراین سخن  ؛نهفته بود یبه آنان فرمود که در آن رمز و سرسخنی را و 

 :«؛هاستها و رنگرو هستیم که آن را چهرههاى روبزیرا ما با حادثه 

ماند. آفاق حقیقت را ها بر آن پایدار نمىو عقل ها بر آن استواراى که دلحادثه

 «.دگرگون و ناشناخته شده است ،و راه مستقیم ابر سیاه گرفته

 یبآن خبر دادن از غ یمعناو دارد  یقژرف و عم بس یباطنسخن  ین: اگفتند

 این خبر از آن غافل بودند. هاآنو بود آگاه حضرت از آن آن ؛ اخباری که است

بود  هااختالف کلمه و ظهور فتنه، یكدیگرمسلمانان با  ینجنگ ببرای  یهشدار

یعنی این رویدادها محل  ؛«ستا هاها و رنگآن را چهره»این سخن او:  یو معن

 :گویدیم یگرید ؛درست گفت یعل :گویندیم یبرخویل خواهد بود. أشبهه و ت

 ینصف ،از اهل جمل شدشمنان یصدر تشخ یشانو صحت کالم ا کرد خطا یعل

( ۀدر این سخن )ریش یراز نیز به همین صورت است؛ هاآن ۀتخطاو نهروان و 

آفاق حقیقت را »: یشانااین سخن و ه شعبه شدن و تفرقه وجود دارد شعب ،مذاهب

است  یمعن ینابه « دگرگون و ناشناخته شده است ،و راه مستقیم ابر سیاه گرفته

راه حق و درست را  مردمبیشتر شده و  یمستولها قلبو ها عقلکه شبهه بر 

براساس احكام و باشم  ا رسول خدسوی از  یریمن وزاگر »پس شناسند نمی

باشم محجور  یریبهتر از آن است که ام ،روشنگری کنمن شما یب او یعتو شر

شما در میان  دانمیم یخوبمن باست. گر شما نظاره یمو تصم یربر تدبتنها که 

 ن یشاا یراز ؛نسبت به اصحابش رفتار کنم ا رسول خد ۀتوانم به سیرنمی

 و عذراحوالتان و شدن به دلیل فاسدو این  بودمستقل  یریگیمو تصم یردر تدب

 .«استدر صالحتان  ییجوبهانه
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اند: کالم آن حمل نموده و گفته یگریرا طور د یشاناسخن  یزن برخی

مرا واگذارید »: گویدیبه آنان م استاز آنان  یتو شكا یاز ناراحت یحضرت ناش

اعمال  ینکه از اعمال و رفتارشان به ستوه آمده بود که ا یراز؛ «و غیر مرا بجویید

از آن روز او را پیش آنان  یرابود ز هاآنو خشم آن حضرت از  یگردانیسبب رو

با او  یعتب ینكهداده بودند و پس از ا یحرا بر او ترج یگریکنار گذاشته و کس د

 .سخن گفت ینچناینبا آنان  یترا مطالبه کردند با زبان خشم و شكا

اند: این سخن برخی دیگر این سخن را بر محمل دیگری حمل نموده و گفته

مرا »گوید: می هاآنبیانگر شك و تردید و دو دلی نسبت به اصحابش است و به 

، دلتنگی و هاآن به جهت خسته و ملول شدن از« واگذارید و غیر مرا بجویید

تر )از منهج درست( پیش هاآنو خشم از کارهایشان؛ زیرا  هاآنشكایت از 

منحرف و دیگری را به جای او برگزیده بودند؛ پس وقتی خواهان ایشان شدند 

 را داد. شانسرزنشگر پاسخ مانند فرد خشمگینِ

به زبان  یشاناند: اگفتهنموده، حمل  ینآن حضرت را چنسخن  یزن یبرخ

به آن شما  آنچه یمن برااگر که  معنا ینبه ا ؛فرموده است ینچنکنایه تمسخر و 

خداوند طور و رهبر باشم همان یرام ینكهباشم بهتر است از ا یروز ،معتقد هستید

 تو بچش، که طعم عذاب را) ؛ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْكَریمُ  :فرمایدیمتعال م

و به آن معتقد  ییدبرگزچنین  تخود یبراتو خود  یعنی (.بزرگواری! پیروزمند

 .یبود

نخواهد  یدبعـ بر اینكه این سخن به تعبیرشان حمل شودـاند آنچه آنان گفته

چنین دلیلی وجود نداشته اما اگر وجود داشته باشد؛ بر آن  دالِ یلدلاگر  .بود

تمسك سخن ما به ظاهر  بود.نخواهد  یزجا شاز ظاهرلفظ برگرداندن نباشد 
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به ظاهر ما شود تا که مانع  یابیمب ،گفتند هاآنآنچه بر  یلیدل ینكهامگر  ؛جوییمیم

 یلآوردن دل یبرا انالفاظ از ظاهرشبرگرداندن و اگر  ییمجوبتمسك سخن 

به  یاعتماد یگرو دالفاظ خواهد شد از  گردانییباشد سبب رو یزجا یگرید

تر پیش نخواهد ماند. ما یباق  اشسخن فرستادهعزوجل و  وندکالم خدا

 یعلو یعتببه وقوع پیوستن این  یپس از قتل عثمان و چگونگ نانامسلم یتوضع

 .نمودیم یانرا ب

 

 :پنجم  شبهۀ
؛ نداشتم یتبه والامید  یابه خالفت نداشتم و ذره یرغبت ،به خدا سوگند»

 (6).«یدنمود یلبر من تحم و آن رافراخواندید شما مرا به آن ولی 

بن علی است:به قرار زیر اند متصور شدهگفتار  یندر ا یکه برخ اشكالی

قسم او  یاآ ؛به خالفت ندارد یرغبتمیل و که کند یاد میسوگند   طالبابی

پس ایشان به  ؛باشد گودروغاو محال است کند؟! اما از آنجا که یاد میدروغ 

متن و بر او  هاگر خالفت حق او بودراستی و درستی سوگند یاد کرده است. حال 

ه به آن نداشت تیرغبمیل و که کند یاد میباشد چگونه قسم و وصیت وارد شده 

وارد   یبر علکه هیچ متن و تصریحی  بریمیم یپبه این ترتیب ما ؟ است

 !نشده است

اینكه و  ددر خالفت ندار یحق ن یشاا ینكهامیان اینجا در  ،لاو :پاسخ

داشتن به رغبت میل و عدم هیچ میل و رغبتی به آن ندارد تفاوت وجود دارد. 
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مدیری اگر ال مث ؛است یگریدحق نداشتن در آن، مطلب و چیزی یك مطلب، 

 یرآن مد یتاذ آموزان به آزار واز دانش یكیکنند و معین  ایمدرسهبرای را 

خواهد  معناآن به  ینا یاآموز ندارم آبه آن دانش یرغبتمن  یدبگو یربپردازد و مد

 !است یرخپاسخ قطعاً  بر او ندارد؟ یحق یگردبود که 

عدم  وجود دارد. امامتفاوت حقانیت نداشتن و نداشتن رغبت  ینب ،بنابراین

به نداشتن رغبت  یبه معندارد که را بیان میخالفت بر آنان  درخودش رغبت 

خواهان  یشانا ینكهنه ااست سلطنت بر آنان داشتن و حكومت پیاده کردن 

مقام  ینرا به ا اوخداوند همان منصبی که ـباشد  یاز منصب اله یریگکناره

به  خدا منوط ۀیفخل یبرا یاله بشد که منص یانبتر پیشو ـ مخصوص گردانیده

به رغم الهی ـ یاز خلفا یاریبس نیست.امت  برسلطنت  و یحكمرانپیاده شدن 

امت  برـ اینكه ویژگی خالفت الهی همچنان برایشان برقرار و ثابت بوده است

او صلیب کشیدن خواهان به  هاآن ینكها رغمیعل  یسیع .نكردند یحكمران

همچنان نمود دفع او آنان را از  را مرفوع و شرّ   آن حضرتخداوند و بودند 

به فعلیت  ینبنابرا .ماندیمباقی او تصریح شده است بر خدا که  ۀبه عنوان خلیف

به جا تنها پابرخالفت بلكه  ؛نیستشرط خالفت سلطنت و  یحكمرانرساندن 

 است.الهی  یبتنص

را  یشانرا که بارها ا یامت ینا یعدم رغبت خود به رهبر ی امام عل پس

گفته خود را ترك مواضع کرده و  یشانه خالخود  یتمساولتنها گذاشته و از 

که همان حقیقی خداوند ـ ۀهمراه با خلیف یدکه بامواضعی  فرماید؛می ینف ،بودند

آن  بینیمیمنمودند؛ از این رو ایستادگی می هاآنـ بر بود  طالببن ابیعلی

 یکه او را براکسانی هستند  هاآنکه شود می یادآور هاآنبه  ت حضر
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 هاآناما  ؛نداهکردو او را به این کار وادار دعوت بر خودشان  یتوالحكومت و 

 او را تنها گذاردند. ،اصرار نمودند  پس از اینكه بر بیعت با آن حضرت

 هاآنوالیت و حكمرانی ظاهری بر رغبت بر نداشتن میل و بر  یشانا پس

و گردن نهادن به فرامینش  هاآنچرا که از عدم اطاعت  کندیم یادسوگند 

 داشتن خودش به خالفت را نفی نماید!حقانیت ن یشاا ینكهنه ادارد  یآگاه

 خود مخلص یاران و را متوجه اصحابسخن  ینا ی عل امام ،دوم

 خالفت کردندیکه گمان مگوید میمردمی  ۀعامرا خطاب به  بلكه آن ؛کندنمی

 ر آن بزرگوا ندیدفهمینم وپیشین خواهد بود  یهمانند خالفت خلفا ایشان

 هاآن. است ینزمو جانشین او در  یفهخل خداوند متعال منصوب شده وسوی از 

برای خالفت ادعا داشتند آن سه  وکردند  یعتسوم ب دوم و اول و ۀلیفبا خ یروزد

که  ه بودندآمد یجماعت در زماناین و هستند   طالببن ابیعلیاز تر شایسته

 که بازگرداندنبه طوری گذاشته بود  یرگانه بر اسالم تأثسه یخلفااین خالفت 

کرده  شیمترس د محمخدا حضرت  ۀفرستادکه ـرسالت  یحبه خط صح هاآن

طور که آن حضرت به آنان همان ـ هاآن زیرا ؛نمودیدشوار م سیارب ـبود

رو هاى روبزیرا ما با حادثه»: بازگشت به آن را ندارندو تحمل طاقت  ـفرمایدیم

ها بر آن استوار و اى که دلحادثه ؛ستا هاها و رنگرا چهرههستیم که آن 

 ،و راه مستقیم ماند. آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفتهها بر آن پایدار نمىعقل

براساس اجابت کنم شما را  ۀدگرگون و ناشناخته شده است. بدانید اگر خواست

وینده و سرزنش و به گفتار هیچ گکرد خواهم دانم با شما رفتار آنچه خود مى

مانند یكى از شما من نیز . اگر رهایم کنید نهموَقعی نمیاى کنندههیچ سرزنش

والیت بر بردارتر از شما براى کسى باشم که شنواتر و فرمانچه بسا و  خواهم بود
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آن است که بهتر از  ؛من براى شما به وزارت بنشینماگر و  سپاریدخود را به او مى

 .«تكیه زنمبه امارت 

 یعنی ؛به خالفت ندارد یلیکه مروشن فرمود  هاآن یبرا ت آن حضر

 -اندچنین بودهاینخلفای پیش از او  کهدرحالی-به آن ندارد  یویدنتمایل  یچه

که را عدالتی تاب و تحمل  هاآن باطل نماید.را  یرا اقامه و باطل یحق ینكهمگر ا

روایی همین دلیل خالفت و فرماننداشتند؛ به  ،بود شیصدد اجرادرآن بزرگوار 

 او بر خودشان را نیز تاب نیاوردند.

عزل و  فرمانداران ران زد، یبنیاد یراتیکه دست به تغ یهنگام ،بنابراین

 ۀنحومنتقل فرمود، به کوفه  ینهمرکز خالفت را از مد ،داد ییرفرماندهان را تغ

 یتوضع یناو نمود،  یمتقس یآن را به طور مساو داد و ییراموال را تغ یعتوز

 ینو مارق ینناکث ،ینخوارج قاسطبه همین دلیل  ؛واقع نشد هاآنپسند  مورد یدجد

آن  ،در نهایتندادند تا  یشانبه ا یفرصت ،خروج کردند و در طول مدت خالفت

درود و سالم خداوند غرق به خون کردند.  شرا در محراب نماز ت حضر

 !باداو بر 

 یادسوگند  هاآنی رهبرنداشتن برای رغبت رایب  طالببن ابیعلیپس 

تفاوت مورد دو  ینا ینو ب ؛خالفتحقانیت خودش برای عدم  رایب هن دکنیم

 .وجود دارد

، و صلی الل علی حبیبه المصطفی و علی آله الطاهرین والحمدلل رب العالمین

 االئمه و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً

و صلوات  پروردگار جهانیان استخداوند آن و ستایش تنها از آنِ سپاس و 

 ن باد!، ائمه و مهدییاو مصطفی و آل پاك و طاهر شتام و تمام خدا بر حبیب
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