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Abstract 
The issue of caliphate and imamate after prophethood is one of the most 
important theological and historical issues in Islamic society. Imamiyyah, by 
emphasizing the standard of infallibility, considers this position to be exclusive 
to the infallible imams, peace be upon them. In obedience to Saqifah, AL-
Ammah has accepted the caliphate of Saqifah and other caliphs. Accepting the 
rule of the Saqifah caliphs is facing the intellectual challenge of preference of 
an inferior person, (the low), to the one who is the best and the superior, 
(Commander of the Faithful -Amirul Momineen- Ali, peace be upon him). 
Therefore, Sunni scholars have tried to resolve this intellectual challenge. Ibn 
Abi al-Hadid Mu'tazili accomplished this task with a jurisprudential approach 
and Halabi tried to accomplish it with a rational-political approach. Halabi, 
based on Bo Ali Sina's basis in distinguishing between science and reason, with 
the increased claim of the political power of the inferior, has given in to his 
permission. Despite all these efforts, the idea of permissibility prefers the 
inferior, (the low), and is distorted from various intellectual and Quranic 
aspects. In this article, we have studied the historical roots of this saying by 
comparing the sayings of Ibn Abi al-Hadid and Halabi, and we have carefully 
counted its problems with the analytical-descriptive method 
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  اندیشه در خالفت، و امامت در أفضل بر مفضول تقدیم جواز
 شافعی حلبی الدینبرهان حافظ و الحدیدابی ابن
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 چکیده
سأله  سائل  ترینمهم از نبوت از بعد امامت و خالفت م سالمی  جامعه در تاریخی و کالمی م ست.  ا  با امامیه ا

  سقیفه  از تبعیت در عامه .داندمی السالم علیهم معصوم  امامان انحصار  در را مقام این عصمت  معیار بر تأکید

 تقدیم عقلی چالش با سللقیفه خلفاي حاکمیت پذیرش اند.پذیرفته را خلفا سللایر و سللقیفه خلفاي خالفت

  ددص  در عامه علماي رو این از است.  رو به رو السالم(، علیه امیرالمؤمنین) افضل،  شخص  بر مفضول  شخص 

  رسانده  امانج به فقهی رویکردي با را مهم این معتزلی الحدیدابی ابن اند.آمده بر عقلی چالش این حل و رفع

  تفکیک در سینا  لیبوع مبناي بر مبتنی حلبی برساند.  انجام به سیاسی  -عقلی رویکردي با کرده تالش حلبی و

 این تمام با اسللت.داده وي تقدیم جواز به تن مفضللول سللیاسللی توانمندي فزونی ادعاي با وعقل علم بین

 با مقاله این در اسللت. مخدوش قرآنی و عقلی گوناگون جهات از مفضللول تقدیم جواز به قول هاتالش

سی  شه  به حلبی و الحدید ابی ابن کالم تطبیقی برر  – تحلیلی وشر با و ایمپرداخته قول این تاریخی هايری

  ایم.کرده احصا دقت با را آن اشکاالت توصیفی

  عق   و علم تفکیک حلبی  الحدید ابی ابن افضوو   بر تقدیم مفضوو،   تقدیم :هاکلید واژه

  سیاست. در ت،انمندی
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 مقدمه .1

سیار  اهمیت از نبوت از بعد خالفت، و امامت سالم  تاریخ و فرهنگ در باالئی ب   ورداربرخ ا

ست.  سنن  اهل آوازه پر نامان صاحب  از تفتازانی که چنان ا   وت(،نب) نبی، منزله به را آن ت

سته  ست  دان ضی  و (17۹ و 171 :۸ ج ،۱۹0۴ تفتازانی، ر.ک؛) ا ضاوي،  قا سر  بی شهور  مف   م

  را نآ با مخالفت و برشمرده  دین اصول  مسائل  ترینبزرگ از را امامت عامه مسلک  اشعري 

سته  بدعت و کفر سبب  ست  دان ضی  ر.ک؛) ا ضاوي،  قا   الحدیدابی ابن (.۱۸7 ق،۱۹0۸ بی

  واندهخ دین اصول از عامه نظر در را السالمعلیه علی امیرالمؤمنین، امامت صریحا نیز معتزلی

 (.1۱۴ :۹ ق،۱۹0۴ الحدید،ابی ابن ر.ک؛) است

 از پس و سلم  و آله و علیه اهلل صلی  اکرم پیامبر رحلت هنگامه که سختی  و تلخ وقایع

 و امامت حیاتی و واال اهمیت بر تاریخی گواه ترینروشللن داد رخ اسللالمی جامعه در آن

 .است اسالمی خالفت

 مقام ونهمچ تنصیبی  الهی منصب  یک عنوان به امامت جایگاه و تعریف اساس  بر امامیه

  ت،نیس  قائل آن در حظی معصوم  غیر براي و دانسته  آن اساسی   شروط  از را عصمت  نبوت،

سته  الزم را شرطی  چنین عامه ولی  نیز ممعصو  غیر افراد براي را منصب  این تصاحب  و ندان

 اند.دانسته دسترسی قابل

 فرادست  و راجح بر فرودست  و مرجوح ترجیح چالش و دشواري  با عامه اعتقاد و مبنا

  علی المؤمنین،امیر خصللو  به السللالم،علیهم بیت اهل وجود با که چرا روسللت، به رو

  عتبرم روایات و تاریخ شللهادت به که حالی در اند،داده دیگران خالفت به تن السللالمعلیه

سیاري  اقرار و اعتراف و سلم  و آله و علیه اهللصلی  نبوي   مستفاد  ادمف به حتی و به،صحا  از ب

 و ربرت و افضلل  مسللمین  و اصلحاب  تمام از السلالم علیه علی المؤمنین، امیر کریم قرآن از

سته    ست بوده ترشای  بخاري، ؛100 و ۱۸۸   :1 ق،۱1۴1 ترمذي، ؛۸۱عمران/ آل ر.ک؛) ا

  ؛1۹0۹ ح ،۱۶70 :۹ تا،بی مسلم،  تبوک؛ غزوه باب در الخلق، بدء کتاب :1 مجلد از ۸ تا،بی

 ح ،۸۶ باب ،1۱۸ :۱تا،بی جوینی، حموینی تغلب؛ بن ابان عنوان ذیل ،۸   :۱ تا،بی ذهبی،

  (.1۱1   :1 تا، بی طبري، الدین محب ؛1۸0
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سته   از پوشی  چشم  پذیراي سلیمی  عقل هیچ تردیدبی سته ش  فرد و فرد ترینشای   براي ای

صدي  سئولیت  و مدیریت منصب  ت سته    غیر فرد به آن اعطاي و امور تدبیر و م ست ن شای  و ی

  اهنگ در گرداند. آن صاحب  را محق غیر فرد و بازدارد حق از را حق ذي فرد که پذیردنمی

  قبیح نهایت در و حق بر رد و کتمان و راجح بر ستم  و ناپسند  راجح بر مرجوح ترجیح عقل

 قدمم خصو  در تا داشته وا آن بر را عامه عالمان از بسیاري عقلی منطق و مبنا همین است.

ستن  سالم  علیه علی امیرالمؤمنین، بر سقیفه  خلفاي دان صدي  در ال  و توجیه هب خالفت امر ت

 یابند. رهایی اشاره مورد عقلی سنگین چالش از که برخیزند تدبیري

 و البالغهنهج شارح  ق(،۸۸۸ یا ۸۸۸ متوفاي) معتزلی الحدید ابی ابن اهلل،هبه عبدالحمید،

 رب مفضللول تقدیم جواز مزبور عقلی چالش از رفت برون براي عامه، نامدار دانشللمندان از

 است. ورزیده تأکید آن بر و مطرح را اقتضائی مصلحتی اساس بر أفضل

 ي،قللاهر  یحلب    احمللد  بن  ین الللدبرهللان  یم، ابراه  بن یعل   ین، نورالللد  ،الفرج  ابو  حللافظ 

  «لبیةالح یرةالس» به معروف «مونأالم ینماأل یرةس یف یونالع نسانإ» صاحب ق(،۱0۹۹يمتوفا)

ضول  تقدیم جواز بر تأکید با نیز عامه سلک م یشافع  یهفق ضل  بر مف   این در وجیهیت به أف

  در برتر سیاست و ربیشت  توانائی یعنی أقدریت، از أفضلیت  تفکیک به که یازیده دست  راستا 

 کند.می تکیه جامعه مدیریت

 أقدریت از أفضلیت  تفکیک توجیه و أفضل  بر مفضول  تقدیم جواز ادعاي بررسی  براي

ست  تطبیقی مطالعه یک در شت  همت آن مفاد تبیین به باید نخ شینه  هب سپس  و گما  آن پی

 نمود. اقدام زمینه این در داوري به دقت با آن از پس و کرد توجه

 پژوهش پیشینة .1-1

شیته  ساله  پی ضول  تقدیم جواز م سالم  صدر  به امامت امر در مف   یامبرپ رحلت با همزمان و ا

  یندال عضد  یقاض  تسنن،  اهل کالم حوزه در پژوهشی  و علمی منابع در گردد.می باز اکرم

  شرح » در یزن ق(،۶۱۸ يمتوفا) ی،جرجان یفشر  مال و «مواقف» در ق(،7۸۸ يمتوفا) یجی،ا

 انددهکر یحتصللر آن جواز بر و اندپرداخته افضللل بر مفضللول تقدیم مسللاله به «المواقف

شمندان  از اردبیلی مقدس (.17۴ :1 ق،۱11۸ ی،جرجان ؛۹۱1 تا،یب یجی،ا ر.ک؛)   شیعه  دان
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 ایدب امام اینکه بیان در» عنوان ذیل را دوم فصللل اول، جلد در الشللیعة حدیقة کتاب در نیز

 و است  ادهد اختصا   مساله  این به «فاضل  بر مفضول  تقدیم قبح ذکر و باشد  رعیت افضل 

  اردبیلی، مقدس ر.ک؛) کشللدمی عقلی چالش به جدي طور به را مفضللول تقدیم نظریه

 دوم(. فصل :۱ج ،۱1۶1

 افضل بر مفضول تقدیم جواز به قول تبیین .2

 نویسد:می البالغهنهج بر شرحش مقدمه در الحدیدابی ابن

  لِاألفضلل عَلَی المَفضلللولَ قَدّمَ و ... بِالکَمالِ تَفَرّدَ الذَي لِلهِ الحَمدُ العَدلِ. الواحدِ لِلهِ الحَمدُ»

 «.التَکلیفُ اقتَضاها لِمَصلَحةٍ

صو   ستایش » ست.  عدل یکتاي خداوند مخ ست  خدائی آن از ستایش  ا   رد متفرد که ا

ست  کمال ضول  شخص  و ... ا ست  و مف ضل  شخص  بر را فرود ست  و اف سطه  به فراد   وا

 (.1 :۱ ق،۱۹0۴ الحدید، ابی ابن) «داشت مقدم بود تکلیف مقتضاي که مصلحتی

ضلیت  به عبارت این در الحدیدابی ابن سالم علیه علی المؤمنین،امیر اف  اعتراف و اقرار ال

 و ريبرت اسللت.پذیرفته امامت و خالفت امر براي را حضللرتش شللایسللتگی کمال و کرده

  بسیاري شهادت و سلم و آله و علیه اهلل صلی  نبوي روایات تأکید مورد حضرت  آن افضلیت 

شاهیر  از ست،  صحابی  م   ببس  به را سقیفه  اهل خالفت الحدید ابی ابن وجود این با اما ا

  حضللرتش خالفت و امامت بر مقدم اسللت شللرعی تکلیف مقتضللاي که مصلللحتی ادعاي

  سللاسا بر را سللقیفه خلفاي و سللقیفه حاکمیت به عامه التزام واقع در و اسللتکرده قلمداد

 و رجیحت واسطه  به امر این که چند هر است،  دانسته  روا تکلیف اقتضاي  به مصلحت  ادعاي

ضول  شخص  تقدیم ضل  شخص  بر مف شد  عقلی پذیرش قابل اف   عقلی چالش واقع در و نبا

 است. دانسته اغماض قابل و کرده توجیه اشاره مورد مصلحت سبب به را مزبور

 را آن آنکه رب عالوه أفضل،  بر مفضول  تقدیم جواز بر تأکید با حلبی الدینبرهان حافظ

  ها(،شایستگی   رینبیشت ) أفضلیت،  ویژگی بین تفکیک با شمرده بر تسنن  اهل نزد حق مبنایی

 آن رايب سیاسی   -عقلی توجیهی و تصحیحی  مبناي دارد تالش بودن(، تواناتر) أقدریت، از
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شنهاد  مردم به سقیفه  روز در چگونه که ابوبکر از دفاع در وي کند. ارائه  با که بود کرده پی

  نویسد:می کنند بیعت جرّاح عبیدة ابو یا و عمر

  قد أنّهلِ السُنةِ  اَهلِ عِندَ الحَقل هُوَ و مِنهُ اَفضلل  هُوَ مَن عَلَی المَفضلولِ  تَولیةَ جَوازَ یَري ابابکرٍ إنّ»

   «الرّعیةِ حالِ امُانِتظ فِیه ما و األمرِ بِتَدبیرِ أعرَفُ و الدّینِ بِمَصالِحِ القِیامِ عَلَی األفضلِ مِنَ أقدَرُ یَکلونل

  امور دار هعهد و سرپرست   تواندمی فرودست  و مفضول  شخص  که بود نظر این بر ابوبکر»

  وي سا ب چه زیرا است،  حقی بر نظر تسنن  اهل نزد نظر این و گردد خود از برتر و أفضل  شخص 

  و نظم و مورا تدبیر براي و کند اقدام دین مصلالح  به بتواند برتر و أفضلل  شلخص  از توانمندتر

 (.1۶۸ :1 تا،بی ،حلبی) «.باشد برخوردار بیشتري شناخت از مردم امور به بخشیدن ترتیب

 معنا یک هب امر بدو در چه اگر الحدید ابی ابن و حلبی نزد افضل بر مفضول تقدیم جواز

ست  سد می نظر به و ا شد،  برخوردار واحدي هویت از ر سیار  تفاوتی اما با   خنس  بین مهم ب

  تفاوت سازد. می متفاوت را دو آن ماهیت و مبنا واقع در که دارد وجود عامه عالم دو این

 یک هر توجیهی مبناي دهدمی نشان که است تقدیم جواز تصحیح و توجیه فرایند در مزبور

 است. دیگري از غیر

 و ایسته ش  شخص  فروگذاردن و افضل  بر مفضول  تقدیم عقلی اشکال  از الحدیدابی ابن

  مصلحت را تقدیمی چنین مبناي و بردمی پناه سنجی مصلحت راهکار به وي از پوشی چشم 

  شخص  و مفضول  تقدیم تصحیح  در حلبی اما داند.می تکلیفی مصلحت  اقتضاي  و سنجی 

ست  شد می پیش را دیگري راهکار فرود صی ش  اگر که گرددمی باز معنی این به که ک   خ

 مقدم ترتهشایس   و افضل  شخص  بر دارد جامعه اداره در بهتري و بیشتر  توانائی که فرودست 

شتر  توانائی زیرا ندارد، منعی عقلی نظر از شود   ردف سنجش  مالک باید جامعه اداره در بی

سته     تقدیم وازج حلبی نگاه در گفت: باید واقع در گیرد. قرار خالفت و حکومت براي شای

ضول  ست.  الحدید ابی ابن مبناي از غیر مبنایی بر مبتنی مف   در را آن بنايم الحدید ابی ابن ا

ضاي  صلحتی  مقت ستجو  فقهی م شی  رد عقلی مبنائی دارد تالش حلبی ولی کند،می ج   نگر

سی    سازد،  برایش حکومتی و سیا صار  در تنها آنکه نه ب   رتبطم توجیهات و فقهی فروع ح

 گرداند. محصور
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 افضل بر مفضول تقدیم جواز به قول پیشینة .3

ضول  تقدیم جواز به قول  بنابر ست ا گرفته قرار تأکید مورد الحدید ابی ابن کالم در که مف

 است. تسنن اهل پذیرش مورد گذشت که چنان ق(،۱0۹۹ متوفاي) حلبی، تصریح

 متوفاي) جرجانی، شریف مال و «مواقف» در ق(،7۸۸ متوفاي) ایجی، الدین عضد قاضی

ضول  تقدیم جواز بر «المواقف شرح » در نیز ق(،۶۱۸ ضل  بر مف صر  خالفت امر در اف   یحت

 (.17۴   :1 ق،۱11۸ جرجانی، ؛۹۱1 تا، بی ایجی،) اندکرده

  که چرا ردد،گمی باز ابوبکر خود به مفضول تقدیم جواز به قول ریشه حلبی کالم مطابق

  ردهشم می جائز خالفت امر در افضل  و فرادست  شخص  بر را فرودست  شخص  تقدیم وي

 (.1۶۸ :1 تا، بی حلبی، ر.ک؛) است

  اشللعري نامدار متکلم ق(،۹01 متوفاي ظاهرا) باقالنی، ابوبکر کالم از مقابل، نقطه در

سلک  ست  به م ضول  تقدیم جواز به قول که آیدمی د ست،  مردود سخنی  مف   رد وي زیرا ا

ضول  تقدیم چالش برابر ست  و مف ضل  شخص  بر فرود ست  و اف   به نت خالفت امر در فراد

  مصلللحت اقتضللاي بهانه به الحدید ابی ابن همچون کندنمی سللعی و دهدنمی آن پذیرش

  توانمندي ادعاي و بهانه به حلبی همچون یا و کند پوشی  چشم  عقلی مشکل  این از تکلیفی

ست    در برتر  پذیرش اب واقع در بلکه کند، عبور عقلی چالش این کنار از امور تدبیر و سیا

  دیگري قطری به را سقیفه  اهل خالفت مسأله  کرده سعی  آن قبال در تمکین و عقلی اشکال 

 سازد. منتفی ریشه از را مفضول تقدیم عقلی مشکل و کند حل

سخ  در وي سی    چه بر که چالش این به پا سا  با یعتب به را مردم سقیفه  روز در ابوبکر ا

 او ودخ همسان  و همپا عبیده ابو دانست می که حالی در کرد! ترغیب جرّاح ابوعبیده و عمر

  ترپائین آنها از و نیست  شایستگی   و فضیلت  داراي السالم  علیه علی امیرالمؤمنین، و عثمان و

ست  ست می ابوبکر که کندمی دفاع ابوبکر کردعمل از و دهدمی جواب چنین ا  معمو دان

  اقالنی،ب ر.ک؛) شود می منتفی او نظر به فتنه و پذیرندمی را او و کنندمی اجماع او بر مردم

 (.۱۴۸ ق:۱۴۶7
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 و دانسته ینم پذیرش قابل را افضل  بر مفضول  تقدیم وي که دهدمی نشان  باقالنی کالم

  ترغیب اشللکال این از جواب مقام در لذا اسللت، شللمردهمی مخدوش دینی و عقلی نظر از

  صوري ريرفتا و تعارف نوعی واقع در جراح ابوعبیده با بیعت براي ابوبکر سوي از را مردم

 مجرد هب پس کرد خواهند بیعت او خود با مردم که دانسته می ابوبکر چون و است  برشمرده 

  الزم ضلللاف بر مفضللول تقدیم عقلی اشللکال ابوعبیده با بیعت براي مردم صللوري ترغیب

  است.آمدهنمی

 مذکور عقلی اشللکال باز اما بپذیریم را مبنایش و شللویم همراه باقالنی با که فرض بر

سبت  سالم علیه علی امیرالمؤمنین، بر سایرین  تقدیم به ن ست،  حل قابل ال   هر تقدیم رازی نی

  اشکال  فتارگر طبعا و مفضول  تقدیم مستلزم  عامه مشهور  نگاه در حتی حضرتش  بر شخصی  

ست،  مزبور عقلی سیاري  ذهبی اقرار به زیرا ا  و آله و لیهع اهلل صلی  اکرم پیامبر صحابه  از ب

شته  شیعی  نگاهی سلم  ضرتش  و دا ضل  سقیفه  خلفاي از حتی را ح ستند می اف  ر.ک؛) دان

 تغلب(. بن ابان عنوان ذیل ،۸ :۱ تا، بی ذهبی،

ست.  بخش دو داراي حلبی سخن  ست  بخش ا ضول  تقدیم نظریه بیان نخ ست  مف   که ا

شینه  اما گذشت.   رد.ک رهگیري سینا  بوعلی کالم در توانمی را وي سخن  دوم بخش يپی

 باشد. کرده استفاده بوعلی کالم از را بیان این حلبی شاید

  یاستس امور در یرتدب يمعنا به عقل و علم یانم یکتفک به ق(۹1۶ متوفاي) ینا،س یعلبو

  علی میرالمؤمنین،ا وجود با یفهسق  در گرفته شکل  خالفت یهتوج به آن بر یهتک با و پرداخته

شی  عنوان به امامت امر به را فصلی  شفا  کتاب خاتمه در و یدهکوش  السالم  علیه   نبوت نیجان

صا   ست.  داده اخت   شخص  دو بین خالفت امر دوران که کندمی فرض را صورتی  وي ا

شد؛  شتر  تدبیر داراي و ترعاقل دیگري و ترعالم یکی با ست    در بی   در او امعه.ج اداره و سیا

 فرد ههمرا که دانسللته الزم ترعالم فرد بر و دیده ترعاقل فرد حق را خالفت فرضللی چنین

 را ترعالم فرد یاري که شللمرده الزم هم ترعاقل فرد بر و کند یاري را او و شللده ترعاقل

  رابطه بر را حالت این بوعلی مشاوره(.  و مشورت ) کند، رجوع او به امور تدبیر در و بپذیرد

 است:ردهک منطبق آن بر و کرده معرفی السالم علیه علی امیرالمؤمنین، و عمر بین نسبت و
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شارِکَ  أن اَعلَمَهُما فَیَلزَمُ »... ضِدَهُ  و أعقَلَهَما یُ ضِدَ  أن أعقَلَهُما یَلزَمُ و یُعا  عَیَرجَ و بِهِ یَعتَ

سالم[  علیٌ]علیه و عُمرل فَعَلَ ما مِثلل اِلَیهِ، شرة،  المقالة ق،۱۹0۹ سینا،  بوعلی) «ال   الفصلل  العا

  (.۹۸1 الخامس،

شه  واقع در تواندمی گرفته نظر در عقل و علم بین بوعلی که تفکیکی شد  فکیکیت ری  با

  از جامعه اداره و مورا تدبیر در بیشتر  توانائی و سو  یک از شایستگی   و فضیلت  بین حلبی که

 است.کرده مطرح دیگر سوي

 نیز را او خنس  بلکه کرد. جوئی پی تاریخی وقایع سیر  از خارج نباید نیز را بوعلی کالم

 دانست. آن از برگرفته و ناشی و کرد رصد معاویه عصر تبلیغات در توانمی

سالم  علیه علی امیرالمؤمنین، با معاویه دشمنی  و معارضه  در سیاري  تبلیغات ال  سوي  از ب

  ترعاقل و ترزیرک فردي را معاویه داشتند  سعی  که بود افتاده راه به عمالش و وي حکومت

  تصحیح  رايب مستمسکی   تا کنند معرفی سیاست   و جامعه امور اداره در بیشتر  تدبیر داراي و

  این دلیل و آورند فراهم عمومی اذهان در حضللرتش با وي معارضلله و دشللمنی توجیه و

  هاوطئهت از ايمجموعه واقع در که کردندمی معرفی ترفندهایی و هانقشه را برتري و زیرکی

  کار به حضرتش  با مبارزه براي پی در پی معاویه که بود هاییدسیسه   و هانیرنگ و هاحیله و

 لذا .بیفزاید سللللطنتش اقتدار بر هاکاري فریب دسلللت این با کردمی تالش و بسلللتمی

 فرمودند: دسیسه و مغالطه این به جواب در حضرتش

  دْهَىأَ مِنْ لَکلنْتُ الْغَدْرِ هیةلکَرَا لَا لَوْ وَ یَفْجُرل وَ یَغْدِرُ لَکِنَّهُ وَ مِنِّی بِأَدْهَى یةلمُعَاوِ مَا اللَّهِ وَ»

  اللَّهِ وَ ةِمالْقِیَا یَوْمَ بِهِ یُعْرَفُ لِوَاءٌ غَادِرٍ لِکللِّ وَ ةٌکلفَرَ ةٍفلجَرَ کللُّ وَ ةٌفلجَرَ ةٍغلدَرَ کللُّ لَکِنْ وَ النَّاسِ

  «ةِبِالشَّدِیدَ ألسْتَغْمَزل لَا وَ ةِبِالْمَکِیدَ ألسْتَغْفَلل مَا

  معصیت  و فساد  و کرده خیانت او لکن و نیست،  ترزیرک من از معاویه خدا هب سوگند »

 مردم ترینزیرک من نبود نکوهیده _تباهی و خیانت_ و مکر اگر و دکنمى نافرمانى و

  یامتق روز و است  نافرمانى گناهى هر و است  گناه _تباهی و خیانت_ و مکر هر ولى بودم،

  سوگند  و شود می شناخته  آن هب که است  اىنشانه  و پرچم شکنى  پیمان و _خائن_ هر براى

  رفتارىگ و سللختى در و برند کار هب حیله و مکر امدرباره تا گردمنمى غافلگیر من خدا هب

 (.۹۸۴ ،۱۴۱کالم :۹ ش،۱1۸۶ االسالم، یضف «شومنمى ناتوان و عاجز
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 علی ن،امیرالمؤمنی از صادره  کلمات و خطب مثل تاریخی، هاينشانه  به بیشتر  کمی اگر

سالم  علیه شینه  کنیم توجه ال  اکرم پیامبر ترحل هنگامه در باید را ترفندي و نیرنگ چنین پی

  رحلت زا پس روز هفتمین در حضرتش  که چرا کنیم، جستجو  سلم  و آله و علیه اهلل صلی 

سالم  گرامی پیامبر ضه ع براي را کریم قرآن که حالی در سلم  و آله و علیه اهلل صلی  ا   به ر

سلمین  عموم سیله » معروف خطبه بود کرده جمع م   رد و فرمود ایراد مدینه مردم براي را «و

شتن  انگشت  با خطبه آن سی   ترفند این از پرده آن به دادن پاسخ  و مطلب همین بر گذا   سیا

 «  الْعَرَب أَدْهَى لَکلنْتُ التُّقَى لَا لَوْ» برداشت: السالمعلیهم بیت اهل مخالفین

  خطبة :۶ ق،۱۹07 کلینی،) «بازترم نیرنگ عرب همه از من نباشلللد الهی تقواي اگر»

 (.1۹ الوسیله،

  جواز درباره ار حلبی توجیه و استدالل  کالمی -تاریخی ریشه  باید آمد گفته آنچه بنابر

ضول  تقدیم شه  و بوعلی سخن  در مف   صر ع پروپاگانداي و تبلیغات در را بوعلی سخن  ری

شه  نیز را آن و معاویه   لیص  اکرم پیامبر رحلت از پس نخستین  روزهاي جریانات در دار ری

 دانست. سلم و آله و علیه اهلل

 داوری و نقد بوتة در مفضول تقدیم جواز به قول .0

  از بوتن از جانشینی  و خالفت و امامت باب در مفضول  تقدیم جواز به قول امامیه مکتب در

شه  ست،  ناروا و باطل ری صب  زیرا ا   خود همانند و الهی امري نبوت از خالفت و امامت من

صیبی  نبوت ست  تن سته  و ا ست  الهی حکم به واب شر  اختیار در و ا ست  ب  آن در ودخ که نی

  که گونههمان که اسللت خداوند این و باشللند الهی امر تسلللیم باید بلکه کنند، رأي اعمال

 و تعیین نیز را نبوت جانشلللین و خلیفه و امام فرمود مبعوث و تعیین را پیامبر و پیامبري

صوب  سان  کندمی من ص  و تعیین از اگر فرمود. چنین آن نظائر و خم غدیر در که آن   یبتن

ست  منصفی  و آگاه وجدان و عقل کدام بگذریم هم الهی   اهلللیص  اکرم پیامبر بپذیرد که ا

  اکمیتح مقام براي جایگزین نصب و جانشین  تعیین بدون را اسالمی  امّت سلم  و آله و علیه

 با که حالی در باشد،  نکرده تعیین خود براي را جانشینی  و باشد  کرده رها جامعه ریاست  و

 و یددشلل خطرات هاطلبی فرصللت و انطلب فرصللت يبرا یتیموقع ینچن یتجذاب به توجه
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  است؟!  کردهیم یدتهد را نبوت زحمات ثمرات و اسالمی  جامعه اساس  و اصل  دهشتناکی 

  (.۸7مائده/) است رسالت وظیفه انجام در کوتاهی واقع در جهت این در کوتاهی شک بی

 نیز قیفهس  ارباب و عامه بزرگان کلمات در بیگاه و گاه جانشین  نصب  و تعیین ضرورت 

 یک تیح که است  کرده اعتراف سقیفه  دوم حاکم فرزند عمر، بن عبداهلل است.  شده  ابراز

  هار جایگزین چوپان و راعی بی را آنها گوسفندانش  و گله از مفارقت و جدائی در چوپان

  استکرده کوتاهی قطعا گوسفندانش از نگهداري و سرپرستی در کند چنین اگر و کندنمی

 (.۱7۸ :۱1 ق،۱100 عسقالنی، حجر ابن ر.ک؛)

سی    نظر از دیگر سوي  از شنا ست  شده  ثابت تجربه به جامعه و فرد روان  هر والمعم که ا

  خصشلل به نسللبت جامعه توده حتی و دیگران حسللادت زمینه تواندمی امتیازي و فضللیلت

ضیلت  داراي ضیلت  آن اگر خصو   به گردد، ف شخص  سبب  امتیاز و ف   ممتازي و ویژه ت

  به هک اشخاصی یا شخص باشد. سیاسی قدرت تصاحب  حوزه و اجتماعی أبعاد در وي براي

  به و گردندمی شاخص  جامعه ریاست  و رهبري و پیشوائی  جهت در خا  فضائلی  واسطه 

ضائل  این سبب  سادت  مورد تردید بی دارند فزونی و برتري دیگران بر ف  و ختس  هايح

  جیهاتتو انواع با تا داردمی وا آن بر را بسیاري هاحسادت دست  این و گیرندمی قرار تلخی

  خود اهر این از تا کنند تنگ ممتاز افراد این بر را عرصه  درشت  و ریز کبراهاي و صغري  و

 و هاثروت و جامعه عموم و زده تکیه حاکمیت و قدرت عریکه بر بتوانند دوسللتانشللان  و

ستگی   و فضیلت  صاحبان  و آورند در خود انحصار  در را آن هايفرصت    دبیرت و اداره شای

 فرماید:می باره این در کریم قرآن کنند. حذف اجتماعی اثرگذاري صحنه از را جامعه

سُدُونَ  أَمْ ضْلِهِ  مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما عَلى النَّاسَ یَحْ  وَ کْمَةَالْحِ وَ الْکِتابَ إِبْراهِیمَ آلَ آتَیْنا فَقَدْ فَ

 (.۸۹ نساء:) عَظِیماً مُلْکاً آتَیْناهُمْ

  تطبیق مالسال علیهم بیت اهل مورد در را مبارکه آیه این اسالمی معتبر روایات از بسیاري

 ربصللائ » شللریف  کتاب در تنها اند.گرفته قرار مخالفین حسللادت  مورد که اسللت  کرده

   اسللت، آمده مذکور روایت نه هفدهم(، باب) مسللأله، این به مختص بابی در «الدرجات

 جمله: آن از
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سَیْنِ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنل أَحْمَدُ حَدَّثَنَا» ضَیْلِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ الْحُ   لَیهِعَ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْفل

  نَحْنل :قَالَ (فَضللْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما عَلى النَّاسَ یَحْسللُدُونَ أَمْ) :تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ فِی السللَّالمُ

  (.1 ح ،1۸ ،۱7 باب ق:۱۹0۹ صفّار،) .«الْمَحْسُودُونَ

  که چنانآن مفضول  تقدیم جواز به قول که دانست  باید سخن  پیش این داشت  نظر در با

ست  آمده الحدیدابی ابن کالم در سا  بر مبنائی نقد گرفتار ماهوي نقد بر افزون ا  مبانی سا

شگی  منطق و فکري   ربارهد شرعی  تکلیف دادن قرار محور زیرا شد، بامی نیز او خود اندی

  خارج دین اصول از را امامت که است عامه از بسیاري  مبناي با متناسب  و مطابق خالفت امر

  بیا ابن خود منطق و مبنا با ولی اند،کرده محسللوب فقهی فروع مسللائل زمره در و دانسللته

ست.  جمع و سازش  قابل الحدید صول  از را امامت تنها نه الحدیدابی ابن نی ست  دین ا   ه،دان

 امامت تمام صلللراحت با و کرده معرفی اسلللاس همین بر نیز را تسلللنن اهل مبناي بلکه

  شیعه اب آنها تفاوت تنها و خوانده دین اصول از عامه نظر در را السالمعلیه علی امیرالمؤمنین،

سته  این در را ست  دان سنن  اهل که ا ضرتش  امامت منکر ت  و آتش در مخلّد چه اگر را ح

 امامت منکر که شللیعه فبرخال شللمرند،نمی کافر ولی دانند،می دین از خارج و فاسللق

  محتوائی نه لفظی، اختالف یک را اختالف این ادامه در وي دانند.می کافر را حضللرتش

 (.1۱۴ :۹ ق:۱۹0۴الحدید، ابی ابن ر.ک؛) استکرده قلمداد

صلحت  قلمرو ضائی  م سائل  حوزه به مربوط شرعی  تکالیف اقت ست  فقهی فروع م  مقام نه ،ا

صول  ضول  تقدیم خصو   در الحدید ابی ابن سخن  پس دین. ا   ريفک مبناي جهت از مف

 نارواست. و نقض مورد وي خود

 الحدیدابي ابن نظریة نقد در گانهپنج جهات .5

شکال  عنوان به آنچه بر افزون سبت  مبنائی ا   جواز به ولق شد  ذکر الحدیدابی ابن کالم به ن

 است: مخدوش جهت پنج از قرآنی -عقلی نگاهی در مفضول تقدیم
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 دلیلبي ادعائي .5-1

  تا دباش  یعقل استدالل  و برهان از یناش  یدبا یا ؛باشد  داشته  ايیشه ر و منشأ  یدبا جواز حکم

  عنوان به تا باشد  یشرع  نصو   و منطق از یناش  یدبا یا و شود  شناخته  یعقل جواز عنوان به

شه ر یدبا یا و شود،  یرفتهپذ عیشر  یحکم شته  یعرف یسنت  در ی شد  دا   حکم عنوان به تا با

  اصللول رب یهتک یدبا یا و شللود، کنکاش مشللروعیتش از و یردبگ قرار یبررسلل مورد یعرف

  یمتقد جواز يادعا اما شللود. یرفتهپذ یاخالق ايینهگز عنوان به تا باشللد داشللته یاخالق

  از يمستند  گونه یچه برایش و ندارد ايیشه ر مستندات  و منابع ینا از یک یچه در مفضول 

سی    سنجی  مصلحت  جز شود، نمی یافت منابع ینا ست  در که اکثریت گروه سیا   واقعه ايرا

 ظرن از حتی آنکه حال و آورند فراهم مشللروعیتی و وجاهت برایش کردند تالش سللقیفه

  نصو   به تعهد از خروج و سقیفه  واقعه به بخشی  مشروعیت  و توجیه در نیز سیاسی   مصالح 

سالم  علیه علی امیرالمؤمنین، خالفت و امامت سالم  علیهم بیت اهل و ال   وجیهت گونه هیچ ال

  نکردند. ارئه نیز موجهی عذر و شرعی و دینی مصالح با مطابق و مشروع سیاسی

 عدالت نقض .5-2

  مفضول  ردیدت بی شود.  گذاشته  پا زیر حقیقت و حق و هاشایستگی   که پذیردنمی خداوند عدالت

ستگی    فاقد ضل  کمال و شای ست.  اف ستگی    گرفتن نادیده ا ض  شخص  کمال و شای   ترجیح و لاف

  و ظلم هایتن در و ساالري  شایسته   و شایستگی   و شایسته   شخص  بر ستم  و ظلم آن، فاقد شخص 

   .شد محروم افضل شخص مدیریت و تدبیر موهبت از که است اسالمی جامعه عموم بر ستم

  مذبح به را هاشایستگی   و شایستگان   که است  پذیرفتنی الهی عدل قاموس در مصلحت  کدام

  پا زیر رب را سلللم و آله و علیه اهلل صلللی خاتم نبوت جانشللینی عظیم امر هايپایه و ببرد سللتم

 بکشد؟! انحطاط به آنها از محرومیت در را جامعه و دارد پا بر هاشایستگی و فضیلت گذاردن

 کامل مناسبت و تناسب عقلي لزوم نقض .5-3

  نیابت در که ایمکرده اثبات عقلی برهان به «دینی معرفت و عقل نگاه از امامت» کتاب در

س  لزوم باشد  ساري  و جاري نائب در بخواهد اصل  و عنه منوب شئون  که کامل و تام   بتنا
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شین ) عنه، منوب و نائب بین کامل صل(  و جان ست  عقلی امري ا   – ۶۸ ش،۱1۴1 مؤمنی،) ا

شینی  و نیابت (.۴۱ ست  تنیاب طرف دو بین عیار تمام ارتباط و رابطه نوعی حقیقی جان   که ا

ست  قرار نائب   تواننمی عقلی نگاه از گردد. عنه منوب جایگزین امتیازات و هاویژگی در ا

 نائب را سی ک قرآنی و وحیانی علوم صاحب  و معصوم  پیامبر براي جانشینی  در که پذیرفت

 معارف و علوم از حظی نه و است برخوردار حضرت آن عصمت از نه که دانست جانشین و

 ای نیسللت برخوردار الزم هايشللایسللتگی از جهات این از و داراسللت بزرگوار آن وحیانی

  تقدیم جواز به قول همین در موجود اعتراف جمله از) عامه، اعتراف و اقرار به کم دسللت

  آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر فضائل و صفات به نزدیکتر و وي از افضل شخص مفضول(،

صمت  و وحیانی علوم در سلم  و ستگی    و ع   متقدی آنکه چه دارد، حضور  خالفت امر شای

 نهد.می بنیان را عقلی تناسب لزوم این نقض ناراستی مفضول

 عالم و علم تقدیم قرآني و عقلي منطق نقض .5-0

ستگی    در را عالم غیر و عالم هرگز کریم قرآن سْتَوِي  هَلْ شمارد: نمی برابر شای   لَّذِینَا یَ

 (.۴ زمر:) الْأَلْباب ألوللوا یَتَذَکَّرل إِنَّما یَعْلَمُونَ ال الَّذِینَ وَ یَعْلَمُونَ

ضول  تقدیم جواز به قول   لمعا شخص  مقیاس و تراز در دانائی و علم از که شخصی    و مف

  نه اوست،  از برتر دانائی و فضیلت  و علم در که کسی  و افضل  شخص  بر نیست  برخوردار

ستن  برابر تنها ست،  عالم غیر و عالم و جهل، و علم دان  بر جهل و جاهل دادن برتري بلکه ا

   ت.اس مذکور آیه و کریم قرآن منطق با تناقض و تعارض در شدت به و است عالم و علم

 رآنیق معارف و نبوي حقیقت به افضل  شخص  که دارد آن از نشان  بحث مورد افضلیت 

  دانست  هدایتی واجد را وي باید هدایت محک در بنابراین آنهاست.  واجد بیشتر  و نزدیکتر

  توانیم نکته این به توجه با آنند. فاقد و بهره بی هدایت رتبه و مرحله آن از دیگران که

  فضول م تقدیم جواز به قول ابطال و نفی در سخت  یونس سوره  پنجم و سی  آیه که دریافت

 لَّاإِ یَهِدِّي ال أَمَّنْ یُتَّبَعَ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَى یَهْدِي فَمَنْ أَکندمی سرزنش  را آن و دارد تأکید

 (.1۸ یونس:) تَحْکلمُون کَیْفَ لَکلمْ فَما یُهْدى أَنْ
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سنن  اهل معتبر منابع برخی در  سلم  و لهآ و علیه اهللصلی  اکرم پیامبر از مهمی روایت ت

  جامعه ورام تدبیر و اداره براي ترشایسته   شخص  از پوشی  چشم  گونه هر که است  شده  نقل

سالمی  سبت  که ا  و ترالمع سلم  و وآله علیه اهلل صلی  اکرم پیامبر سنت  و خدا کتاب به ن

  رسول و خدا به خیانت أفضل(، بر مفضول تقدیم =) دیگران، به آوردن روي و است ترآگاه

 است: مؤمنین تمام و خدا

سلِمینَ  أمرِ مِن تَولّی مَن» ستَعمَلَ  شَیئا  المُ  علَمُأ هُوَ مَن فِیهِم أنّ یَعلمُ هُوَ و رَجاُل عَلَیهِم فَا

سُولِهِ  سُنّةِ  و اهللِ بِکتابِ مِنهُ أعَلَمُ و بِذلِکَ سُولَهُ  و اهللَ خانَ فَقَد رَ   هیثمی،) «المُؤمِنینَ جَمِیعَ و رَ

 (.1۱۱ :۸ ق،۱۹0۶

 موهوم مصلحتي .5-5

ضول  تقدیم جواز طرفداران شکاالت  از خوبی به خود چون مف  بر صدد  در خبرند با باال ا

  عقلی تاشکاال این چالش از شرعی  تکلبف جهت از اقتضائی  مصلحتی  ادعاي با تا اندآمده

 اند.ردهنک ارائه دلیلی و مدرک و شاهد  مصلحتی  چنین براي هرگز اما یابند، رهائی قرآنی و

  یاننش  مشروعی  عرفی سنت  هیچ یا و یعقل برهان و منطق یچه یا و ايیهآ و یتروا یچه در

صلحت  ینچن از صلحت  که بماند شود. ینم یافت یادعائ م شروعیتش  تا سنجی  م   حرزم م

  به و جسللت اسللتناد آن به بتوان دینی و شللرعی امري عنوان به که نیسللت آن قابل نگردد

 .برد کار به را تکلیفی و شرعی عنوان تواننمی عرفی سنجی مصلحت هر مورد در سادگی

صلحت  کدام این بر افزون شد  قرآنی قطعی منطق و عقلی حکم ناقض تواندمی سنجی  م   با

 است؟! سلم و آله و علیه اهلل صلی نبوي سنت و قرآنی اصول ترینايریشه جزء که

  حلبي نظریة نقد در گانهشش جهات .6

  جواز به لقو درباره دیگري توجیه و داشته  بوعلی سخن  در ریشه  که حلبی کالم دوم بخش

 است: مخدوش گوناگونی جهات از نیز است مفضول تقدیم
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 توانمندی ادعای در کبروی مغالطة .6-1

  يارراهک سللینا بوعلی از تبعیت در اسللتکرده یسللع شللناختی روش نظر از یحلب چه اگر

  منظور این براي اما ،کند ارائه مفضول  تقدیم جواز به قول توجیه در الحدیدابی ابن از تریفن

ست  یفظر مغالطه دو به س یازیده د ست  صغروي  دوم مغالطه و کبروي مغالطه یک ت؛ا   .ا

  شود:می بیان مستقل ايخدشه و اشکال قالب در مغالطه دو این از یکهر

  امر در شلخصلی   وقتی که اسلت  آن بحث قاعده و کبري نظر از گرفتهصلورت  مغالطه

 رب بلکه شللود،نمی قلمداد مفضللول جهت این در وي باشللد توانمندتر سللایرین از خالفت

ضل  همگان ست،  اف ستگی    معیار که چرا ا ضیلت  و شای   در تونمندي همان خالفت امر در ف

ست.  مقامی و منصب  چنین تصدي    خالفت مرا در عامه مبناي شود می گفته وقتی بنابراین ا

  وجود با مفضول  شخص  که است  آن قاعده معناي است،  افضل  بر مفضول  تقدیم جواز بر

 مقدم را وي ولی نیسللت، خالفت امر در افضللل شللخص با سللنگهم و ترازهم قطعا آنکه

شته  سته ش  و برتر توانمندي گرفتن نادیده معناي به شخصی    چنین تقدیم چون و انددا   در ای

  ولمفض  تقدیم جواز به عقل حکم خالف بر تا اندشده  مضطر  الجرم لذا است،  خالفت امر

  را نآ که اندکرده تالش عقل حکم گذاردن پا زیر چالش از رفت برون براي و دهند در تن

 دهند. کبروي مغالطه به تن حلبی چونان راستا این در و کنند توجیه

 توانمند شخص دربارۀ صغروی مغالطة .6-2

سأله  کبراي در مغالطه بر عالوه حلبی ساس  و م صداق  بیان و صغروي  امر در قاعده ا  یزن م

 است.آمده مغالطه گرفتار

  شللناخته واقعه آن ینانآفر نقش که یمهسللت روروبه یخارج ياوقعه با ما عمل مقام در

 رام در مفضللول شللخص توانمندتري درباره شللده ادعا کلی قاعده و يکبر و هسللتند شللده

  شمخدو کامال يصللغرو جهت از اصللطالح به و یسللتن انطباق قابل آن به نسللبت خالفت

ست.  ستناد  به و یدتردیب ا شهور  اقرار و فراوان یاتروا ا   یخ،ارت یگواه و ابهصح  بزرگان م

  از لکهب نبوده، اقدم و افضل  يفرد یاتخصوص   جهات از تنها السالم  یهعل یعل یرالمؤمنین،ام

 زرگانب از یاريبس  کالم یحصر  در اساساً   است. بوده تریسته شا  همگان از خالفت امر جهت
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  ست، اآمده یرینسا  بر خالفت امر در حضرت  آن یتافضل  صحابه  از یاريبس  و عامه يعلما

 رفاص  حضرتش  آنکه نه دانستند، یم جامعه اداره امر در تواناتر همگان از را حضرتش  یعنی

ص    در صو ضل  یرینسا  از ،مثال فردي اخالق یاتخ شد  بوده اف   جهت از یفهسق  خلفاي و با

شند.  بوده ترمندتوان جامعه یریتمد ست  فتهگ یحلب که بوده ینچن اگر آنکه بر افزون با  و ا

 بزرگان بودن یازين که اندبوده ترمندتوان جامعه اداره رام در حضرتش به نسبت یفهسق خلفاي

  یمتقد جواز يادعا به یفهسلللق اهل خالفت یهتوج جهت در دارشلللاننام ینمتکلم و عامه

ضول  ضطر  و کنند التجاء مف س  یوقت یراز شوند،  م   ترمندوانت یرینسا  از خالفت امر در یک

 شود.ینم قلمداد تفرودس و مفضول باره ینا در یرینسا به نسبت هرگز او است

 االمام مناقب» کتاب در ق(،۸۴7 متوفاي) جوزي، علی بن عبدالرحمن الفرج ابو حافظ

ست  کرده نقل حنابله امام فرزند عبداهلل، از «حنبل بن احمد ض  حنبل بن احمد که ا   را یلتاف

 است:دانسته خالفت درباره شایستگی و فضیلت در

 .بَةَأ یا :لتُقلفَ سَفِینَة  دیثِحَبِ أبی ثَدّحَ :وللقلیَ نبلَحَ بنَ أحمدَ بنَ اهللِ بدَعَ عتُمِسَ  :قالَ »...

  طالب؟ أبی نب یلعَفَ :لتُقلفَ وعثمان. وعمر بکر أبو فَةِ،الالخِ یفِ :قالَ ؟فضللیلِالتَ یفِ وللقلتَ ما

  «دٌأحَ مهِبِ قاسُیُ ال یتٍبَ أهلِ نمِ طالب أبی بنل علیُ .یَّنَبُ یا :قالَ

  یتب اهل درباره مشهور  سفینه  حدیث نه است  خاصی  راوي =اسم ) را، ینهسف  یثحد پدرم »...

سالم(، علیهم ض  درباره پدرم از کرد. ذکر یمبرا ال س  یلتف   ،الفتخ امر در گفت: جواب در یدمپر

سخ  شود؟ یم چه طالب یاب بن یعل پس گفتم عثمان. و عمر و ابوبکر   از یعل !فرزندم که داد: پا

 (.1ط ،1۱۴ ق:۱۹0۴ جوزي، ابن) «نیست مقایسه قابل ایشان با احدي و است یتب اهل

 کیکتف فرض پس است،  خالفت امر در توانمندتر و اقدر شخص  همان افضل  شخص  از منظور

 ت.اس آشکار ايمغالطه است شده مرتکب حلبی که آنسان اقدر شخص و افضل شخص بین

 کاذب ادعای .6-3

  دارکم تمام خالف بر و کذب ادعاي با بگذریم حلبی کالم در صغروي  و کبروي مغالطات از

 د.شومی دیده نیز سینا بوعلی کالم در که شویممی روبرو روائی و تاریخی مستندات و
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 لیع امیرالمؤمنین، از توانمندتر خالفت امر در را سللقیفه خلفاي که اسللت آن بر حلبی

  مدارتریاست س  و ترعاقل را سقیفه  دوم خلیفه دارد تالش نیز بوعلی و کند معرفی السالم علیه

 بخواند.

  مدرک یا و روائی سللنت هیچ به سللقیفه خلفاي درباره توانمندتري و یتاقدر ادعاي

 تريبر و مانندي بی یدهرسلل یرعالمگ شللهرت به یختار در آنچه نیسللت. مسللتند تاریخی

  هاحکومت و امحک تمام به نسبت  بلکه سقیفه،  به نسبت  تنها نه السالم،  علیه يعلو حکومت

  لسالم اعلیه علی المؤمنین،امیر خالفت از تمجید در حنبل بن احمد لذا است.  تاریخ طول در

سبت  سه  در و سقیفه  خلفاي به ن ضرتش  خالفت ترجیح و آنها بین مقای  آنان الفتخ بر ح

  زینت مایه که بود حضرت  این بلکه نبود، زینت حضرتش  براي خالفت که است کرده اقرار

 شد: خالفت

  تجاءَفَ .ومٍیَ ذاتَ سلل اجالِ یأبِ يدَیَ ینَبَ نتُکل :قالَ ل.نبَحَ بنَ أحمدَ بنل اهللِ عبدُ ینِرَأخبَ»

  فَةَالخِ وارلکَذَ و وا.رلکثَأَفَ عثمان فَةَالوخِ عمر فَةَالوخِ بکر أبی فَةَالخِ وارلکلذَفَ خِیةِرالکَ نَمِ ئفةطا

  یفِ ولَالقَ مُرتلکثَأ دقَ !هؤالء یا :قالَفَ میهِإلَ هُأسللَرَ أبی عَفَرَفَ وا.أطالل و وادُزافَ طالب أبی بن علی

 .(1۱۴ ق،۱۹0۴ ي،جوز ابن) «هانَیّزَ علیٌ لبَ یّالِعَ نیّزَتل ملً فَةَالالخِ إنّ .فَةَالالخِ و علی

  ممرد با حکومت آن تعامل و رابطه نوع حکومتی هر قبح و حسللن هاينشللانه از یکی

  نشلللان مطلوب حکومت یک ایجاد براي را حاکمان توانائی عدم و توانمندي که اسلللت

  ندک برخورد بردباري و خوئی نرم و مدارا و رفق روي از مردم توده با که حکومتی .دهدمی

سانی،  هر نظر در سلمان،  چه ان سلمان  غیر چه م ست  حکومتی از ترمطلوب و برتر م  با هک ا

  در حاکمان .کندمی رفتار مردمش با گیريسلللخت و تندي و خشلللونت روحیه و رویه

  در غیرتوانمند را خشللن و گیرسللخت حکومت در حاکمان و توانمند را نخسللت حکومت

  دانند.می مردمی و مطلوب حکومت ایجاد

  لسللالما علیه علی امیرالمؤمنین، حکومت سللبک تفاوت درباره معتزلی الحدیدابی ابن

  ویهر همین جمله آن از که کندمی ذکر را جهاتی سللقیفه دوم خلیفه حکومت به نسللبت

   است: السالمعلیه علوي حکومت در مردم با رفتاري خوش و گذشت و مدارا و بردباري
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  کانَ و سَةِ یاالسِ  و الغَلظَةِ دیدُشَ  ذلکَ عَمَ مرعُ کانَ و سَةِ یاالسِ  و فَةِالالخِ یفِ ماتاهُریقَطَ تلفَاختَفَ»

 (.1۱1 :۱0 ق،۱۹0۴ الحدید،ابی ابن) «...زِجاوُالتَ و فحِالصَ و لمِالحِ ثیرَکَ السالم[، ]علیه ،علیٌ

 و مدرک و مستند  هیچ از تنها نه نیز سقیفه  دوم خلیفه بودن ترعاقل درباره بوعلی ادعاي

  را وعلیب سخن  و است  آن خالف بر اسالم  تاریخی سنت  همه بلکه نیست،  برخوردار دلیلی

 گرداند.می محض کذب

  وشن ر نیز سقیفه  هواداران نزد حتی مسلمین،  تاریخی سنت  و اسالمی  فرهنگ در آنچه

 با را احدي که است  بوده آن دیدهمی وفور به خود در را آن اسالمی  جامعه و بوده مسلم  و

ستند نمی مقایسه  قابل السالم  علیهم بیت اهل و السالم  علیه علی امیرالمؤمنین،   گونه هر و دان

  ایشان  با ار کسی  بخواهند آنکه به رسد  چه تا شمردند، برمی غلط و باطل را ایشان  با مقایسه 

سه  مقام در سی  سینا  بوعلی و حلبی همچون نکرده خداي یا دهند قرار مقای  و عقل در را ک

 کنند. قلمداد برتر جامعه اداره توانمندي

سی  جواب در سقیفه  دوم خلیفه فرزند عمر، بن عبداهلل سیده  وي از که ک   بین رتیبت در بود پر

  نخست یفهخل سه از فقط و نبردي السالم[،]علیه علی، از نامی چرا منزلتشان(، و مقام بیان و) خلفا،

  یهم]عل بیت، اهل از السللالم[،]علیه علی، که کرده عتاب وي به وَیحَکَ(،) تندي، با بردي نام

سالم[،  ست  ال شان  با احدي و ا سه  قابل ای ست  مقای سالم[،  علی،]علیه و نی سال  فاطمه، و ال   اهلل م]

سول  با علیها[، صلی  اهلل، ر ستدالل  براي او همراهند. جایگاهش در سلم[،  و آله و علیه اهلل]   رب ا

  آله و علیه هللا صلی  اگرم پیامبر با السالم علیهم بیت اهل و السالم علیه علی امیرالمؤمنین، همراهی

   جست: استناد نیز طور سوره یکم و بیست آیه به اشرتبه و درجه و جایگاه در سلم و

 بدِعَ ابأ یا ل:جُرَ هُلَ قالَفَ عثمان. و عمر، و ابوبکر : النَقل دنادَّعَ اذا عمر: بنل (اهللِعبدُ) قالَ»

 هللِا ولِسُرَ عَمَ یٌعل م،هِبِ یُقاسُ ال یتِالبَ اهلِ نمِ یٌلعَ یحَکَ،وَ عمر: ابنل قالَ !یٌ؟لعَفَ حمن!الرّ

 و هِتِجَرَدَ یفِ اهللِ ولِسُرَ عَمَ فَفاطِمَةل یَتلهُم(،رِذل متهُعَبَاتّ و وانلآمَ ینَالذِ وَ) :یَقلولل اهللَ نّإ ،هِتِجَرَدَ یفِ

 (.۱۴7 :1 تا،بی حسکانی، حاکم) «ماهُعَمَ یٌلعَ

 ویژگی و شلللده بوعلی سلللخن متعرض البالغه نهج بر شلللرحش در الحدیدابی ابن 

  که گروهی نویسد: می و است کرده معنا سیاستمدارتر   معناي به را وي کالم در «تريعاقل»

 و بود استمدارتر سی  عمر که پنداشتند  بودند نشناخته  را السالم علیه امیرالمؤمنین فضل  حقیقت
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  نینچ حضللرتش به نسللبت معاویه که بردندمی گمان نیز حضللرت توزان کینه و دشللمنان

  يمدارسللیاسللت هیچ نویسللد:می باطلی پنداشللت چنین رد و نقد در سللپس وي اسللت.بوده

 و مملکت و ملک صالح  به آنچه نکهآ مگر بپردازد حکومتش و ملک و تدبیر به تواندنمی

  عتشری  و شرع  با حکومت اداره و ملک تدبیر این چه کند، تدبیر است  الزم امور اداره در

 اما رد.دا پایدار را حکومتش تواندنمی نکند چنین اگر و نباشللد مطابق چه باشللد، مطابق

 شرع  امالک امور تدبیر و مملکت و ملک امور تمام در و نبود چنین السالم  علیه امیرالمؤمنین

شت  نظر در را شریعت  و   انجام خدا دین و شریعت  و شرع  طبق بر جز را عملی هیچ و دا

 نبودند. چنین دیگران ولی داد،نمی

  نم قصللد گوید:می و آمده بر نیز سللایرین رفتار توجیه صللدد در الحدید ابی ابن سللپس

  تحسان اس  و قیاس اساس  بر خود رأي به داري حکومت در او بلکه نیست،  عمر بر رد وگیري خرده

صالح  و سله  م سالم علیه علی امیرالمؤمنین، ولی ،کردهمی عمل مر صو   عمومات به ال   یشرع  ن

 (.1۱1 و 1۱1 :۱0 ق،۱۹0۴ ید،الحد یاب ابن) است کردهمی عمل آنها وفق بر و بوده پایبند

 بوعلي مبنای در الزم شرط نقض .6-0

  و امامت طشر  دیگر سوي  از را شریعت  به برتر معرفت و سو  یک از را عقل اصالت  سینا  بوعلی

شینی  سته  نبوت از جان ست.  دان صی    وي از که ايگونه به برتر علم و معرفت ا   و ترفعار شخ

شد.  شریعت  به ترآگاه سالم  لیهع علی ،المؤمنین امیر درباره بوعلی آنچه مبنی این مطابق نبا   و ال

  علیه علی ،امیرالمؤمنین بودن اعلم به اقرارش وجود با زیرا شود، می باطل است  گرفته نتیجه عمر

  ریشه از رتحض بر خالفت در عمر تقدیم توجیه و تصحیح در سخنش شریعت، به نسبت السالم

ست  رانده سخن  مبنایش برخالف و بود خواهد باطل صل  او (.۹۸۱ ق،۱۹0۹ سینا،  بوعلی) ا   ا

س  امامت معیار را شریعت  و وحی به معرفت و علم در برتري و فزونی کنارش در و عقل   تهدان

  علم در فزونی و عقل اصللالت داراي را السللالم علیه علی امیرالمؤمنین، حال عین در و اسللت

  ترجیح هب مبنایش بر مبتنی باید خالفت امر دوران در پس است، کرده اقرار آن به و است خوانده

  بطالن از پوشی  چشم  با) بشمرد،  الزم را اعقل تقدیم و ترجیح آنکه نه کند، حکم اعقل بر اعلم

 السالم(.علیه علی امیرالمؤمنین، به نسبت احدي اعقلیت ادعاي
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 سلموآلهوعلیهاهللصلي اکرم پیامبر و قرآن بر رد و مستقیم صراط از خروج .6-5
سالم اعلیه علی امیرالمؤمنین، کریم قرآن سلم  آله و علیه اهلل صلی  پیامبر جان و نفس را ل  و

  از ناشللی کریم قرآن در خداوند کالم که اسللت روشللن (.۸۱عمران/ آل) اسللت خوانده

 ست.اشده نازل حقایق بیان در بلکه نیست، روزمره تعارفات مقام در و عاطفی احساسات

 نیروي در و جامعه اداره و امور تدبیر توانمندي در سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

  علیه اهلل صلی نبوي معتبر روایت اسالمی فرق همه است.  برتر همگان بر مدن سیاست   و عقل

  اههمر و کریم قرآن همراه همواره را امیرالمؤمنین حضرتش که اندکرده نقل را سلم و آله و

  ناشدنی جدا حضرت آن از نیز را حق و قرآن و دانسته ناپذیر جدائی دو آن از و خوانده حق

سته  ست  دان ستقیم  صراط  را بزرگوار آن و ا ست کرده معرفی م  ،بغدادي خطیب ر.ک؛) ا

 (.1۶۸ و ۱۱۱ تا:بی حنفی، قندوزي ؛1۴۶ :1 ق،۱1۴1 ترمذي، ؛11۱ :۱۹ ق،۱1۸0

ساوي  حضرت  آن از تدبیرتر با و عاقلتر و توانمندتر فردي فرض ست  م ستن  رترب با ا   دان

  هیچ رب فرضی چنین بودن ناممکن و بطالن که حالی در حقیقت، و حق و کریم قرآن بر وي

سلمانی  خردمند شیده  م ست،  پو ستقیم  صراط  از برتر فردي فرض اینکه کما نی   جز یزيچ م

  نیست. مستقیم صراط از خروج

 نبوت! بر برتری و ترجیح لزوم .6-6
  یرغ امامت و خالفت که کسللانی تمام و الحدید ابی ابن همچنین و حلبی و بوعلی سللخن

  را دست این از خلفائی که است آن مستلزم  اندکرده امضا  نبوت جانشینی  مقام در را معصوم 

 دهند. ترجیح و برتري سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم نبی و نبوت شامخ مقام بر حتی

شکال  در سب  عقل حکم به که گذشت  مفضول  یمتقد بر ا   منوب و بنائ ینب کامل و تام تنا

  توجه با لموس  آله و علیه اهلل صلی  اکرم پیامبر است.  ضروري  و الزم کامل و حقیقی نیابت در عنه

  میتحاک مقام واجد راستا  این در و بوده نبوت شامخ  مقام صاحب  وحیانی علوم و عصمت  مقام به

سالمی  جامعه بر ست،  ا صی    اگر حال ا صمت  از نه که شخ ست  برخوردار ع   علوم حامل نه و ا

  بزند یهتک حضرت  آن جانشین  و نائب عنوان به اسالمی  جامعه حاکمیت منصب  بر است  وحیانی

  زیرا باشد،  هداشت  سلم وآلهوعلیهاهللصلی  اکرم نبی و نبوت مقام از واالتر و برتر شأنی  آیدمی الزم

  برمنصب است توانسته الهی عصمت و وحیانی علوم موهبت به نیاز و ضرورت بدون شخصی چنین
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  این و کند! یهتک نبوت مقام از وتمام تام جانشینی و نیابت عنوانبه اسالمی برجامعه شرعی حکومت

  تاریخ رد حتی و شد نهاده آن بنیان اسالمی جامعه در متأسفانه ولی است، غلط و باطل سخت امري

  بلکه باشد، ن جانشینی  و خالفت و نیابت مسأله  اگر آري شدند.  ملتزم آن به وضوح  به برخی خلفا

  زمال مذکور اشکال  باشد  مطرح عام ریاستی  عنوان به جامعه اداره و ظاهري حکومت مسأله  فقط

  ودخ بر تواندنمی را خالفت و نیابت عنوان حکومتی چنین اینجاسللت سللخن همه اما آید،نمی

  مأمور سلم  و آله و علیه اهلل صلی  اکرم پیامبر سوي  از شود  گفته که است  آن صحیح  بلکه بگذارد،

  نبوي ریفش نص با جز نیز ادعائی چنین است. گردیده حکومت تشکیل و جامعه اداره به ملکف و

ست،  ممکن سلم  و آله و علیه اهلل صلی  صی  چنین و نی   و تخالف جزدرباره احدي درباره هرگز ن

  نیز امهع مصادر  و منابع و نیست  موجود السالم  علیهم بیت اهل از معصوم  امامان کامل و تام نیابت

   است. ندیده خود به سایرین به نسبت را نصی هرگز

  ترجیح اطلب الزمه به که افرادي بودند متأسفانه  اسالمی  خالفت تاریخ در که آمد گفته

ضول  ضل  بر مف س  بن حجاج از جاحظ مثال، عنوان به .اندشده  ملتزم و کرده اقرار اف   ف،یو

ست  کرده نقل عراق بر اموي حاکم   برپیام از را اموي خلیفه مروان، بن عبدالمک وي که ا

سته می برتر سلم  و آله و علیه اهلل صلی  اکرم   بیان فهکو در اشخطبه در را مطلب این و دان

ضجع  زیارت دلیل به را مردم و کرده   شسرزن  سلم  و آله و علیه اهلل صلی  نبوي شریف  م

 بنابر (.۱1۱ :۴ ق،۱۹۱1 کثیر، ابن) اسلت  خواندهمی فرا عبدالملک قصلر  طواف به و کرده

  تتفاو بیان مقام در جاحظ است  آمده «دینی معرفت و عقل نگاه از امامت» کتاب در آنچه

  زا ترپائین منزلت و مقام در را الهی رسول  هاشم  بنی گوید:می امیه بنی و هاشم  بنی دیدگاه

 (.11۱   ش،۱1۴1 مؤمنی،) دادندنمی قرار خلیفه

شان  را امیه بنی دیدگاه وضوح  به جاحظ بیان این  را يامو خلفاي خالفت که دهدمی ن

 .دانستندمی نبوت شامخ مقام از برتر

 مويا خلیفه و حاکم عبدالملک، بن هشام  سوي  از عراق حاکم قسري،  عبداهلل بن خالد

سالم  علیهم الهی انبیاي تمام بر را ست  خواندهمی برتر ال صفهانی،  الفرج ابو) ا  ج غانی،األ ا

 و رد صللیفی بن عبداهلل بر هرگز نیز هشللام خود بیروت(. العلمیة، الکتب دار ،۸0   ،۱۴

  سلم  و آله و علیه اهلل صلی  اکرم پیامبر از ترکرامت با خداوند نزد را وي وقتی نکرد انکاري

 (.1۹۸ م،۱۴۸0 دینوري، حنیفه ابو) بود خوانده
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 گیرینتیجه و بحث

  حلبی لقو بنابر اما است شده  مشهور  الحدید ابی ابن از چه اگر مفضول  تقدیم جواز به قول

شه  شه  در ری شته  ابوبکر اندی سنن  اهل نزد حقی مبناي و دا ضی  شود. می شناخته  ت ضد  قا   ع

  چند هر د،انکرده اعتراف مفضول تقدیم جواز به نیز جرجانی شریف سید میر و ایجی الدین

شته  سعی  وي که آیدمی بر باقالنی کالم از ضول  تقدیم جواز به قول چالش از دا   انهش  مف

 عمر سوي  به مردم ترغیب به نسبت  سقیفه  نخست  خلیفه عملکرد درباره که چرا کند، خالی

ضول  تقدیم جواز ادعاي به بردن پناه بجاي احجرّ ابوعبیده و سی    ترفندي مف   را بلیغیت سیا

ست.  داده قرار وي عملکرد وجهه شکال  متوجه چون الحدید ابی ابن ا   زجوا به قول عقلی ا

  حلبی ولی رد،بگذ اشکال  این سد  از فقهی تراشی  مصلحت  با تا کوشید  بوده مفضول  تقدیم

 و توانمندي ار مفضول  تقدیم دلیل و یازید دست  دیگري راهکار به سینا  بوعلی از تبعیت در

  دیمتق جواز به قول همهاین با اما کرد. معرفی جامعه مدیریت و امور تدبیر در وي برتري

  ماک است،  مردود کریم قرآن با تعارض و عقل با مخالفت و عدالت نقض جهت به مفضول 

 گرددمی نروش  معنا این نتیجه در است.  ابطال و انکار مورد نیز روائی سنت  به توجه با اینکه

  اسالم  اریخت در گرفته شکل  وقایع است شده  سعی  مفضول  تقدیم جواز به قول سایه  در که

 اکرم برپیام رحلت از بعد سازي  خالفت جریان که چرا کنند، تصحیح  و توجیه نوعی به را

  معتبر نتس  و کریم قرآن با جدي تناقضات  و عقلی مشکالت  با سلم  و آله و علیه اهللصلی 

  حلبی و الحدیدابی ابن جمله از عامه علماي و بوده رو به رو سلم و آله و علیه اهلل صلی نبوي

 با نداکوشللیده سللینا بوعلی حتی و جرجانی شللریف مال و ایجی عضللد قاضللی و باقالنی و

 فزونی ادعاي و عقل و علم بین تفکیک یا و مفضللول تقدیم جواز به قول مثل توجیهاتی

ست    در توانمندي و عقل در سقیفه  خلفاي شکاالت  حجم از جامعه ادراه و سیا  و عقلی ا

  التاشلللکا گرفتار توجیهات این خود که حالی در بکاهند، جریان این بر دینی و قرآنی

  تبرمع گاه تکیه و مسللتند گونه هیچ از و اسللت تاریخی و روائی و قرآنی و عقلی عدیده

   نیست. برخوردار علمی و منطقی
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