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 بسم الله الرحمن الرحیم 
َک الُحَج  ُهَمَّ ُکْن ِلَوِلِیَّ اَع ِة الَلَّ ًا َو َحاِفظًا َو َقاِئدًا َو  ة   َو ِفی ُکِلَّ َساَع ِة  بِن الَحَسن. َصَلواُتَک عَلیِه و َعلی آباِئِه ِفی َهِذِه الَسَّ  َوِلیَّ

ی  ْرَضَک َطْوعًا َو ُتَمتَعُه ِفیَها َطِویًلَناِصرًا َو َدِلیًًل َو َعْینًا َحَتَّ
َ
 ُتْسِکَنُه أ

 صلوات. تقدیم به ساحت مقدس و مبارک و منور حضرت مهدی

 خالصه جلسات گذشته:

الهی بودن مصداق امام، جایگاه خلیفه انتخاب  و نصوص متواتر بر خالفت   پیامبر  در جلسات گذشته با توجه به اصل بودن امامت، 

 اشاره کردیم.   امیرالمؤمنین

 مقدمه بحث:

های غیرشیعی بپردازیم و با توجه به مفاهیمی که دو شب گذشته که کامال بر   در این جلسه می خواهم به اختصار به ساختار تئوری

مبانیِ قرآن و مبانی احادیثی بود که   ، مبانی  . ندهمگی متواتر بود ،یعنی قرآن، آن چه از داللت حدیث گفتیم  ، مبنای اشتراک تعریف شده

کنیم. در حقیقت در این جلسه می خواهیم تئوری های   بین فِرَق اسالمی مورد توافق هست. حاال این را با تئوری شیعه مقایسه می

صوم مقایسه کنیم. در حقیقت را با تئوری شیعه در خصوص امام مع  امام سقیفه«»،  غیرشیعه در مورد بحث انتخاب امام بعد از پیامبر

تحقیق ما صدر اسالم بود. مشترکات ما  می خواهیم بخش پایانی مقایسه تطبیقی را انجام دهیم. فرض ما منصوص بودن امامت بود. بازه 

توجه به تئوری است و اینک با    قرآن و سنّت و سیره تاریخی غیرشیعه بود. افتراقات ما مقوله های نقلی و عقلی شرایط جانشین پیامبر

تعیین مصداق شده است   می خواهیم نتیجه گیری نهایی را در این جلسه انجام دهیم که آیا جانشین پیامبر  ،های امامت در غیر شیعه

 یا خیر؟

 غیرشیعه در نصب امام   عقیده

های نقلی بر این مدعای   یگر با دلیلگروهی د  ،مردم بوده و بر آنان الزم است. گروهی با دلیل عقلی   غیرشیعه معتقدند نصب امام بر عهده

بر مردم واجب   ، انتخاب کردیم که می گوید: نصب امام پس از اتمام زمان نبوتتفتازانی  خویش پافشاری کردند. به عنوان مثال قولی را از  

بر مردم واجب است و بر اساس دلیل عقلی  (،  ابوالحسن بصریآن ها    از جمله)کند    است و از نظر بزرگانی که او در قول خود نقل می

کند و بعد هم نظر   یعنی او نظر خودش را عنوان می  ،گوید در عین حال که نصب امام بر خدا واجب است  گوید: شیعه می  ایشان می

غیرشیعه بر مدعای خودشان ناشی از   این بحث است که ادله  ،گوید. اما یک نکته ای که در شب های گذشته هم اشاره شد  شیعه را می

رخ داده. آن ها برای وقایعی که رخداد    نیست بلکه این نشات گرفته از عملکردی است که در صدر اسالم پس از پیامبر  یامبرتوصیه پ 

گوییم خب این موارد   بعد می   ، یعنی یک سری وقایع برای ما اتفاق افتاده  . برای تعیین هایی که رخ داده، تئوری تطبیق کردند   ، شده

در حقیقت منطبق بر   ، مبنا این است. بنابراین شما مبناهای غیرشیعه را که نگاه کنید  .برای آن تدوین تئوری کنیممیزان، حاال بیاییم  

 وجهه دینی ببخشند. ،این موارد را عنوان کردند که به آن چه که رخ داده  است و همه، آن چه که در صدر اسالم رخ داده
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 راه اول: تئوری انتخاب 

ثیرگذار و عالمان أ ای از افراد ت  به معنای عده   »اهل حل و عقد«اصطالح  آن هم انتخاب اهل حل و عقد )  .راه انتخاب استمی گویند اولین  

ای که در این جا بین   مسألهکنند.    کرده و با او بیعت می.( بدین ترتیب که اهل حل و عقد بر امامت یک نفر اجماع  است شریعت به

غیرشیعه اختالف است، تعداد اهل حل و عقد است که بین خود غیرشیعه اختالف است. می دانیم که امر بزرگی در حال انجام است و 

قاضی  نظرات غیرشیعه این است که  کفر و نفاق و ضالل است. از جمله    و  قرار است امامی انتخاب شود که شناخت او راه رهایی از مرگ 

می گوید:    .را در بحث کالم اسم بردیم و گفتیم که از کسانی است که در بحث کالم غیرشیعه دارای جایگاهی استعضد الدین ایجی  

دلیل عقلی  چرا که هیچ  ؛پس در این امر محتاج به اجماع نیستیم ،حال که ثابت شد یکی از راه های انعقاد امامت انتخاب و بیعت است»

های خود که در امر   گیری  سخت  زیرا صحابه با همه  .بلکه یک یا دو نفر از اهل حل و عقد کافی است  .و نقلی برای آن اقامه نشده است

 « به این عدد اکتفا کردند. ،دین داشتند

یید بر أ مهر ت  عملکرد عده ای از ساکنین مدینه است که ما در هیچ کجای قرآن یا سنت پیامبر  ،های غیرشیعه  مالک تدوین تئوری

 پیامبرعصمت یا تبعیت صرف و مطلق از ایشان را نداریم. بلکه حتی در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که از حضور منافقین در اطراف  

را به نام منافقین یاد کرده. حداقل می توانیم بگوییم که این امر احتمال رخداد   تا جایی که حتی سوره ای از قرآن  .دهد  به ما خبر می

 دهد.  خطای بشری را در بحث انتخاب امام سقیفه افزایش می 

که دارای نظرات قابل توجه و متفاوتی حتی ابن تیمیه  خالصه هر دسته ای برای خود ادله ای دارند و جالب این جا است که بدانید که  

آن ها که اهل قدرت و   .ابوبکر تنها با بیعت جمهور صحابه امام شد»گوید:    می  ،به لحاظ توجیه آن چه رخ داده  .کران خود استبا هم ف

  ،مقصود والیت که همانا حاصل شدن قدرت و سلطنت استبه  زیرا    .زند  به این بیعت ضرری نمیسعد بن عباده این تخلف    ،شوکت بودند

 « شود. با بیعت جمهور اهل حل و عقد حاصل می   ،آید کند. قدرت و سلطنت که مصالح امامت با آن به دست می خدشه ای وارد نمی

در برداشت   ،این جا بین بحث امامت با قدرت و سلطنت اشتباه شده. همان خطایی که خدمت شما عرض کردیم  ؛مالحظه می فرمایید 

حکومت   مقوله  ،آن مقوله  .بحثی نیست که بخواهد با قدرت و شوکت جمع شوداصالً  حث امامت  دهد. ب  مفهوم خلیفه و حاکم رخ می

 داند.   است که البته ما معتقدیم از شئون امام است. اما این جا ابن تیمیه قدرت و شوکت را برای بحث امامت کفایت می

 ما عرض کردم.  اقوال را هم خدمت ش مورد ازپس راه اول: انتخاب اهل حل و عقد بود. دو  

 راه دوم: استخالف و عهد است

کند تا مردم پس از او به مرگ جاهلیت از دنیا نروند. این   از این قرار است که خلیفه جانشین خود را معرفی می  ؛استخالف و عهد است

 سنت ندارد.   نیز بر مبنای عملکرد خلیفه اول در قرار دادن خلیفه دوم به جای خود است و مبنای قرآن و مسألهتدوین  

 راه سوم: غلبه و قهر است 

هرکس با »گوید:    میاحمد حنبل    .غلبه و قهر که سومین راه به امامت رسیدن یک فرد در ساختارهای تئوری های غیر شیعی است

جائز نیست که بخواهد او را   ،شمشیر چیره شود تا خلیفه گردد و امیرالمؤمنین خوانده شود. برای هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد

   «امام نداند. 

خیلی جالب است! ایمان به خدا و روز قیامت واقعا باید باعث شود که هر کسی که با شمشیر چیره شود، مردم و آن هایی که ایمان دارند،  

 به لحاظ عقلی جایگاهی ندارد.   ،او را امیرالمؤمنین بدانند. این گونه استنباط کردن
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  بعد از ذکر این موارد فوق می  الدمیجی سلیمان بن عمر  بن اهللعبدفردی است به نام   عند أهل السنة والجماعة مة العظمى اإلما نویسنده

 کند.   هم در همین زمینه بیان می محمد بن عبدالوهابامامت چنین فردی بر همگان واجب است و نظر ابن تیمیه و  :گوید

همه باالتر ناقض عصمت نمی باشد؟  این سه روش به خصوص در روش آخر، انصراف شروطی مانند علم و عدالت نیست؟! و از    اما نتیجه

چه برسد به این که با این مثال  ،عصمت که به عنوان یک صفت باطنی می گوییم برای یک فرد است و قابل تشخیص برای مردم نیست

ه مثل غلبه و قهر و امثال آن ها در حقیقت خودمان مجوزی می دهیم که نقض عصمت داشت  ،های نقض متعددی که ما این جا آوردیم

 آن هم بسیار علنی.   . باشد

چون   افرادی  عملکرد  معاویه  در  ابن  پیامبریزید  خلیفه  را  او  سلیمی  عقل  کدام  که  بینیم  می  عجیبی  داند؟   جنایات  داستان   می 

و واقعه حَرِّه  و خاندان بزرگ ایشان وارد شد و واقعه ای که در مدینه رخ داد به نام    و آن مصائبی است که بر سیدالشهدا  سیدالشهدا

 جاهلیت حرمت مکه را این گونه نشکسته بودند.  زمان ای که در مکه هتک حرمت مسجد الحرام شد و حتی مردم در

 ؟!   چگونه می توانیم بحث غلبه و قهر یا استخالف را دلیلی بدانیم برای جانشینی خلیفه ای برای پیامبر ، با این اتفاقات

 ت می یابیم که این موارد بر مبنای عقل سلیم و عقل آزاد اندیش هم مبنایی ندارند.  با مروری بر مصادیق امام در قرآن و سن

کنیم در ساختارهای غیر شیعه   پایان می دهیم تا درک  صحیح مسلمسخن خود را در باب ساختارهای تئوری غیر شیعی با یک روایت از  

بعد از من امامانی در میان شما برمی خیزند    : ایشان فرمودند»کند:    نقل می   امامت تا چه حد تنزل یافته؛ مسلم در روایتی از رسول اهلل

فرمودند:    ای رسول خدا! اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟ پیامبر»راوی می گوید:    « که قلب های ایشان شیطان است در بدن انسان.

 « پس گوش کن و اطاعت کن!  .هر چند بر پشت تو بزنند و جانت را بگیرند   .گوش می دهی و از امیر اطاعت می کنی»

چون روایت در مصادیق صحیح غیر شیعی    .آیا صحیح است یا خیر  در این جا بدنبال صحت این حدیث نیستیم که این حدیث از پیامبر 

اگر حاکمی قلب شیطانی داشته باشد    ،ایجاد شده  این مطلب است که از نظر این دسته روایاتی که  ،است اما آن چه که برای ما مهم است

چه بسا که اصال بخواهد هادی باشد، آیا واقعا او همان امام مفترض الطاعه ای است که باید به او گوش   ،هم نیست  و بر هدایت پیامبر

 فرا داد؟!  

شده و درحقیقت به پیروان خودش می گوید    عرض کردم ما به دنبال صحت حدیث نیستیم. ما فقط نقل دادیم با اعتقاد این حدیث ایجاد

 که پیامبر هم فرمودند اگر با این شرایط هم بود باز باید تو گوش فرا دهی! 

راضی باشند به این خلیفه بعد ازخودشان و مردم را تحت امر فاسقی قرار   این گونه باشد و پیامبر  اگر واقعا به راستی قرار بود حاکم 

بود؟ چون این نحوه حکومت که از ابتدا وجود داشت و این حکومتی نبود که اسالم   هزار پیامبر  ۱۲۴بدهند، چه نیازی به زحمات  

همین   ، به مبارزه با آن ها می رفتند  بخواهد با آمدنش و ظهورش در شبه جزیره تغییر ایجاد کند. تمام حکومت هایی که بودند و پیامبر

 خصوصیات را داشتند. 

 امام عقیده شیعه در نصب  

 پیامبربا توجه به شئون    ، عقیده شیعه در نصب امام  قبل از این که وارد خود مباحث شویم، ابتدا مروری به این بحث داشته باشیم.

از جمله آیاتی را خدمت شما آوردیم که من فقط به   .در تمام امور اسالم بنا می شود  تعریف می شود و پایه وجوه شخصیت پیامبر

 توانید دنبال کنید.   روی فایل متنی می  آیات اشاره می کنم و نتیجه را ان شاءاهلل از
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در این آیه خداوند صراحتا اشاره می کند رسولی ارسال شده از میان مردم که آیات را برای ایشان تالوت کرده و مردم را تزکیه می کند، 

 رگمراهی آشکار بودند.  در حالی که قبل از آن د .به آن ها کتاب و حکمت می آموزد

 ، تزکیه کردن مردم و تعلیم مردم است.علم پیامبر این جا مشخص است که بحث پیامبرپس از شئون 
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 سوره احزاب  ۳۶آیه 

چرا که    .هنگامی که خدا و رسولش امری را بر آن ها صادر می کند، هیچ اختیاری نیست  ،همؤمنیا    مؤمناین جا خداوند می گوید برای  

 ه است.  مؤمنو  مؤمنبهترین حالت برای آن  ،آن امر

صالح کامل او را می دانند و برای همین به او امر می    قطعا برای این است که خدا و رسول  ،ن جا گفته می شودموضوع اگر ای  این

پیامبر برای  َتَرُض )  افتراض الطاعه مقام    کنند. فلذا ما 
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 اشاره می کند.  افتراض الطاعه .( قائلیم. این آیه به مقام واجب است

ی
َ
ل وأ

َ
ِبُیَّ أ

ََّ
« »لن ِسِهمأ

ُ
نف

َ
ِمِنیَن ِمنأ أ

أ
ُمؤ

أ
 ِبال

 سوره احزاب  ۶آیه 

 ین بوده نسبت به جان های ایشان. مؤمنبه  که بحث اولویت پیامبر
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 سوره نساء  ۶۹آیه 

 مقام عصمت پیامبر  ، رین و از همه این ها باالتمؤمنبه    ، افتراض الطاعه و اولویت پیامبرپیامبر  تمام این آیات اشاره می کند به علم

 را که الزمه افتراض الطاعه است. 

همان طور که عرض کردم،  . ما این جا خیلی کوتاه اشاره می کنیم این ها همه از این آیات برمی آید. البته این آیات بسیار زیاد است که

ذاریم و دوست داریم که از هر آب شیرینی  می خواهیم سرفصل هایی را برای مطالعه شما دوستان داشته باشیم که بحثمان را ناقص نگ

فصول مربوط اصول کافی  مراجعه کنیم به    بحث خود علم پیامبردر  نوش جان کنیم. در عین حال آیات در این زمینه فراوان است و  

این ها مطالب بسیار  آن چه که ما می فهمیم و اال درک علم آن بزرگواران از عهده عقل ما خارج است.    ؛بحث علمبحاراالنوار  به علم،  

 اشاره می کنیم. به عنوان سر فصلی برای مطالعات آینده گسترده ای است که ما فقط آیات قرآن را 

 به شرح ذیل است:  ، در این مبنای آیاتی که خدمت شما گفتم پس ساختار تئوری شیعه

 امامت نیابت از نبوت است.حث اول در ساختار تئوری شیعه: ب

بر عهده خلیفه    در مستخلف عنه ایشان، جانشین ایشان، خلیفه ایشان نیز معتبر است. تمام وظایف پیامبر  ،هرچه در نبی معتبر است

 و امام بعد از ایشان است. یکی از این وظایف این آیه قرآن است: 

َك هُ  ْحَسُن ِإَنَّ َرَبَّ
َ
ِتي ِهيَ أ َك ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَلَّ ْعَلُم ِبَمْن َضَلَّ َعْن َسِبیِلِه َوُهَو  »اْدُع ِإَلی َسِبیِل َرِبَّ

َ
َو أ

ْعَلُم 
َ
 «ِباْلُمْهَتِدیَن  أ

 سوره نحل  ۱۲5

این موعظه از نوع احسن موعظات است.   . این دعوت با حکمت و موعظه حسنه رخ می دهد . پیامبر دعوت کننده به سوی پروردگار است

 بنابراین باید گنجینه هایی از حکمت در اختیارش باشد تا راه تعلیم را به بندگان خدا یاد بدهد.   . امام هم باید این گونه باشد
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 تعیین اوصیاء پیامبران پیشین توسط پروردگار بوده. بحث دوم در ساختار تئوری شیعه: 

گذاشته باشد، تمام انبیاء الهی اوصیایی    را خدا به عهده مردم   می گوییم در هیچ یک از اقوام گذشته نمی یابیم که انتخاب وصی پیامبر

داشتند و هیچ شاهدی در تاریخ نداریم که امت ها اوصیاء خودشان را خودشان انتخاب کرده باشند. دقت داشته باشید این که می گوییم 

رین فرد را در همان دایره به این معنا است که هدایت مردم از نظر خداوند با اهمیت است و خداوند می خواهد بهت  ،مردم دخالت ندارند 

 برای مردم انتخاب کند. چون خداوند می فرماید:    ،در همان بشری که خلق شده ،که هست ای

ُهَدی« 
أ
ل

َ
ا ل

َ
ن یأ

َ
 »ِإَنَّ َعل

 سوره لیل  ۱۲آیه 

به این دلیل است که   . بنابراین می خواهد واقعا فردی را برای ما انتخاب کند که معصوم باشد امر هدایت را وظیفه خود می داند، خداوند 

 عهده خداوند است. می گوییم بر عهده مردم نیست و بر

در ید  ابن ابی الحداین روایت را . اشاره کنیم ، در این جا الزم می دانیم به روایاتی در منابع غیر شیعی که در بحث انتخاب امام نقل شده

 دیگر ذکر کردند.  اشخاصو تاریخ دمشق در ابن عساکر ، شرح نهج البالغه

  ،اولین فردی که بر تو وارد می شود»سپس به او گفتند:    ، دو رکعت نماز می خوانند  است که رسول اهلل  انساز    ؛حتما استحضار دارید

دعا کردند و اَنس می گوید که   بعد پیامبر«  المحجلین و خاتم الوصیین است.، سید المسلمین و قائد الغر  از این در او امیرالمؤمنین

 حدیث بسیار زیبایی است که در فایل آوردیم. این حدیث را فارغ از اثباتی بر والیت امیرالمؤمنین  .بودند که وارد شدند  امیرالمؤمنین

بیانگر این حقیقت   ،این لقب را برای چه کسی باید به کار ببریم   و هم چنین ارائه مطلب که به راستی چه کسی امیرالمؤمنین است و ما

َهوی«از جانب خداوند و از لسان مبارک پیامبری که  است که وصی رسول خدا
أ
ِطُق َعِن ال

أ
 به مردم معرفی می شود. ،است »َو ما َین

 نص تنها راه نصب امام است.بحث سوم در ساختار تئوری شیعه: 

ٍم َهاٍد« و امثال این آیات و آیاتی مانند:  »انا هدیناه السبیل«هدایت خلق بر خداوند و مواردی از قبیل وجوب  وأ
َ

 ق
َّ
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ُ
ِذٌر َوِلک
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پس در بحث امامت هم حتما و قطعا نیازمند نص    ، دعوت می کنندمردم را به هدایت  خداوند هدایت را به خودش نسبت داده و پیامبران  

است، اهمیت بحث هدایت را برای ما   ن نزول این آیه که در مورد موال علیأ شیعه در ش  یهستیم. ذکر این روایت گران قدر و پرمحتوا

ٍم َهاٍد«هنگامی که آیه    .روشن می سازد وأ
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 . که طالبین هدایت بعد از من هدایت می شوند 

این حدیث هم برای ما واقعا روشن می کند که این آیه قرآن اهمیت خداوند را در بحث هدایت و انتخاب امام تا قیام قیامت چگونه   

 بررسی کرده است. 

 نتیجه بحث: 

بررسی کنیم و این را   ،به پایان بحث رسیدیم و می خواهیم در این بخش نتیجه بحث را، آن چه از بررسی اعتقاد شیعه به دست می آید

به   ،این که ما از کلمه غیر شیعه استفاده کردیم .این اعتقادات را داشته باشد. این ها حداقل های اعتقاد شیعه استباید بدانیم که شیعه 

اعتقاد    ،شود  واقع منظورمان فرقه خاصی نیست و منظورمان این بود که اعتقاد شیعه را بیان کنیم و بگوییم آن چه در غیر او بیان می
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را هم داشته باشد اما اعتقاد شیعه این است که من به صورت خالصه   غیر شیعه است و لو اعتقاد کسانی باشد که اصال محبت اهل بیت

 : برای شما مطرح می کنم

لبته به طور معمول همه  ا  اند.به ارث برده    ست که از پیامبر اکرمآنها علم الهی    ،از جمله مقامات امامان معصوم در دیدگاه شیعه  اول(

همین بحثی که خدمت شما گفتم ممکن است کسی به بلندای علم امامان شیعه اعتراف داشته   . به بلندای علم امامان شیعه اعتراف دارند

اعتقاد    ن می دانند. بهأ در این ش  را وارث پیامبر  این است که شیعه ائمه و امامان  ،باشد اما آن چه شیعه را از دیگران جدا می کند 

 را دارا گشتند.   شیعه ائمه صرفا افرادی با بینش و دانش بیشتر از مردم نیستند بلکه امامان به اعطای علم الهی تمام علوم پیامبر

  ،زندگی می کردند   است و این موضوع آنان را از سایر مردم که در کنار پیامبر  ویژگی اهل بیت پیامبر اکرم  ، الهی بودن این علم

پس از ایشان نیز رجوع   ،نباید در جای دیگر و نزد افراد دیگر به دنبال دین خدا گشت  همان گونه که با وجود پیامبر  .ی کندمتمایز م

از طرف دیگر هر ضرورتی که مردمان را ملزم می کند تا به پیام آور خدا مراجعه کنند، مراجعه به جانشین   .به امام سقیفه باطل است

هم   به عبارت دیگر امامان معصوم  . ا برطرف می کند و وظیفه عقلی و شرعی مردم چنین ایجاب می کندآن ضرورت ر  پیامبر خدا

 بلکه خود موضوعیت دارند. ؛ را نقل نمی کنند فقط سنت رسول اهلل چون اصحاب پیامبر

را   چون او بهتر از همه سنت پیامبر ،می رود در این جا می خواهیم بگوییم که اعتقاد شیعه این گونه نیست که سراغ امیرالمؤمنین

در غدیر ایشان را از طرف خداوند امام   چون پیامبر .چون منصوص من اهلل است می رویم سراغ امیرالمؤمنین ؛نه اصال  .نقل می کند

نه این که بین   ؛هی استنص ال  نه این که از بقیه افضل تر بودند که قطعا هم بودند اما دلیل رجوع ما به امیرالمؤمنین   .قرار داده است

گفته شده است اما   البته همه این ها بود. در مناقب غیر شیعه بسیار از افضلیت امیرالمؤمنین  .صحابه مثال باهوش تر یا عالم تر بودند

را نقل نمی    علم الهی دارند و برای ما تنها حدیث پیامبر  امیرالمؤمنین  .به خاطر نص الهی است  دلیل رجوع شیعه به امیرالمؤمنین 

هم همین حالت برای آن ها رخ می   قطعا با مراجعه به امیرالمؤمنین  ،مشکالتشان حل می شد   اگر مردم با مراجعه به پیامبر  .کنند

 دهد.  

  در دیدگاه شیعه ائمه  ،همان گونه که بیان شد  .مشخصه دیگر اعتقاد شیعه در امامت و خالفت مفترض الطاعه بودن امام است  دوم(

لذا زمامداری جامعه هم به طور   .ولی مردم هستند و اطاعت از آنان به طور مطلق بر همه واجب است  مر خدا و معرفی پیامبربه ا

منحصر به حوزه ای خاص نیست و در همه شئون و همه حوزه ها اوامر و نواهی آنان   لذا تبعیت از ائمه  .منصوص از آن ایشان است

 مطاع است. 

اما مقام حکومتی و این مناصب به عهده کسی    مورد دوم در حقیقت جواب کسانی است که می گویند: مقام علمی از آن امیرالمؤمنین

و مقام اداره   این گونه بوده است که بین مقام علمی پیامبر  امبرکه مردم انتخاب می کنند! می گوییم مگر در زمان خود پیباشد  

قطعا کسی است که مانند خودشان در    ،انتخاب می کنند خلیفه  برای خودشان    جامعه تفاوت بوده؟ مگر دو نفر بودند؟ وقتی پیامبر

حکومت فرع بر والیت، خالفت   ،لغوی که گفتیمهمه امور تبحر دارد و به علم الهی قادر است جامعه را اداره کند. پس طبق آن تعاریف  

در مورد حضرت   ، و امامت است. حکومت این طور نیست که در کنار آن ها به عنوان مقام جداگانه ای باشد و آن آیه که اگر خاطرتان باشد

 داوود قرائت کردم. 

 خالصه بحث:

مقایسه امام سقیفه و امام غدیر بود. در چه حوزه ای؟ صدر اسالم. منابعی که استفاده    ، گفتیم تدوین بحث ما  ؛ در بحث امامت تطبیقی

قرآن کریم و احادیث مورد قبول فریقین بود. دلیل تاریخی آوردیم بر این که امامت از اصول دین است و در باب شرایط امام    ، کردیم



 

 7صفحه 

 

 185کارگاه آموزشی شماره 

 سومجلسه  -  )بررسی تطبیقی(تفاوت امیر غدیر و امیرسقیفه 

کات آوردیم که بگوییم این هم از زمره اشتراکات بین فرق است. قرآن و  گفتگو کردیم. تعریف کالمی علم امام را باز هم در زمره اشترا

توصیف موارد خالف و وفاق بحث تطبیقی بود. توضیح و بحث دادیم و گفتیم از این موارد بر می   ،سنت هم همین طور که مورد پنجم

 باید برای امام هم باشد.  ،البته غیر از نبوت است آید که شرایط امام؛ علم، عصمت، آگاهی، قدرت تبیین و هر آن چه که در پیامبر

حاکم، ولی و بحث امام را گفتیم که بتوانیم کلمات   . محکم کردیم  ،بحثمان را با تعاریف لغوی که در خصوص کلمه خلیفه تبیین کردیم

شیعه را بررسی کردیم. دیدیم را بهتر درک کنیم. در تبیین مواضع خالف و وفاق که مورد ششم بحث تطبیقی ما بود، تئوری های غیر  

از جمله مواردی مثل غلبه و قهر    . این تئوری ها در وهله اول ناقض آن مواردی هستند که ما به عنوان شرایط امام برای امام قائل هستیم

باشد.    امبریا مثل انتخاب یک نفر، این ها حداقل به ظاهر نقض عصمت است و قطعا نمی تواند تئوری خوبی برای جانشین بعد از پی

قطعا با این تئوری ها موفقیت آمیز نخواهد بود. تئوری شیعه را بررسی کردیم و در آن جا آیاتی  گفتیم انتخاب بشری جانشین پیامبر

 گفتگو کردیم و بعد ارائه کردیم که امامت در شیعه نص است.  از قرآن را در باب شخصیت پیامبر

بحث علم بود و دیگری بحث افتراض الطاعه را با هم قرائت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آن دو دیدگاه شیعه در مورد امام که یکی   

فلذا ایشان مانند صحابه دیگر نیستند و ما به سراغ   .نیست  یکی این که امام فقط ناقل حدیث پیامبر  ،در دیدگاه شیعه باشد باید  چه  

  . را بهتر می توانستند به ما انتقال دهند  در روایت حدیث و سنت پیامبر  ، ر بودندنرفتیم که چون از بقیه صحابه افضل ت  امیرالمؤمنین

برای ما پر   را در زمان فقدان ایشان، وجود امیرالمؤمنین که مراجعه مردم به پیامبر بلکه نصی بوده بر والیت و علم امیرالمؤمنین

 اعه است که در این بحث گفتیم وقتی خلیفه ای خلیفه بعد پیامبرو کامل می کردند و دومین مشخصه اعتقاد شیعه، بحث افتراض الط 

هم باید حکومت داشته باشد و هم مقام علمی و    .خلیفه او است  خلیفه اوست، در تمام شئون پیامبر  می شود و امام بعد پیامبر

 مراجعه مردم. این گونه است که بخواهیم بین مقام خالفت و حکومت جدایی قائل باشیم. 

االتی از غیر شیعه مطرح می کنیم. بحث را پایان می دهیم با  ؤبحث بعدی طبق معمول با توجه به مباحثی که گفتیم، یک سری سدر  

 و تعجیل در فرج آن بزرگوار.  صلواتی بر وجود نازنین امام عصر 

 والسًلم علیکم و رحمة الله و برکاته 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


