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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  
آنیادلّهیبررسونقدواسالمامبریپازپسحکومتینهیزمدرسنّتاهلیهیّنظر

زمینی و  خالفت یک مقام شود؛ ب سلب مشروعیّت از خلیفه نمیسلب عدالت موج ها:کلیدواژه

خلیفه و شیوه رسیدن او به  عدم ورود دین در تعیین شخص ی اهمال؛ دنیایی و از فروع احکام؛ نظریّه

 ؛ای خارجی و داخلی در اواخر عمر پیامبراکرمه وجود بحران ی اهمال؛ حکومت؛ دالیل ردّ نظریه

سازگار نبودن  جریان والیت از باال به پایین؛ همزمان با صدر اسالم در کلّ دنیا؛عدم رواج دموکراسی 

ط مردم؛ مشروعیّت الهی و و عملکرد ایشان با انتخاب خلیفه توسّ مبانی تئوریک مکتب پیغمبر

 ی شور و بیعت. نظریّه مقبولیّت مردمی؛

 

ث مرجعیّت در فهم در عقاید شیعه و سنّی که بح مانی بحث تطبیقی اوّلین حوزه ،ی گذشته جلسهدر 

 بحثِ ،و آن ؛شویم های مباحث امامت می ی جدیدی از حوزه امروز وارد حوزه دیم.دین بود را مطرح کر

آشنایی و نقد و  ی امروز را به جلسهیعنی کلّ  یم؛کن تر مطرح می حکومت است. این بحث را مشروح

ی  جلسهدر شاءاهلل عمری بود،  اگر انو  دهیم؛ نّت در باب حکومت اختصاص میس بررسی عقاید اهل

سنّت در باب  خواهیم ببینیم اهل واهیم کرد. ]در این جلسه[ میی شیعه را مطرح خ هنظریّ ،آینده

آورند و  شان چه استدالالتی می ر رابطه با عقیدهای دارند و د چه عقیده ،اهلل حکومتِ بعد از رسول

 پردازیم.  سنّت در باب حکومت می آشنایی با دیدگاه اهل به آن استدالالت را بررسی کنیم. اوّل
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در امر سیاسی در رهبری  اهلل ی کار رسول ای ادامهبررا  ، ضرورت وجود حکومت مشروعسنّت اهل

اشد. منتها و باید مشروع و مأذون هم ب ؛حکومت الزم است گویند اند. می پذیرفته ی اسالمی جامعه

عنوان رهبر و جانشینِ  م سیاسی، و شخص معیّنی بهعنوان رژیم و نظا معتقد نیستند شکل معیّنی به

تواند مشروع  می ،از حکومت ای تعیین شده باشد. لذا ]از نظر آنها[ هر شیوه ،اهلل بعد از رسول

ایی از ه نمونه قبول باشد. به حکومت برسد و حکومتش قابل؛ و شخص به هر طریقی ممکن است باشد

 هم اشاره خواهم کرد.  گونه معتقدندگویم و به اینکه چرا این ها را می این شیوه

عنوان رهبر و زمامدار  خصی بهپنج نفر با ش ،ی اسالمی معتقدند اگر در جامعهسنّت  اهل ی اوّل: شیوه

ی مردم دیگر واجب است  و بر همه ؛کند د، حکومت او مشروعیّت پیدا مینی اسالمی بیعت کن جامعه

که بعد از رحلت خاطر این گویند به گوییم به چه دلیل؟ می یکه با او بیعت و از او تبعیّت کنند. م

ت کردند و با ابوبکر بیع ،حدّاکثر پنج نفر، بین سه تا پنج نفر ،ساعده بنیی  در سقیفه، اهلل رسول

ی دوم:  از او تبعیّت کنند. شیوه ی مردم واجب شد که با او بیعت و همه رابوبکر خلیفه شد. و بعد ب

که بعد از او چه کسی خلیفه  تواند قبل از مرگش وصیّت کند میگویند خلیفه و حاکم اسالمی  می

 حاکمیّت او، و ؛بپذیرند شود که با او بیعت کنند و زمامداری او را ی مردم واجب می و بر همهشود؛ 

که ابوبکر در پایان عمرش وصیّت کرد خاطر این گویند به گوییم به چه دلیل؟ می یم. مشروع هم هست

 از او تبعیّت کنند.  ی مردم واجب شد که ر خلیفه شود و بر همهمَعُ ،که بعد از من

وید یکی تعدادی از اشخاص را معیّن کند و بگ ،تواند قبل از مرگش گویند خلیفه می می ی سوم: شیوه

از این چند نفر خلیفه شود؛ ]به این صورت که[ خودشان با هم مشورت کنند و از بین خودشان یکی 

گویند  چه دلیل مشروع است؟ می گوییم این شیوه به عنوان زمامدار بعد از من انتخاب کنند. می را به

ت خلیفه یکی از این شش نفره تشکیل داد و گف شششورای  یک ،ر قبل از مرگشمَکه عُخاطر این به

که از  ؛با هم مشورت کنند و یکی را از بین خودشان انتخاب کنند ،خودشان بعد از مرگ مننفر باشد؛ 
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از کسی  ،اتّفاق ی مردم به گویند اگر همه می ی چهارم: آن شورا باالخره عثمان بیرون آمد. شیوه

ییم این گو شود. می بخواهند که زمامداری آنها را بپذیرد و با او بیعت کنند، زمامداری او هم مشروع می

 طالبابیبن ی علیّ خانه درِبه ی مردم  همه ،که بعد از قتل عثمانخاطر این گویند به به چه دلیل؟ می

 ی مشروعِ د. بنابراین این هم یک شیوهخواستند که زمامداری را بپذیرد و علی خلیفه ش ریختند و از او

 فت است. رسیدن به خال

قدرت  و بتواند کند قد عَلَمعلیه حکومت  کسییند اگر در داخل حکومت اسالمی، گو می ی پنجم: شیوه

زورش برسد که قدرت خود را و  شورشی آغاز کند حرکتخودش را تثبیت کند؛ یعنی کودتا کند؛ یک 

اگر قدرتش تثبیت شد، حکومت او هم مشروعیّت خواهد  را کنار بزند؛ ی قبلی کند و خلیفهتثبیت 

این دلیل که گویند به  گوییم این به چه دلیل؟ می واجب است. می ، بر مردمداشت و اطاعت از او

سرکشی کرد و باالخره در از تبعیّت خلیفه  ، سر به شورش برداشت؛طالبابی بن معاویه در زمان علیّ

کرد که صلح کند و حاکمیّت معاویه را بپذیرد و  شمجبوروی را کنار زد و علی،  بن زمان حسن

هیچ شکل خاصّی برای رسیدن به خالفت قائل  حال، ایّ علیحاکمیّت معاویه مشروعیّت پیدا کرد. 

همان  ها چیست؟ تواند مشروع باشد. علّت مشروعیّت این راه ها می این شکل ی گویند همه نیستند؛ می

هم ابوبکر صحابه  دانند؛ را معیار می  عملکرد صحابهاینها ی قبل برایتان گفتیم.  جلسهبحثی است که 

هم معاویه صحابه بودند؛ لذا چون هر  و هم علی صحابه بود؛ هم عثمان صحابه بود؛ هم عمر بود؛

گویند  ی به خالفت رسیدند، میتفاوتی م کدام از اینها با شیوهتأیید است، و هر عملکردی از صحابه قابل

 ی اوّل. مشروعیّت دارد. این نکتهها  ی این شیوه همه

سنّت معتقدند که سلب  ، این است: اهلخالفت ی نهیزمدر  سنّت ی اهل ی دوم در باب نظریّه نکته

ظلم کند،  ی مسلمین گویند اگر خلیفه یعنی می یعنی چه؟ شود. موجب عزل از خالفت نمی ،عدالت

مردم جلوی  شرع مرتکب شود،  گناه را بکُشد، دارایی مردم را تاراج کند، رسماً خالف های بی انسان
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این اعمال موجب سلب  شراب بخورد، مرتکب زنا شود و اصالً جلوی اجرای احکام دینی را بگیرد،

و لذا احدی حق ندارد  ؛شود سبب سلب مشروعیّت خالفت او نمی ،امّا سلب عدالت شود؛ دالت از او میع

کننده  قیام کند، آن قیامای اعتراض و قیام کند. اگر کسی در برابر چنین حاکمی  علیه چنین خلیفه

 شود موجب سلب مشروعیّتِ خالفت نمی ،. چرا؟ چون سلب عدالتاست شرع کرده است که کار خالف 

های فقهیشان هم  ر کتابسنّت است. د عتقادات اهلا وو خالفت او همچنان مشروع است. این جز

 اند؛ که از نظر ما خیلی عجیب است! صریحاً این مسأله را مطرح کرده

خالفت را یک مقام  ،تسنّ ی حکومت، این است که اهل سنّت در زمینه عقاید اهل ی دیگر در باب نکته

ی در دانند؛ یک مقام بشری و دنیایی. خلیفه را فقط زمامدار سیاسی و یک مقام اجرای زمینی می

انی و معنوی قائل نیستند. طبیعی است که آسم انند. اصالً برای او منزلت قدسی،د ی اسالمی می جامعه

ود؛ یک امر دنیایی و بشری و خاکی، بدون ش پایینی می خیلی ]سطح[ بحث خالفت بحث با این فرض،

، بحث از حکومت سنّت ینید اهلب ی آسمانی و معنوی. به همین خاطر است که شما می گونه جنبه هیچ

به مسائل بشری و دنیایی است؛  راجع ابوابی از فقه اند. های فقهیشان مطرح کرده تابدر ک اسالمی را

رعه، مضاربه و امثال اینها؛ مسائل دنیایی؛ چگونه بخر، چگونه مزا ء، اجاره، مساوات،شراو  مثل باب بیع

بخشی  یک فعّالیّت اقتصادی شریک شو. رچگونه پولت را با شخص دیگری د بفروش، چگونه اجاره بده،

یک امر زمینی و خاکی و  ی خالفت را هم لهسنّت مسأ و چون اهل هاست بحث گونه ی این ، حوزهاز فقه

ها  و آسمانی قائل نیستند؛ آن را هم در کنار این بحث ی قدسی اصالً برایش جنبه دانند، و بشری می

ی  نه در حوزه ی اعتقادات قرار داده است، مت را در حوزهمابرخالف شیعه که بحث از ا اند؛ قرار داده

از این ی اعتقادات دینی است.  در علم کالم مطرح است که حوزهاحکام. ]از نظر شیعه،[ بحث امامت 

در شمار فروع احکام  خالفتسنّت،  در بین اهلکه  حالی یکی از اصول دین است؛ در امامتدیدگاه، 
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 ،در علم کالم مطرح است. شیعه ،شیعه ایرب سنّت، در فقه مطرح است؛ امّا اهلبرای مطرح است. لذا 

 دانند.  را یک مقام عادی بشری می ت آنسنّ و اهل برای امام یک مقام قدسی و آسمانی قائل است

این است که چون امر خالفت را یک امر  ،ی حکومت سنّت در زمینه ی اهل ی دیگر در باب عقیده نکته

دین بخواهد تر از آن است که  تاهمّیّ یّت یا کماهمّ بی ،دانند، معتقدند این امر شری میدنیوی و ب

 مبرت و حکومت اظهارنظری کرده، نه پیغلذا نه اسالم در باب خالف خودش را درگیر آن کند؛

ی مسائل  مثل بقیه این مسألهچون  اند؛ ی بعد از خودشان تعیین کرده یفهعنوان خل شخصی را به

. مثالً شما ند وارد بحث آن شوندو اسالم و قرآن بخواه مبرتر از آن بود که پیغ اهمّیّت ، بیبشری

در کدام  ی چند طبقه بخر، گوید خانه شما میخواهی خانه بخری، آیا قرآن و اسالم به  میوقتی 

را  انخودش بخواهند قرآن و اسالم ی شهر بخر، به چه قیمتی بخر؟ این مسأله اهمّیّتی ندارد که طقهمن

تر از آن  تیّاهمّ مسأله بی خانه را از چه کسی بخر؟ مثالً فرمایند می مبرند. یا آیا پیغدرگیر کن

ی خالفت را چنین امری  لهت چون مسأسنّ دین بخواهد خودش را درگیر آن کند. اهل است که

تر از آن است که اسالم و  تاهمّیّ گویند بی ، میدانند امر بشری و خاکی و زمینی میدانند، یعنی یک  می

باید باشد یا خودشان را درگیر آن کنند که بگویند مثالً نظام حکومتی چه  بخواهند پیامبر

تر  له را کوچکاند؛ یعنی مسأ اهمال برخورد کردهبا  ،لهشخص حاکم چه کسی باید باشد؛ لذا با این مسأ

]چه لزومی دارد[  ؛درگیرش شوند یااند که بخواهند داخلش شوند  تهتر از آن دانس تیّاهمّ و بی

به خود مردم  مت تشکیل شود و چه کسی حاکم باشد؟د بعد از من چگونه حکوفرماینب پیامبر

 محوّل شد. 



 

 

 

 

6 

 پیامبراکرم گویند میمثالً  زنند؛ های دیگری هم می اهمال، حرفی  هدر تأیید نظریّ تسنّ اهل

بیشتر سرتان اهلل  از منِ رسول یویدر امور دن یعنی شما مردم، 1:میاک  نْ د   ؤونِ ش  بِ  م  ل  عْ ا   مْ ت  نْـ ا   فرمودند:

گویند چون مسائل  میفهمید.  را بیشتر از من میمسائل دنیوی  شود. شما شود؛ من سرم نمی می

 ند،ای که تشخیص نداشت لهدر مسأ فهمیدند، پیامبر می دنیوی را مردم بهتر از پیامبر

ون حکومت یک امر دنیایی چ تصمیم بگیرند. ،فهمند که بهتر میمردم  ند؛ اجازه دادنددخالت نکرد

 ، مردم در مسائل دنیوی بهتر از پیغمبراند نقل کرده که از پیامبراست، و طبق سخنی 

شد و سررشته نداشتند، دخالت  ی خالفت که سرشان نمی در مسأله شود، پیغمبر سرشان می

چنین  ،با این عبارت و محتوا و با این معنا پیامبرکه م اصالً قبول نداریشیعیان ما  هالبتّنکردند. 

 . چیزی فرموده باشند

ی سیاست  له: مسأاند که طور تعریف کرده ی اهمال را این ، نظریّهسنّت های اهل بعضی دیگر از نویسنده

 مبراکرمی تخصّصی است. پیغ ، یک رشتهمسائل علوم سیاسی ، امری تخصّصی است؛و حکومت

ند. لذا در الهی و امثال اینها بود ند. ایشان متخصّص مسائل دینی، معنوی،رشته نبود متخصّص این

صین متخصّی حکومت را به  در مسأله گیری و تصمیم ند، دخالت نکردندای که تخصّص نداشت لهمسأ

 . حرف دیگری که بعضی ازورزان واگذار کردند علوم و مسائل سیاسی، سیاستمداران و سیاست

                                            

س لَّم  م رَّ بِق ْوٍم  نَّ النَِّبيَّ ص لَّى اهلل  ع ل ْیِه و  ا  ن ٍس، ا  ع ْن ع اِئش ة ، و ع ْن ثاِبٍت، ع ْن  :1381 ص ،4 ج ،العربي التراث حياءادار ، بيروت صحيح، مسلم،. 1

:  ؛يـ ل قِّح ون   :  .«ل ْو ل ْم تـ ْفع ل وا ل ص ل ح  »ف قال  : ف خ ر ج  ِشیًصا، ف م رَّ ِبِهْم ف قال  :  قال وا: قـ ْلت  ك ذا و  « ما ِلن ْخِلك ْم؟»قال  ت ْم ا  »ك ذا، قال  ْمِر ا  ْعل م  بِ ا  نـْ
  .مْ ْنیاك  د   ْمرِ ا  بِ  م  ْعل  ا  ْم نـْت  ا   :11 ص ،1 ج دارالقلم، دمشق، ، موطأ مالک،. «د ْنیاك مْ 

ْیِد اهلِل ي ح دِّث  ع ْن بْ  ىٰ م وس :883 ص ،7 ج ،سالماال موقع سنن، ه،ماج ابن ِفي ن ْخٍل  س لَّم   ص لَّى اهلل  ع ل ْیِه و   ْرت  م ع  ر س وِل اهللِ م ر   ال  بِیِه قا  ن  ط ْلح ة  ْبِن ع بـ 

ُ ذ ون  ِمن  ؤ الًما يـ ل قِّح ون  النَّْخل  ف قال  ما ي ْصن ع  هٰ قـ وْ  ىٰ فـ ر أ ِر الذَّ  ِء قال وا ي ْْ ْیًئا فـ بـ ل غ ه  ظ نُّ ذٰ ا  قال  ما  ىٰ ْنثفـ ی ْجع ل ون ه  ِفي ااْل  ك  ْم فـ تـ ر ك وه  فـ نـ ز ل وا ِلك  يـ ْغِني ش 
ْیًئا ف اْصنـ ع وه  ف  ان  يـ  ْن كاِ ما ه و  الظَّنُّ نَّ اِ ف قال  س لَّم   ص لَّى اهلل  ع ل ْیِه و  فـ بـ ل غ  النَِّبيَّ ا ع ْنه ا قـ ْلت  ٰلِكْن م ي ِصیب  و   نَّ الظَّنَّ ي ْخِطئ  و  اِ  ِمثْـل ك ْم و   ن ا ب ش ر  ا  ا نَّماِ ْغِني ش 
 .ْكِذب  ع ل ى اهللِ ا  فـ ل ْن  ْم قال  اهلل  ل ك  
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اند و  جدیدتر است، این  هایشان مطرح کرده سنّت در کتاب اصطالح روشنفکرتر اهل به های نویسنده

ی  ی زندگی اجتماعی مردم باشد، و شیوه چون نظام حکومتی باید متناسب با شیوه اند است که گفته

ی  هیچ شیوه کند، پس اساساً شود و تغییر می ها هم در جریان تاریخ متحوّل می زندگی اجتماعی انسان

 ،ی زندگی اجتماعی مردم متناسب با شیوه ،شود تعیین کرد. باید در هر زمانی حکومتی ثابتی را نمی

یک نظام و اسالم  مبردر نتیجه اصوالً امکان اینکه پیغ ی حکومتی جدیدی تعیین شود. شیوه

الم و وجود نداشت. به همین خاطر اس ،تعیین کنندتعریف و ها  ی زمان برای همه خاصّ حکومتی را

 ی مردم متناسب با شیوه ،گذاشتند تا در هر زمانیشان را درگیر این بحث نکردند؛ و خود پیامبر

گونه  ی این با همهنهایتاً ی مناسب حکومتی هم اختیار کنند.  یک شیوه ،اجتماعی خودشان زندگی

به خود  ،لهوارد بحث حکومت نشدند و مسأ و اسالم مبراکرمخواهند بگویند پیغ استدالالت می

 مردم محوّل شد. 

اصالً قابل تطبیق نیست و اگر  اهلل لی زمان رحلت رسو های جامعه با واقعیّت ،ی اهمال این نظریّه

ی حکومت سکوت  لهدر مسأ مبرداند که پیغ ه را بشناسد، محال میهای آن جامع کسی واقعیّت

گویم. شرایط  مسأله را برایتان میچرا؟ علّت این د. نبه خود مردم محوّل کرده باشآن را کرده و 

توانید باور  وقت ببینید اصالً می تصوّر کنید؛ آن ی اسالمی را در روزهای آخر عمر پیغمبر جامعه

ومت اسالمی حکرا به خود مردم محوّل کرده باشند!  در چنین شرایطی مسأله کنید که پیغمبر

دو ابرقدرت بزرگ آن روز، یعنی  از مرزهای بیرونی مورد تهدیدِ ،مبردر روزهای آخر عمر پیغ

ده و رو به توسعه گذاشته بود؛ و قدرت سومی به نام قدرت اسالمی ظهور کرچراکه  بود؛ رومایران و 

ی  ند و منطقهخود مردم مسلمان شده بود ،تحت نفوذ ایران و روم برخی از مناطقِ عالوه بر آن، در

 کند که یک کشور تازه داده بودند. یک ابرقدرت تحمّل نمی مکرمبراغخودشان را تحویل پی

از  لذا هم روم و هم ایران ند و جزء کشور خودش کند؛بخواهد یک تکّه از خاک آن را بکَ ،پدیدآمده 
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ی  که ریشه بودند و هر دو مترصّد این بودند راقشدّت عصبانی و بُ به ،ظهور کرده یقدرت نیکه چننیا

هم  و خودشان را از شرّ آن نجات دهند. لذا از مرزهای بیرونی، هم روم ونند جدید را بکَاین حکومت 

  مت اسالمی را از ریشه نابود کنند.ند که حمله کنند و حکوبود ایران آماده

سرکشی برخی ها،  هایی وجود داشت. یکی از این بحران چه بحران ی اسالمی جامعه درون ببینیم در امّا

مرعوب  ،جزیره . وقتی حکومت اسالمی به قدرت رسید، عمالً قبایل عرب در کلّ شبهبوداز قبایل عرب 

و  ،ها که گذشت و لذا پذیرفتند که از حکومت مرکزی تبعیّت کنند. امّا سال ؛این قدرت واقع شدند

قبایل شروع به  کم برخی از این ، کمندشد نزدیک می انبه پایان عمرشکه  پیغمبرخصوصاً 

و  طلبانه یهای خودمختار حرکت ،این قبایل ی ناحیهاز  از حکومت مرکزی کردند و سرکشی

چند نفر شیّاد ادّعای  این بود که مگرانه در حکومت اسالمی شروع شد. معضل داخلی دو نعصیا

ز مردم را گول اینها گروهی ا .ی کذّاب مهیلَسَجاح که یک زن بود و مُسَکردند؛ کسانی مثل  پیغمبری

یکی از خودش  ،از اسالم برگشتند و دور اینها جمع شدند. ظهور این مدّعیان پیامبری هازدند و آن

 بود.  مبرهای آخر عمر پیغ حکومت اسالمی در سال های جدّی بحران

به قدرت رسید، های ارتدادآمیز بود که رو به گسترش داشت. وقتی اسالم  حرکتدر واقع م بحران سو

ُ ل ون  فِ ر قرآن، تعبی ایجاد شد؛ به موجی مردم فوج فوج مسلمان شدند. بسیاری از  2؛ْفواجاً يِن اهلِل ا  دِ   يي ْد

گیر شدن اتّفاق جوبا  ،های امروز قول جوان شدند، اسالمشان اسالمی بود که بهاین مردم که مسلمان 

همراه جمعیّت اینها هم  راسخ نبود.افتاد؛ یعنی اسالمِ براساس تحقیق، مطالعه، اعتقاد عمیق و شناخت 

 کم دیدند کمد، مسلمان شدن که مسلمانی آنها عمقی نداشت. بعد از مدّتی و مسلمان شدند؛ راه افتادند

م از آنها سلب کرده اسال ،هایی که قبل از مسلمانی داشتند بسیاری از آزادی عمل که ای داد بیداد!

                                            

 .3 ی آیه نصر، ی سوره .3
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کردند،  شی میکُ ضعیف کشتند، کردند، انسان می زنا می خوردند، ، راحت شراب میقبل از اسالم است.

 . دیدنداست اسالم جلویشان را گرفته کردند؛ و حاال کردند و حقوق مردم را غارت می تبعیض اعمال می

حرکت ارتدادآمیز شروع  ،یاسالم ی در جامعهلذا  ما چه اشتباهی کردیم مسلمان شدیم! ای داد بیداد!

های داخلی  پرستی و شرک برگشتند. این هم یکی از بحران دوباره به بتمردم  این شد. گروهی از

ی  هخواهند حمله کنند و ریش دو ابرقدرت می ،از بیرون حال خوب دقّت کنید! .بودی اسالمی  جامعه

در  پیغمبر گویند سنّت می هایی وجود دارد. اهل بحران چنین ،هم این حکومت را بکَنند؛ از درون

، مبرند که بعد از مرگ پیغوشت حکومت اسالمی را به دست خود مردم سپردسرن ،این شرایط

طور  ، بهتیّدوران جاهل یخلق و خوهنوز  حال ببینیم این مردم که بودند.خودشان تصمیم بگیرند. 

ای بود؛ و  ، تعصّبات قبیلهی جاهلیّت های دوره رفته بود. یکی از خویبین ناز عرب  این مردمِکامل در 

ان اینها نفوذ نکرده بود. یعنی هنوز اسالم به عمق ج دّت وجود داشت؛ش از اسالم هم هنوز به این بعد

کشور  نگر و جامع که به مصالح کلّ بود. آن دید کالن آنی خود و منافع  فقط به فکر قبیله لذا هرکس

بود و برای  ی خودش هرکس فقط به فکر منافع قبیله اصالً در مردم نبود. و حکومت اسالمی فکر کند،

سود یا زیانی نداشت، اصالً خودش  ی لهیقب یبراای  لهزد. اگر مسأ ی خودش سنگ به سینه می قبیله

 گونه بودند.  کرد. مردم این یّت نداشت و دخالتی هم نمیبرایش اهمّ

طور  اور کنید که ماجرا چه بود. هماندهم تا کامالً ب میرا نشانتان  ای لهقبییک نمونه از این تعصّبات 

برای تعیین تکلیف حکومت بعد از  را که ساعده ی بنی ماجرای سقیفه ، سنگ بنایدانید که می

که رئیس را جی زرَی خَ عُباده خود اهل مدینه گذاشتند. سعدبنانصار یعنی برپا شد،  اهلل رسول

که  ،کنند مبرقیفه آمدند که او را خلیفه و جانشین پیغس به ی خزرج بود، جلو انداختند. بیلهق

دست ابوبکر  اًر هم سریعمَعُ کنند! که انصار دارند خلیفه تعیین میای  ر رسید که چه نشستهمَخبر به عُ

ر با ترفند مَعُیفه رساندند. در این موقعیّت، دوان خودشان را به سق و یکی دو نفر دیگر را گرفت و دوان
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ای استفاده کرد. چگونه؟  بات قبیلهتعصّاز همین عنصر یبی حکومت را از دست انصار گرفت. او عج

 رئیسرار بود خلیفه شود، قکه عباده  بن سعد.  خَزْرَجدیگری  وس واُیکی  بودند؛دو قبیله  ،مردم مدینه

 نیب، ی سقیفه جلسه با زرنگی خاصّی در به چنگ آورد،که حکومت را . عُمَر برای اینبود جخزری  قبیله

: گفترو به انصار کرد و و به این شکل حکومت را از اهل مدینه گرفت.  نداختاختالف ا  جو خزر وسا

پناه  مبرداریم؛ قبول داریم که شما به پیغ اید را قبول ی خدماتی که شما به اسالم کرده ما همه

ی خدماتتان  دید که به ما خانه و زندگی دادید. ما همهشما بو دادید. ما هم که از مکّه مهاجرت کردیم،

، دو چون شما انصار دانم که خلیفه از انصار باشد؛ نمیر به مصلحت شما مَامّا منِ عُ ل داریم؛را قبو

های زیادی از هم  اید و خون ها با همدیگر جنگیده سال قبل از اسالم، لهیشما دو قباید؛ و  قبیله

در حال  در ذهن شما هست. درست است که کشتارهاو شتها و ک ی این جنگ خاطرهقطعاً اید.  ریخته

یا از . حال اگر یکی از اهل مدینه خلیفه شود، است ، امّا این خاطرات پاک نشدهیدمسلمان حاضر

، گیرد را به دست میرسد و خالفت  میبه قدرت  وقتی این فردی خزرج.  یا از قبیله ی اوس است قبیله

اگر اوسی باشد، رد. استفاده خواهد ک ی مقابل خودش ت حکومتی برای انتقام گرفتن از قبیلهاز قدر

این بنابراین بهتر ها را در خواهد آورد.  ها را در خواهد آورد و اگر خزرجی باشد، پدر اوسی پدر خزرجی

از ما مهاجرین  نه از اوس باشد، نه از خزرج؛ یعنی از انصار نباشد؛ از ما اهل مکّه باشد؛ است که خلیفه

ی خزرج  عباده رئیس قبیله بن کنار کشید. چون سعدها را  ، اوسیبا همین ترفند و شیطنتعمر باشد. 

اوس و  نیب ، علیه ما خواهد بود.خلیفه شودعباده  سعدبناگر  .گوید ر راست میمَها گفتند عُ اوسی بود،

ت سقیفه را به اکثریّ مهاجرینبه این ترتیب،  کشید و سمت خودش به و اوس رااختالف انداخت خزرج 

ی بود که حاضر شدند خالفت به حدّ ای به شد. یعنی تعصّبات قبیلهبکر خلیفه دست آوردند و ابا

 ی رقیبشان برسد.  لهچراکه ممکن است به قبی یک از اهل مدینه نرسد؛ هیچ
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خودشان فکر  ی بودند و فقط به منافع قبیله ای گونه اسیر تعصّبات قبیله حال ]با وجود[ مردمی که این

ن کردن حکومت کَ مترصّد حمله و ریشه های خارجی منط بحرانی که دشدر این شرای کردند، می

 پیامبر، است همه بحران و معضل ظهور کرده ی اسالمی هم این داخل جامعه ند وستاسالمی ه

زحمت  آن شکل گرفتنو سه سال برای پا گرفتن  و ند سرنوشت جامعه و حکومتی را که بیستبیای

که کنند؛ تا بر سر این فکر نمی خودشان ای مردمی که جز به منافع قبیله دست بهد نبسپار اند، کشیده

ی تالش  ن هم بیفتند و این حکومت به باد رود؟! ثمرهها به جا چه کسی خلیفه شود، قبیله

ند و گذاشت نفرمودندهیچ  مبرکند که بگوییم پیغ عقل قبول نمی یقیناً بر باد رود؟! مبرپیغ

خودشان فکر  ی ، که فقط به منافع قبیلهر و با این دیدگاه محدود و تنگوّبا این تص خود این مردم

سرنوشت مبرپذیرد که پیغ هیچ انسان عاقلی نمیگیری کنند.  ، بخواهند تصمیمکردند می

 د.نو در معرض خطر بگذار ، ای می را در گرو این اختالفات قبیلهحکومت اسال

امروز اگر من و شما بگوییم که  ، این است:تأمّل است قابل الی اهم هرابطه با نظریّ که در بعدیی  نکته

شده است؛ یعنی  ی کامالً شناخته تعیین کنند، یک پدیدهمردم سرنوشت حکومت و شخص حاکم را 

قانونمند و جاافتاده است.  شده، نهادینه، ی شناخته ی دموکراسی یک پدیده برای دنیای امروز، پدیده

شده است. لذا این  ها کامالً شناخته برای ما، این حرفبات و رأی مردم داریم. ی ما تصویری از انتخا همه

از آن دارند. امّا نسبتاً کاملی  مطرح شود، هیچ مشکل اجرایی ندارد؛ چون مردم تصوّرامروز اگر  حرف

ه کنام دموکراسی و این ای به ند، اصالً در دنیا پدیدهد از دنیا برونخواه می در زمانی که پیامبر

جای دنیا تجربه نشده بود. اصالً هیچ مردم رژیم حکومتی یا شخص حاکم خودشان را تعیین کنند، 

هیچ جای دنیا نبود. تصوّری از چنین چیزی  اصالً کس چیدر ذهن ه ای وجود نداشت و چنین پدیده

مردم ، دمکراسی بود؟ آن روز رومِدر آیا  هم نبود.در سطح جهان ی اسالمی،  نبود؛ نه فقط در جامعه

ای را دور خود  عدّه  ،ی قدرتمند یک گالدیاتور، یک شوالیه نه! شد؟ می فرمانرواکسی  و دادند رأی می
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سالطین و  آیا ،آن روز شد. در ایرانِ و حاکم می آورد جنگید، قدرت را به دست می کرد، می جمع می

 ای را دور خود جمع عدّه ،ک شخص قدرتمندیک سردار، ی شدند؟ نه! انتخاب میبا رأی مردم  پادشاهان

کرد و  گذاری می پایه را ای سلسله گرفت، قدرت را به دست می جنگید، کرد، با رقبای خود می می

شدن شکل حکومت و شخص حاکم از ی انتخابات و تعیین  ، پدیدهآن روز یایدر دنشد.  پادشاه می

اسالمی و  ی جامعه سرنوشت اسالم، مبرپیغ ای نبود. آیا شده ی شناخته پدیدهاصالً ، سوی مردم

گوید خود مردم  مردم هیچ تصوّری از آن ندارند و میسپارد که  ای می حکومت اسالمی را به مسأله

تصمیم  در مورد شکل حکومت و شخص حاکممردم کجای دنیای آن روز خود تصمیم بگیرند؟ 

طبق همان مدل و الگو عمل کنند؟ لذا  دیده باشند و بخواهند مسلمانان همگرفتند که بگوییم  می

 پذیرد.  اصالً عقل چنین چیزی را نمی

عملکرد دهیم، این است:  تأمّل است و با یک بحث عقلی آن را توضیح می دیگری که بسیار قابلی  نکته

یا  ،یا چیزی نفرمودند ، از دو حال خارج نیست:ی جانشینی خودشان لهدر مورد مسأ پیامبراکرم

چیز نگفتند و از دنیا رفتند؛  ی جانشینی خودشان اصالً هیچ ألهیا سکوت کردند و در مورد مس فرمودند.

یا به فکر گفتن هم  باشند، باز از دو حال خارج نیست: که مطلبی گفتند. اگر چیزی نفرمودهیا این

ه این مسأله ب چیزی راجع با مردم عنی اصالً تصمیم نداشتند کهی بودند و اساساً قصد گفتن نداشتند؛ن

یا نه،  ردن با مردم در این زمینه نبودند؛ی جانشینی خودشان و صحبت ک لهمطرح کنند و به فکر مسأ

قصد داشتند مثالً پنج سال دیگر  مبرتند؛ ولی مرگ مهلت نداد؛ یعنی پیغقصد گفتن داش

مرشان تمام شد که این پنج سال طی شود، عبا مردم صحبت کنند؛ ولی قبل از این به این موضوع راجع

امکان فراهم نشد. این  اما عمالً ؛له صحبت کنندبه این مسأ راجع با مردم خواستند و از دنیا رفتند. می

اند؛ یعنی  دم را به انتخاب خلیفه سوق دادهیا مر نیست: اگر چیزی فرموده باشند، باز از دو حال خارج

عنوان  شخص معیّنی را به از جانب خدا بروید خلیفه انتخاب کنید؛ یا اینکه اند خود شما فرموده
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این چهار  از این چهار حالت خارج نیست. حال]مسئله[ ند. ا هجانشین خود به مردم معرّفی کرد

 کند. یک از اینها را تأیید می کنیم تا ببینیم عقل کدام بررسی می احتمال را از نظر عقلی

د و اصالً به فکر گفتن هم نبودند و قصد چیزی نفرمودن مبراکرمی اوّل: اینکه بگوییم پیغ گزینه

مرگ  ها قبل از قرآن کریم مدّت اوّل به چهار دلیل باطل است. دلیل اوّل:  گفتن نداشتند. گزینه

خبر  در صورت مرگ پیامبر ،یاسالم ی در جامعه از احتمال یک خطر بزرگ اهلل رسول

دست  اهلل ی راه رسول از ادامه، مردم آن خطر این بود که بعد از مرگ پیامبر بود.داده 

ل تْ مبراکرم نیست مگر یک پیامبر؛ پیا : ر س ول   و  ما م ح مَّد  ِاالا فرمود: گرد کنند.  بشویند و عقب  ُ ِمْن   ق ْد 

ا  ف ِاْن  میرد. پیامبراکرم هم روزی میآنها هم از دنیا رفتند.  : قبل از او هم پیامبرانی بودند؛ قـ ْبِلِه الرُّس ل  

ای کشته شود،  یا در اثر حادثه کرم به مرگ طبیعی بمیرداگر پیغمبرا : ْعقاِبك ما    ْو ق ِتل  انـْق ل ْبت ْم ع لىٰ ا   مات  

ق ِلْب ع لىٰ ی راه پیغمبر بشویید؟  از ادامه دستو  گرد کنید خواهید عقب ها می سلمانشما مآیا    و  م ْن يـ نـْ

ْیِه فـ ل ْن ي ض رَّ اهلل   ْیئاً ع ِقبـ  ه خدا مبر کشید، او بی راه پیغ گرد کرد و دست از ادامه اگر کسی عقب !بدانید : ش 

ی که شاکر نعمت اما کسان 3 :اِكرين  و  س ی ْجِزي اهلل  الشا ضرری نزده؛ بلکه خودش ضرر کرده است. 

س پشاکران را خواهد داد. زودی پاداش  اهلل باشند و راه او را ادامه دهند، خدا به های رسول راهبری

، امّت دهد که ممکن است بعد از مرگ یا کشته شدن پیامبر خبر می روشنی قرآن دارد به

از احتمال چنین  مبرشد. پس پیغدست بک ی راه پیامبر گرد کند و از ادامه اسالمی عقب

تفاوت  ی اسالمی بی به سرنوشت جامعه نسبت اهلل ، یقیناً رسولد. از طرفیندارخبر خطری 

العیاذباهلل مثل که  ندارند به پیامبراکرم ری راجعکدام چنین تصوّ ، هیچی، نه شیعه. نه سنّندنیست

و حاال است یفش را کرده که از هر راهی به قدرت رسیده و چند صباحی هم عیش و کِباشند حاکمی 
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پیدا بسیاری  تریزد و مردم مشکال خبر هم دارد که بعد از مرگش جامعه به هم می میرد؛ دارد می

هر  یفم را کردم؛ من که حکومتم را کردم؛ککه من  گوید گور بابای مردم! به من چه؟! نند؛ و او میک می

نه در ذهن هیچ یقیناً اهلل از رسول، بیاید! چنین تصویری خواهد سر مردم بیاید بالیی می

و  ها به سرنوشت مسلمان شدّت نسبت به . پیامبرای شیعهدر ذهن هیچ نه و است  یی  سنّی

ل ق ْد جاء ك ْم ر س ول  ِمْن فرماید:  ند. اصالً این سخن خود قرآن است؛ میمند و حسّاس ی اسالمی عالقه جامعه

پیامبری از خود شما برایتان آمد که آنچه  4:ف  ر حیم  و ین  ر ؤ  يص  ع ل ْیك ْم بِاْلم ْؤِمنِ ح رِ   يز  ع ل ْیِه ما ع ِنتُّمْ نـْف ِسك ْم ع زِ ا  

ندن و خدمت کردن به شما در خیر رسا ، تحمّلش برای او بسیار دشوار است؛افکند ل میشما را به مشک

که  ندگونه نیست این مبراست. پس پیغ و نسبت به مؤمنان یکپارچه رأفت و مهربانی حرص دارد

 کنیم: آید. حاال سؤال می سالمی میی ا سر جامعهبر چه بالیی  بعد از مرگشان د کهنتفاوت باش بی

، از طرفی هم قرآن خبر داده هستند مند عالقهها  به سرنوشت اسالم و مسلمان پیامبری که تا این حدّ

ر است که ی اسالمی پیش آید، آیا قابل تصوّ چنین انحرافی در جامعه انکه ممکن است بعد از مرگش

یا ؟ آاند نبوده ،یفتدچنین انحرافی اتّفاق ن اند که بعد از مرگشنکه چیزی بگویبگوییم حتّی به فکر این

را  مانع از چنین انحرافی شود کهقصد گفتن چیزی  حتّیمبرکند که بگوییم پیغ عقل قبول می

 کند.  ؟ هیچ شخص عاقلی قبول نمیندنداشتهم 

ی  عنی همهتمام رهبران عادی بشری، یدر میان  اوّل، این است:ی  دلیل دوم بر باطل بودن گزینه

های  های معمولی با همین عقل ی زمامدارها، همین انسان مهورها، همهج ی رئیس ها، همه پادشاه

نباشد؟  ی جانشینی خودش هیچ زمامداری هست که در دوران حکومتش به فکر مسألهکوچک بشری، 

که قبل از  داریدسراغ جمهوری را  ودش ولیعهد تعیین نکند؟ رئیسکه برای خ پادشاهی داریم در دنیا
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ی بعد نباشد؟  ی دورهجمهور ، به فکر برگزاری انتخابات ریاستشجمهوریَ تمام شدن دوران ریاست

ی  اندازه به رسل هستند،  کلّ و خاتم که عقل  خواهیم بگوییم پیامبراکرم باهلل می یعنی العیاذ

 شانینیجانش ی لهأبه فکر مساینها که رسید؟  هم عقلشان نمی همین رهبرها و زمامدارهای بشری

 در این زمینه با مردم دنبخواهی جانشینیشان نبودند که  اصالً به فکر مسأله ، و پیغمبرهستند

 این هم محال است. ند؟چیزی مطرح کن

های مختلف حدیثیشان نقل  سنّت در کتاب ر جالب است؛ این حدیث را خود اهلبسیا دلیل سوم:

گویند  نقل شده؛ می مبرمتّقی هندی. این حدیث از پیغکنزالعمّال کتاب در از جمله  اند؛ کرده

یعنی من برای امّتم : اح ه مْ ال ع د وًّا ي ْجت مَِّتي ج وًعا يـ ْقتـ ل ه ْم، و  ا   ىٰ ُاف  ع لا  ل ْست   فرمودند: پیغمبراکرم

و تعدادی از غوغا و آشوبی برپا شود  داخل حکومت اسالمیکه  نگران این نیستمبعد از مرگم اصالً 

کند. از این هم نگران نیستم که دشمنان خارجی از بیرون  نگران نمیرا م این ها کشته شوند؛ مسلمان

ُاف  ا  ٰلِكنِّي  و  اهلل؟  کند یا رسول ران میمرزها به کشور اسالمی حمله کنند. پس چه چیزی شما را نگ

اهلل برای  ی نگرانی منِ رسول ولکن همه 5:قـ تـ ل وه مْ ْن ع ص ْوه ْم اِ  اع وه ْم فـ تـ ن وه ْم، و  طا  ْن اِ  ،ِئمًَّة م ِضلِّین  ا  مَِّتي ا   ىٰ ع ل

چنین که ]نگرانم[  .رهبران و زمامداران گمراه و فاسد است کار آمدنِ از سر ،امّت اسالمی بعد از مرگم

ین زمامداران اطاعت و پیروی کنند، ی اسالمی به حکومت برسند که اگر مردم از ا در جامعهزمامدارانی 

و اگر مردم از آنها اطاعت نکنند،  ی اسالمی برپا شود ای در جامعه هکار مردم به گمراهی بکشد و فتن

کار  از سر ،تمام نگرانی من برای بعد از مرگم ندعام کنند. فرمود م تیغ بگذرانند و قتلآنها مردم را از دَ

 انشکنیم: پیغمبری که تمام نگرانی یسنّت سؤال م و گمراه است. حال، ما از اهلآمدن زمامداران فاسد 
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که ر کرد شود تصوّ کار آمدن زمامداران فاسد و گمراه است، می از سر ،ی حکومت اسالمی برای آینده

 ؟د که مانع از روی کار آمدن چنین زمامدارانی شودنکه به مردم چیزی بگویاند  نبودهبه فکر این  اصالً

  محال است!

بارها  ،در مدینهی حکومتشان  ده سالهدر دوران  پیامبراکرمی اوّل:  دلیل چهارم بر بطالن گزینه

 ،برای شرکت در یک جنگ ؛دنمدینه را ترک کن چند ماه ایچند هفته  یبرا شد پیش آمد که الزم می

اند که حتّی  ت نقل کردهسنّ رفتن به سفرهای تبلیغی. خود اهل یا برای رفتن به سفر حج، یا برای

دینه حضور نداشته دینه را ترک کنند و در مبخواهند برای مدّتی م مبربار هم نشد که پیغ یک

در رأس  ،ی نهایی گیرنده عنوان جانشین خودشان و تصمیم باشند، مگر اینکه شخص معیّنی را به

مدینه را بدون تعیین کردن جانشین،  یمدّت یبرا که نشدهم بار  کردند. یک ینه تعیین میی مد جامعه

آخر را بگیرد  ه در جامعه باید کسی باشد که تصمیمخرند که باالدان می مبرترک کنند؛ چون پیغ

 کنیم: سنّت سؤال می شود. حال، ما از اهل مدیریّت نمی جامعه بدون رهبری و و حرف آخر را بزند؛

ی  لهند، به فکر مسأد مدینه را ترک کننخواه برای چند هفته یا چند ماه میوقتی که  یپیامبر

 خواهند یمبگوییم وقتی که که  تصوّر است ند، آیا قابلکن و جانشین تعیین می هستند جانشینی خود

ند که به ی جانشینی خود نیست لهمسأد، اصالً به فکر نند و از دنیا برونمدینه را ترک ک برای همیشه

 مبریعنی اینکه بگوییم پیغ اوّل،ی  گزینه مردم در این زمینه چیزی بگویند؟ محال است! لذا

 لیچهار دل نیبه ا ،مردم نبودند هی جانشینی خودشان ب لهبه فکر گفتن چیزی در مورد مسأساً اسا

 باطل است.

گذاشته بودند  منتها تصمیم داشتند با مردم صحبت کنند؛ مبردوم: اینکه بگوییم پیغی  گزینه

از  مبریغصحبت کنند؛ امّا قبل از اینکه آن زمان برسد، پ به این موضوع راجعمثالً چند سال بعد 

به دو دلیل باطل  ی دو هم له حرف بزنند. گزینهبه این مسأ د؛ لذا فرصت نکردند با مردم راجعدنیا رفتن
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در اوج سالمتی بودند و در اثر یک مرگ و  در سنّ جوانی مبراکرماست. دلیل اوّل: اگر پیغ

مرتبه  ند، یکرفت راه می ندسرحال داشتو  سالم، جوان مبررفتند؛ مثالً پیغ میناگهانی از دنیا 

و کشته  ندخورد میضربتی  ،یا در جنگی ند؛رفت میو از دنیا  ندافتاد مید و دنکر میی مغزی  سکته

چنین شده  کرد؛ اگر این را در حالی که جوان و سالم بودند، ترور می کسی پیامبر ند؛ یاشد می

ی از دنیا رفته بودند، این احتمال در اوج سالمت و جوانی، در اثر مرگ ناگهان بود؛ اگر پیغمبر

اند: حاال دیر  هگفت میبا خودشان  اند؛ هسالم و جوان بود مبرگفتیم پیغ قابل توجّه بود؛ می

؛ ده سال دیگر پنج سال دیگر، هفت سال دیگر،گذاریم  می ها بین مردم خواهیم بود؛ شود؛ ما سال نمی

دفعه یک مرگ ناگهانی آمد و  امّا یک کنیم؛ هم با مردم صحبت میمان ی جانشینی به مسأله راجع

در اوج جوانی از دنیا نرفتند؛ در  مبردانیم که پیغ ی ما می همه از دنیا رفتند. لیکن پیغمبر

اتّفاقاً بعد از یک بیماری  ند؛که از دنیا رفت نددر اوج سالمتی نبود ند؛سه سالگی از دنیا رفت و شصت

ند پیر دید ، دیگر میندقصد گفتن داشت مبرند. لذا اگر پیغ، از دنیا رفتطوالنی و بستری شدن

. این ندکرد دیگر به آینده محوّل نمی اند؛ را هم متحمّل شده یی چنین بیماری طوالنیهستند و یک 

با مردم صحبت  موضوع نیبه ا راجع ایم و وقت بسیار است و در آینده تصوّر که ما حاال حاالها زنده

یک بیماری طوالنی از  در سنّ پیری و بعد از مبربینیم پیغ شرایطی که میبا این خواهیم کرد، 

  ت. این دلیل اوّل.قبول نیس قابلدنیا رفتند، 

اند.  ها هم نقل کرده خود سنّی ، این است: جالب است!ی دو باطل است که گزینهبر ایندلیل دوم 

، سال آخر عمر دادند که امسال بارها به مردم خبرعمر شریفشان  آخرِ در یک سالِ پیغمبراکرم

مسأله علی ملحق خواهم شد؛ بارها این زودی به رفیق ا به ودی از بین شما خواهم رفت؛ز من است؛ به
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آورند،  جا می در سال آخر عمرشان به مبرشما نگاه کنید! حجّی که پیغاصالً  6را به مردم گفتند.

ند، و کن با حج وداع می دارند م پیامبریعنی خوب معلوم است که ه ؛الوداعحجّةاسمش چیست؟ 

تواند از  میوداع کند، آن حضرت را ببیند و با  بار پیامبر خواهد برای آخرین هم هرکس می

جالب است؛ در وداع کند. ایشان  را ببیند و باحضرت به این حج بیاید و  شهرها و مناطق دوردست

پیغمبرالوداعحجّةهمین  سخنرانی، اینسخنرانیبرایمردم در و تأکیدهاییکردند بارها ها

 ، در الوداعحجّةکه در همین  شان در غدیر خمدر همان سخنرانیکردندکهمرگمننزدیکاست.

زودی از  ، تأکید کردند که من بهایراد کردند، یعنی هفتاد روز قبل از مرگشان الحجّه هجدهم ماه ذی

جبرئیل هر سال،  فرمودند در همین سال آخر مرگ من بسیار نزدیک است.  بین شما خواهم رفت؛

ی این است  و این نشانه ؛امسال دو بار این کار را کردخواند؛  ابتدا تا انتها برای من میبار قرآن را از  یک

ند که مرگشان نزدیک است دانست روشنی می به مبرپس پیغ 7ت.سال آخر عمر من اس ،که امسال

حاال حاالها زنده  ندکرد خیال می مبرر اینکه پیغتصوّ له را به مردم هم خبر دادند. پسسأو این م

الیی نیست. قَعُاصالً زنیم،  با مردم حرف می موضوع نیبه ا راجع پنج سال دیگر ،شود دیر نمی هستیم،

دی از زو زودی از بین شما خواهم رفت؛ به ی مردم گفته بودند که من به روشنی به همه به مبرپیغ

                                            

ْوِلِه ت عال ٰى: ا  ع ِن اْبِن ع بااٍس،  ... .1 ْ ل ه ْم ع ْن قـ  اْلق ص وِر،  اْلم داِئِن و  [، قال وا: فـ ْتح  1]النصر: « الف ْتح   ذا جاء  ن ْصر  اهلِل و  اِ »نَّ ع م ر  ر ِضي  اهلل  ع ْنه ، س 

 : : ما تـ ق ول  ي ا اْبن  ع بااٍس؟ قال   النجاة، دارطوق بيروت، صحيح، بخاری،: س لَّم  ن ِعی ْت ل ه  نـ ْفس ه   ع ل ْیِه و  اهلل   ص لَّى ِلم ح مَّدٍ  ض ِرب   م ث ل   ا وْ  ا ج ل ،قال 

 .171 ص ،1 ج

 ْیهِ ل  ع   ى اهلل  لَّ ص   اهللِ  ول  س  ر   قال  ف   ؛اس  با كٰى اْلع  ب   وا و  ر  ْبش  اْست   ،هِ ْصحابِ ا  لٰى ع   م  لَّ س   و   هِ آلِ  و   ْیهِ ل  ع   ى اهلل  لَّ ص   اهللِ  ول  س  ر  ر[ النَّصْ ]س ر ة  ها أ  ر  ا قـ  ما ل   ه  نَّ ا   ى  وِ ر   و  
ُ  ل  ز  ا نـ  ما ها ل  نَّ ا   ى  وِ ر   و   ... ول  ق  ما تـ  ك  ها ل  نَّ اِ : . قال  ك  ْفس  نـ   ْیك  ل  اِ ْت ی  عِ ن   :؟ قال  مُّ يا ع   یك  ْبكِ : ما يـ  م  لَّ س   و    م  لَّ س   و   ْیهِ ل  ع   ى اهلل  لَّ ص   اهللِ  ول  س  ر   ب  ط  ْت 
تار  ، ف  هِ قائِ لِ  ْین  بـ   ْنیا و  الدُّ  ْین  بـ   اهلل   ه  ر  یـَّ ُ   ْبداً ع   نَّ اِ : قال  ف   ُْ  .313 ص ،4 ج العربي، دارالکتب بيروت، کشّاف، زمخشری، :اهللِ  قاء  لِ  ا
ا السَّالم  ا س رَّ ِال يَّ النَِّبيُّ ص لَّى اهلل  ع ل ْیِه و  س لَّم : ا نَّ قال    .7 ه  ن ٍة و  ِانَّه  عار ض ِني م ْسر وق  ع ْن عاِئش ة  ع ْن فاِطم ة  ع ل یـْ ِجْبرِيل  كان  ي عاِرض ِني بِاْلق ْرآِن ك لَّ س 

ِلي:  ج مؤسّسةالرّسالة، بيروت: نسائي، سنن ؛1111 ص ،4 ج ،اليمامة -کثير دارابن :بيروت بخاری، يحصح اْلعام  م رَّتـ ْیِن و  ال ا راه  ِاالا ح ض ر  ا ج 

 .51 ص ،1 ج ،دارطيبةللنشروالتوزیع کثير، تفسيرابن و 311 ص ،1ج مکتبةالمعارف، بيروت: البدایةوالنّهایة، کثير، ابن ؛818 ص ،7
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کردند و  قصد گفتن داشتند، یقیناً دیگر به آینده محوّل نمی مبردنیا خواهم رفت. پس اگر پیغ

 احتمال دوم هم باطل است.  ،فرمودند. به این دو دلیل می

، کلّاً چیزی نفرمودند مبر، یعنی اینکه بگوییم پیغآن ی اگر این دو احتمال باطل شود، ریشه

چیزی فرمودند، ببینیم  حال، اگر پیغمبرچیزی فرمودند.  مبرباطل است. پس یقیناً پیغ

 چه فرمودند.

فرمودند مردم خودشان خلیفه انتخاب کنند. این احتمال هم  مبراحتمال سوم: اینکه بگوییم پیغ

که مثالً وقتی  چنین مطلبی فرموده باشند مبراکرمل: اگر پیغل اوّبه چهار دلیل باطل است. دلی

که برای را  و کسی، افراد باسابقه جمع شوند دو عق لّحسفیدهایتان، اهل  ریشمن از دنیا رفتم، 

اگر  عت کنند و او زمامدار مسلمین شود؛حکومت صالح است تعیین کنند، مردم هم با او بی

ی ما  چون با عقیده این حرف پیامبرفرضاً ند، اشچنین مطلبی فرموده ب پیغمبراکرم

که  ها ی سنّی ولی این حرف با عقیده ایم؛ هایمان ننوشته آن را در کتابآمد، ما  شیعیان جور درنمی

هایشان نقل کرده  در کتاب مبرکه باید چنین حدیثی را از زبان پیغ ها الاقل سنّی کند؛ تطبیق می

سنّت  های اهل که حتّی یک حدیث ضعیف هم مبنی بر این مطلب در کتاب الب اینجاستباشند. ج

 ،اند، این است که نه سنّی چنین چیزی را نفرموده مبردارد. بهترین دلیل برای اینکه پیغوجود ن

 . است نقل نکرده مبرکس چنین چیزی را از پیغ ، هیچنه شیعه

انتخابات مقدّماتی دارد که  خلیفه را مردم انتخاب کنند،این بود که  اگر نظر پیغمبر دلیل دوم:

لین وگرنه انتخابات قابل برگزاری نیست. اوّ مات باید آماده شده باشد؛آن مقدّ ،قبل از برگزاری انتخابات

امروز، باید  اصطالح به یعنی ین ضوابط و مقرّرات انتخابات است؛تعیی انتخابات است،  هچیزی که مقدّم

معلوم شود چه  مشخّص شود؛ های اجرایی انتخابات دستورالعملو ی انتخابات  نامه بات، آیینقانون انتخا

تواند رأی دهد. پس اوّلین  چه کسی با چه شرایطی میو  تواند کاندیدا شود، چه شرایطی می کسی با
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خابات است. مقرّرات انتبرگزاری نیست، تعیین ضوابط و قواعد و  کاری که تا انجام نشود، انتخابات قابل

د مردم آموزش ببینند و یعنی بای باید به اطّالع مردم برسد؛ حاال این ضوابط و قواعد تصویب شد؛ دوم؛

خواهد کاندیدا شود،  اگر کسی می تا ؛شده چیست آگاه شوند؛ خبردار شوند که این مقرّراتِ تصویب

 کسی نام کند؛ ندیدا برود و ثبتنوان کاع با چه مدارکی و کجا به بیند صالحیّتش را دارد، چه روزی،ب

، با چه مدارکی باید برود رأی دهد. یریگ یرأی دهد، ببیند آیا شرایطش را دارد؟ روز خواهد رأ می که

 مردم آگاهی و آموزش داده شود. به  د و ضوابطاین قواع باید این است که ،مین کارپس دو

رود، یعنی رأس هرم جامعه، یعنی رهبر جامعه از دنیا  از دنیا می روزی که پیامبر سومین کار؛

 ی بسیار متالطمی است. حاال ای که رهبر در رأسش نیست، جامعه رفته و جامعه رهبر ندارد. جامعه

ای  به آن تجربه ود که تا به حال راجعرو ش هب رو نام انتخابات به ای پدیده ، بای متالطم اگر این جامعه

خوبی برگزار کند. لذا اگر  تواند این انتخابات را به ، یقیناً در آن شرایط بحرانی نمیتنداشته اس

ر را تعیین کنند، با انتخابات زمامدامردم بعد از رحلتشان،  واقعاً نظرشان این بود که پیغمبر

د، نشده و ناشناخته مواجه نشون ی تجربه آن روز با یک پدیده برای اینکه مردمِراهش این بود: 

، چند انتخابات تر جامعه ی پایینمدیریّتدر زمان حیات و حکومت خودشان، در سطوح  پیامبر

 خاب کنند؛گفتند مردم شهرها رأی دهند و شهردارهایشان را خودشان انت مثالً می کردند؛ برگزار می

هند و زان این لشکر رأی دسربا و والیانشان را خودشان انتخاب کنند؛ ها رأی دهند مردم والیت

چند انتخابات به این شکل برگزار ، خودشان اتیدر زمان حشان را خودشان انتخاب کنند. فرمانده

از دنیا  و در نتیجه روزی که پیامبر ؛کنندای به نام انتخابات را تجربه  دهتا مردم پدی ،کردند می

ی  با پدیده بار اوّل یبرا ی است، مردمو جامعه رهبر ندارد و شرایطش بسیار متالطم و بحران روند می

ند؛ یعنی را انجام ندادای که گفتیم  یک از این سه نکته هیچ نشوند. پیامبر مواجه ای نشده تجربه

ابطی را ، نه چنین ضوندقواعد و ضوابط و مقرّراتی برای این انتخابات تعیین کرد نه اهلل اوالً رسول
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 ان،جامعه در زمان حکومت خودش مدیریّتیوح کدام از سط به مردم آموزش و آگاهی دادند، نه در هیچ

د که یاد نده د مردم را تمرین میندار مبرند که بگوییم پیغترین انتخاباتی برگزار کرد کوچک

د خوب انتخابات ، بتوانننداز دنیا رفت پیغمبرروزی که  تا ؛بگیرند چگونه باید انتخابات برگزار کرد

ه کار را نکردند و این بهترین دلیل است برای اینکه یک از این س هیچ برگزار کنند. پیغمبر

االّ اینها  اصالً در نظر نداشتند خلیفه و زمامدار بعد از ایشان، با انتخابات تعیین شود؛ و مبرپیغ

 تی برگزار شود. تا بشود انتخابا ندکرد و باید اینها را فراهم می ؛مقدّماتِ ضروریِ انتخابات بود

آیا  8جمهور است. نژاد رئیس اری این انتخابات است. مثال بزنم؛ اآلن آقای احمدیزمان برگز دلیل سوم،

جمهور  یشان تمام شد، و دیگر ایشان رئیسجمهوری ا وّر کنیم روزی که چهار سال ریاستشود تص می

روزی د؟ اگر بخواهند نبعد بیفتی  دورهجمهوری  ه به فکر برگزاری انتخابات ریاست، آن روز تازندنیست

بخواهند بکنند، اگر  تمام شده، این کار رای ایشان  دورهو چهار سال  ندجمهور نیست که دیگر رئیس

به  یمدارک نیبا داشتن چنحق دارند  ده روز تاجمهوری  بدهند و بگویند کاندیداهای ریاستاطّالعیه 

های  تأروز باید هیده این بعد از کشد.  این کار ده روز طول می نام کنند؛ زارت کشور مراجعه و ثبتو

کاندیداها د نرسیدگی کنند؛ ببین ،اند نام کرده ت کاندیداهایی که ثبتبه صالحیّ ،اجرایی انتخابات

های قید شده در قانون  تی جرم و جنایت ندارند، صالحیّ تبعیّت جمهوری اسالمی را دارند، سابقه

ه نامه یّی قضائ هبه قوّباید  کشد؛ ول میده پانزده روز ط اقلحدّ. این هم خودش را دارند یا نهانتخابات 

آوری کنند، ببینند اینها  العات الزم را جمعاطّ نهایبه ا راجعبنویسند، به وزارت اطّالعات نامه بنویسند، 

شوند، حق دارند  . تازه کسانی که رد میجاسوسی و خیانت دارند یا نهی جرم و جنایت و  خره سابقهباال

 دتوان ند. شورای نگهبان میا هخود رد کردنگهبان شکایت کنند که ما را بیی ت نظارت شوراأبه هی

                                            

 هـ ش. ایراد شده است. 1835. این گفتار در سال 3
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وقت تازه  به لیست کاندیداها برگرداند. آناند، دوباره  خود رد کردهرسیدگی کند و اگر واقعاً کسی را بی

د برونوقت بدهند که  نهایبه ا ای هستند. بعد باید دو سه هفته اشود چه کسانی کاندید معیّن می

منتشر کنند  ای ای، مناظره ، مصاحبهیی تراکتی، پوستری، سخنرانی شان را به مردم معرّفی کنند؛خود

باید بگویند مردم روز  آن فردایو روز تبلیغات ممنوع است آنها را بشناسند. بعد از آن هم یک مردم تا 

شود.  شروع می ها ریخته شد، شمارش آراء ها که در صندوق رأی بریزند. رأی ها در صندوقبیایند 

بعد که آراء شمارش شد، تازه باید وزارت کشور  .کشد شمارش آراء هم خودش چند روز طول می

ی اجرایی ها تأتواند بیاید به هی میشده، خبر دارد جایی در انتخابات تقلّب  سکاطّالعیّه بدهد که هر

ها  ت به این شکایتهای اجرایی انتخابا تأکشد که هی هم طول می یمدّتانتخابات شکایت کند. 

خر کار معلوم شود که آو کند، بنهایی  ت نظارت شورای نگهبان هم باید رسیدگیِأهی ؛رسیدگی کنند

این کند. جمهور صادر  عنوان رئیس ی او را به عتبارنامها ،جمهور است و شورای نگهبان چه کسی رئیس

جمهور  یکی دو ماه بدون رئیس شود مملکت کشد. آیا می دو ماه طول می ییک)فرایند انتخابات( کار 

حساب است که باید شود. روی این  و رهبری داشته باشد؟ نمی یریّتمد تواند خأل آیا جامعه می باشد؟

 فعلی آغاز شود؛جمهوری  ی ریاست یکی دو ماه مانده به پایان دورهدور بعد،  جمهوریِ انتخابات ریاست

ی  شود، هنوز یکی دو هفته از دوره جمهور بعد معیّن می شود و رئیس این فرایند که طی میتا تمام 

 ای که چهار سالِ تا درست در همان ثانیه و لحظهجمهور قبلی باقی مانده باشد؛  جمهوری رئیس ریاست

 یهورجم ذارد روی میز و از پشت میز ریاستگ شود و او دیگر قلم را می جمهور قبلی تمام می رئیس

شود، نفر بعدی معلوم باشد و در همان لحظه بیاید بنشیند و قلم را بردارد و شروع کند به  بلند می

تحمّل کند. پس این انتخابات  و رهبری را یریّتخأل مد تواند نمی ی مملکت. کشور گیری و اداره تصمیم

 است.  ماندهی او  هاز دورهنوز مدّتی زمانی که  جمهور قبلی برگزار شود؛ زمان رئیسباید در 
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نظرشان این بود که زمامدار بعد از خودشان با انتخابات مردمی  اهلل کنم: اگر رسول حاال سؤال می

. اهلل شد؟ در زمان حیات خود رسول برگزار می باید چه زمانی تعیین شود، این انتخابات

هنوز و  شد میی بعدی مشخّص  کردند؛ خلیفه گزار میباید این انتخابات را بر مبرپیغ

 ، آن فردِروند از دنیا می تا درست همان لحظه که پیامبر ماندند؛ میمدّتی زنده  پیغمبر

. نه شیعه، ندکاری نکردچنین  اهلل دانیم که رسول ه دست بگیرد. امّا میبعدی بتواند زمام امور را ب

زمامدار بعد از  باتِانتخا ان،در زمان حیات خودش مبراند که پیغ کدام نگفته ، هیچنه سنّی

مردم سقیفه را بعد از مرگ  گویند ها هم می . سنّیندرا برگزار و کسی را تعیین کرد انخودش

  تشکیل دادند. مبرپیغ

اساساً تعیین خلیفه و زمامدار مسلمین از راه انتخابات، ی سه، این است:  دلیل چهارم بر بطالن گزینه

 موردعمل یمدیریّتبا الگوهای کند، نه  تطبیق می نه با مبانی تئوریک مکتب پیامبر

 نه با این امر، یعنی ی اسالمی؛ ایشان بر جامعهدر طول ده سال خالفت و حکومت  اهلل رسول

 یک سازگار نیست. ند، با هیچدر این ده سال عمل کرد مبرمبانی تئوریک، نه با روشی که پیغ

سازد؟ به این بحث اگر یادتان باشد، در  نمی برچرا؟ اوّالً، چرا با مبانی تئوریک مکتب پیغم

و دستور دادن و وضع  ی حکومت، حکم کردن الزمهی اوّل مبحث امامت اشاره کردیم. گفتیم  جلسه

های فردی اشخاص  ردن آزادیمنجر به محدود کرات و صدور دستور، و وضع مقرّ مقررّات است؛

ی  ه. گفتیم چه کسی حق دارد در حوزاست ی حقوق اشخاص ف در حوزهیعنی نوعی تصرّ شود؛ می

دارید.  در دفترهایتان یادداشت برمیدارید ن حقوق دیگران تصرّف کند؟ مثال زدیم؛ گفتیم شما اآل

لک چون مِ ز است؛ چون دفتر متعلّق به شماست.مشروعیّت دارد و مجا ،دفترهااین نوشتن شما در 

لذا من حق ندارم در دفتر شما  نیست؛« طیّب»نِ لک مشما در آن حقّ تصرّف دارید. امّا مِ ،شماست

ی  چه کسی حق دارد در حوزهپس مالکیّت است.  ،کند چیزی بنویسم. پس آنچه حقّ تصرّف ایجاد می
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ست؟ کسی که خالق ها تصرّف کند؟ کسی که مالک آنها باشد. چه کسی مالک انسان ها انسانحقوق 

 ست؛ها هاست، ولیّ انسان هاست. چون مالک انسان نهاست، مالک انسا خالق انسان چون آنهاست. خدا

تواند بگوید نماز بخوان؛ روزه بگیر؛ زنا نکن؛ شراب نخور؛ امر و  کند؛ می تواند به آنها امر و نهی یعنی می

 وضع کند. مقرّرات برای آنها  نهی کند؛

مثل مقرّرات اقتصادی، نظامی، سیاسی،  ، مقرّرات اجتماعی است؛بعد گفتیم که بخشی از مقرّرات الهی

. در رأس آن است ی اسالمی مستلزم یک حکومت در جامعه ،قضایی و امثال اینها. اجرای این مقرّرات

، باید در رأس حکومت استزمامدار حکومت اسالمی  انسانی قرار بگیرد. آن انسان که باید ،حکومت

نامه  ها و مقرّرات و آیین ه وضع کند. این دستور دادننام دستور صادر کند و مقرّرات و آیین ،حکم کند

ی حقوق و آزادی دیگران  تصرّف در حوزه کند؛ های فردی اشخاص را محدود می آزادی ،ها وضع کردن

 تا ؛است. این بشری که در رأس حکومت اسالمی است که دیگر خالق مردم نیست که مالک مردم باشد

ران دخالت کند. گفتیم چه زمانی حکم کردن و دستور دادن و ی حقوق دیگ حق داشته باشد در حوزه

تم منِ طیّب مالک گف کند؟ برایتان مثال زدم؛ ت پیدا میمشروعیّ ،قانون وضع کردن از طرف این حاکم

دفترید، به  نآکه شما که مالک شما مشروعیّت ندارد؛ مگر اینتصرّف من در دفتر  دفتر شما نیستم؛ لذا

ر دفتر وقت تصرّف من د م که در دفتر من یادداشت کنی. آنده اجازه می شما من بگویید طیّب! به

به من اجازه داده که در آن تصرّف  ،دفتر که شما هستید آن چون مالک کند؛ شما مشروعیّت پیدا می

گفتیم بشری که در رأس حکومت اسالمی است، خالق مردم نیست که مالک مردم باشد که حقّ  کنم.

 ،است ، و در نتیجه مالک مردمخدایی که خالق مردم های مردم را محدود کند. امّا دی داشته باشد آزا

تواند به این بشری که در رأس  میآن خدا  تواند به آنها امر و نهی کند، می ولیّ مردم است و تاًو نتیج

ی حقوق  دهم که در حوزه به تو اجازه می ،بگوید من که مالک این مردمم ،حکومت اسالمی قرار گرفته
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 برایشان دستور های این مردم تصرّف کنی؛ به آنها امر و نهی کنی؛ برایشان مقرّرات وضع کنی؛ و آزادی

 شود.  شود؛ یعنی دستور دادنش مشروع می صادر کنی. وقتی خدا به او اذن داد، تصرّف او مشروع می

است؟ چون مالک مردم  ولیّچرا  خدا 9.آم ن واين  الَّذِ    و ِليُّ اهلل  ی اول خود خداست:  ولیّ، در وهلهپس 

ل خداست. والیت از خدا به اوّل ما ،است. چرا مالک مردم است؟ چون خالق مردم است. پس والیت

ند؛ حاال حکومت اجازه داد که به مردم دستور ده اهلل تفویض شد. خدا به رسول اهلل رسول

د در حکومت نخواه می اهلل رسولکند. حاال  مشروعیّت پیدا میهم  اهلل کردن رسول

ردم آن استان دستور بدهند. باز این استاندارها هم باید به م ند؛استاندار تعیین کن انخودش

ی آن استان به این  د بخشی را در حوزهنتوان می است، دادهاز این حقّی که خدا به ایشان  مبرپیغ

 دهی. در واقع حقّبدهم که به مردم دستور  یمن هم به تو اجازه م و بفرمایند ند؛استاندار تفویض کن

دهد؛ رسول به  ، مال خداست؛ خدا به رسول میی اوّل در وهله آید؛ حکومت از باال به پایین می

 مبردهند؛ یعنی حکومت از دیدگاه مکتب پیغ ستاندارها به فرماندارها میا دهد؛ استاندارهایش می

چگونه  باال. مردم خودشان والیت ندارند؛ نه از پایین به د؛آی ، از باال به پایین میو از منظر توحیدی

توانم به کسی بدهم؟ مردمی  توانند والیت را به کسی بدهند؟ من که خودم چیزی را ندارم، آیا می می

 کردیم؟ توانند جمع شوند و بگویند ما فالن شخص را ولیّ که خودشان والیت ندارند، آیا می

 بخهه                         یاز هسههت افتهه یذات نا
                    

 بخه    کی تواند ک  شود هسهتی  
 

ندارم خودم را توانم به کسی بدهم و او را دارای آن چیز کنم؟ من حق  ندارم، مگر می را من که چیزی

و دهم این حق را بعنوان حاکم و زمامدار  انم با رأی خودم به کسی بهتو وقت آیا من می اعدام کنم؛ آن

                                            

 .357 ی آیه بقره، ی سوره. 1
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یتی که خود مردم ندارند، چگونه دقّت کردید؟ وال !را اعدام کنی؟دهم که م بگویم به تو اجازه می

کنند؟ والیت را خدا دارد؛ خدا ن را به کسی بدهند و او را دارای والیت آتوانند با رأی خودشان  می

 تواند به فرماندارش بدهد. دارش میاستان تواند به استاندارش بدهد؛ رسول می تواند به رسول بدهد؛ می

که خلیفه را مردم آید، نه از پایین به باال. این یپس بر مبنای مکتب توحید، والیت از باال به پایین م

و دیدگاه  مبر؛ و این با مبنای تئوریک مکتب پیغیعنی والیت از پایین به باال بیاید ،انتخاب کنند

 یست. توحیدی سازگار ن

در طول ده  اهلل با روش مورد عمل رسول مدار مسلمین از راه انتخاباتتعیین خلیفه و زمادوم: 

ست. در طول این ده سال حکومت، ی اسالمی هم سازگار نی در جامعه شانسال حکومت

بار  ند. یکول را به افراد زیرمجموعه واگذار نکردؤتعیین یک مدیر و مسبار هم  یک مبراکرمپیغ

ت را مردم این والیت انتخاب والی این والی مردم ده انتخاب کنند؛ی این ده را که کدخدا نفرمودند

. همواره ندیک بار چنین کاری نکرد کر را سربازهای این لشکر انتخاب کنند؛فرمانده این لش کنند؛

 در این ده سال هم خوب مبردند. مدل و الگوی مورد عمل پیغکر از باال تعیین می انخودش

ول از پایین تعیین شود. ؤاین نیست که مساصالً  اهلل لدهد که دیدگاه رسو نشان می

تا  مبر، پیغها د. حتی در یکی از جنگردنک ولین را تعیین میؤاز باال مس انخودش مبرغپی

او در جریان  اگر ، فالنی باشد.این جنگ فرمودند: فرماندهد. دنسه جانشین برای فرمانده تعیین کر

او هم در جریان جنگ کشته شد، جانشینش فالنی باشد.  اگر نشینش فالنی.جا ،کشته شد جنگ

که از باال تعیین شده  یولؤمس وقت یک مجموعه بدون ی اینها تمهیداتی است برای اینکه هیچ ههم

 مییکه بگونیبا ا هم در طول این ده سال اهلل د. پس مدل و الگوی مورد عمل رسولنمان ،باشد

 سازگاری ندارد.  ،سوق دادند فهیمردم را به انتخاب خل مبرغیپ
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 ؛مشروعیّت حکومت است. البته این بحثِ م، اشتباه نشود!با بحث مقبولیّت مردمی حاک ،البته این بحث

شود با  مردمی را با انتخابات هم محک زد؛ می شود مقبولیّت میبله؛ حاکم باید مقبول مردم باشد. 

 ،کنیم بحث میاز آن ن ا آنچه ما اآلمّاهای مختلف محک زد. آن مقبولیّت مردمی است؛  روش

 نه از پایین به باال.  آید؛ هی حاکم از باال به پایین میت المشروعیّ .مشروعیّت الهی حاکم است

ماند این است که  ای که می ی سه هم باطل است. تنها گزینه گزینه ،به این چهار دلیل

رّفی کرده ین خودشان به مردم مععنوان جانش شخص معیّنی را از جانب خدا، به پیامبراکرم

 ای است که شیعه دارد. باشند. این همان عقیده

ی شُور و بیعت است  ، نظریهی حکومت بگویم ت در زمینهسنّ ی اهل هی دیگری که در باب نظریّ نکته

ی شور و  لهأگویند قرآن کریم بر مس سنّت می اند. اهل مطرح کرده در باب حکومت تسنّ که اهل

  شاِوْره مْ و  فرماید:  زمینه داریم. یک آیه میدو آیه در این  صراحتاً در قرآن ید زیادی دارد؛مشورت تأک

ْمر ه ْم و  ا  فرماید:  ی دیگر می شورت کن. آیهگوید در کارها با مردم م می به پیغمبر 11:ْمرِ ِفي ااْل  

نـ ه مْ   ش ورىٰ  ی  لهشود. پس قرآن بر مسأ میها بین خودشان براساس مشورت انجام  امور مسلمان 11: بـ یـْ

را مکرّر  به افکار و آراء عمومی مراجعه هم اهلل ت رسول. در سنّه استمشورت تأکید کرد

از مردم  ،در مورد تاکتیک دفاع از شهر مدینه مبر، پیغیا خندق مثالً در جنگ احزاب بینیم. می

 مطرحها  های ایرانی از تاکتیک جنگ با الهامکه سلمان فارسی به پیشنهاد و نهایتاً  ندنظرخواهی کرد

دشمن نتواند عبور کند و وارد شهر  تادور مدینه خندق بکنیم و هیزم بریزیم و آتش بزنیم که کرد 

 یوقت در جنگ احد، ،تر ی مراجعه به افکار عمومی بود. یا از این مهم مدینه شود، عمل شد. این نمونه
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مع کردند و فرمودند مردم را جحضرت  ،رسید مبراکرمبه پیغ نهیسمت مد خبر حرکت دشمن به

هم این است که  اهلل ی دفاع شویم. نظر منِ رسول آمادهباید  آید؛ سمت مدینه می دشمن دارد به

را  اهلل نظر رسول با دشمن بجنگیم. امّا اکثریّت مردم ،دشمن که وارد شهر شد در شهر بمانیم؛

اهلل! ما  شان اصرار هم کردند. مردم گفتند نه یا رسولبر نظر مبررغم اینکه پیغ نپذیرفتند؛ علی

ما به نخیر!  م دشمن وارد شهرهایمان شود و بعد با او بجنگیم!صبر کنیکه  کند غیرتمان قبول نمی

جنگیم.  که دشمن به مدینه برسد، در بیرون مدینه با دشمن میرویم و قبل از این تقبال دشمن میاس

تابع رأی اکثریّت  مبریّت بر نظرشان پافشاری کردند، پیغاکثر ،مبررغم اصرار پیغ چون علی

ی مراجعه به  دهنده ی احد جنگ اتّفاق افتاد. اینها نشان در منطقهو و رفتند بیرون از مدینه  ندشد

 از رأی اکثریّت است. تبعیّت ی افکار عمومی و حتّ

نـ ه مْ   ْمر ه ْم ش ورىٰ و  ا  ی  گوییم:[ آیه ]در نقد این نظریّه می ها و  از جمع مسلمان ظاهراً دارد خصوصیّتی بـ یـْ

نظر  و شاید به ؛شود صورت مشورت انجام می ، بهدهد که امورشان در بین خودشان را نشان می مؤمنین

در این  گیرد. منتهاسنّت مورد استناد قرار  ی شور و بیعت اهل اند برای نظریهتو رسد که این آیه می می

امراهلل و  تقسیم است؛ یکی امر به دو حوزه قابل است. ا ْمری  واژه ،جّه است و آنتو آیه یک نکته قابل

شخّص در مورد آنها تعیین تکلیف صورت م به یعنی اموری که از جانب خدا و پیامبر امرالرّسول؛

ی  ها چیست؟ اطاعت است؛ وظیفه ی مسلمان شده است. در مورد امراهلل و امرالرّسول، وظیفه

در  ها مسلمان ی فهیوظی قرآن،  است؛ یعنی به فرموده 12 یع وا الرَّس ول  طِ یع وا اهلل  و  ا  طِ ا   ها، مسلمان

یعنی اگر  کنند، اطاعت است؛ تعیین تکلیف میطور مشخّص  به خدا و رسولهایی که  زمینه

بخوانیم یا ببینیم له را به مشورت بگذاریم که شود مسأ د نماز بخوانید، دیگر نمیخدای متعال فرمو
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له را به شود مسأ ند حمله کنید، دیگر نمیدر جنگی فرمان داد مثالً یا اگر رسول خدا نخوانیم؛

بمانیم.  جا که هستیم نشینی کنیم یا همین ت گذاشت که ببینیم حمله کنیم، صلح کنیم، عقبمشور

 . خود قرآن هموا الرَّس ول  یع  طِ یع وا اهلل  و  ا  طِ ا   دستور دادند، باید اطاعت کرد؛ ولوقتی خدا و رس

ك ون  ل ه م  اْلِخیـ ر ة  ِمْن ا ْمرِِهْم ْن ي  ِلم ْؤِمٍن و  ال م ْؤِمن ٍة ِاذا ق ض ى اهلل  و  ر س ول ه  ا ْمرًا ا   و  ما كان  صریحاً بیان کرد؛ فرمود: 

هنگامی که خدا و  زن مسلمانی هیچو هیچ مرد مسلمان  13: و  ر س ول ه  فـ ق ْد ض لَّ ض الاًل م بیناو  م ْن يـ ْعِص اهلل  

اش صرفاً  ماند؛ وظیفه کنند، دیگر برایش حقّ انتخابی باقی نمی دستور مشخصی صادر می رسول

نظر شخصی خودش سرپیچی کرد و خواست به  دا و رسولاطاعت است. و اگر کسی از دستور خ

جایی برای گمراهی آشکاری مبتال شده است. پس در امراهلل و امرالرّسول، به ضاللت و  وعمل کند، ا

تعیین آنها  ی در زمینه اموری که خدا و رسولدر امّا  وظیفه اطاعت است؛ مشورت نیست. آنجا

 گویند، اند، که اصطالحاً به آن امرالنّاس می ار کردهواگذ گیری را به خود مردم اند و تصمیم تکلیف نکرده

نـ ه مْ   ْمر ه ْم ش ورىٰ و  ا  فرماید:  میقرآن   ر  اهلِل ش وریٰ ا مْ است. نگفت  مه  ی جالب هم همین ضمیر  . و نکتهبـ یـْ

اموری که به  .، یعنی امر خود مردم، یعنی امرالنّاسْمر ه مْ ا   ؛ گفتنـ ه مْ بـ یْـ  ر  الرَّس وِل ش وریٰ ا مْ  گفتن ؛نـ ه مْ بـ یْـ 

اند و  در آن زمینه تصمیم و دستور مشخّصی صادر نکرده خدا و رسولو  خود مردم محوّل شده

زمینه اقدام  در آن ،ها با مشورت با هم گوید مسلمان قرآن می اند خود مردم تصمیم بگیرند، ذاشتهگ

 کنند.  می

در  امرالنّاس؟است یا امراهلل و امرالرّسول  ،ی اسالمی حکومت در جامعهامر والیت و  حاال سؤال:

دوباره تکرار خواهد شد که امر هم ی شیعه  همفصّل این بحث را کردیم. در آغاز نظریّ صفحات پیشین

ی حقوق فردی اشخاص است، وقتی مجاز خواهد  چون والیت که تصرّف در حوزه امراهلل است؛ ،والیت
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مالکیّت دارد که  کسی ؟چه کسی مالکیّت دارد و ؛مالکیّت داشته باشد به اشخاص نسبت بود که فرد

  و ِليُّ  اهلل  الک است؛ و چون مالک است، ولیّ است: م ،پس خدا چون خالق است خالق اشخاص است.

این حقّ والیت را به تواند  است، می خدایی که خالق و مالک است و در نتیجه ولیّ ،حال 14.ين  آم ن واالَّذِ 

گیرد و به دیگران امر و نهی کند؛  راردر رأس حکومت قکه و به بشری اجازه دهد  کسی تفویض کند

 ،صادر کند و امثال اینها. پس امر والیت و حکومت نامه صادر کند؛ دستور مقرّرات وضع کند؛ آیین

نـ ه مْ   ْمر ه ْم ش ورىٰ ا  امرالنّاس. آیه فرمود: نه  امراهلل است؛ نـ ه مْ   ا ْمر  اهلِل ش ورىٰ ؛ نگفت بـ یـْ در امراهلل، جایی . بـ یـْ

ت که سنّ آیه برای آن مقصود اهل بنابراین، ایناست. 15وا اهلل  یع  طِ ا  ورت نیست؛ در امراهلل، وظیفه، برای مش

چه کسی حاکم باشد،  اهلل بگیرند که بعد از رسولخواهند بگویند مردم بنشینند جمعاً تصمیم  می

 یی ندارد؛ این در بحث شور. آکار

  ين  ي باِيع ون ك  نَّ الَّذِ اِ وجود دارد؛ مثل آیات متعدّدی  ،عتیب ی نهیدر زم میدر قرآن کر :بحث بیعتو امّا 

بیعت جایگاه اوّالً پس اند.  یعت کردهدر واقع با خدا ب ،کسانی که با پیامبر بیعت کردند 16 :ِانَّما ي باِيع ون  اهلل  

مثل بیعت  ارد متعدّدی از مردم بیعت گرفتند؛هم در مو عمالً مبراکرمغقرآنی دارد. دوم، پی

و اینها مشروعیّت بیعت گرفتن از مردم را اثبات  ؛بیعت رضوانو ی ثانیه  ی اولی، بیعت عقبه بهقَعَ

گویند پس  ت میسنّ ت جایگاه دارد. بر این اساس، اهلهم بیعت در قرآن و سنّو کند. پس هم شور  می

و  د با هم مشورت کننداسابقه بنشیننسفید و ب شود افراد بافهم و ریش می اهلل بعد از رسول

اگر چنین  ند.مردم هم با آن شخص بیعت کنو  ؛مشخّص کنندرا ترین فرد برای حکومت  شایسته

 ی شور و بیعت است.  هشود. این نظریّ ی اسالمی می کاری انجام شود، آن فرد زمامدار مشروع جامعه
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به درد  اصالً ْمرِ ِفي ااْل    و  شاِوْره مْ  ی آیه یش بسیار سُست است؛ چرا؟ اوّالًهای استدالل پایه ،هامّا این نظریّ

ٍة ست. آیه را کامل برایتان بخوانم: چون این یک جمله از وسط یک آیه ا خورد؛ این ادّعا نمی ف ِبما ر ْحم 

و  ل ْو ك ْنت   .و شدیقدر با مردم نرمخ ای پیغمبر! از رهگذر رحمت الهی بود که تو این :  لِْنت  ل ه مِمن  اهللِ 

ْوِلك  یظ  اْلق ْلِب ال  ف ظًّا غ لِ  ردم از اطرافت پراکنده دلی بودی، م خشن و سخت انساناگر تو :  نـْف ضُّوا ِمْن ح 

ه مْ شدند.  می ْغِفْر ل ه مْ گیری نکن؛ ببخششان  سر زد، سخت پس اگر از مردم خطایی:  ف اْعف  ع نـْ و از  : و  اْستـ 

ع ز ْمت  ذا ف اِ  ا با مردم مشورت کن؛و در کاره: ْمرِ ِفي ااْل    ْره مْ و  شاوِ دا هم بخواه از خطای آنها بگذرد؛ خ

ل کن و تصمیمت را اعالم کن و به بر خدا توکّ ،ه به تصمیمی رسیدیپس هنگامی ک17:فـ تـ و كَّْل ع ل ى اهللِ 

، یک دستورالعمل برای . این آیهمبرسؤال: مخاطب این آیه که بود؟ پیا اجرا بگذار.

ی وحی و دین  هآورند ان،تشیک شخصیّ ند؛دارشخصیّت دو  مبراکرمغاست. پی اهلل رسول

هایی که  ی اسالمی است. نکته مدیر و زمامدار و رهبر جامعه ان،ت دومششخصیّ خدا برای مردم است؛

اگر خطایی از مردم سر  ند؛که با مردم با نرمی رفتار کندستور داده شده،  در این آیه به پیامبر

ی  ها متناسب با وظیفه این نکتهبه نظر شما  ند؛در کارها با مردم مشورت کن ند؛یری نکنگ سخت ،زد

که در  هایی نکته ی جامعه؟ ت و ادارهآوردن دین جدید و وحی و آیات الهی است یا متناسب با مدیریّ

با ی که ی اسالم دستورالعملی است برای زمامدار و رهبر جامعه در واقعشود،  این آیه دستور داده می

به آنها خیلی  مردم چگونه رفتار کند؛ با آنها نرمخو باشد؛ اگر خطایی از مردم سر زد، نسبت

در کارها با مردم مشورت کند و امثال اینها. پس اوّالً این آیه دستورالعملی است  گیری نکند؛ سخت

خواستند از  ت میسنّ ی رفتار با مردم؛ در حالی که اهل د شیوهی اسالمی در مور برای زمامدار جامعه

ی تعیین  بگویند این آیه دستورالعملی است برای مردم در مورد شیوهکه این آیه استفاده کنند 
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است برای  یمردم نیست؛ دستورالعمل ی برایدستورالعمل ،این آیه چنین چیزی نیست! زمامدار. اصالً

این  برای مردم که چگونه زمامدار تعیین کنند. ینه دستورالعمل مدار که چگونه با مردم رفتار کند؛زما

 یک نکته.

: وقتی با مردم ع ز ْمت  فـ تـ و كَّْل ع ل ى اهللِ ذا ف اِ ، فرمود: ْمرِ ِفي ااْل    و  شاِوْره مْ ی دوم، بعد از اینکه فرمود:  نکته

م ت را اعال، تصمیمو انفراداً به تصمیمی رسیدی شخصاً ،بعد از مشورت هنگام که تو مشورت کردی، آن

جمعاً به تصمیم  ،ی جمع نگفت که وقتی تو با مردم به صیغه؛ ت مْ ف ِاذا ع ز مْ کن و به اجرا بگذار. نفرمود 

ی نهایی تویی؛ و  گیرنده امّا تصمیم جرا کنید. فرمود با مردم مشورت کن؛تصمیمتان را ا ،رسیدید

 مبرغپیز مشورت کیست؟ ی بعد ا گیرنده پس تصمیم شود. صورت فردی گرفته می تصمیم به

، فردی است؛ در گیری تصمیمگیرنده زمامدار است و  ، تصمیمدر این آیهعنوان زمامدار. پس  هستند به

صورت جمعی تصمیم  هگیرنده مردم هستند و ب خواستند بگویند تصمیم ت میسنّ حالی که اهل

گیرنده  تصمیم نهخورد. در این آیه،  این آیه اصالً به درد آنها نمی گیرند که چه کسی خلیفه شود. می

، فردی گیری و تصمیم گیرنده زمامدار است . تصمیمجمعی است ،گیری مردم هستند؛ و نه تصمیم

 فقط ؛ ولیپیشنهادهای مردم را بشنو تنهایی به تصمیم رسیدی. تو بهوقتی  :ع ز ْمت  ذا ف اِ گوید  می است؛

 گیرنده تو هستی.  م بگیری؛ تصمیمتصمیباید  تو

جنگ احزاب که خیلی خورد. ماجرای  به درد توجیه نظرشان نمی ،ندا هت نقل کردسنّمواردی هم که از 

 که چه کار ندی گرفتا آیا رأامّ ند؛با مردم مشورت کرد پیغمبر .عین همین آیه است ؛معلوم است

پیشنهادهای همه را  ؛اهلل خود رسولگرفت که خندق حفر کنند؟ چه کسی تصمیم  نه! ؟مکنی

شود.  که این پیشنهاد اجرا ندو دستور داد نداز بین پیشنهادها، پیشنهاد سلمان را پسندیدو  ندشنید

م ش را اعالتصمیم گرفت و تصمیم انفراداًو  بعد خودش شخصاً ؛رهبر با مردم مشورت کردببینید! پس 

 گویند میجنگ احد که ماجرای خورد.  ت نمیسنّ اهلکه به درد  کرد. این از ماجرای جنگ احزاب،
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بروید این واقعه را دقیق بخوانید! در  .غیر از این استنیز  ندت شدی اکثریّتابع رأ پیغمبر

ترین کتاب در  که قدیمی عمر واقدی اثر مغازیکتاب در  مثالًها هم هست؛  های خودِ سنّی کتاب

به  پیغمبراکرمبروید نگاه کنید!  است. یسنّهم آن  ی نویسنده است و اهلل های رسول جنگ

 ند.کید کردان تأروی حرفشو  ؛با او بجنگیم ،شد که وارد شهر شهر بمانیم؛ دشمن در ندمردم فرمود

رای اصرار بر بو  ام؛ ند: من در این زمینه خوابی دیدهفرمود پیامبرکه کند  ی واقدی نقل میحتّ

 . نقل کردندخوابشان را  اینکه در شهر بمانند،

طور  اینروی حرفی  اگر ببینید پیغمبر ،عنوان یک مسلمان کنم: شما به من از شما سؤال می

حرف بزنید و بگویید تو اشتباه  غمبردهید روی حرف پی ند، به خودتان حق میکن اصرار می

 ی دهنده ، نشانخود این ایستادگی جلوی حرف پیغمبر 18کنی؛ باید بیرون شهر برویم؟ می

که به مقام و عصمت دهد  و نشان می بودند؛ روی پیغمبر هب که رو استفهمی مردمی ن

زنند خالف نیست.  حرفی که می که پیغمبرِ معصوم توجّه نداشتند؛ توجّه نداشتند پیغمبر

ایشان  19، و ْحي  ي وحىٰ  ِاْن ه و  ِاالا   ؛و  ما يـ ْنِطق  ع ِن اْله وىٰ  گویند؛ که از جانب خودشان چیزی نمییپیغمبر

شود که بگوییم نخیر پیغمبر! نظر شما غلط است. غیرت ما قبول  حرفشان اشتباه نمی که دیگر

با چه مردمی  پیغمبرکه دهد  خواهیم برویم بیرون شهر بجنگیم. خود این نشان می کند؛ می نمی

ت دشمنی که جمعیّد بیداد! ای داولی دیدند  روی نظرشان اصرار کردند؛ . پیغمبربودندرو  هب رو

رو  هب نها روآتوانند با  سختی می ردان مدینه بهم کلّو  ؛خیلی زیاد است ،آید سمت مدینه می دارد به

مردم پایشان را از جنگ  ت ایناصرار کنند که در مدینه بمانیم، اکثریّ حاال اگر پیغمبر شوند.
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ت یّبا آن اقلّ غمبریپ و خودت برو بجنگ!، است طور گویند حاال که این کشند؛ و می کنار می

  ینه جلوی دشمن بایستند.ی در داخل مدحتّ ندنتوا ینم یقیناً مانده، باقی

 311با  اُبَی بن ی جنگ احد بروند، عبداهلل به منطقه ندپذیرفت رغم اینکه پیغمبر ؛ علیجالب است

با  پیغمبرکه دهد  ن نشان میجنگیم. ای ؛ گفتند ما نمیکشیدند خودشان را از جنگ کنار ،نفر

 .ت نیستی اکثریّت از رأبحث تبعیّ اصالًماجرای جنگ احد  هستند.رو  هب مردمی رو چگونه

ها خودشان را از جنگ کنار  ت این رزمندهد، اکثریّناگر بیرون نرو نددید ند؛مجبور شد پیغمبر

 احد رفتند، پیغمبر ی منطقه کند. بعد هم که به آید مسلمانان را نابود می کشند و دشمن می می

 ی یا همه ،ما مسلمانان کشته شدیم ی اگر همه فرمودند: ند؛در شکاف کوه قرار داداز افراد را  یتعداد

ندارید. باز برای اینکه میزان فهم و شعور و  ،شکاف کوه را ترک کنید اینکه شما حقّ ،دشمن کشته شد

 نشینی تاکتیکی زد و فرار کرد، ، دشمن دست به عقبلاعتقاد این مردم را بفهمید، وقتی در یورش اوّ

یک چیزی  اهلل ، گفتند رسولاهلل رغم تأکید رسول کسانی که در شکاف کوه بودند، علی

، سرمان ما اگر نرویم غنیمت جمع کنیم کند. خورده و دارد فرار می دشمن شکست برای خودش گفت!

دشمن هم رفت از پشت کوه دور زد و از همان  دند.کوه را ترک کر خالصه، شکاف .ماند کاله می بی

در  ، جنگ احد بود.های پیغمبر حمله کرد. بزرگترین شکست تاریخ جنگ ها به مسلمان شکاف

مسأله  بسیاری از مسلمانان شهید شدند. پس اصالً ؛حمزه شهید شد ،عموی پیغمبراین جنگ، 

نرسید مردم را در  ند؛ زورشانار قرار گرفتدر شرایط اجب پیغمبر ت نبود.اکثریّ ت از رأیتبعیّ

 د. ندار مدینه نگه

، ناظر بر آیات بیعت .ما قبول داریمرا آیات بیعت در قرآن وجود دارد اینکه  ا موضوع بیعت:و امّ

از مردم گرفتند، چه  هایی که پیغمبر بیعت. نداز مردم گرفت هایی است که پیغمبر بیعت

 ،ههای بیرون مکّ در کوه مخفیانه و شبانه ،مردم مدینهاز  یتعداد اندک بود.لی او ی بیعت عقبه ییکبود؟ 
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از  بیعت کردند که و در واقع ؛مسلمان شدند بر سر اصل مسلمانی بیعت کردند؛ با پیغمبر

ی  از بیعت عقبه حدود یک سال بعدکه  ی ثانیه بود عقبه بیعت دیگر، بیعت. کنندت تبعیّ پیغمبر

بر سر  اهلل ه با رسولهای بیرون مکّ تعداد بیشتری از مردم مدینه شبانه در کوهاولی انجام شد و 

د، ند و به مدینه مهاجرت کننبپذیر اهلل د کردند که اگر رسولتعهّ اصل مسلمانی بیعت کردند و

به جنگ  دفاع کنند. بیعت رضوان هم راجع خودشان از پیغمبری  هبچّ زن و عینِ ،اینها با تمام قوا

از مردم بیعت  چون بین رزمندگان مسلمان اختالف نظر پیش آمده بود، پیغمبر .یبیه بوددحُ

هایی  کدام از بیعت ایستادگی و مقاومت کنند. هیچتا پای جان  ،گرفتکه جنگ در صورتی در که ندگرفت

ی رهبری و  لهبه مسأ ، راجعه گذاشتو قرآن روی آنها صحّ نداز مردم گرفت اهلل که رسول

سفیدها بعد از مشورت، کسی را انتخاب  نبود؛ که حاال شما بگویید اگر ریش اهلل زمامداری رسول

شود؛ چون قرآن بیعت را مطرح کرده  کردند و مردم هم بیعت کردند، او دیگر رهبر مشروع جامعه می

از مردم بیعت  انداری خودشبرای زمام پیغمبر اند. کجا هم بیعت گرفته است و پیغمبر

 اند؟! رفتهگ

، پس چرا حکومت ندارد ی لهو آن اینکه اگر بیعت ربطی به مسأ مطرح شود یممکن است انتقاداینجا 

ریختند و گفتند باید  ی ایشان خانه بعد از اینکه عثمان کشته شد و مردم درِ طالبابی بن علی

بهتر از این است که  ،من برای شما مشاور باشم کنم؛ ل فرمودند قبول نمیحکومت را قبول کنی، اوّ

ولی  -را نداشتند این مردم تاب حکومت علی ند.چون این مردم را می شناخت- ؛زمامدار باشم

آن اینکه من  و ،کنم فرمودند به یک شرط قبول می حضرت وقتی اصرار کردند که باید قبول کنی،

ت از من تبعیّرچه بگویم، هد بسپارید که شما هم بیایید و بیعت کنید و تعهّ ی همه ،روم به مسجد می

بیعت ربطی به خالفت  گویند اگر ند. میتا خالفت را قبول کرد کنید. حضرت از مردم بیعت گرفتند می

طور که گفتیم، حکومت دو چیز  بیعت گرفتند؟ پاسخ این است: همان پس چرا علی ،ندارد
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، از جانب خدا حکومتت الهی مشروعیّت مردمی. ت الهی و یکی مقبولیّوعیّریکی مشخواهد؛  می

را برای زمامداری  انخودش طالبابی بن . علیّاز جانب مردم است ،ت مردمیا مقبولیّامّ ؛آید می

ه این مردمی که اذن حکومت داده است. البتّ ؛ چون خدا به ایشانندندا حق و مشروع می ، ذیجامعه

ی  فکر نکنید همهیفه شوی، ریختند و گفتند باید خل حضرت علی ی خانه درِ ،بعد از قتل عثمان

 ه خلیفه وآن س بامنتها  ؛باطل خودشان را داشتند ی اینها همان عقیدهیر! خن آنها شیعه شده بودند؛

طور نسبی  را به که به آنها روا داشته بودند، سرشان به سنگ خورده بود؛ و علی آن ظلم و زورهایی

ابیطالب بودند. نه، اکثریّت آنها با همان  بن لص علیّی مخ نه اینکه آنها شیعهدانستند؛  بهتر از آنها می

عثمان است؛  بهتر از ابوبکر و عمر و علی ، بازصحابه نیدر ب گفتند سنّت بودند؛ منتها می عقاید اهل

ند؛ ت مردمی، از مردم بیعت گرفتبرای اعالم مقبولیّ طالبیاب بن با او برای خالفت بیعت کنیم. علیّ

. بیعت یکی از ندرا برای حکومت مشروع دانست انبیعت کردند، خودش با ایشاننه اینکه چون مردم 

دهیم  د میتعهّگویند ما  کنند و می بیعت می به حاکم است. مردم نسبت ت مردمیشکال اعالم مقبولیّاَ

 ت الهیشود. مشروعیّ ت الهی نمیمردمی موجب مشروعیّ و مقبولیّت ، اطاعت کنیم.شما بگویید هرچه

تواند  ؛ پس شور و بیعت نمیت الهی داردزمامدار اسالمی نیاز به مشروعیّو  جانب خدا بیاید؛ باید از

 ت الهی ایجاد کند. مشروعیّ

جمالتی  ،ندا هبه معاویه نوشت نمنیالبالغه که امیرالمؤ ی ششم نهج در نامه آخرین نکته این است:

کنیم؛ خیلی هم کوتاه است.  ه را نقل میاین نام .استفاده قرار گرفته است مورد سوء ست که بعضاًه

: ايـ ع وه ْم ع ل ْیهِ ما ب ىٰ و  ع م ر  و  ع ْثمان  ع ل ا ب ْكرٍ با  نَّه  بايـ ع ِني اْلق ْوم  الَِّذين  بايـ ع وا اِ  :نویسند به معاویه می تحضر

براساس همان اصولی که با آنها بیعت  ،نه همان مردمی که با ابابکر و عمر و عثمان بیعت کردندهرآی

آن  نه کسی که در :ْن يـ ر دَّ ا  ْن ي ْختار  و  ال ِلْلغاِئِب ا  فـ ل ْم ي ك ْن ِللشااِهِد هم بیعت کردند.  علی با منِ ،کردند

خواهم  بگوید من یک شخص دیگری را می حق دارد که بعداً ،بیعت گرفتن حاضر بوده ی صحنه
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 ىٰ ا الشُّور نَّم  اِ و   .حق دارد پس بزند ،بیعت گرفتن غایب بوده ی در صحنهنه کسی که  ،انتخاب کنم

ِلك  كان  ذٰ   ،ماماً اِ ر ج ٍل و  س مَّْوه   ىٰ ِن اْجت م ع وا ع لاِ ف   .انصار است مهاجر و هرآینه شورا حقّ: ارِ ْنصِلْلم هاِجرِين  و  ااْل  

این شخص  ،عنوان رهبر تعیین کنند به را شخصی د ونظر پیدا کننفاق انصار اتّ اگر مهاجر و :ِرًضاِه ِللاٰ 

ر ج  ع ْن اِ ف   .مورد رضایت خدا هم هست  ُ ر ج  ِمْنه  م ىٰ لاِ ع ٍة ر دُّوه  ْو ِبدْ ا  ْمرِِهْم ُارِج  ِبط ْعٍن ا  ْن   ُ : حال، اگر کسی ا 

زور هم که ، او را به تعیین شد و کسی در برابر فرمان او با طعنه یا بدعت سرکشی کرد به این شیوه

ِبیِل اْلم ْؤِمِنین  قاتـ ل وه  ع ل ى اتِّب ،یٰ با  ْن اِ ف   کنند که از چنین شخصی اطاعت کند. شده، وادار می ر  س  و  21:اِعِه غ یـْ

و از مسیر مسلمانان صف  رود راهه می خاطر اینکه بی با کرد، بهت حکم چنین فرمانروایی اِیّاگر از تبع

 جنگند.  با او می کند، جدا می

و اگر  ؛مهاجر و انصار است شورا حقّ فرمایند میصراحت  به پس حضرت علی گویند ببین! یم

ت مشروعیّو  هبر باشد، مورد رضایت الهی هم هستاو ر کهفاق کنند مهاجر و انصار در مورد فردی اتّ

ند. پاسخ چیست؟ خوب کن ی شور و بیعت را تأیید می هنظریّ انخودش حضرت علی الهی دارد. پس

کالس اصول  فرمایند، اینجا می هایی که حضرت علی این حرف :کنیم به پاسخ دقّت کنید! سؤال می

ای است  یا نامه د؟نده ها عقاید اسالمی را درس می اند و به شیعه ها تشکیل داده دینی برای شیعه عقاید

م عقاید درست در مقام تعلی حضرت علیدر این نامه،  !؟اند ان، معاویه نوشتهکه به دشمن خودش

د معاویه نخواه ند و مینویس نامه می معاویه ان،به دشمن خودشدارند بلکه  اند؛ دینی به شیعیان نبوده

، کار خالفی است. برای علی کردی تو علیه حکومت منِقیامی که  ند کهد و اثبات کننرا محکوم کن

وبکر و عمر و عثمان را چرا مشروع با معاویه، تویِ فرمایند ، مید این کار خالفی استناینکه اثبات کن

همان  فرمایند می ابیطالب بن رفتند با آنها بیعت کردند. علیّ اینکه مردمخاطر  گویی به می دانی؟ می
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هم بیعت کردند.  علی با منِ ،همان اساس و اصول مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، بر

ویی کسی حق ندارد علیه آنها قیام گ دانی و می را مشروع می بوبکر و عمر و عثمان، امعاویه اگر تویِ

 دهی علیه من قیام کنی؟  دند! پس چرا تو به خودت اجازه میبیعت کر هم با منهمان مردم  کند،

و اگر مهاجر و انصار جمع شوند و  ؛مهاجر و انصار است معاویه معتقدی که شورا حقّ دیگر، تویِ ی نکته

همین مهاجر و انصار خب . ی توست او مورد رضایت الهی هم هست؛ این عقیدهیند، به کسی رهبر بگو

 دهی علیه حکومت من قیام کنی؟ در . پس تو چطور به خودت اجازه میعلی هم بیعت کردند با منِ

فرمایند  ند؛ میده اعتقادات خود او در تضاد قرار میعملکرد معاویه را با دارند  طالبابی بن واقع علیّ

عتقدی ابوبکر و عمر و عثمان مشروعند چون مردم با آنها بیعت کردند، خب همان مردم با من تو که م

توی معاویه حق نداری علیه من قیام کنی. تو که اعتقاد  و من هم مشروع هستمپس  هم بیعت کردند.

ی بگویند اگر آنها جمع شوند و اتّفاق نظر پیدا کنند و به کسو داری که شورا حقّ مهاجر و انصار است 

گویی به  کند؛ و می زمامدار و رهبر است، آن شخص مورد رضایت الهی است و مشروعیت الهی پیدا می

همین دلیل، ابوبکر و عمر و عثمان مشروعند؛ همان مهاجر و انصار با من هم بیعت کردند. پس 

ن قیام براساس اصول اعتقادی تو، حکومت من مشروع است و تو حق نداری علیه حکومت مشروع م

، باید کرد و اگر اطاعت نکرد و مجبور به اطاعتزور سرکوب  اگر کسی قیام کند، باید او را به کنی؛ و لذا

 با او جنگید.

باطل  ی بلکه همان عقیده ند؛درست را بیان کن ی د عقیدهنخواه اینجا نمی پس حضرت علی

با این  ،دادی آن شعارهایی که تو می فرمایند ند. میده ا عملکرد معاویه در تضاد قرار میمعاویه را ب

آن  ه به مخاطببا توجّ البالغه هم خصوصاً ی ششم نهج آید. پس نامه ، جور در نمیعملکردی که داری

ه و مخاصمه بر اساس اعتقادات در مقام محاجّ حضرت د کهده خوبی نشان می ، بهکه معاویه است

 ت شور و بیعت نیست.مشروعیّوجه بیانگر  هیچ ند؛ و سخنشان بهستهطرف مقابل 
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شاءاهلل اگر  ان ؛ و یک نقد و بررسی.ت در باب حکومتسنّ روی نظریّات اهل بود بر این یک مرور سریع

 رویم. ی شیعه می هسراغ نظریّبه آینده  ی جلسه ،عمری بود
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