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اط  ط ا ّس  -ی عی بارهو  ه    -المع

 اند.  اختالف کرده -علیه السالم -ن علیی امیرالمؤمنی  از دیرباز اّمت اسالم درباره

با قبـول حکمّیـت  -علیه السالم -اند که علی  بر این عقیده» نواصب«و » خوارج«
اسالم خارج شده و نادانسته خود را از خالفت خلع کرده و با ؛ از »صّفین«در ماجرای 

انـد و   مسلمین به جنگ برخاسته است و گروهی از موّحدان را که خالفتش را نپذیرفتـه
  اند کشته است!  به پیشوایی و امامتش اقرار نکرده

به تصریح خـدا  )علیه السالم (از دیگر سو، پیروان مذهب امامّیه معتقدند که علی
به مقام واالی امامت منصوب گردیده و از  -صلی الله علیه و آله و سّلم -رسول اکرمو 

انـد کـه   گناه و خطا معصوم و مبّری است، بلکه؛ در حّق آن حضرت غلّو کرده و گفتـه
به طور مطلق برخوردارنـد و بـر » والیت تکوینی«و فرزندانش از -علیه السالم -علی

  !زمین و آسمان تسّلط تاّم دارند
علیه  -ی افراطی نسبت به حضرت علی   هر دو گروه به لحاظ بغض شدید و عالقه

کامًال رو در روی یکدیگرند، در حالی کـه از آن حضـرت روایـت شـده کـه  -السالم
سیهلک فیَّ صنفاِن محبٌّ مفرٌط یذهب به الحّب الی غیر الحقِّ و مبغٌض مفـرٌط «فرمود: 

یعنـی:  ١»ُر الّناس فیَّ حاالً النمُط االوسـُط فـألزموهیذهب به البغض الی غیر الحقِّ و خی
دو دسته به سبب (نگرش خویش) نسبت به من تباه خواهند شد: دوستی که کار را به «

ورزی کـه انـدازه نگـاه نـدارد و  افراط کشاند و محّبت، او را به راه غیر حق براند و کینه

                                                            
 )١٢٧ی   البالغه ، خطبه  (نهج - ١
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من حال آن دسته نکوست که راه ی  بغضش او را به راهی که راست نیست درآرد. درباره
    ٢»میانه پوید و از افراط و تفریط دوری جوید. همراه آنان شوید

صلی اللـه علیـه و  -توان به کتاب خدا و سّنت پیامبر  می» نواصب«و » خوارج«با 
ِْن  فرمایـد:  مـی –عـّز و جـّل  –احتجاج کرد؛ چنانکه خداوند  -آله و سّلم إ ْم  وَ ْفـتُ  خِ

اقَ  قَ ا شِ ِمَ ْينِ ثُواْ  بَ اْبعَ ا فَ مً كَ ِ  مْن  حَ ِ ل ْ ا أَ مً كَ حَ َا مْن  وَ ِ ل ْ ا إِن أَ يدَ ُرِ ا ي ِْصـلاَحً فـقِ  إ ُوَ ُ  ي ـّ ـا الل ُمَ ْينَ  بَ
ِنَّ  َ  إ ّ انَ  الل ا كَ ِيمً ل بِي عَ اـخَ همسـر و   و اگر از ناسازگاری و جدایی میان آن دو (=«  یعنی:  رً

شوهر) بیم دارید؛ از خویشان شوهر داوری و از خویشان همسر داوری برانگیزید کـه 
ــد آورد  ــد میانشــان ســازگاری پدی ــد، خداون ــر آن دو ســازش و آشــتی خواهن ...» اگ

  )٣۵(النساء/
سـعد بـن «نیـز پـس از پـذیرش داوری  -صلی الله علیه و آله و سّلم -رسول خدا

  به حکم وی رضایت داد.» بنی قریظه«در ماجرای» معاذ
اشـرتطُّت «حکم حکمین را نپذیرفت زیرا فرمـود:  -علیه السالم -اما حضرت علی

شرط کرده بودم «یعنی:  ٣»علی الحکمیِن أن یُحییا ما أحیا القرآُن و یُمیتا ما أماَت القـرآنُ 
  » میراند، بمیرانند  کند زنده سازند و آنچه را قرآن می  که داوران آنچه را که قرآن احیا می

فأّن هذیِن الرّجلیِن اللّـذیِن ارتضـینا حکمهـام قـد خالفـا کتـاَب هللا و اتّبعـا «و فرمود: 
این دو مرد که به داوریشان راضی شدیم کتـاب «یعنی:  ٤»اهواَء هام بغیر هدًی من هللا

» خدا را مخالفت کردند و بدون هدایت حق از امیال شخصی خویش پیروی نمودنـد
  از شرط حکمّیت عدول کردند.پس، 

و شورش بـر  )علیه السالم( در تکفیر علی» خوارج«شود که   بدین ترتیب ثابت می

                                                            
 )١٢٧ی   البالغه ، خطبه  (نهج - ٢
 )۶۶، ص ۵(تاریخ طبری، ج  - ٣
 )٧٧، ص ۵(تاریخ طبری، ج  - ٤
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 -ی پیـامبر  توان گفت که با این کار از خواسته  اند و به یقین می  آن حضرت به خطا رفته
» خـمغـدیر «اند، زیرا؛ آن حضرت در   نیز سرپیچی کرده -صلی الله علیه و آله و سّلم

اللّهّم واِل من وااله و «سفارش نموده و دعا کرده بود که:  )علیه السالم (به دوستی علی
پروردگارا دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد، و دشـمن «یعنی: » عاِد من عاداه

ابـو جعفـر «انـد و   این روایت را فریقین نقل کرده .»بدار کسی را که او را دشمن بدارد
  تابی بزرگ در اسناد این حدیث پرداخته است.ک» طبری (ره)

و فرزنـدان  )علیـه السـالم (ی علـی  اما در مورد اعتقـاد امامّیـه بـه والیـت مطلقـه
ارجمندش بر زمین و آسمان، از کتاب خدا حّجت آورده شده که قرآن کریم آشکارا بر 

ُ  أَلاَ فرماید:   خالف این عقیده، می لْقُ  لَ َْمرُ  اْلخَ ال ≈َ  وَ ارَ بَ ُ  تَ ّ بُّ  الل نَ  رَ الَمِ گاه « =اْلعَ آ
 »ی اوست، فرخنده خـدایی اسـت پروردگـار جهانیـان  باشید که آفریدن و فرمان ویژه

  )۵۴ / (االعراف
ْل و فرموده:   ا قُ َّمَ ِن يَاتُ  إ ا اهللاِ  عِندَ  اْل َّمَ ِن إ ا وَ يٌر  أَنَ ذِ ٌن  نَ بـِ بگو: جز ایـن نیسـت «= مُّ

  )۵٠(العنکبوت/» ای آشکارم  معجزات نزد خداست و من تنها هشدار دهندهها و   که نشانه

َّْو  قُلو فرموده:  ا عِندِی أَنَّ  ل ُونَ  مَ ل ْعجِ ْستَ َ  ِ يَ  بِ قُضِ َْمرُ  لَ ِي ال ْم  وَ  بَْي كُ ْيـنَ بگو «= ... بَ
خواهید نزد من بود قطعًا میان من و شما کـار بـه انجـام رسـیده   اگر آنچه به شتاب می

  )۵٨(االنعام/» بود
ْيسَ و فرموده:  َْمرِ  مِنَ  لَكَ  لَ ـْيٌء  ال َ...  =»...از فرمان چیزی از آن تـو نیسـت «

  )  ١٢٨عمران/ (آل

كْر و فرموده:  ذَ ا فَ َّمَ ِن كٌر  أَنتَ  إ ذَ َّْستَ  مُ ِم ل لَْي ٍر  عَ ْيطِ صَ ... همانا تـو یـادآور و «= بِمُ
  و نظایر اینگونه آیات.) ٢٢و  ٢١(الغاشیه/» ای و بس، بر آنان چیره نیستی پند دهنده

صلی الله علیه و  -اگر فرمان کائنات و ایجاد معجزات در ید قدرت و اختیار پیامبر
نبوده و حضرتش فاقد چیرگی و تسـلط تکـوینی بـر مـردم باشـد، چگونـه  -آله و سّلم
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صـلی اللـه علیـه و آلـه و  -پیامبر  این کهعلی و اوالد او چنین باشند؟! با  ممکن است
  مرتبتی فراتر از ایشان را حائز است. -سّلم

و فرزنـدانش از لغـزش و  -علیـه السـالم -علی  این کهی  ی امامّیه درباره اما عقیده
و صلی اللـه علیـه  -دلیل است، زیرا؛ رسول خدا اند، غلّو و حد شکنی بی خطا مصون

با وجود رفعت مقام و علّو منزلتش، جز در اخذ و ابـالغ وحـی از سـهو و  -سّلم وآله 
فرماید:  ال می؟! خداوند متع)علیه السالم (خطا مبّری نبود تا چه رسد به فرزندان علی

ا فَ ُ  عَ ـّ نـكَ  الل مَ  عَ ـِ ْم  أَذِنـتَ  ل ـُ خـدایت ببخشـاید، چـرا ایشـان را رخصـت «=  ... لَ
  )۴٣(التوبه /  »دادی؟

  ْغفِْر نبِكَ  اْستَ ِذَ    )۵۵(الغافر /  ...»= برای گناهانت آمرزش خواه  ... ل
ا َــا يـَ ُّ ي َّبِــيُّ  أَ ِــمَ  الن ــرمُ  ل ــا تُحَ ــلَّ  مَ ــكَ  اهللاُ  أَحَ غِــي لَ ْبتَ ــاتَ  تَ ْرضَ ــكَ  مَ اجِ ای «=  ...     أَْزوَ

سـازی؟ کـه  پیامبر چرا آنچه را که خداوند بر تو روا داشته است، بر خـویش حـرام می
  ) ١(التحریم /  ...»خشنودی همسرانت را بجویی 

 ... ْغفِْر نبِكَ  اْستَ ِذَ نَ  ل ْؤمِنِ ِلْمُ ل اتِ  وَ ْؤمِنَ اْلمُ برای گناه خویش و بـرای «= ...  ... وَ
   )١٩(محمد /  ..»خواه بمردان و زنان مؤمن آمرزش 

 َْغفِر ِيَ ا اهللاُ  لَكَ  ل مَ  مَ دَّ قَ نبِكَ  مِن َ ا ذَ مَ َخَّرَ  وَ ـ تا خداوند گناهـت را آنچـه را «=  ... تَ
  )٢(الفتح / ...» پیش از این بوده و یا زین پس باشد، بیامرزد 

آری! چه بسا علمای امامّیه با تأویل و توجیه برخی از آیات و عدول از ظواهر کالم 
ا... فرماید:  ی ذیل را دستاویز قرار دهند که می الهی، آیه َّمَ ِن يدُ  إ ُرِ ِبَ  اهللاُ  ي ِيُْذ مُ  ل ـنكُ  عَ

لَ  الرْجسَ  ْ ْيتِ  أَ كُْم  اْلبَ رَ ُطَ ي ا وَ ـرً ِ ْط خواهـد پلیـدی را از  می... همانا خداوند «=   تَ
اما مخالفان  )٣٣(احزاب/» که باید شما را پاکیزه گرداند شما ای اهل بیت بزداید و چنان

 -صلی الله علیه و آله و سّلم -ی همسران پیامبر ی مذکور درباره  گویند که آیه  پاسخ می
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ی   قاعـده«ی} آیـه بـه منظـور رعایـت   نازل گردید و ضمایر مـذکر مـذکور در {میانـه
نَ ... خـوانیم:  آمده است چنانکـه در قـرآن کـریم می» ٥تغلیب بـِ ْعجَ ِ  أَْمـرِ  مِـْن  أَتَ ـّ  الل

تُ  ْحمَ ِ  رَ ّ ُ  الل اتُ كَ بَرَ ْم  وَ لَْيكُ لَ  عَ ْ ْيتِ  أَ ُ  اْلبَ َّ ِن يٌد  إ مِ يٌد  حَ آیا (ای زن) از کار خدا «= ...  مَّجِ
؛ همانـا او سـتوده و بـادنمایی؟ رحمت خدا و برکاتش بر شما اهـل خانـه   شگفتی می
   )٧٣(هود / .»بزرگوار است

پسـندند بپـذیریم، بـاز هـم   شأن نزول آیه را چنانکه امامّیـه مـی  این کهاما به فرض 
ی   ی تشـریعی خداونـد بـرای تزکیـه  ی شـریفه در مقـام بیـان اراده  توان گفت که آیه  می

تحّقق عصـمت ذاتـی؛ چنـان کـه ی تکوینی بر   نفسانی در آن بزرگواران است، نه اراده
ا... فرماید:   ی عموم مؤمنان می  درباره يدُ  مَ ُرِ ُ  ي ّ لَ  الل ْجعَ ِيَ م ل لَْيكُ ٍج  مْن  عَ رَ كِن حَ لَ يـدُ  وَ ُرِ  ي

كُْم  َّــرَ ِيُطَ مَّ  ل ِيُــتِ ل ُ  وَ ــ تَ ْم  نِْعمَ لَــْيكُ خواهــد کــه بــر شــما تنگــی و  خداونــد نمی«= ...  عَ
خواهد شما را پاک سـازد و نعمـت خـویش را بـر شـما تمـام   دشواری نهد، لیکن می

ُ فرمایـد:   و مـی )۶(المائده / » گرداند ـّ الل يـدُ  وَ ُرِ ْم  يَتُـوبَ  أَن ي ْيكُ لـَ و خداونـد «= ...  عَ
ها تطهیـر و   و البته بسیارند آیاتی که در آن )٢٧(النسـاء / ...» خواهد بر شما ببخشاید   می

ـْذ فرمایـد:   مـذکور اسـت، چنانکـه مـیطهارت مردان و زنان مؤمن  ِْم  مِـْن  خُ ِ ال  أَْمـوَ
ةً  قَ ــدَ ْم  صَ ُ ــرُ ــار} پاکشــان «=  ... تُطَ ــدین ک ــه ب ــر {ک ــات بگی ــان زک ــوال آن از ام

   )٣٠(التوبه/ » سازی... می
ِ ... فرماید:   و می اٌل  فِي جَ بُّونَ  رِ ُحِ واْ  أَن ي َّرُ طَ ُ  يَتَ ـّ الل ـبُّ  وَ ُحِ ينَ  ي ـرِ طَّ ...در «=  اْلمُ

آن مردانی هستند که دوست دارند پاک شوند و خداوند کسـانی را کـه خواهـان پـاکی 
                                                            

ناث، مذّکری موجود باشد، جمع مذکور به لحاظ خطـاب، » ی تغلیب  قاعده|«بنا به  - ٥
ُ
اگر در جمعی از أ

، نیز از  -صلي اهللا عليه وسلّم -ی مذکور چون شخص شخیص پیامبر  مذکر خواهد بود. از جمله در آیهدر حکم 
شود که جمع زنان به صورت مـذّکر مـورد خطـاب واقـع شـوند، نـه آنکـه   اهل خانه است، طبعًا موجب می

 همسران پیامبر مخاطب نباشند.
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   )١٠٨(التوبه / » دارد  باشند دوست می
ـاتُ ... «فرماید:   و می يبَ نَ  الطَّ يبـِ ِلطَّ يبُـونَ  ل الطَّ ـاتِ  وَ يبَ ِلطَّ زنـان پـاک بـرای «=  ... ل

   )٢۶(النور/...» اند   شایستهمردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک 
  اند؟!  آیا باید معتقد باشیم که اینان همگی معصوم

بـه  -علیه السـالم -ی مقام امامت و پیشوایی مسلمین باید گفت گرچه علی  درباره
سبب دانش فراوانش به احکام الهی و فضـائلی کـه مخـالف و مؤالـف بـدان اعتـراف 

ه است، اما به تصریح آشکار از سوی خـدا و ترین فرد بدین منصب بود  دارند؛ شایسته
 وو آلـه صلی الله علیـه  -رسول در کتاب و سّنت تعیین نگردیده بود، بلکه؛ رسول خد

مردم را به فضائل و مناقب آن بزرگوار و به لزوم محّبت ورزیدن و یاری کردن آن  -سّلم
  حضرت و عدم خصومت با وی، ارشاد فرموده بود.

نیـز خویشـتن را بـیش از سـایرین شـایان و سـزاوار  )علیه السـالم (علی  این کهبا 
و بـه همـین سـبب  -و براستی نیز چنـین بـود  -دانست   امامت و زعامت مسلمین می

فرمـود:   ده است، از قریش گالیـه کـرده و مـیرالبالغه آو در نهج» سّید رضی«چنانکه 
برای مخالفت با من «یعنی:  ٦»به من غیری أولیإنُّهم أجمعوا علی منازعتی حّقاً کنت «

اما هرگـز نفرمـود » در حّقی که از دیگران بدان سزاوارتر بودم گرد آمدند و توافق کردند
خداوند او را آشکارا به خالفت نصب فرموده و در هر حال واجـب اسـت کـه وی بـر 

لقـد «کرسی خالفت جلوس نماید، بلکه؛ چون قوم بر بیعت عثمان عزم کردند فرمود: 
یعنـی:  ٧»م أنّی أحقُّ الّناس بها من غیری و هللا ألسلمن مـا َسـلمت امـوُر املسـلمینعلمت

بدان چه  –اید که سزاوار تر از دیگر مردم به خالفت منم، به خدا سوگند   همانا دانسته«
ی خالفـت   و دربـاره »نهـم  چندان که کار مسلمانان به سامان بود، گردن مـی –کردید 

                                                            
 )٢١٧ی   البالغه خطبه (نهج - ٦
 )٧۴ی   خطبهالبالغه،   (نهج - ٧
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یعنـی:  ٨»ثره شّحت علیها نفوس قوم و َسَخت عنهـا نفـوس آَخـرینفأنّها کانت أ «فرمود:
گروهی آزمندانه به کرسی خالفـت چسـبیدند و گروهـی سـخاوتمندانه از آن چشـم «

   .»پوشیدند
و لکـّنکم  ةٌ إرب ةو ال فی الوالی ةٌ رغب ةتاهلل ما کانت لی فی الخالف«و همچنین فرمود: 

به خدا سوگند که مـرا بـه خالفـت رغبتـی «یعنی:  ٩»دعومتونی الیها و حملتمونی علیها
ام   نبود و به حکومت حاجتی نه، لیکن شما مرا بدان خواندید و آن وظیفـه را بـر عهـده

و هنگامی که پس از قتل عثمان، مردم به بیعت با آن بزرگوار شـتافتند فرمـود:  »نهادید
   .»واهیدمرا بگذارید و دیگری را بخ«یعنی:  ١٠»دعونی و التمسوا غیری«

 »ان ترکتمونی فأنا کاحدکم ولعلّی أسمعکم و أطَوعکم ملن ولّیتموه امـَرکم«و فرمود: 
اگر مرا واگذارید همچون یکی از شمایم و برای کسی که کـار خـویش بـدو «یعنی:  ١١
   »بهتر از دیگران فرمانبر و شنوایم دسپاری  می

من اگر رایزن شما باشم بهتر «یعنی:  ١٢»أنا لکم وزیراً خیر لکم مّنی امیراً «و فرمود: 
  .»است که امیر شما باشم

بـود، آیـا   به نّص صریح شرعی بـه خالفـت منصـوب مـی )علیه السالم (اگر علی
فرمان الهی و میثـاق رّبـانی را  –از شّدت سخاوت!  –توان گمان برد که آن بزرگوار   می

 )علیه السـالم (توان گفت که علی  آیا می  رها نموده و آن را به مادون خویش واگذارد؟!
علیـه  -به خالفتی که خداوند به او اختصاص داده بود رغبتی نداشت؟! حاشا که علی

با کمال ایمان و جّدیتی که در اطاعـت از اوامـر الهـی در وی سـراغ داریـم،  -السالم
                                                            

 )١۶٢ی   البالغه، خطبه  (نهج - ٨
 )٢٠۵ی   البالغه، خطبه  (نهج - ٩
 )٩٢ی   البالغه، خطبه  (نهج - ١٠
 )٩٢ی   البالغه، خطبه  (نهج - ١١
  )٩٢ی   البالغه، خطبه  (نهج - ١٢
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  چنین باشد!
در خصـوص امامـت و شـرط  -علیـه السـالم -ی این سخن علی  وانگهی، درباره

ال تنعقـد  ةلعمری ألن کانت االمام و«فرماید:   روعّیت و انعقاد آن چه بگوییم که میمش
الّناس فام الی ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمون علی مـن غـاَب عنهـا  ةحتی یحفرها عام

 به جـانم سـوگند، اگـر کـار«یعنی:  ١٣»ثّم لیس للّشاهد أن یرجَع و ال للغائب أن یختـارَ 
ی مردم در آن حاضر باشند، چنین کاری ناشـدنی   بدانکه همهامامت راست نماید جز 
اند، حکم رانند   و اهلیت دارند، بر آنان که غائب –حاضرند  –نماید، لیکن کسانی که 

و آنگاه حاضر را نسزد که سر باز زند و نپذیرد و نه غائب را رواست که دیگـری را امـام 
    .»خود گیرد

بـرای امامـت  -علیه السالم -بگوییم گرچه علیاز این رو گریزی نیست جز آنکه 
بر مسلمین، سزاوارترین فرد بود اما این مسـأله بـا شـورا و رأی اهـل حـّل و عقـد نیـز 

توان به نّص جلی بر امامت الهی آن حضرت معتقد   ناسازگار نیست؛ و اال چه سان می
ن و االنصـار فـإن امّنا الّشوری للمهـاجری«فرماید:   بود، در حالی که آن حضرت خود می

وه اماماً کان ذلـک هلل رضـیً  شـورا از آن مهـاجران «یعنـی:  ١٤»اجتمعوا علی رجٍل و سمَّ
نامیدنـد، بـه  است و انصار، پس اگر گرد مردی فـراهم گردیدنـد و او را امـام خـویش

  .»خشنودی خدا رسیدند
کنیم که به چه  -علیه السالم -عالوه بر این با این بیان فرزند آن بزرگوار، امام حسن

علی أنّه لـیس ملعاویـه أن یعَهـد «عنوان یکی از شرائط صلح با معاویه، تصریح فرمود: 
...مشـروط بـر آنکـه «یعنـی:  ١٥»الحٍد من بعده و أن یکوَن االمر شوری بـین املسـلمین

                                                            
 )١٧٣ی   البالغه، خطبه  (نهج - ١٣
  )۶ی   البالغه، نامه  (نهج - ١٤
 )۶۵، ص ۴۴االنوار، ج   (بحار - ١٥
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ی شـورای   معاویه کسی را پس از خویش به والیت برنگزینـد و ایـن امـر را بـر عهـده
  .»مسلمین نهد

اگر باز هم قول ما را نپذیرند و صراحت کالم را با تأویالت نااسـتوار بپوشـانند، اما 
در شورای خالفت پس از قتل عمر ابـن خّطـاب  -علیه السالم -ی حضور علی  درباره

چه خواهند گفت؟ آیا حضور در شورا، فی نفسه با نّص جلی و تعیین الهی، ناسـازگار 
بـا ابـوبکر چـه خواهنـد  -علیه السـالم -علی ی بیعت  و معارض نیست؟! و یا درباره

فبایعت ابابکر عنـد ذلـک و نهضـت معـه فـی تلـک «گفت که آن حضرت خود فرمود: 
در آن هنگام با ابوبکر بیعت نمودم و به همراه او «یعنی:  ١٦»االحداث حّتی زهَق الباطـُل 

آن حضـرت ی کـالم   و همچنین درباره »در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت
فلاّم احترض (ابوبکر) «توان گفت، که فرمود:   ی بیعتش با عمر ابن خّطاب چه می  درباره

آنگاه چون (ابـوبکر) «یعنی:  ١٧»بعث الی عمَر فوّاله فسمعنا و أطعنا و بایعنا و ناصحنا
به حال احتضار رسید، والیت و حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعـت 

  » .خواهی نشان دادیم نمودیم و خیر
بینـی یـا   خوانیم که ما را در پیروی حّق توفیق عنایت فرماید و از کوتـه  خدای را می

  .»و هللا یهدی من یشاء الی رصاط مستقیم«روی در حّق بندگان نیکش دور بدارد.   زیاده
  

  عبدا موحّد
  

                                                            
  )١٢٠البالغه، کاشف الغطاء، چاپ لبنان، ص   (مستدرک نهج - ١٦
  )١٢٠البالغه ، ص   (مستدرک نهج - ١٧


