
 

 

 مسئله انتصابی بودن مقام امامت

 1دکتر توفیق اسدافنویسنده: 

 25/6/1395پذیرش:                            10/2/1395دریافت: 

 

 چکیده

 داند؛ مانندخداي متعال می که است، اينفسیه ملکات و احوال داراي امام

 او و بوده، همراه امام ذات با که نزاهتی و نباطقداست  و روح پاکی و عصمت

 برکنار شهوات و اهواء از و دارد،می مصون حقی غیر فعل یا قول گونه هر از را

 ماند؛نمی مجهول او بر چیزي آن وجود با که دانشی و علم نیز مانند و کند،می

بودن  تواند معصوم بودن و عالم به غیببنابراین کسی غیر از خداوند متعال نمی

در  شود.فردي را تشخیص دهد؛ لذا امام امت از طرف خداي متعال منصوب می

شود، انتقادي انجام شده است، اثبات می -این پژوهش، که با رویکردي تحلیلی

مطابق با نصوص قرآنی انجام شده، که  که انتصاب والیت امیرالمؤمنین علی

 شود.این مطلب با شرح واقعه غدیر خم، تثبیت می

 امامت، والیت، انتصاب، آیه والیت، آیه غدیر، غدیر خم: واژگان کلیدی

                                                           

 ،ایران قم، العالمیة، المصطفي جامعة اسالمي، طالعاتم گروه استادیار -1
tofiq.asadov@inbox.ru 
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 مقدمه

بیان شده  -به اشارت یا صراحت -چنان که در آیات مختلفی از قرآن کریم

خداي متعال جعل مقام امامت را به خودش نسبت داده، و از غیر  1است،

 2خودش نفی کرده است.

دانستند، و به همین خوبی می به این مسئله را انبیا و اولیاي الهی

از خداي متعال درخواست کرد، که  خاطر بود که حضرت موسی

 3برادرش هارون را به این مقام نصب کند.

ابتدا به انتصاب  -با توجه به عقیده مکتب امامیه -در این مقاله

از جانب خداي متعال  بعد از پیامبر اکرمطالببن ابیحضرت علی

که به مقام امامت و والیت منصوب شدند، که براي شود، پرداخته می

 -تصریح شده در قرآن کریم -اثبات این مدعا، از دالیل عقلی و نقلی

 شود. استفاده می

که محل ثقل بحث، موضوع بیان این نکته الزم است، که با توجه به این

ه نقلی است، در اثبات مدعا بیشتر به بیان دو آیه مشهور به آیه والیت و آی

 شود.تبلیغ پرداخته می

 شود.چنین در ادامه به تبیین و تبسیط واقعه غدیر خم پرداخته میهم

                                                           

 ؛ 73؛ انبیاء، 124ر. ک: بقره،  -1

 .69 قصص،؛ 124ر. ک: انعام،  -2

  .29-30ر. ک: طه،  -3



 127/ امامت مقام بودن انتصابي مسئله

 

 فرماید:قرآن کریم می

«

.»1 

اند، که این آیه بسیاري از مفسران و محدثان شیعه و اهل سنت نقل کرده   

نازل شده است. مضمون مشترک روایات نقل  در شأن حضرت علی

 باشد:شده، به شرح زیر می

در این هنگام،  ،روزي مستمندي وارد مسجد گردید و تقاضاي کمک نمود

 .انگشتر خویش را به او بخشید ،کرددر حالی که رکوع می علیحضرت 

 کند:چنین نقل می ضریس از حضرت علی
«

                                                           

 اند؛آورده ایمان كه هاآن و او پیامبر و خداست تنها شما، ولي و : سرپرست55مائده،  -1

 .دهندمي زكات ركوع حال در و دارند،مي برپا را نماز كه هاهمان
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.»1 

این شأن نزول در منابع متعدد شیعه و سنی نقل شده است؛ به طوري 

منبع از  20ربوط به این شأن نزول را از بیش از که علمه امینی روایات م

 2کند.منابع اهل سنت نقل می

- 

 «»ادات حصر بودن حرف  -1

بنابرین حکم والیت فقط انحصار به افراد  3ادات حصر است؛« إنما»حرف 

 را والیت اما اگر این اشکال طرح شود، که شیعیان شود؛مذکور در آیه می

 عشر اثنی دانند؛ بلکه قائل به ائمهنمی ت علیبه حضر منحصر

  شود:هستند، در پاسخ چنین گفته می

 خدا جل جلله، بوده است، سه به این منحصر آیه نزول، موقع در

 خاص به دالیل ائمه سایر والیت ؛ لذاحضرت علی و اکرم رسول

 است. دیگري، در طول والیت ایشان بوده

                                                           

نازل شد؛ پس از آن در حالي كه  : این آیه بر پیامبر358، ص. 1399ابن كثیر دمشقي،  -1

مردم مشغول نماز بودند، حضرت وارد مسجد شد، و دید یك نفر سائل ایستاده است، حضرت 

رو به سائل كرد، و فرمود: اي  سائل آیا كسي چیزي به تو داده است؟  عرض كرد: نه یا رسول 

 جز آن ركوع كننده، كه انگشتر خود را به من داد؛ غیر از او كسي چیزي به من نداده است. اهلل،

 ؛132ص.  ،2ج ،1418جمله آن منابع عبارتند از: بیضاوي،  ؛ از52-53، صص. 2، ج1366ر. ک: امیني،  -2

 .400ص.  ،1ج ،1993سمرقندي، 

 .  92 ص. ،1412راغب اصفهاني،  ر. ک: -3



 129/ امامت مقام بودن انتصابي مسئله

 

 ولی از مراد -2

 چنین آمده است: «مولی»و « ولی» در معناي لفظ« عشري نیاث تفسیر»در 

 زیر آمده است: معنی 1٦ به لغت ولی و مولی، در لفظ

 مالک؛ -1

 رب؛ -2

  کننده؛ معتَق، به معناي آزاد -3

 شده؛ معتِق، به معناي آزاد -٤

 همسایه؛ و جار -5

 رو؛ پیش قدام، به معناي و خلف، به معناي پشت سر؛ -٦

  تابع؛ -٧

 بسته او با پیمان که سوگندي به معناي هم جریره ضامن -8

  باشند؛

 داماد؛ -9

 عم؛ ابن -10

  کننده؛ انعام به معناي منعِم، -11

 شده؛ کرده علیه، به معناي انعام منعم -12

 محب؛ و دوست -13

  ناصر؛ و یاور -1٤

 سید؛ و مطاع -15

  1.امر یا ولی امور در تصرف به اولی -1٦

                                                           

 .139 ص. ،3ج ،1363بدالعظیمي، حسیني شاه ع -1
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 ٤تنها در  «ولی» لفظ د در میان این معانی، استعمالرسبه نظر می

 تواند مورد بحث قرار گیرد:معناي زیر می

 محب؛ و معنی دوست  به -1

 ناصر؛ و معنی یار  به -2

 سید؛ و معنی مطاع  به -3

 امر(؛ )ولی امور در تصرف به اولی معنی  به -٤

 و رسول حضرت به اختصاص معنی اول، چنین دوهم

 معنی این در نیز ملئکه و مؤمنین همه بلکه نداشت؛ امیرالمؤمنین

 کسانی مخصوص کردن، یاري و دوستی معنی به والیت زیرا اند؛شریک

 بلکه دهند؛می زکات رکوع نمازشان در خوانند، ومی نماز که نیست

 گیرد. می بر در را مسلمانان همه که است، عمومی حکمی

اند، که فقط باید یک از علماي مسلمان نگفتهاز طرف دیگر، هیچ

 بر هایی کهکسانی را دوست داشت، که در رکوعشان زکات بدهند؛ و یا آن

 نیست و فقیر هستند، نباید دوست داشت.  زکات واجب آنان

 و در آیه همان معانی سوم و چهارم؛ یعنی سرپرستی« ولی»بنابرین، معناي 

 ردیف رد والیت این رهبري دینی و دنیوي مراد است؛ چرا که و تصرف

 .است شده جمله گفته یک با سه هر و گرفته، قرار خدا و پیامبر اکرم والیت

  :کندمی این معنا را قرآن کریم به این کیفیت تفسیر
 1«.أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلى النَّبِیُّ» 

                                                           

 .   خواهد بود مقدم آنان بر و سزاوارتر، آنان از مؤمنین امور در : پیامبر،7احزاب،  -1



 131/ امامت مقام بودن انتصابي مسئله

 

 زیرا آن یکی نیست، بعد و قبل آیات با «ولی»تفسیر از کلمه  این البته

است؛ اما این مطلب براي معنایی که  آمده دوستی معنی به والیت هانآ در

 در و تدریجاا قرآن کریم، کند؛ زیرا آیاتگفته شد، مشکلی ایجاد نمی

 یا سوره یک آیات که نیست چنین گردیده است، و نازل مختلف وقایع

 مفهومی نظر از نزدیکی پیوند همواره دارند، قرار هم سر پشت که آیاتی

 در اما شده؛ نازل هم سر پشت آیه دو که شودمی بسیار لذا باشند؛ هداشت

 اند. بوده مختلف حادثه دو

 حضرت علی دادن زکات زمینه در آیه مذکور کهاین به توجه بنابراین، با

دیگري  حوادث مربوط به آینده و گذشته آیات و شده، نازل رکوع حال در

 رینه گرفت.ها را به یکدیگر قتوان ایننمی است،

 های آنو صله« »جمع بودن  -3

است،  تطبیق قابل شخص یک بر هاي رایج، استعمال جمعدر بیشتر زبان

عرب و قرآن  ادبیات فرد است. در آن موقعیت اهمیت کار به خاطر که این

  شود.تعبیر آورده می جمع لفظ به مفرد از که شود،مشاهده می کریم نیز

 در آمده، جمع صورت به «نسائنا» کلمه 1مباهله هآی در به عنوان مثال:

 که از شیعه و سنی متعددي هاينزول شأن طبق آن از منظور که صورتی

 در است، جمع «انفسنا»چنین هم است؛ زهرا شده، حضرت فاطمه وارد

 است. حضرت علی منظور از آن، که صورتی

 

                                                           

 .172آل عمران،  ر. ک: -1
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 واقع آیه نزول از قبل که است خارجیه قضیه از خبر این چنین،هم

 قبل عمل این کهمبنی بر این است علمتی و نشانی به اصطلح و شده،

ادعاي  احدي حضرت علی جز نشده، و صادر احدي از آیه نزول از

 1است. آن را نکرده

 معنای رکوع -4

نماز است، و معنا و  رکوع همان کلمه رکوع که در آیه آمده است، منظور

قرآن کریم و  آیات و عرف متشرعه هچرا که اگر ب 2مفهوم دیگري ندارد؛

رایج و  معناى رکوع، مؤید همان روایات اسلمی مراجعه شود، بیان کلمه

 دارد.  نماز باشد، که اشاره به رکوعمی عرفی آن

 بیان شود که نصی از دین اسلم وارد نشده، هیچ از طرف دیگر، در

 با باید بلکه چنین بیان شده، که زکات را بدهید؛ خضوع با را زکات

   .داد منت عدم و نیت اخلص

 معنای زکات -5

 صدقه بر زکات زکات در آیه، به معناي صدقه مستحب است، که اطلق

 کلمه مکی هايسوره از بسیاري در است. فراوان مجید، قرآن در مستحب

 وجوب زیرا است؛ مستحب زکات و صدقه همان آن از منظور که آمده، زکات

 3است. بوده مدینه به از مکه نبی مکرم هجرت زا بنابر آیاتی بعد زکات

                                                           

 .8-9 صص. ،6ج ،1417طباطبایي،  ر. ک: -1

 .383 ص. ،12ج ،1420فخر رازي،  ر. ک: -2

 .4 ؛ لقمان،39 ؛ روم،3ر. ک: نمل،  -3



 133/ امامت مقام بودن انتصابي مسئله

 

 جا اشکالی به صورت زیر طرح شود، که:ممکن است این
داشت؛ به  نماز خواندن حال در که خاصی توجه آن با علی حضرت

 صداي تواندشد، چطور میمستغرق می در عبادت پروردگار نحوي که

و کمک  هتوج او حتی در حین اقامه نماز، به و بشنود، را سائل

  1نماید؟

 شود:به این اشکال، به شرح زیر پاسخ داده می

شدن، منافاتی کردن و در خدا غرق خود غش  از اقامه نماز، حال در

 او به و سائل با شنیدن صداي عبد نیازمند را ندارد؛ زیرا شنیدن صداي

 بلکه توجه به غیر است؛ خویش است، و نه کردن، نه توجه به کمک

از نیازمندان، نوعی  بیگانگی است؛ چرا که خداي عالمیان به توجه عین

 هنگام اقامه نماز نماز، در زکات است؛ لذا پرداخت خدا از بیگانگی

 عمل دنیوي یک که انجاماین نه است؛ عبادت ضمن در عبادت انجام

 2عمل اخروي باشد. ضمن در

آیه،  است؛ لذا این طالببن ابیبنابراین، مقصود از آیه، شخص علی

 دارد.والیت ایشان را بر عموم مسلمانان اعلم می

                                                           

 .386ل.  ،12،  1420ک: فار را ی، ر  -1

 .428ل.  ،4  ،1374ر. ک: مکارم تیرا ی و دیگران،  -2
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 فرماید:قرآن کریم می

«

.»1  

اي به نام غدیر که این آیه در منطقه ،است مشهوربین مفسرین فریقین 

 2است. نازل شده علی حضرت در شأن و والیت ، وخم

به صورت حدیثی است که  ، همانغدیرمشهور به حدیث حدیث 

 3است؛ و اهل سنت نقل شده و روایی شیعه در منابع متعدد تاریخی متواتر

  تردید نکرده است. محقق منصفی در صدور آن از پیامبر اکرم لذا

تن  8٤و  تن از اصحاب پیامبر 110بر پایه منابع موجود، حدیث غدیر را 

عالم و  3٦0هاي گذشته بیش از طی سده چنیناند، هماز تابعان نقل کرده

  ٤ار خود آورده اند.محدث اسلمی شیعه و اهل سنت آن را در آث

 مفسران، نزول و همه این دانشمندان که این به این معنا نیست، البته

 این به مربوط روایات بلکه پذیرفته باشند؛ حضرت علی درباره را آیه

 از پس اند؛ در عین حال برخی از ایشانکرده نقل خود آثار در را مطلب

  ند.اکرده خودداري آن پذیرفتن از روایت، این نقل

                                                           

 و كن؛  ابالغ  شده، نازل  تو بر پروردگارت جانب از كه را رسول! چیزي : اي67مائده،  -1

 .كندنمي هدایت را كافران جمعیت خداوند و اي؛نداده انجام را رسالتت نكني،  چنین اگر

 .135ص.  ،3ج ،1363حسیني شاه عبدالعظیمي،  ر. ک: -2

  .114، ص. 1371؛ سیوطي، 428، ص. 3، ج1430ر. ک: طبري،  -3

  .14-15ص. ، ص1، ج1366امیني،  ک:ر.  -4



 135/ امامت مقام بودن انتصابي مسئله

 

 اهمیتکم و رنگکم را آن است ممکن که جاآن تا اندبعضی کوشیده حتی

 را آن نزول، شأن این دادن اهمیت کم براي که رازي فخر مثلا دهند؛ جلوه

ارزش بررسی علمی و  را که دیگر احتمال 9 و داده است، قرار آیه 10 احتمال

أن نزول آیه را در است، و به طور کلی ش آورده آن از قبل تاریخی ندارد،

 1مورد حضرت، جدي نگرفته است.

 بررسی داللت و محتوای آیه -

 شود،می استفاده قرآن کریم جملت مفسران و اسلمی روایات از طور کهآن

 پیامبر اکرم بر که است، -هاییسوره آخرین از یا و -سوره آخرین سوره این

 گیرد:ی قرار میکه با توجه به این امر، مورد بررس 2است، شده نازل

 که رسالت است، به مقام اشاره «رسول»به  تعبیر این آیه در -1

 نوع با خطاب است، و معموآلا نوعاصلی نبی مکرم وظیفه

 ادامه رسالت است، هدف، چون هماهنگ است؛ لذا هدف،

 است.  شده «الر سعولع أإلٍي إلا يا»با   نیز خطاب

 حج، روزه، نماز، د،معا نبوت، توحید، به مربوط آیه، در «ما» -2

جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و مسائل  و زکات، خمس،

اصول و  این چون اخلقی مهمی مثل احسان به والدین نیست؛

 و بود، شده بیان پیامبر دعوت سال 23 طول در ضروریات،

 اواخر چنین سفارشی در شک نداشتند؛ بنابرین هاآن در نیز مردم

        نداشت، که کسی در آن بحث حضرت بر چیزهایی عمر

                                                           

 .401ص.  ،12ج ،1420فخر رازي، ر. ک:  -1

 .243ص.  ،4ج ،1374ر ک: مكارم شیرازي و دیگران،  -2
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 امر به راجع جااین در «ما»شد؛ چرا که کار لغوي محسوب می

 به قبلا دستور این که شود معلوم نیز و است، خصوصی

 .است آمده تبلیغ فرمان جااین در و بود، رسیده حضرت

دهد، که این مسئله از درگاه خداوند نازل آیه نشان می در «أإلنِ لإل» -3

  معنا هستند. و چیزهاي دیگر نظیر شوري، در این موضوع بی شده،

( در بیان این تعبلِ   لم وان) جاي گزینه به «تإلف عإل   لإلم  وإلِإن» -٤

 سخن و قول با این موضوع از سوي پیامبر است، که ابلغ

 گرفتن در بیعت نظیر -باید کارهاي فعلی نیز بلکه نیست؛ کافى

   .از خود نشان دهد -مردم حضور

، «ِرسالإلتإلهع بإلل غ  إل فإلما تإلف عإل   لإلم  وإلِإن»فرماید: در فرازي از آیه که می -5

 تهدید مهم، پیام یک نرساندن به را نسبت پیامبرش خداي متعال

 نبوت دوران هايپیام همه با اهمیت لحاظ به که پیامی ست؛ا کرده

 یاگو نرسد، مردم به پیام این اگر است؛ چرا که برابر رسالت، و

 است امري -هست چه هر -امر شود، و اینمی محو هاپیام يهمه

 روز تا را آن دارد بنا و واهمه دارد، آن تبلیغ از رسول خدا که

 نبود، بین در تأخیر حضرت اگر چرا که بیندازد؛ به تأخیر مناسبی

» :بفرماید نیست که تهدید این به حاجتی

 احکام تبلیغ به را حضرت که نیز بعثت اول آیات در لذا ؛«

 هاآن لحن عکس بر بلکه شود؛نمی دیده تهدیدى کند،مى تحریک

 است.  ملیم خیلی
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 :فرمایدمى قرآن کریم به عنوان مثال

 1«.خَلَق الَّذِی رَبِّکَ بِاسْمِ اقْرَأْ»

 تفسیر و چنین نموده، کتفاا لفظ ظاهر به آیه این تفسیر در توانآیا می

 اگر که شده، برسان، نازل تو بر پروردگارت از که چه هر رسول! اي :کرد

 اي؟ نکرده تبلیغ را خدا رسالت از نکنی، چیزي تبلیغ را هاشده نازل همه

ولی  داشت؛ وجهی تفسیر این بود، پیامبر تبلیغ اول در اگر آیه نزول چنینهم

 هجرت از بعد یا -است آن بر شیعه اعتقاد چهچنان -است غتبلی آخر در آیه نزول چون

 آیه، نزول از قبل زیرا ندارد؛ جایگاهی تفسیر این 2-است سایرین اعتقاد چنان که -است

  بود. مانده باقی احکام از بعضی و تنها بود، رسانده مردم به را تکالیف بیشتر

داشت؛ وجود می تبلیغ از واهمه نباید ود،ب سابق احکام مانند احکام مانده باقى بنابراین، اگر

 لغو آیه باشد، آن فرع و اصل یا دین اصل «» از مراد علوه بر این، اگر

 را دین نکنی، ابلغ اگر زیرا را؛ دین کن ابلغ! رسول اي: شودمی این آیه معناى زیرا بود؛ خواهد

 تواند صحیح باشد.لبی نیز نمیاي، که چنین مطنکرده ابلغ

 میان کهآن با آیه این فراز از ؛«» -1

 و کتاب اهل با مبارزه به مربوط است، آمده کتاب اهل ذم آیات

 بود، اهل کتاب «ناس» از مراد نیست؛ زیرا اگر نصاري و یهود

 ورهس این نزول اما شود؛ نازل آیه این روزها آن در توانستمی

 از کتاب اهل همه که افتاده، اتفاق حضرت شریف عمر اواخر در

 اند.غنوده ايگوشه در مسلمین عظمت و قدرت

                                                           

 آفرید. را تو كه خود، رب اسم به : بخوان1عقل،  -1

 .371 ص. ،4ج ،1408سلطان علي شاه،  -2
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 النضیر،ماجراي بنی از بعد کتاب اهل مسئله بیان این نکته الزم است، که

 محسوب مسلمانان براي مشکلی نجران و فدک خیبر، قینقاع،بنی قریظه،بنی

 شوکت و نبود، قدرتی داراي سوره این نزول موقع رد نیز یهود شد، ونمى

 شامل نیز پروردگار لعنت و و غضب داده بود، دست از را خود سابق

 لذا این آیه، ارتباطی با اهل کتاب ندارد. 1شده بود؛ حالشان

 نشده کتاب اهل به باشد، فرساطاقت سنگینی، از که تکلیفی آیه در این، بر علوه

شود. لذا  اهلل رسول متوجه هاآن ناحیه از خطري کتاب، اهل به آن ابلغ در تا

 روزگار در زیرا حضرت خود بترسد؛ جان نگرانی حضرت به این معنا نیست، که از

 -داشت نظامی درگیري مشرکین با که هاجنگ در و کرد،مى مبارزه هابت با که تنهایی

 ترسید؛ حتینمی خطرها از کرد ومی تبلیغ مشرکین غلبه و سختی حین و در

 موقعی اینک است، نترسیده هاآن از -شدندمی شکنجه و یارانش شد،می سنگباران

 این میان در کنند،می قبول را الهی احکام مردم و است، شده ظاهر حضرت تسلط که

 بترسد؟ چگونه یار، همه

 یکه در انجام رسالت کوتاهمنزه است از این حضرتساحت  لذا

 :فرمایدتعالی می ه خدايچچنان ؛نماید

«

.»2  

                                                           

 . 43ص.  ،6ج ،1417ر. ک: طباطبایي،  -1

 بودند، مبعوث هاآن سوي به كه مردمي به را او هايپیام كه انبیایي : همان39احزاب،  -2

 و ظحف براي خداوند و نداشتند؛ هراس خدا جز احدي از و ترسیدند،مي او از و رساندند،مي

 آنان، كافي است. به دادن پاداش
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 است، پیروانش گري برخیاز فتنه و امتش، از حضرت خوف بنابراین،

 است، شده آن تبلیغ به مأمور که امري آن که وقتی مگر شودنمی این و

 قبول از و کند، سنگینی امت هايگوش بر که باشد مهم و بزرگ امري

 و قاطعیت و عزیمت که است وقت این بترسد. در هاآن ارتداد و نکردن

 ترک بر تهدید و عتاب نیز و شود،می  صحیح خدا جانب از حتمی امر

  .شودیم صحیح حکم، تبلیغ موقع در مردم از حفظ وعده و تبلیغ

فراز آخر آیه معلوم  از ؛«» -2

 و دل، سیاهی و قلب برخی از مردم به جهت قساوت شود، کهمی

چنین الزم افتادند؛ هم هدایت قابلیت از عصبیت و حسد و عناد

که رکن دین  متوجه شوند،مردم از این خطاب تهدیدآمیز بود 

 ،را نپذیرند آن اگرکه  ،روح احکام آن همین حکم استاسلم و 

 .اندکه دین اسلم را نپذیرفته ستا منزله آنه ب

 که: شود، اینجا مطرح میپرسش مهمی که این

 مطرح شریف پیامبر اکرم عمر هايماه آخرین در مهمی مسئله چه

دیگر،  کند؟ و از طرفمی تأکید آن درباره -چنیناین -آیه که بوده است،

 براي چیست؟ -نیست خود شخص که براي -حضرت نگرانی این همه

 اسلمی قوانین و احکام به طور که توضیح داده شد، آیه مربوطهمان

 بود.  شده بیان زمان، آن تا هاآن ترینمهم زیرا نیست؛

 است، آمده کتاب اهل ذم آیات میان کهآن با آیهگفته شد: چنین هم

 روایات است، و شده نازل مستقلا لذا نیست؛ بعد ما و قبل ما به مربوط

 کنند.می بررسی مستقلا را آن نیز
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 فتح از پس چرا که باشد؛نیز نمی منافقان به مربوط از طرف دیگر، آیه

 صحنه از ، منافقانج يرة العر  سراسر در اسلم نفوذ و سیطره و مکه

 چه هر ؛ لذاشد شکسته هم در هاآن نیروهاي و شدند، طرد اجتماع

 .بود باطن در داشتند،

تواند غیر از نصب والیت امیرالمؤمنین بنابراین، آیا منظور از آیه، می

باشد، که از طرف خداي متعال نازل  پس از رحلت نبی مکرم علی

 شده است؟ در ادامه، تبیین بیشتر این بحث، ارائه خواهد شد:

 حجة در مراسم یه تبلیغ در رابطه با حضرت علیآ روایات فریقین، بنابر

  1نازل شده است. و در مکان غدیر خم اکرم پیامبر الودا 

 رسول اهلل همراه ، بهج يرة العر  مختلف نقاط آن مکان مسلمانان از در

  3هزار نفر ثبت شده است. 420تا  90به طوري که تعداد حجاج بین  2بودند؛

 شنیدن براي باید همه که داده شد، اطلع در چنین شرایطی، به مردم

ماندگان از قافله برسند، و کنند، و منتظر شوند تا عقب پیام اجتماع یک

  ٤اند، بازگردند.هایی که جلو رفتهآن

                                                           

؛ 298، ص. 2، ج1404؛ سیوطي، 222، ص. 42، ج1415ر. ک: ابن عساكر،  -1

 .616 ص. ،2ج ،1416نیشابوري، 

 .336، ص. 2، ج1405ابن سعد،  -2

 .30، ص. 1383ابن جوزي،  -3

 .135، ص. 5، ج1386نسائي،  -4
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 قرار آن فراز بر حضرت و شد، داده ترتیب شتران جهاز از منبري به دستور حضرت،

 غ نماید، که اجمال آن به صورت زیر است:تا مطلب بسیار مهمی را به مردم ابل 1گرفت،

کتاب خدا و سه  سپس آورد، و به جا پروردگار سپاس و حمد نخست

 2.خود را سفارش کرد بار اهل بیت

 دهید؟می شهادت چگونه من دربارهسپس فرمود: 

 3«.» :گفتند بلند صداي مردم با

 را علی دست و شد، خم حضرت مشاهده کردند ردمم ناگهان

  ٤شد. نمایان دو هر بغل زیر سفیدي کهچنانآن کرد؛ بلند و گرفت

» :فرمود و شد، بلندتر و رساتر پیامبر اکرم صداي جااین در

». 

  5بلی.: مردم گفتند

»فرمود:  سپس حضرت

.»٦ 

                                                           

 .208، ص. 5، ج1399ابن كثیر دمشقي،  -1

 .4425، ح134، ص. 12، جزء1416، مسلم - 2

 تالش آخرین و كردي، ابالغ را رسالت وهیفه دهیممي گواهي : ما43، ص. 1418ابن حجر هیثمي،  -3

 .دهد خیر جزاي را تو خداوند دادي. انجام را خیرخواهي شرط و نمودي، ما هدایت راه در را كوشش و

 .228، ص. 42، ج1415ابن عساكر،  -4

 نیستم؟ سزاوارتر شما به شما جان از من : آیا220همان، ص.  -5

؛ 401 ص. ،12ج ،1420؛ فخر رازي، 114، ص. 1371؛ سیوطي، 428، ص. 3، ج1430طبري،  -6

 است. او رهبر و موال علي هستم، او رهبر و موال من كس هر: 34-42، صص. 2، ج1366امیني، 

 .بدار دشمن را او دشمنان و بدار، دوست را او دوستان خداوندا
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به معناي   را والیت در قول پیامبر از اند مرادعلماي اهل سنت خواسته

 شود: ولی در جواب، چنین پاسخ داده می 1دوستی توجیه کنند؛

 عادي مسلمان یک عنوان به روز آن تا علی آیا حضرت -

  بود؟ نشده شناخته ست،ا الزم همه دوستی بر که

 بود، ايتازه چیز یکدیگر با مسلمانان آیا دوستی و یاوري -

 اعلم داشته باشد؟ به نیاز در اواخر عمر شریف نبی مکرم که

دارد، بر کسی را دوست می حضرت علی که پیامبر اکرمبنابراین، این

 داند کهمی یطرفبی ناظر هر پوشیده نبود، که حضرت آن را آشکار کند؛ چرا که

 در خوانیخطبه و تشکیلت و مقدمات این همه به نیاز علی دوستی تذکر

 هاياعتراف گرفتن و جمعیت ساختن متوقف و 2سوزان، و خشک بیابان وسط

 از یکدیگر با و یار بودن مسلمانان دوستی ندارد؛ زیرا جمعیت از پی در پی

 .است داشته وجود لماس آغاز از که است، اسلمی مسائل ترینبدیهی

 تبلیغ را آن زمان آن تا پیغمبر که نبود مطلبی این از طرف دیگر،

 .بود کرده تبلیغ را آن بارها باشد؛ بلکه نکرده

رسول  چرا بود؛ دوستی ساده یک بیان پیامبر منظور چنین اگرهم

 سزاوارتر شما خود از شما به نسبت من گیرد، که آیامی اقرار مردم از اکرم

 ساده دوستی یک بیان با تناسبی جمله این نیستم؟ آیا اختیارتر صاحب و

 نیاز داشت؟ تهنیت و ساده به این همه تبریک دوستی دارد؟ و آیا یک

                                                           

 .361-362، صص.  8، ج1907جرجاني،  -1

 ، ماده هجر.246، ص. 5، ج1983ابن اثیر،  -2
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مورد بحث، باالتر از  مسئله دهد،می گواهی این شواهد و قرائن همه

  رهبري و امامت مسلمین بود. بود؛ بلکه مسئله دوستی و یاري یک

در غدیر خم به  پیامبر اکرم هنگامی که خطبه 1بنابر منابع معتبر فریقین،

 وحی امین که بود، نشده متفرق هم از جمعیت صفوف هنوز رسید، پایان

 خواند: حضرت بر را آیه این و شد، نازل
«

.»2 

 سپس حضرت با صداي بلند فرمود:
«.»3 

 به را مردم حضرت علی و افتاد، مردم میان در غوغایی و شور هنگام ینا در

 تبریک حضرت به که سرشناسی افراد از جمله که گفتند،می تبریک موقعیت این

 :ساخت جاري زبان بر جمعیت حضور در را جمله این که بود، خلیفه دوم گفتند،
«.»٤ 

                                                           

 .25 ص. ،3، ج1419؛ ابن كثیر دمشقي، 30، ص. 1383ابن جوزي،  -1

 من از و نترسید، آنان از بنابراین اند؛شده ناامید شما دین از كفرپیشگان : امروز3مائده،  -2

 .برگزیدم برایتان را اسالم و كردم، تمام شما بر را خود نعمت و كامل، را شما آیین امروز. بترسید

 را خود آیین كه خدایي همان است، بزرگ : خداوند202ص.  ،1ج ،1411حاكم حسكاني،  -3

 .گشت خشنود و علي، راضي والیت و رسالت من و نبوت از و كرد، تمام ما بر را خود نعمت و كامل،

؛ 36 ص. ،2ج ،1377؛ طبرسي، 401ص.  ،12ج ،1420؛ فخر رازي، 203 ، ص.1ج ،1411حاكم حسكاني،  -4

 مبارک تو : بر98 ص. ،4ج ،1377؛ قرشي، 272 ص. ،5ج ،1417؛ طباطبایي، 10ص.  ،2ج ،1415فیض كاشاني، 

 شدي. ایمان با زنان و مردان تمام و من، رهبر و موال تو طالب. ابو فرزند اي باد،
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 اکرم رسول از بعد رهبر و امام حضرت علی اگر کنند، کهبرخی اشکال می

 را اعلم نکرد؟ و حق خود  نصب چرا ماجراي و نزد؟ خود فریاد چرا بود،

 نهج در میان عبارات شود:در جواب به این ابهام، چنین پاسخ داده می

شود، که مشاهده می فریادهایی و هاناله علی حضرت کلمات و البلغه

که حضرت اما علت این است؛ فریادها و هاناله آن از اينمونه« تقشقيه»خطبه 

حق خود را فقط اظهار نمود و براي آن جنگ نکرد، به خاطر مصلحتی بود، 

که به خاطر باقی ماندن اسلم و وحدت، و حفظ جان مسلمین بود، که همه 

 :فرمود حضرت چهرا بر حق خویش ترجیح داد؛ چنان هااین

«

.»1  

 د چنین نوشته است:در این مور «تاري  الالفاء»چنین سیوطی در کتاب هم

هجري مردم را در رحبه کوفه جمع کرد، و به آنان  35علی در سال 

 دهم، هر کسی که از رسول خداگفت: شما را به خداوند سوگند می

                                                           

 آن به سزاوارترم والیت امر در من كه ایددانسته شما خدا به : سوگند72 خطبه ،البالغه نهج -1

 به مقرون مسلمین امور كه هنگامي سپارممي را خالفت من خدا به سوگند و خودم، غیر از

 من خود بر مگر نشود؛ وارد كسي بر ستمي و جور و باشد، محفوظ فتنه ضرر از و بوده، سالمت

 آن فضل و ثواب و پاداش كردن طلب جهت به تسلیم این و ام،سپرده را ارتام كه تنهایي، به

 گیرید،مي پیشي یكدیگر از و جویید،مي سبقت آن در شما چهآن در رغبتىبي جهت به و است،

 .است حكومت و امارت در كه ايخیالیه و غرورآفرین و زننده گول هايزینت از
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نفر از  30حدیث غدیر را شنیده است، شهادت دهد. در این هنگام 

 این چنین فرمود: حاضرین برخاستند، و شهادت دادند که رسول خدا

«.»1 

عقد  و حل اهل بیعت با را امامی توانمی معتقدند که تسنن علماي اهل

شود. در ادامه می واجب او از اطاعت در این صورت و نمود، انتخاب

 شود:برخی از سخنان علماي اهل سنت در این مورد، بیان می

 أ. ابوبکر باقالنی
به نظر و رأي یک نفر از اهل حل و عقد، امامت یک شخص در 

  2گردد.صورتی که شرایط الزم امام را داشته باشد، ثابت می

 ب. عبدالرحمن ایجی
شود، و دیگر به اجماع امت نیاز امامت با اختیار و بیعت، مشروع می

رد؛ بلکه بیعت یک یا نیست؛ زیرا دلیل عقلی و سمعی بر آن وجود ندا

  3دو نفر از اهل حل و عقد کافی است.

 ج. سعدالدین تفتازانی

گردد؛ امامت نزد اکثر اهل سنت، به اختیار علماي اهل حل و عقد ثابت می

   ٤ها اندک باشد؛ زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود.هر چند تعداد آن

                                                           

 . 169، ص. 1371سیوطي،  -1

 .164، ص. 1414الني، باق -2

 .400، ص. 1997ایجي،  -3

 .252، ص. 1371تفتازاني،  -4
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 د: ابوالحسن ماوردی 
 1شود.نفر از اهل حل و عقد ثابت میامامت و خلفت، به یک 

توان بزرگترین پستی که پست حاکمیت می بنابرین از دیگاه اهل سنت

با بیعت یک نفر از اهل حل و  2-به نظر اکثریت -و رهبري مردم است را

 عقد، به دست گرفت.

 بررسی و نقد -

-اگر سپردن مسئله امامت به دست مکلفین جایز باشد، می -1

را که اهمیتش از این مسئله کمتر است، به توان احکام دیگري 

 کند. دست آنان سپرد؛ در حالی که این قضیه را کسی قبول نمی

هدف از مقام امامت براي جلوگیري از هرج و مرج و  -2

ها است، و اگر سپردن انتخاب امام حتی خاموش کردن شعله فتنه

 به دست یک نفر از اهل حل و عقد جایز باشد، و او نیز بر اساس

تواند منبع سلیقه و طبع خود امام را انتخاب کند، خود این کار می

 ها باشد. شروع فتنه

کسی که از هل حل و عقد، امامی براي سرنوشت جامعه  -3

کند، باید اعلم مردم باشد تا بتواند تشخیص دهد چه انتخاب می

تواند با دست گرفتن حاکمیت سبب رشد جامعه شود؛ و شخصی می

 اید به خاطر افضل بودن او، خودش امام مردم باشد.  در این صورت ب

                                                           

 .6، ص. 1406ماوردي،  -1

 .252، ص. 1371تفتازاني،  -2
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است، نه خلیفه اهل حل و  امام، خلیفه خدا و رسول -٤

   1او را انتخاب کنند. عقد؛ پس باید خدا و رسولش

با نص قرآنی به اثبات رسیده است؛ لذا  والیت حضرت علی -5

 توان نص را رها کرد، و به دنبال اهل حل و عقد رفت.جا نمیاین

در تاریخ اسلم اولین شخصی که با خلفت او بیعت شده،  -٦

لذا بر اساس مبناي اهل سنت، باید خلیفه  2است؛ حضرت علی

 اول مسلمین، ایشان باشد.

توان مقام که میجا ممکن است ابهامی مطرح شود، و آن ایندر این  

و به این مسئله مشروعیت داد؛ امامت را با رأي اکثریت مردم انتخاب کرد، 

 و عقل  است: دین اساس خلف بر ادعا به دالیل زیر اما این

 أ. عدم قدرت مردم بر تشخیص عصمت

 این اساس، کریم، امام جامعه  باید معصوم باشد؛ بر بنا بر مضمون قرآن  

 از شده، بسته هاآن بر ملکات و نیات و سرائر و باطن به علم راه مردمی که

 ترینلطیف و ترینعمیق و تریندقیق به متصف که را شخصی توانندمی کجا

 این در کنند؟ انتخاب و بشناسند باشد را روحى صفات و نفس ملکات

 انتخابشان در هاآن وجود دارد، که گفته شود ايکننده قانع دلیل چه صورت

  نمایند؟نمی اختیار را منحرفی شخص و کنند،نمی اشتباه

                                                           

 .28-29، صص. 1409ر. ک: حلي،  -1

 .43، ص. 1418؛ ابن حجر هیثمي، 236، ص. 2، ج1415ر. ک: ابن عساكر،   -2
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 پرده پس در که خائن افراد به هاآن انتخاب گر، ممکن استاز طرف دی

 خارج در جنایاتی و جرایم وسیله بدین و بوده باشد؛ اند،نموده مخفى را خود

 و نشوند، متوجه مسکینان این و یابد، شیوع گناهان و معاصی و پذیرد، تحقق

 براي راهى و بفهمند آن که یا نفهمند، را منتخب هايخدعه و الحیللطایف

 که اینچنانلذا مردم را به نابودي بکشاند؛ هم باشند؛ نداشته آن از جلوگیري

 . بود اموي، مشهود سایر خلفاي و یزید و معاویه با بیعت در قضیه

 فرماید:لذا خداي متعال می

«

.»1 

   ب. عدم قدرت مردم به تشخیص علم ویژه

امام باید دانا باشد، و منظور از امام و رهبر دانا، رهبري است که تمام 

ی در نظر گرفته مسائل الزم بشر را با جزئیاتش بداند. به عنوان نمونه، زمان

 که پرسندرا می شرعی ايمسئله شده انتخاب خلیفه مردم ازشود که 

 مردم به چه کسی مراجعه کنند؟  هنگام این در داند،نمی جوابش را 

 رود؛ اگر گفته شود بهاز بین می خدا حکم و قانون کس،اگر گفته شود به هیچ

ورت کسی که بصیرتر به تمام ص است، در این بصیرتر او از مسئله این در که کسی

 فرماید:می -در تعابیري مشابه -که قرآن کریممسائل است، او امام است؛ چنان

- «.»2 

                                                           

 اختیار یاراي را مؤمني زن و مؤمن مرد هیچ كنند، حكم ريام در خدا رسول و خدا : چون36 احزاب، -1

.است رفته فرو آشكاري گمراهي در كند، خدا رسول و خدا امر مخالفت كه كسي و نیست؛ خودشان امر در

 .ندكنمي درک خرد صاحبان را مطلب این برابرند؟ و مساوي دانند،نمي كه كسانى با دانندمى كه كساني آیا : بگو9 زمر، -2
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- «.»1 

 کند:علمه تهرانی در این مورد چنین استلل می

 از که آید، پیش علمی مسائل شده انتخاب خلیفه براي است ممکن

 پیش از یاشخصیت،  حفظ براي صورت این در و ماند؛ فرو جواب

 مراجعه نظر اهل به یا و دهد،مى دلیل بدون فتواي و داده نظري خود

 .کندمی مراجعه است بصیرتر او از مسئله این در که کسی به و نموده

 است؛ آورده پدید فتور و شکست خدا حکم و قانون در اول، صورت در

  .است نموده ساقط انظار از را خودمنزلت  و مکانت دوم، صورت در و

 یشپیدا و یقین ضعف موجب اي،مسئله پاسخ از امام عجز بسا چه

 2شود. کننده سئوال براي شکوک

بنابراین در صورتی ممکن است کسی به مقام امامت برسد، که تمام 

مسائل را بداند، و بصیرت حقیقی داشته باشد، و از جانب خدا انتخاب 

 شود نه انتخاب شده از طرف مردم باشد.

  مردم خواهی اکثریتج. منفعت

 گریزانند؛ لذا تمایل حق از و روند،یم خود رفاه و منافع دنبال به مردم بیشتر

 . نمایند انتخاب کند، تأمین را آنان شهوي و مادي منافع را که شخصی دارند

 

                                                           

 ؟است برابر نور با هاتاریكي آیا و یكسانند؟ بینا و نابینا شخص آیا : بگو16رعد،  -1

 .164، ص. 2، ج1385تهراني،  -2
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 و صحیح تدبیر به عنوان مثال؛ شخص معلمی در نظر گرفته شود، که با

خواندن، خوردن بعضی  درس به را شاگردان کم سنش راسخ، عزمی

 نموده، و منظم را هاآن و کند،می دارها و نخوردن بعضی غذاها واخوراکی

 راه در را هاآن ندارند، دسترسی شاگردان به آن که خود ذهنی نقشه طبق

  .دهد سیر -ناخواسته حتی -تکامل و ترقی

 انتخاب شاگردان با طرز زندگی تعیین شود بنا در عین حال، اگر

ي، رفاه باز صرف که نمود، خواهند انتخاب زندگی را هاآن گیرد، صورت

 که بگیرند ها رأيآن از به عنوان نمونه؛ اگر .پذیري باشدو عدم مسؤلیت

باشد، و  بازي و تفریح ساعات تمام: گویندرا دوست دارند، می کاري چه

  .ها خواسته نشودهیچ تکلیفی از آن

 اکثریت به و -شود هاحکم آن مربی محکوم باید آیا در این صورت

فردي  و داشت، برکنار را مصالح به خبیر و عالم و متقی این مربی -آرا

  کرد؟ نصب دلخواه شاگردان، به جاي او به را دیگر

 مادیات و شهوات به مبتل هستند؛ چرا که غالباا چنین نیز بشر افراد

 و شخصی هايانتقام و سودجویی و طلبینفع از هاآن افکار بوده، و

 اگر صورت این کند؛ درمین تجاوز اعتباري و موقتی هايلذت و جاهلی

 و بازتر افقی توانندنمی خود افکار سطح از شود، سپرده هاآن دست به امر

 و محبوس جا همان در را همه و خود سعادت لذا بنگرند؛ را تروسیع

  .کنندمی زندانی
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 گیرینتیجه

دن در این مقاله که با رویکردي تحلیلی و انتقادي به بررسی مسئله انتصابی بو

امامت از ناحیه خداي متعال پرداخته شد، آیه والیت و آیه تبلیغ به عنوان دو 

چنین اثبات آیه قرآن کریم جهت اثبات مدعا، مورد بررسی قرار گرفت، و هم

تواند نمی« »شد که اطلق دوستی در معناي 

 مسلمین است.صحیح باشد؛ چرا که مراد از این معنا، والیت و امامت 

در بیان و احقاق  از طرف دیگر روشن شد، که موضع حضرت علی

تري که جهت حفظ کیان اسلم مدنظر حق خویش، بنا به مصالح عالی

 حضرت بود، با روش مدارا همراه بود.

ها در این پژوهش با نگاهی نقادانه، پس از بیان و بررسی برخی دیدگاه

و عقد، به طور خاص ضعف نظریه در مسئله امامت و رویکرد اهل حل 

رأي اکثریت مورد بررسی قرار گرفت، که از جمله اشکاالت وارد بر آن، 

عدم قدرت مردم بر تشخیص عصمت، عدم قدرت مردم به تشخیص علم 

 باشد.خواهی اکثریت مردم میویژه و منفعت

که به  -ین، و به اقتضاي مباحث مطرح شده در این پژوهشبنابر

و نیز به قضاوت حکم عقل، مقام مهمی چون امامت،  -داجمال مطرح ش

 باید از سوي خداي متعال انتصاب گردد.
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