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بررسی تطبیقی دیدگاه آیت اهلل جوادیآملی


و علی عبدالرزاق درباره «خالفت»
فاطمه علمیراد



چکیده
و حد اختیارات و وظایف وی از مسائل مهم و مبنایی
مسئله خالفت و جانشینی پیامبر
میان اندیشمندان اسالمی است .عبدالرزاق معتقد است نه دلیل نقلی بر وجوب نصب امام و
وجود دارد و نه دلیل عقلی و نه اجماع .به اعتقاد وی حکومت پیامبر
خلیفه پس از پیامبر
نیز صبغه الهی نداشته است! آیتاهلل جوادی آملی خالفت دینی را همان مقام خلیفهاللهی میداند
که خداوند متعال بر اساس آیه سیام سوره بقره ،به نوع انسان با محوریت علم اسمای الهی
عطا کرده است .ایشان مقام خالفت را از کرامت انسان و موجب کمال وی دانسته است .از
دیدگاه ایشان ،خالفت کمال حقیقی و مشکک است و هرگز قابل عزل و نصب نیست و کسی
شایسته خالفت الهی و رهبری دیگر انسانهاست که دارای مراتب عالی علم اسمای الهی باشد
اختصاص دارد .این مقاله پس از تبیین دیدگاه علی
و این مقام به انبیا و اولیای الهی
عبدالرزاق و آیتاهلل جوادی آملی درباره مسئله خالفت ،با روش توصیفی ،تحلیلی آرای عبدالرزاق
را با استفاده از معتقدات آیتاهلل جوادی نقد میکند .دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که
دیدگاه عبدالرزاق درباره خالفت ،اصل دین اسالم را تحتالشعاع قرار داده است.
کلید واژهها :خالفت ظاهری ،خالفت واقعی ،آیت اهلل جوادی آملی ،علی عبدالرزاق.

 تاریخ دریافت مقاله5931 /51 /51 :ـ تاریخ پذیرش مقاله.5931 /53 /39 :
 استادیار جامعه المصطفی

العالمیهelmirad.f@gmail.com /

مقدمه
بررسی خالفت دینی ،منشأ آن ،ویژگیهای خلیفه و وقایع تاریخی در این زمینه از
اهمیت بسزایی برخوردار است .اینکه دین اسالم در علم ،سیاست ،اقتصاد ،مدیریت و ...
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دستورالعمل دارد یا ندارد ،وابسته به بررسی دیدگاه اسالم نسبت به نوع رهبری جامعه
است.
«خالفت» واژهاى عربى از ریشه «خلف» ،به معناى نیابت از غیر است به جهت غیبت
منوبعنه یا به علت مرگ وی یا به جهت عاجز بودنش و یا به سبب شرافت بخشیدن
به نایب(.راغب اصفهانی4141،ق)191 :
«خالفت» در اصطالح به معناى جانشینى پیامبر
گفته مىشود که پس از پیامبر

است و خلیفه پیامبر به کسى

یا در غیاب وی ،وظایف و مسئولیتهاى ایشان را

انجام دهد.
خالفت به اعتبار شمول و عدم شمول وظایف و مسئولیتها میتواند به دو معنای عام
و خاص باشد.
خالفت عام ،جانشینى پیامبر

در همه امور ،مسئولیتها و وظایف اعم از حکومت،

قضاوت ،پیشوایى دینى و معنوى و رهبرى سیاسى مردم است که با این معنا ،خالفت
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مترادف امامت خواهد بود.
خالفت خاص ،که فقط در رهبری سیاسى و دنیوى منحصر مىشود که با این معنا،
خالفت با امامت متفاوت است .شیعه خالفت را مترادف با امامت دانسته و به خالفت
عام معتقد است ،در مقابل دانشمندان اهل سنت ،به خالفت به معنای خاص اعتقاد
دارند(.امینی)12-73 :4731 ،
این دو معنا سبب پیدایش دو اصطالح دین حداکثری و دین حداقلی در میان متفکران
اسالمی عالوه بر رواج در مغربزمین ،شده است.
بر اساس دیدگاه حداقلی ،دین منحصر به امور آخرتی بوده و در امور دنیایی به حداقل
الزم بسنده کردهاست .طرفداران این نظریه دین را سکوالریزه کرده ،به جدایی دین از
سیاست قائل هستند .در مقابل ،اکثر دینپژوهان برجسته اسالمی ،تفسیر حداکثری از
دین ارائه میکنند که جامعنگر بوده و امور دنیایی و آخرتی ،هر دو را شامل میشود.

فارغ از اختالفنظر درباره حدود و ثغور معنای اصطالحی که ریشه در تاریخ و وقایع
پس از وفات پیامبر

دارد ،مسئله خالفت از دیدگاه کالمی و تتبع در منابع چهارگانه

استنباط(قرآن ،سنت ،عقل و اجماع) قابل بررسی است.
است .وی کتاب «االسالم و اصولالحکم» را درباره خالفت ،درسال4911میالدی
منتشرکرد .عبدالرزاق در کتاب خود مسئله خالفت را در چهار منبع استنباط ذکر شده و
نیز در سیره پیامبر

جستجو و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که مسئله

خالفت ریشهای در قرآن ،سنت ،عقل ،اجماع و نیز رفتار پیامبر

ندارد .خالصه عقیده

عبدالرازق این است که خالفت جزو اصول دین و ارکان شریعت نیست و هیچیک از
منابع اسالمی ،خالفت را مطرح نکرده است .سیاست از دین جداست و ازاینرو ملتهای
مسلمان باید ارباب دین را از دخالت در سیاست بازدارند.
این کتاب از همان آغاز با نقدهای فراوانی روبه رو شد .برخی او را نظریهپردازی در
جهت اصالح نظام سیاسی اسالم دانسته و انگیزه وی را خیرخواهانه شمردند ،لیکن به
دلیل کافی نبودن اطالعات ،تحلیل نادرست یا ابتال به مغالطه ،اندیشههای وی را مورد
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از نظریهپردازان سده اخیر در زمینه خالفت دینی ،علی عبدالرزاق 4نویسنده مصری

نقد قراردادند .درمقابل ،برخی اندیشههای او را متضاد با دین اسالم دانسته و از اساس
آن را باطل قلمداد کردهاند.

 .5علی عبدالرازق در سال 5111م در مصر به دنیا آمد .او در کودکی قرآن را حفظ کرد .وی پس از پایان
تحصیالت متوسطه و عالی در االزهر مدتی در همانجا به تدریس تاریخ خطابه پرداخت .در سال5353راهی
انگلستان شد و به مطالعه اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه آکسفورد پرداخت ،ولی با آغاز جنگ جهانی
اول تحصیالت خود را نیمهکاره رها کرده و به مصر بازگشت .سال 5351بهعنوان قاضی محاکم شرعی در
مصر منصوب شد .در این مقام فرصتی یافت تا درباره تاریخ قضا در اسالم پژوهش کند .مهمترین کتاب
وی «االسالم و اصول الحکم» درباره خالفت ثمره همین تحقیق بوده است .وی در همان سال به دلیل تألیف
کتاب یاد شده در دادگاه ویژه علمای االزهر توسط هیات  3۲نفره از علمای طراز اول محاکمه و محکوم
به اخراج از جامعه االزهر شد .وی پس از اخراج ،به لندن بازگشت .پس از اتمام جنگ جهانی دوم در
سال 53۲1و در زمانی که برادرش شیخ مصطفی عبدالرزاق جزو شیوخ طراز اول دانشگاه االزهر بود به مصر
بازگشت .هیئت علمای آن دانشگاه رأی دادگاه قبل را فسخ و تمام مناصب شرعی او را اعاده کرد ،اما
عبدالرازق به کسوت فقیهان بازنگشت و به دانشگاه قاهره رفت .وی در 39سپتامبر 53۱۱درگذشت(.عنایت،
513-519 :5911؛ شریعتمداری)531-535 :5913 ،
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یکی از نقدهای متقن از جانب اهل سنت بر کتاب عبدالرزاق ،توسط محمد خضر
حسین صورت گرفت .وی کتاب «نقض کتاب االسالم و اصول الحکم» را در رد
عبدالرزاق در همان سال انتشار کتابش به چاپ رسانید .از دیگر کسانی که آرای عبدالرزاق
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را نقد کردهاند ،محمد عماره است .از منتقدان شیعی میتوان به حمید عنایت اشاره کرد.
وی در شش مسئله از عبدالرزاق انتقاد کرده است .اندیشمندان یاد شده برخی مدعیات
عبدالرزاق را به طور جداگانه و بدون درنظرگرفتن مجموعه آرای وی که منجر به یک
دیدگاه و نظریه درباره خالفت میشود ،مورد نقد قرار دادهاند .همچنین ایشان و دیگر
ناقدان ،آرای وی را از جهت اجتماعی و حاکمیتی نقادی کردهاند و مبانی کالمی که
ایشان را به سمت چنین دیدگاهی رهسپار کرده است از بوته نقد مغفول مانده است.
به خالف عبدالرزاق ،آیتاهلل جوادی آملی خالفت را یک مسئله کالمی دانسته و با
استخراج مبانی نظریه خود از قرآن کریم ،خالفت و جانشینی پیامبر

را همان خالفتی

دانسته که از جانب خداوند بر اساس آیه سیام سوره بقره به آنان داده شده و به هیچ
وجه به لحاظ حقیقی قابل عزل یا غصب نیست.
این نوشتار ابتدا دیدگاه عبدالرزاق درباره خالفت و مستندات وی را از البه الی مطالب
وی جستجو و تبیین میکند .سپس به توضیح و تبیین این مسئله از دیدگاه آیتاهلل
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جوادیآملی با مداقه در آثار متعدد ایشان به عنوان یک متفکر و اندیشمند شیعی و قائل
به نظریه دین حداکثری میپردازد.
بیان مدعیات عبدالرزاق در تنها کتابش درباره خالفت و بررسی و ارزیابی آنها با
استفاده از آرا و نظرات آیتاهلل جوادی آملی به عنوان اندیشمند و مفسر اسالمی و متبحر
در استنباط مطالب از قرآن و سنت مطمح نظر ادامه مقاله است.
 .1آرای عبدالرزاق
 .1 .1مفهوم خالفت

عبدالرازق «خالفت» را درلغت به معنای تخلف و جانشینی و در عرف مسلمانان با
استناد به بیضاوی به معنای «ریاست عامه در امور دین و دنیا بهنیابت از پیامبر
میداند(.عبدالرزاق1344 ،م)43 :

»

بیضاوی مینویسد :امام ،جانشین پیامبر

در برپایی قوانین شرعی و پاسداری از

حریم ملت محسوب شده و پیروی او بر همگان واجب است(.بیضاوی4994 ،م)171 :
وی معتقد است دو نظریه درباره ریشه و سرچشمه والیت خلیفه وجود دارد:
است(.همان)41 :
 .1خلیفه والیتش را از امت میگیرد ،زیرا مردم او را برای این مقام انتخاب
کردهاند(.همان)13 :
وی ادعا میکند ما دلیل نقلی و دلیل عقلی بر وجوب نصب خلیفه پس از پیامبر
نداریم .همچنین دراین مسئله اجماع وجود ندارد .حکومت پیامبر

نیز صبغه الهی

نداشته است!
 .2 .1دالیل خالفت

وی معتقد است هیچ یک از آیات قرآن مسئله خالفت را بیان نکرده است .اگر حتی
یک دلیل در قرآن درباره وجوب نصب امام آمده بود ،علما بر آن پافشاریکرده و یاری
خلیفه را تکلیف خویش میدانستند(همان )11 :درحالیکه خداوند در قرآن فرموده است:
ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ (انعام )72 :سکوت قرآن قویترین برهان است که
خالفت ،اساسی در شریعت ندارد(.همان)13 :
از دیدگاه وی استدالل برای خالفت به دو آیه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول (.نساء )19 :و وَ
إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِی الْأَمْرِ
مِنْهُمْ (.نساء )27 :تمام نیست .مورد استناد در این دو آیه عبارت «اولیاالمر» است که
برخی از مفسران آن را به اوصیا و جانشینان پیامبر

تفسیر کرده و از اینطریق

خالفت اوصیا را از قرآنکریم اثبات کردهاند.
ایشان با تکیه بر تفسیرکشاف 4میگوید :اصطالح امر به معنای خالفت نیست ،بلکه
در آیه اول ،مقصود امرای مسلمان در زمان رسولخدا
و فرماندهان ایشان در جنگها است(.همان)11 :
 .5ر.ک :زمخشرى5۲17 ،ق ،ج 13۲ :5و 1۲5؛ همان ،ج 11 :3و .17

و در آیه دوم ،بزرگان صحابه
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 .4والیت خلیفه در امتداد والیت خداوند و قدرت او نیز برگرفته از قدرت خداوند
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سنت نیز مثل قرآن این مسئله را مهمل گذاشته است .وی تمام احادیث وارده در این
زمینه را مورد انتقاد قرارداده و معتقد است صحت این احادیث و مفهوم کلمات امامت،
بیعت و جماعت که در آنها به کار رفته ،قابل مناقشه است .حتی اگر این احادیث را
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صحیح بدانیم و عبارات ائمه و اولیاالمر را نیز به معنای خالفت بگیریم ،باز هم این ادله
وجوب شرعی خالفت را اثبات نمیکنند(.همان)12-73 :
وی دلیل عقلی بر وجوب خالفت 4را نپذیرفته و اشکال میکند:
اگر منظور فقها از این دلیل ،نیازمندی مسلمانان مانند دیگر ملتها برای
سامانبخشی امورشان به حکومت است ،صحیح است ،ولی این مختص دین اسالم
نیست ،بلکه همه علمای سیاست به این مسئله اذعان دارند و اگر منظور آنان نظام
خالفت به عنوان نوعی خاص از حکومت درکنار سایر انواع حکومتها است ،این
دلیل ناقص است و نمیتواند مدعای آنان را اثبات کند .به عالوه به قضاوت عقل
و گواهی تاریخ ،برپایی شعائر الهی و مظاهر دین در نوعی خاص از حکومت که
فقها اسم آن را خالفت گذاشتهاند ،خالصه نمیشود .پیروی خلفا حتی توان
پاسخگویی به نیازهای دنیایی مردم را ندارد ،چه اینکه بتواند صالح دینی آنان را
تأمین کند(.همان)13-14 :

مهمترین دستاویز اثباتکنندگان وجوب شرعی خالفت ،اجماع مسلمانان پس از وفات
پیامبر

است ،زیرا مردم امر مهم تدفین رسولاهلل

را رهاکرده و به تعیین امام

پرداختند.
عبدالرازق گرچه حجیت اجماع را میپذیرد ،معتقد است اجماع خواه به معنای اجماع
صحابه به تنهایی یا اجماع صحابه و تابعان باشد یا اجماع علمای مسلمان و یا عامه
مسلمانان ،هیچگاه در تاریخ اسالم روی نداده است(.همان )77-71 :از زمان ابوبکر
تاکنون در عرصه خالفت چالش دائمی و تعارض وجود دارد .جریان معارض خالفت،
گاهی مانند خوارج به روش قهرآمیز دستزده و گاه به مبارزه مخفی روی آورده
است(.همان)71 :

 .5وی این استدالل را از رساله «القول المفید علی الرساله المسماه وسیله العبید فی علم التوحید» شیخ محمد
بخیت نقل میکند؛ بدین مضمون که برپایی امر به معروف و نهی از منکر ،نظم امر مسلمانان ،حفظ دین،
حفظ انسانها ،پاسداری از حریم عقل و نسب و مال و آبرو و ...امت در پناه نصب امام صورت میگیرد،
پس نصب امام واجب است(.عبدالرزاق3155 ،م)3۲ :

 .3 .1سیره پیامبر

در تشکیل حکومت

عبدالرزاق با بحثی درباره شئون مدیریتی جامعه در زمان حیات پیامبر
میگیرد تمام ماموریتهای نظامی و قضائی که پیامبر

نتیجه

به افراد داده از جهت موضوع

و نظامی دوران پیامبر

در هالهای از ابهام قراردارد .اکثر مؤلفان روایات تاریخی و

پراکنده را به هم ربط داده و نتیجه را به میل خود تغییر دادهاند(.همان)13-11 :
از نظر وی رسالت غیر از پادشاهی است و شق دیگری بین ایندو نیست .همانطور
که شاه نمیتواند نبی باشد ،خداوند از پیامبر

نخواسته که شاه باشد(.همان)33 :

گرچه وجود مظاهری از حکومت مانند جهاد یا تدبیر امور مالی در رفتار پیامبر
نشاندهنده جمع میان رسالت و حکمرانی توسط پیامبر
که حکمرانی پیامبر

است .حال سؤال این است

خارج از چارچوب رسالتش یا بخشی از رسالت او بوده است؟

وی برای عدم رسالت سیاسی پیامبر به سه دلیل ظواهر قرآن ،روایات و طبیعت دین
اسالم استناد میکند:
فراتر از ابالغ و
ظواهر قرآن مجید بهوضوح نشان میدهد که ماموریت پیامبر
تبلیغ نبوده است؛ در آیات قرآن اوصافی چون حفیظ ،وکیل ،جبار و مسیطر از
نفی شده درحالیکه تسلط ،غلبه و حاکمیت نامحدود از لوازم
پیامبراکرم
اجتنابناپذیر فرمانروایی است(.همان)91-99 :
نیست .احمدبنزینی دحالن
در سنت نبوی نیز شاهدی بر حکمرانی پیامبر
به کسی که ابهت آن حضرت او را گرفت
در سیره نبوی روایت میکند :پیامبر
و مرتعش ساخت ،فرمود« :هوّن علیک فانی لست بملک و ال جبار إنّما أنا ابن إمراه
من قریش تاکل القدید بمکه؛ آرام باش من نه پادشاهم نه صاحب هیمنه و جبروت
من فقط پسر زنی از قریش هستم که[همانند شما] قدید(گوشت دودیشده و
خشکشده) مکه میخورد(.همان)433 :

حاکمیت در طبیعت دین اسالم نیست .اینکه همه جهان دین واحدی را اتخاذکنند،
معقول به نظر میرسد ،ولی پدیدآمدن حکومت واحد در جهان و وحدت سیاسی مشترک،
خارج از طبیعت بشر است ،بنابراین اراده خداوند به آن تعلق نگرفته است(.همان)431 :

بررسی تطبیقی دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و علی عبدالرزاق /فاطمه علمیراد

و زمان محدود و هیچکدام از امور عام نبودهاند .وی بر این باور است که سیستم اجرایی
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 .4 .1حاکمیت پس از پیامبر

ازدیدگاه عبدالرزاق ،ازآنجا که جایگاه پیامبر
دینی با فوت پیامبر
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ارثرسیدنی یا بخشیدنی نبود ،اقتدار

از بین رفت و مسلمانان وارد فرایند جدیدی از تأسیس حکومت

مدنی بدون ابتنای بر دین شدند .پیامبر

رسالت اصلی خود را به طور کامل انجام داد

و بدون تعیین جانشین ،به ملکوت اعلی پیوست .وی نظریه شیعه درباره امامت را از لحاظ
علمی قابل توجه نمیداند(همان )441-443 :بنابراین دین اسالم از آنچه به نام خالفت
میان مسلمانان متعارف شده مبرا است ،بدین معنا که دین نه آن را اثبات و نه انکار کرده
است ،بلکه آن را به ما واگذارکرده تا بر مبنای عقل ،تجارب دیگران و قواعد سیاسی
عمل کنیم(.همان)471 :
 .2آرای آیتاهلل جوادیآملی
 .1 .2معنای خالفت

«خلیفه» ،صفت مشبههٌ به ،معنای فاعل نه مفعول ،از ریشه «خَلفْ» به معنای پشت
سر و جانشین است(.راغباصفهانی4141 ،ق191 :؛ فیومی ،بیتا )432 :خلیفه یعنی
جانشینِ سابق ،نه ملحوق به دیگری و «ۀ» در آن برای مبالغه است ،یعنی موجود کاملی
که در همه جوانب ،آثار مستخلفعنه را محقَّق کند(.جوادیآملی(4729 ،ج) ،ج)12 :7
خداوند متعال در قرآنکریم این ویژگی را مخصوص انسان و سبب کرامت او قرار
داده است .إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَه (بقره )73:در این کریمه ،مقصود از «خلیفه»
شخص حقیقی آدم نیست ،بلکه مراد ،شخصیت حقوقی آدم و مقام انسانیت است .خلیفه
اهلل ،مطلقِ انسانها یا دستکم نوع انسانهای کامل و مقصود از مستخلفعنه خداوند
است(.همان )42 :چنین خالفتی یعنی آنچه خداوند به صورت استقاللی و بالذات دارد،
انسان کامل به شکل تبعی و عَرَضی داراست .انسان کامل ،گاهی پیامبر و زمانی جانشین
پیامبر است(.همو(4729 ،ب))433 :
به اعتقاد استاد جوادی ،بر اساس معنای خالفت ،مستخلفعنه باید محدود باشد تا جا
برای جانشین باشد .از آنجا که ذات خداوند نامتناهی و محیط است ،غیبت و خلف ندارد

تا کسی آن خلف و غیبت را پرکند .موجودی که در همه مکانها ،حضور دارد 4و در همه
زمانها و حاالت بر همهچیز و همهکس شاهد است 1،دائماً حاضر بوده و غیبت ندارد و
از خالفت بینیاز است .بنابراین ،خالفت چنین موجودی معنای دقیقتری دارد .همان
حضور و غیاب نداشته باشد و در همه شرایط و با همه انسانها همراه باشد .فقط انسان
کامل است که به این مقام میرسد ،زیرا او مظهر تشبیه و تنزیه و جامع همه اسمای
حسنا است(.همو(4722 ،الف))414 :
این مقام از سنخ امور حقیقی و کماالت وجودی است .این کمال همان مقام آدمیت
است که اولین انسانی که به آن نائل شد آدم

و نائالن به یکی از درجات آن ،عنوان

بنیآدم را دارا هستند .محور این خالفت بر اساس قرآنکریم علم اسمای الهی است.
 .1 .2خالفت ،حقیقتی مشکک

از آنجا که وجود حقیقتی مشکک و دارای شدت و ضعف است صفات و کماالت وجود
نیز از مراتب مختلف برخوردار است .از دیدگاه آیتاهلل جوادی خالفت هم مانند سایر
کمالهای وجودی دارای حقیقت تشکیکی است ،زیرا علم اسمای حسنای الهی حقیقت
مشکک و دارای مراتب است .در انسان کامل همه آن اسمای حسنا به نحو کمال یافت
میشود و در انسان متوسط یا ضعیف همه آنها به طور متوسط یا ضعیف حضور
دارد(.همو(4729 ،ج) ،ج )11 :7مقدار استحقاق هر کس برای خالفت به اندازه پیوند
والئی او با مستخلفعنه یعنی خداوند است(.همو ،بیتا(الف) ،ج ،)411 :4به همین دلیل
مراحل عالی خالفت در انسانهای کامل نظیر حضرتآدم و دیگر انبیا و اولیای الهی
و مراحل مادون آن در انسانهای وارسته و متدین ظهور میکند.
کمال و کامل در فرهنگ قرآن حکیم متحدند هرگاه از کمالی سخن به میان آمد،
حتماً انسان کامل دارای آن کمال است .از آنجا که توحید و آگاهی از وحدانیت
مطلق خدای سبحان ،کمال وجودی است و این کمال وجودی با خلیفه الهی متحد
است ،خلیفه خداوند موحد ناب است(.همو)114 :4727 ،

 .5وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیر (.حدید)۲ :
 .3إِنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهید (.حج)57 :
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طور که مستخلفعنه ،دائماً حاضر است ،خلیفه خدا نیز باید محیط بوده ،به نوبه خود
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ایشان براساس آیه إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً  ،مقام امامت را از شئون خالفت،
حاکم و مقدم بر دیگر شئون دانسته است .امامت گاهی بدون واسطه است مانند جعل
امامت برای حضرتابراهیم
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برادر خود ،هارون را جانشین خود

که

و گاهی با واسطه است مانند حضرت موسی
قرارداد4.

همچنین امامت بدون واسطه ،گاهی مطلق و عام و گاهی مقید و خاص است .امامت
خاص ،مانند نبوت خاص ازجهت خلیفه خداوند بودن بدون واسطه است ،گرچه دریافت
وحی تشریعی و رسالت ،مخصوص پیامبر

است و امام از این جهت خلیفه و نائب

پیامبر است(.همو ،4721 ،ج)127 :1
والیتِ «اهلل» از صفات فعلی خداوند است و مظهر میطلبد ،ازاینرو خداوند به جهت
لطف یا حکمت ،انسان کاملی را که دارای مقام عصمت و مظهر تام اسمای حسنای
اوست ،امام و ولی امت اسالمی قرارمیدهد .این مهم روز عید غدیرخم صورت

گرفت1.

انسان کامل ،معلّم فرشتگان است و فرشتگان دارای والیت تکوینی هستند 7،پس
انسانهای کامل که معلم فرشتهها و مسجود آنان شدهاند ،یقیناً والیت تکوینی دارند.
به اعتقاد استاد جوادی ،والیت عموم اولیای الهی و خصوص عترت طاهرین در عرض
والیت خدا نیست ،بلکه آنان مظاهر والیت خداوند هستند ،زیرا اعتقاد به والیت عَرْضی،
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به معنای دو سرپرست و دو مدیر همتای هم در جهان ،با توحید ناسازگار است ،همچنین
اعتقاد به والیت طولی بدین معنا که خداوند امور جهان را بر عهده دارد ،سپس آنها را
به اولیایش وامیگذارد نیز ناصواب است .اولیا و بندگان صالح که به مقام قرب

نوافل1

رسیدهاند ،مظهر حق هستند و مظهر ،در عرض ظاهر یا در طول به آن معنایی که به
عَرْض بازگردد نیست ،چنانکه صورت در آینه هرگز در عرض یا در طول صاحب صورت
نیست ،چون در آینه چیزی جز آیت نیست .معنای مظهر شدن انسان این است که او در

 .5وَ قالَ مُوسى لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمی وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدین(.اعراف)5۲3 :
« .3الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دینا (.مائده)9 :
« .9فَالْمُدَبِّراتِ أَمْرا (.نازعات)1 :
« .۲و إنّه لیتحبّب إلیّ بالنافلة حتّی أحبّه ،فإذا أحببته کنت سمعه الّذی یسمع به و بصره الّذی یبصر به و لسانه
الّذی ینطق به و یده الّتی یبطش بها»(.مجلسی5۲19 ،ق ،ج )95 :1۲این حدیث را که به «قرب نوافل» معروف
است شیعه و سنّی در جوامع روایی خود به سند معتبر نقل کردهاند .برای شرح این حدیث ر.ک :فناری،
3151ق ۲۲1 :و 113و .۱5۱این کتاب ،شرحی بر مفتاح الغیب قونوی است.

سایه عبودیّت محض ،مرآت و آیت حق شود ،ازاینرو حضرت علی

فرمود« :ما هلل

آية أکبر منّی»(مجلسی4137 ،ق ،ج )4 :71بنابراین اگر اوصاف خدایی در عبد صالح دیده
شود ،معنایش انقطاع والیت خداوند و شروع والیت عبد نیست ،زیرا تدبیر نامحدود الهی

 .3 .2ظلم مانع خالفت

آیتاهلل جوادی بر اساس آیه  411بقره که حضرت ابراهیم

مقام امامت را برای

دودمان خود از خداوند تقاضا میکند و پاسخ خداوند که میفرماید :ال یَنالُ عَهْدِی
الظَّالِمینَ  4،عصمت را از شرایط نبوت و امامت میداند .ظالمبودن و ارتکاب کوچکترین
خالف مانع رسیدن عهد خداوند است .عهد الهی ،یک اصل است که هریک از نبوت،
رسالت ،امامت ،والیت و وصایت از مصادیق آن است ،بنابراین هیچکدام به ظالمان
نمیرسد ،زیرا عام بودن جواب ،منافاتی با خاص بودن سؤال ندارد .میتوان با چینش دو
مقدمه ،همه مصادیق کلی عهد را نتیجه گرفت ،یعنی همانگونه که صحیح است گفته
شود« :امامت ،عهد خداست و عهد خداوند به ظالمان نمیرسد ،پس امامت به ظالمان
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مجالی برای تدبیر عبد نمیگذارد(.همو(4729 ،ج) ،ج)144-141 :41

نمیرسد» ،این قیاس را میتوان برای رسالت ،والیت ،خالفت و وصایت نیز تشکیلداد.
بر این اساس اگر فردی غیرمعصوم ادعای یکی از عهدهای الهی را داشته باشد ،این آیه،
دعوی او را باطل میکند(.همو(4729 ،ج) ج)121-127 :1
الزم به ذکر است خالفت دو چهره دارد؛ چهره واقعی و راستین که عبد صالحی بر
اساس سیر و سلوک انسانی و الهی خلیفه خداوند میشود .در این خالفت تقوا و صالح،
شرط و طغیان و ظلم ،مانع است .این خالفت نه قابل نصب است و نه قابل غصب .چهره
ظاهری که بر اساس سیر تاریخی ،فرد یا گروهی جانشین و خلیفه فرد یا گروه سلف
میشود که همان مسئولیت اجرایی و حکومت ظاهری است .در این خالفت نه تقوا و
صالح معتبر و نه طغیان و ظلم مانع آن است(.همو(4729 ،هـ))143 :

 .5وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ ال یَنالُ عَهْدِی
الظَّالِمین (».بقره)53۲ :
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 .4 .2تبدیل نبوت به ملک و سلطنت

مسلمانان باپیروی از رسولاکرم

 ،هوشمندی و دشمنشناسی ،در کوتاهترین مدت

از چنان قدرتی برخوردار شدند که هر دو ابرقدرت ایران و روم را تسلیم خود کردند .پس
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از رحلت پیامبر

چهره نفاق آشکار شد و نیرنگ آنان که در جنگ اُحد پیامبر

تنها گذاشتند ،روشنگردید .منافقان زمان رسول خدا

را

که حدود یکسوم مسلمانان

بودند 4بعد از رحلت آن حضرت نه همگی با هم مردند ،نه توبه کردند و نه منزوی شدند،
بلکه از هر فرصتی استفاده کرده و با تشکّل ،ارتباط و انسجام به میدان مبارزه سیاسی،
اجتماعی قدم نهادند و چون مردم آنان را به عنوان صحابه میشناختند به خوبی توانستند
در میان تودههای مردم نفوذ کنند(.همو(4729 ،ج) ،ج )132-139 :41گرچه بر اثر بینش
سیاسی علوی ،جنگ داخلی به وجود نیامد ،امامعلی

با اینکه حقّش غصب شده بود،

درهر مشکل پدیدآمده برای جامعه اسالمی ،بهترین رهنمودها و مساعدتها را برای دین
و مردم بیان میکرد(.همو(4722 ،ج))413 :
دشمنان پیامبر

همواره از نبوّت او به مُلک و سلطنت یاد میکردند .در فتح مکّه

وقتی ابوسفیان رژه بینظیر لشکر اسالم را دید ،خطاب به عباس عموی پیامبر

گفت:

«مُلک و سلطنت برادرزادهات شکوه زیادی پیدا کردهاست! عباس در جواب گفت :این،
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نبوّت است نه سلطنت»(.ابن هشام4731 ،ق ،ج13 :1؛ ابنابیالحدید،4732-4727 ،
ج )431 :41امویان پیش از فتح مکّه کافر بودند و پس از آن به ظاهر مسلمان شده ،ولی
در درون کافر و منافق بودند و در پی آن بودند که بهتدریج امامت و خالفت را به صورت
سلطنت درآورند.
پس از رحلت پیامبر که برخی جانشینی پیامبر

را از اوج امامت به حضیض

خالفت تنزل داده و به جای پذیرش والیت امامعلی

در سقیفه گردهم آمدند تا برای

پیامبر

جانشین تعیین کنند ،زمینه فراهم شد که امویان نیز اندکاندک به هدف خود

دست یابند .با روی کار آمدن امویان و پس از شهادت امام علی
حسن

و فرزندش امام

بهصورت رسمی آن خالفت و امامت به سلطنت تبدیل شد.

از عناصر محوری سیاست امویان ،تفکیک قرآن از عترت بود .امویان پس از تفکیک
ایندو ،هرکدام را جداگانه مثله علمی کردند؛ از یکسو با تهمت تحریف به قرآن و تفسیر
 .5زیرا حدود هزار نفر عازم جنگ اُحد شدند و حدود  911نفر از آنان منافقانه برگشتند.

به رأی و از سوی دیگر منع تدوین حدیث و جعل احادیث در قدح اهلبیت
حضرتعلی

 ،به ویژه

هرکدام را جداگانه مهجورکردند(.جوادیآملی ،بیتا(الف) ،ج)491 :1

همه محرومیتها و مشکالت جامعه به این دلیل است که امویان ،مروانیان و عباسیان
شدند .اگر امامحسین

معصوم

به خالفت میرسید ،به عدالت فرمانروایی میکرد

و در جامعه اسالمی ،مظلوم ،غریب ،شهید و رنجدیدهای یافت نمیشد(.همو(4722 ،ب):
)111
 .3نقد و بررسی نظرات عبدالرزاق
 .1 .3مخالفت با مبانی اهل سنت

عبدالرزاق با وجود اینکه یک عالم اهل سنت است و انتظار میرود مدعیات خود را بر
مستندات مسلّم نزد اهل سنت بنا کند ،ولی ایشان مبانی خودشان را هم نپذیرفته و
خالفت را از این جهت که به زعم وی در هیچ یک از منابع اسالمی وجود ندارد ،از اساس
مسئلهای اسالمی قلمداد نمیکند.

بررسی تطبیقی دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و علی عبدالرزاق /فاطمه علمیراد

حکومت را غصب کردند و مانع ریشهکنشدن ظلم ،جهل و فقر به دست امامان

توضیح اینکه اختالف نظر این دو نظریهپرداز به اختالف مبانی ایشان درباره صفات
و ویژگیهای خلیفه بازمیگردد که همان اختالف نظر میان امامیه و اهلسنت است.
باتوجه به اینکه امام از جهتی خلیفه خداست و از جهتی ،خلیفه و جانشین پیامبر
خدا

است ،از دیدگاه امامیه کسی میتواند دارای مقام خالفت باشد که از دو صفت

عصمت و افضلیت برخوردار باشد .ائمه

جانشین و قائممقام انبیا در تمام وظایف

هستند ،پس باید آنان نیز مانند انبیا معصوم باشند(.مفید4147 ،ق )11 :در مقابل،
اهلسنت اعم از اشاعره و معتزله هیچکدام صفت عصمت را در خلیفه شرط نمیدانند،
زیرا همه اتفاق دارندکه ابوبکر معصوم نیست و حال آنکه خلیفه است(.ایجی4111 ،ق،
ج)714 :2
از دیدگاه شیعه خلیفه باید دارای صفت افضلیت باشد یعنی از تمام مردم زمان خود
در تمام کماالت ازجهت علمی و عملی برتر باشد به طورى که احدى باالتر از او یافت
نشود(.مرعشی4139 ،ق ،ج)711 :1
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اهلسنت ،به خالف شیعه ،امامت مفضول بر فاضل را جایز دانسته و معتقدند گاهى
مفضول ،بر قیام به مصالح دین و ملک تواناتر است(.آمدی4117 ،ق ،ج)493 :1
نتیجه اختالف نظر شیعه و اهلسنت در صفات امام ،به اختالف نظر دو گروه در تعیین
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امام منجر میشود .از نظر شیعه خلیفه پیامبر ،امام معصوم است که باید از طرف خدا
تعیین شود .همانگونه که مردم نمیتوانند با مشورت ،پیامبر تعیین کنند ،حکم فقهی
صادر نمایند ،حاللی را حرام یا حرامی را حالل گردانند ،با مشورت ،رأیدادن ،اجماع و
نظایر آن نمیتوانند امام تعیین کنند ،گرچه میتوانند با این راهها امام تعیینشده را
بشناسند(.جوادیآملی ،بیتا(ب) ،دفتراول)93 :
در مقابل ،اهلسنّت که عصمت و افضلیت را در امام شرط نمیدانند ،معتقدند تعیین
امام ،تکلیفی بر مردم است که از راههای گوناگون ذیل تحقق مییابد:
 .4بیعت اهل حل و عقد از علما و سران مرکز حکومت ،حتی اگر یک نفر اقدام به
بیعت با کسی کند ،کافی است.
 .1استخالف ،یعنی تعیین امام بعدی به وسیله امام پیشین.
 .7قهر و استیال ،شخصی بدون بیعت و استخالف ،بلکه با قهر و غلبه حائز این مقام
گردد(.تفتازانی4139 ،ق ،ج)177 :1
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به اعتقاد استاد جوادی ،اعتقاد اهل سنت در تعیین خلیفه ،بر اساس مبانی قرآنی و
روایی نیست(.جوادیآملی(4729 ،الف) ،ج )713 :4عبدالرزاق نیز با انتقاد شدید از جریان
خالفت و چالش دائمی که به گمان وی در همه اعصار وجود داشته است معتقد است
اعتقاد واهی به خالفت و راههای تعیین آن مایه نکبت اسالم و منبع شر برای مسلمانان
بوده است(.عبدالرزاق1344 ،م)14 :
 .2 .3نادیدهگرفتن بسیاری از آیات قرآن

به خالف عبدالرزاق که معتقد است قرآن هیچ آیهای درباره خالفت ندارد و عبارت
«اولواالمر» را به معنای جانشین در امر جنگ و غیره توجیه مینماید ،استاد جوادی عقیده
دارد از برجستهترین مطالب قرآن و از مهمترین دستورهای پیامبر
بیشمار ایشان ،والیت اهل بیت

در میان سنّت

است(.همو(4729 ،ج) ،ج)742 :49

عبدالرزاق در سراسر کتابش حتی نامی از آیه تبلیغ و آیه اکمال نمیبرد .گویا این
آیات و مباحث گسترده مطروحه ذیل آن دو و اختالفنظرها درباره شأن نزول ،زمان

نزول ،مأموریت پیامبر

 ،معنای اکمال دین و سبب اکمال آن ،از جانب ایشان مغفول

واقع شده است.
عالمهطباطبایی ذیل آیه تبلیغ 4طی بحث مفصلی درباره مأموریت پیامبر

پس از

مأمور به تبلیغ حکمى شده که تبلیغ و اجراى آن این
در آیه شریفه ،رسولاهلل
این حرف را به نفع خود مىزند و
شبهه را به ذهن میآورد که شاید پیامبر
چون جاى چنین توهمى بوده از اظهار آن اندیشناک بوده است .از همین جهت
خداوند امر فرمود که بدون هیچ ترسى آن را تبلیغ کند ،و او را وعده داد که اگر
مخالفین در صدد مخالفت بر آیند آنها را هدایت نکند .روایات وارد شده از طرق
برای تبلیغ
عامه و امامیه تایید مىکند که آیه شریفه درباره ماموریت پیامبر
والیت على نازل شده است ،مأموریتی که به دلیل اندیشناک بودن پیامبر ،
انجام آن به تأخیر افتاد تا این آیه نازلشد و ناگزیر در غدیرخم آن را عملىکرد و
فرمود« :من کنت مواله فهذا على مواله» ،یعنى همانطورى که در زمان
پیامبر  ،امور امت و رتق و فتق آن بهدست ایشان اداره مىشد ،به طور مسلم
پس از درگذشت ایشان نیز شخصى الزم است که این مهم را عهدهدار
باشد(.طباطبایی4793 ،ق ،ج14-11 :1؛ طبرسى ،4731 ،ج)117 :7
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بیان اقوال مختلف و نقد و بررسی آنها مینویسد:

دو عنوان رسالت و ربوبیّت در این آیه ،بدین معناست که خداوند پروردگار بشر است
و پرورش بشر بدون شریعت و مجری شریعت ممکن نیست .اضافه کلمه رسالت به ضمیر
«اهلل» نشانه اهمیت فوقالعاده و اصلبودن امامت است تا آنجا که عدم ابالغ خالفت
علی

به منزله عملنکردن به وظیفه رسالت الهی است(.جوادیآملی(4722 ،ج):

)441
همچنین عالمه طباطبایی ذیل آیه اکمال 1،پس از تحلیل و بررسی نظریات مینویسد:
دو جمله الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا و الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ کالمى واحدند،
و هر دو معترضه هم و یک غرض را افاده مىکنند .مراد از کلمه «یوم» که در هر
دو جمله آمده ،یک روز خاص است ،که هم کفار از دین مسلمانان مأیوس شدند و
هم دین خدا به کمال خود رسیده است.
 .5یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ
اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرین (.مائده)۱7 :
 .3الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ
نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دینا (.مائده)9 :
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مراد از روز ،دوره پیدایش دعوت اسالمى یا دوره بعد از فتح مکه یا زمان بین نزول
نیست ،بلکه مراد ،یک روز معین است .این
سوره برائت و رحلت رسولخدا
روز معین ،طبق گفته بسیارى از مفسران و برخی از روایات ،روز عرفه در حجةالوداع
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است .تمامیت یأس کفار باید به خاطر علتى باشد که عقل و اعتبار صحیح آن را
تنها عامل ناامیدى کفار بداند .عامل این است که خداى سبحان براى دین کسى
بوده ،درحفظ و تدبیر دین و ارشاد امت،
را نصب کند ،که قائممقام رسولخدا
را انجام دهد ،به نحوىکه کفار براى همیشه از ضربهزدن به اسالم
کار پیامبر
مأیوس شوند.
مادام که امر دین قائم به شخص معینى باشد ،دشمنان مىتوانند آرزوی از بین
رفتن آن را در سر داشته باشند ،ولى وقتى قیام به حامل شخصى ،مبدل به قیام به
حامل نوعى شد ،آن دین به حد کمال و از حالت حدوث به حالت بقا رسیده ،نعمت
آن تمام مىشود(.طباطبایی4793 ،ق ،ج)413-427 :1
 .3 .3بیتوجهی به روایات مشهور

بسیاری از روایات که بر تعیین خلیفه توسط پیامبر

طور سهو توسط عبدالرزاق مغفول واقع شده است .از جمله حدیث غدیر که در اکثر منابع
اهلسنت نیز وجود دارد .چطور میتوان درباره اینمهم سخن گفت درحالیکه تمام
سخنان پیامبر
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داللت دارد به طور عمد یا به

بهصورت مجموعی بررسی نشود؟

در اهمیت رویداد غدیر همین بس که  443نفر صحابی 4،محدثان شیعه و همچنین
 73نفر از محدثان بزرگ اهلسنت حدیث غدیر را نقل کردهاند.
عالمه امینی نام و خصوصیات این  73نفر را در اثر نفیس خود «الغدیر»(امینی،
4141ق ،ج )491-139 :4به طور مبسوط بیان کرده است .طبری در کتاب «الوالية فی
طریق حدیث الغدیر» عالوه بر نقل حدیث ،راویان آن را بیش از هفتاد طریق تا
پیامبر

نقل کرده است.

آیت اهلل جوادی مینویسد:

 .5البته این مطلب به معنی آن نیست که از آن اجتماع صدهزار نفری تنها همین تعداد حادثه را نقل کردهاند،
بلکه نام  551نفر در کتابهای اهلتسنن آمده است .گروه زیادی از آنان از نقاط دور دست حجاز بودند و
از آنان حدیثی نقل نشده است .گروهی از آنان نیز که این واقعه را نقل کرده ،ولی تاریخ موفق به درج آن
نشده است یا به دست ما نرسیده است.

 .4 .3عدم حجیت اجماع

اجماع و حجیت آن ،نزد شیعه و اهلتسنن از تفسیر متفاوت برخوردار است .شیعه
زمانی اجماع ـ اتفاق نظر علما ـ را حجت میداند که کاشف از قول معصوم باشد ،ولی
اهلسنت معتقدند اگر اهل حل و عقد(علما و سران قوم) در بیعت با کسی اتفاق نظر
داشته باشند ،اجماع تحقق مییابد و آن شخص به خالفت میرسد .وقتی دیدند اتفاق
نظر اهل حل و عقد سراسر سرزمینهای اسالمی امکانپذیر نیست ،گفتند نیازی به اتفاق
سران سایر بالد نیست و آنگاه که دیدند در سقیفه برخی از سران و بزرگان مانند علی
حاضر نبودند ،گفتند بیعت یک نفر از سران و بزرگان نیز کفایت میکند(.تفتازانی،
4139ق ،ج)177 :1
فقیه بزرگ شیخ انصاری میگوید :از یکسو اهلسنت بنیانگذار اجماع هستند و از
سوی دیگر اجماع ریشه و اساس آنها است .آنها بدون اجماع دلیلی بر مشروعیت خود
ندارند(.انصاری4149 ،ق ،ج)421 :4
استادجوادی مینویسد:
اینگونه سخن گفتن و استدالل کردن ،به ابتذال کشیدن استدالل است .این چه
اجماعی است که با یک نفر نیز تحقق پیدا میکند؟! چنین اجماعی شبیه آن است
که از یک نفر خواسته شود تا به تنهایی صف تشکیل دهد(.جوادیآملی،
(4729الف) ،ج)711 :4

عبدالرزاق با وجود پذیرش حجیت اجماع ،معتقد است در زمینه خالفت بعد از
پیامبر

هیچ اجماعی وجود ندارد؛ البته باید گفت در این مسئله حق با عبدالرزاق است

و همانگونه که وی گفته است در انتخاب هیچکدام از خلفای پس از پیامبر

اجماع
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از آغاز بعثت به مناسبتهای گوناگون بارها خالفت و امامت
اگر چه رسولاکرم
علی را بیان کرده بود ،اما آنچه در غدیر خم به وقوع پیوست ،به منزله سندی
ماندگار و قطعنامهای جهانی بود که در حضور بیش از صدهزار مسلمان که از
اطراف جهان آمده بودند قرائت شد .این سند تاریخی بهدست مبارک
امضا و در تاریخ به ثبت رسید و در سیره علمی و عملی رهبران
پیامبراکرم
معصوم و شیفتگان والیت درطول تاریخ جلوهگر شد(.جوادیآملی)11 :4723 ،
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صحابه ،تابعان یا علمای مسلمان روی ندادهاست 4.ما نیز با وی در اینزمینه همرأی و
همصدا هستیم ،با این تفاوت که اگر اجماعی هم اتفاق افتاده بود هرگز آن را حجت
ندانسته و فرد مجمععلیه را از جهت اجماعیبودن ،شایسته خالفت نمیدانستیم.
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گویا عبدالرزاق عالوه بر بیاطالعی از مبانی و اعتقادات شیعه و غفلت عمدی یا
سهوی از آنها ،از مبانی خود اهلسنت نظیر آنچه در شرح مقاصد آمده 2نیز آگاهی کامل
ندارد.
آیتاهلل جوادی نیز معتقد است:
اوالً چنین اجماعی وجود ندارد .ثانیاً بر فرض وجود ،دلیلی بر حجیت چنین اجماعی
نداریم .ثالثاً معنای اینکالم آن است که خدا و رسول منتظر میمانند تا مردم
برایشان خلیفه تعیین کنند و حتی اگر فاسق یا کسی را که بعدها فاسق شود تعیین
کنند ،خدا و رسول باید خالفت او را بپذیرند .سبحانهوتعالی عمّا یقولون علوّاً
کبیراً(.همان)733 :
 .5 .3تفسیر نادرست آیات قرآن

عبدالرزاق برای نفی حاکمیت سیاسی پیامبر

به آیاتی از قرآن استدالل کردهاست

که نمیتواند مدعای وی را اثبات کند.
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مجموع آیات استناد شده را میتوان در دو بخش دستهبندی کرد؛ یکدسته ،آیاتی که
وکیلبودن ،حفیظبودن ،مصیطر بودن و جبار بودن پیامبر
آیاتی که به شیوه قصر وظیفه پیامبر

را نفی میکنند .دسته دوم،

را به بالغ ،تذکر و  ...منحصر میکنند.

 .5خلیفه اوّل از راه اجماع ادعایی سقیفه که چند نفر بیشتر نبودند ،انتخاب شد .خلیفه دوم با تعیین خلیفه
اوّل برگزیده شد ،خلیفه سوم به وسیله شورای شش نفره با حقّ وتو عبدالرحمانبنعوف تعیین شد ،حضرت
علی

با اجتماع و اصرار مردم به خالفت ظاهری رسید .معاویه با کودتای نظامی و نیرنگ عمروعاص بر

مسند حکومت نشست.
 .3تفتازانی برای وجوب تعیین امام بر مردم به چهار دلیل استدالل کرده است؛  .5اجماع مسلمانان .3 ،اقامه
حدود الهی .9 ،جلب منافع فراوان و دفع مضار و  .۲بر اساس کتاب و سنّت ،اطاعت و معرفت امام واجب
است .این وجوب اقتضا میکند که تعیین او نیز واجب باشد(.تفتازانی5۲13 ،ق ،ج)391 :1
استاد جوادی میگوید :ادلّه فوق بر فرض تمامیّت و صحت ،بر اصل وجود امام و ضرورت امامت داللت
دارد ،نه بر وجوب تعیین آن از سوی مردم و به اصطالح ،دلیل اعم از مدّعاست(.جوادی آملی(5913،الف)،
ج)919 :5

درباره دسته اول باید گفت تمام آیات در مقام بیان این مطلب هستند که هدایت الهی
که از طریق پیامبر

تحقق مییابد اجباری نیست .متأسفانه ایشان فقط قسمتی از آیه

را بدون اتصال به ماقبل مؤید نظر خود قرار میدهد .اینکه پیامبر

از جانب خداوند

چه ارتباطی با نفی حاکمیت پیامبر

دارد؟

آیات دسته دوم نیز اگر به معنای قصر حقیقی 4بودند ،میتوانستند مؤیدی برای نظریه
عبدالرزاق باشند ،ولی این آیات در مقام بیان حصر حقیقی وظیفه پیامبر

نیستند ،بلکه

آنچه در اینآیات به کار رفته است در اصطالح «قصر اضافی» است نه «قصر حقیقی»
و در اینصورت نمیتواند دستاویزی برای عبدالرزاق برای انحصار وظیفه پیامبر
بالغ و تذکر و نفی حاکمیت سیاسی پیامبر

در

باشد ،زیرا به لحاظ عقلی ،قصر حقیقی

موصوف بر صفت محال است .توضیح اینکه در علم بالغت ،تصریح شده که به لحاظ
عقلی ،قصر موصوف بر صفت محال است ،زیرا اوالً احاطه به تمامی صفات یک شخص
یا یک شیء امکانپذیر نیست تا بتوان یکی از آنها را اثبات و دیگری را نفی کرد .ثانیاً
قصر موصوف بر صفت ،به صورت حقیقی مستلزم این است که آن موصوف به وجود یا
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مأموریت ندارد که وکیل و حفیظ مشرکان باشد یا آنها را مجبور به پذیرش اسالم کند

عدم هیچ صفت دیگر متصف نشود و این موجب ارتفاع نقیضین است(.تفتازانی ،بیتا،
ج)424 :4
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به عالوه هر یک از آیات میتواند دلیلی بر اضافی بودن قصر در آیه دیگر شود ،زیرا
پیامبر

در هر آیه به صفتی غیر از صفت در آیه اول متصف شده است.

استاد جوادی ،به خالف عبدالرزاق ،اداره امور جامعه و حاکمیت سیاسی را یکی از
شئونات الهی پیامبر میداند .انسان کامل به خالفت از خدا ،زمامدار امور اجتماعی مردم
و دارای شأن حاکمیت بر جامعه است و کسی نمیتواند این مقام را غصبکند(.جوادی
آملی(4729 ،ج) ،ج)13 :3
 .5لغت «قصر» به معنای حبس است و در اصطالح بالغت آن است که متکلم با روش خاص صفت یا حالتی
را به کسی یا چیزی یا کسی یا چیزی را به صفت یا حالتی محدود سازد« .قصر» به اعتبار حقیقت و واقع به
دو قسم حقیقی و اضافی تقسیم میشود  .قصر حقیقی آن است که اختصاص مقصور به مقصورعلیه واقعی و
حقیقی باشد .قصر اضافی آن است که اختصاص مقصور به مقصورعلیه نسبت به چیز دیگری سنجیده
شود(.هاشمی)557-553 :5973 ،

ایشان میگوید:
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دارای دو شأن عمده بود؛  .4نبوت و رسالت ،در تمام 17سال عمر
پیغمبراکرم
خود و  .1حکومت و ریاست عام جامعه اسالمی ،تنها در43سال مدینه .هر دو شأن
پیغمبراکرم به جانشین نیازدارد ،زیرا اگر چه با رحلت آن حضرت ،وحی قطع
شد ،لیکن مسئولیت حفظ دین ،همچنان باقی است .فرصت تفسیر بسیاری از آیات
پیش نیامد.
و تبیین بسیاری از احکام و بیان جزئیات آنها برای پیامبراکرم
ازاینرو جانشین آن حضرت ،عهدهدار همه این امور است .امام کسی است که
را در هر دو جنبه به عهده میگیرد .از اینجهت باید
خالفت و جانشینی پیامبر
ظاهر و باطن ،تفسیر و تأویل و همه آنچه را که مربوط به کیان اسالم است ،از
آموخته باشد و در میدان عمل نیز انسان کامل و معصوم
رسولاکرم
باشد(.همان ،ج)179 :1
عالوه بر این ،اعتقاد به پیامبر در جمیع شئون امری بسیط است ،یعنی نمیتوان در
معتقد بود ولی در مسئله قضا معتقد نبود یا در مسئله
مسئله تعلیم به پیامبر
معتقد بود ،ولی زعامت آن حضرت را قبول
تعلیم و قضا به رسولگرامی
نداشت ،زیرا دین ،امری است منسجم که به صورت کتاب خدا ،قضا ،زعامت و
رهبری پیامبر یا صورتهای دیگر ،ظهور میکند که همه آنها شئون مختلف
است(.همو)437 :4721 ،
نبیاکرم
 .6 .3حجیت رفتار پیامبر
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بر فرض که بپذیریم طبق نظر عبدالرزاق ،پیامبر
جانب خداوند مأمور نبوده است ،آیا رفتار پیامبر

خود تشکیل حکومت داده و از
حجت نیست؟ پیامبر

که گفتار

او مطابق وحی است 4،آیا رفتار او میتواند با وحی مطابق نباشد؟ بهعالوه ،قرآنکریم
تمام رفتار پیامبر
پیامبر

را امضا کرده و حجت قرار دادهاست  1.بنابراین حتی اگر

در روند نیاز اجتماعی و نه به فرمان مستقیم الهی ،تشکیل حکومت داده است،

همین رفتار ایشان حجت است و بر حکومت و حاکمیت دینی داللت میکند.
با هجرت پیامبر

به مدینه ،نخستین گام برای تأسیس حکومت به وسیله خود

ایشان برداشته شد .تعجب اینجاست که گروهی میبینند فقه اسالمی که بیش از پنجاه

 .5وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (.نجم)9 :
 .3وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب (.حشر)7 :

فصل دارد به جز چند فصل اول که پیرامون طهارت و عبادت است ،همگی سخن از
مسائل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و حقوقی و  ...دارد .نیز میبینند پیامبر

طی ده

سال در مدینه حدود هشتاد درگیری مسلحانه با دشمنان داشت و میبینند پیامبر
تسلیم در برابر آئینش دعوت کرد .همچنین میبینند که حکومت اسالمی در زمان
پیامبر

بر شبهجزیره عربستان سایه افکند باز میگویند آیا اسالم حکومت هم

دارد؟!(مکارمشیرازی ،بیتا)73-74 :
 .7 .3انحراف در حاکمیت جامعه پس از پیامبر

هنگام رحلت ،کاغذ و قلم درخواست کرد به بهانههای واهی از

وقتی رسولخدا

این کار مانع شده و به ایشان تهمت مهجوریت زدند4و به جای گوش هوش به سخنان
وی ،در سقیفه بنیساعده برای تعیین جانشینی ایشان جمع شدند ،جانشینی که از ابتدای
رسالت بارها به شیوههای مختلف و در واقعه غدیر به صراحت تعیین شده بود .همین
مسئله زمینه انحراف جامعه اسالمی از مصدر وحی را فراهمکرده و درنتیجه جریان
خالفت از خالفت واقعی به خالفت ظاهری تبدیلشد.
به اعتقاد استاد جوادی ،این واقعه تاریخی ،حقایق فراوانی را برمال کرده و روشن
مینماید که دعوای اصلی بر سر چه بوده است .رهزنانی که روشنبودن این چراغ را به
سود خود نمیدیدند ،کوشیدند با نهی افراد از نوشتن حدیث مانع روشنشدن این چراغ
شوند(.جوادیآملی(4729 ،الف) ،ج)439 :1
واقعیت این است که چون نتوانستند مدعیان امامت و خالفت رسولخدا

را

باالببرند ،مقام خالفت را پایین آورده تا در دسترس مدعیان قرار دهند ،درحالیکه عصمت
همهجانبه یکی از اصلیترین شرایط امامت است(.همان ،ج)429 :1
خالفت با اصالت سازگار نیست .اگر کسی خلیفه دیگری باشد نمیتواند برای خود و
از پیش خویش کاری انجامدهد و نیز نمیتواند نایب بیگانه دیگر باشد ،زیرا اولی به
« .5عن ابنعباس رضیاهلل عنهما أنه قال :یوم الخمیس و ما یوم الخمیس .ثم بکی حتی خضب دمعه الحصباء.
فقال :اشتدّ برسول اهلل

وجعه یوم الخمیس .فقال

فتنازعوا و الینبغی عند نبیّ
5933ش ،ج)3۲3 :9

 :ائتونی بکتاب ،أکتب لکم کتابًا لن تضلّوا بعده أبدًا.

تنازع .فقالوا :هجر رسول اهلل

! (.»...ابناثیر ،بیتا ،ج931 :3؛ طبری،
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برای پادشاهان و جباران زمان خود در نقاط مختلف جهان نامه نوشت و همگی را به
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اصالت منتهی میشود و دومی به نقض نیابت از شخص معین بازمیگردد و حاصل هر
دو یک چیز است که همان عدم اراده خالفت باشد .ازاینرو هر که داعیه اصالت خود را
داشته باشد ،هرگز نمیتواند نایب خدا باشد(.همو(4729 ،د) )419 :اکنون نیز که از ابوبکر،
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عمر و عثمان بهعنوان خلفا تعبیر میشود ،خالفتی ظاهری است بدین معنا که آنها از
راه صحیح یا ناصحیح زمام امور جامعه اسالمی را بهدست گرفتند(.همو ،بیتا(ب)،
دفتردوم)37 :
پس از بیعت مردم با حضرتعلی

 ،همان افراد با دالیل و مبانی غلط و خالف

دین به آتش افروزی و جنگ دست زدند و سرانجام بهترین خلق خدا و خلیفه واقعی خدا
و رسولش را به شهادت رساندند .سپس معاویه ،خالفت را به غنیمت گرفت و آن را
غصب کرد و اندکاندک ،خالفت را به سلطنت و پادشاهی مبدل کرد .پس از او یزید بن
معاویه که افزون بر ابتال به مفاسد اخالقی مانند شرابخواری ،هوسرانی و بیاعتقادی به
رسالت پیامبر اسالم

در حکومت سه سالهاش جنایات فراوانی انجام داد.

کوتاه اینکه تمام ظلمها ،بیعدالتیها و مشکالت جامعه به این دلیل است که امویان
و به دنبال آنها مروانیان و عباسیان حکومت را غصبکرده و مانعشدند که خالفت
ظاهری در دست خلفای واقعی و حقیقی یعنی امامان معصوم
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قرارگیرد.

آنچه عبدالرزاق اذعانکرده که خالفت موجب بدبختی و ناآرامی جامعه بوده است،
اگر منظور او همان خالفت ظاهری است که هست ـ چنان که از بیان وقایع تاریخی که
نقل کرده است ،برمیآید ـ کامالً حق با اوست و باید گفت در این بخش از مطالب کتاب
خود کامالً راه صواب پیموده و سخنی صحیح گفته است ،اما نکته مهم و قابل توجه که
او را به بیراهه و سخن ناصواب کشانده است ،عدم آگاهی از خالفت واقعی است که
حاصل اطالعات ناکافی از آیات قرآن ،روایات و مستندات تاریخی است.
وی با بررسی یکجانبهگرایانه تاریخ خلفا تصریحکرده که خالفت جریان معارض
داشته است ،اما به این نپرداخته که این جریان معارض از کجا نشئت گرفته و چرا معارض
بوده است.
جریان معارض را در نگاه اولیه باید به دو نوع تقسیم کرد؛ جریانی که از حقانیت نسبت
به خالفت پیامبر

برخوردار و خلیفه وقت را به رسمیت نمیشناخت و فقط به دلیل

حفظ اصل و کیان اسالم و جلوگیری از پراکندگی مسلمانان به صورتی که خار در چشم

و استخوانی در گلو بود 4به این جریان تن داد و تا زمان خالفت معاویه نه فقط به مقابله
با حکومت و خالفت برنخاست ،بلکه هرجا به امور مسلمانان مربوط میشد به یاری آنان
میشتافت تا آنجا که این جمله خلیفه دوم معروف است که «لوال علی لهلک عمر» 1اما
آشکار اقدامکرد .نوع دوم ،جریانهای مخالف خالفت که جهت دنیادوستی و دنیاطلبی
داشته و نوعی رقابت بر سر حکومت محسوب میشد.
بنابراین جریانهای معارض خالفت در زمانهای مختلف و از جانب افراد مختلف
انگیزههای متفاوت داشته است .ازاینرو میتوان گفت عبدالرزاق ،خود به آنچه در نقد
دیگران گفته ،سزاوارتر است .ایشان مدعی شده در جریان بررسی خالفت هرکس مسئله
را مطابق میل خود پیش برده تا نتیجه منظور نظر خود را بهدست بیاورد.
آنچه میتوان با قطعیت گفت این است که از همان صدر اسالم عدهای که قوانین
مترقی و متعادل اسالم را به نفع زندگی دنیوی و بهرهوری بیحساب مادی خود نمیدیدند
سعیکردند دین را از اداره جامعه جدا کنند و با شعار جدایی دین از سیاست ،دین و
دینداری را به حوزه فردی فروکاهند .این شعار ،ساخته نیرنگ دغلبازان به همراه جمود
فکری برخی دینداران متمسک به ظواهر است و گر نه سیاستمدار حکیم و متدین واقعی
هیچکدام سیاست را از دین جدا ندانسته بلکه آندو را کامالً پیوسته و مرتبط میشمرد.
متاسفانه عبدالرزاق نیز تحت تاثیر همین نیرنگها قرارگرفته و از واقعیتها دور مانده
است.
نتیجهگیری
نظریه عبدالرزاق درباره خالفت با آموزههای قرآن کریم ،سنت و سیره پیامبر
سازگاری ندارد .گرچه نظریه وی به زعم خودش مربوط به فرعی از فروع اسالم است،
 .5اشاره به سخن امام علی

در خطبه سوم نهجالبالغه معروف به «شقشقیه» در گالیه از جریان خالفت

«فَصَبَرتُ و فِی العَینِ قَذىً و فِی الحَلقِ شَجاً».
 .3این عبارت که از زبان خلیفه دوم در جریانهای مختلف نسبت به حضرتعلی

صادر شده است ،هم

در منابع شیعه و هم در منابع معتبر اهل سنت آمده است .منابع شیعی :کلینی5۲17،ق ،ج ۲3۲ :7و منابع اهل
سنت :تفتازانی5۲13 ،ق ،ج33۲ :3؛ رازی5۲31،ق ،ج .33 :35برای آگاهی از تفصیل این منابع ر.ک :امینی،
5۲5۱ق،ج.39 :۱
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ولی نتیجه و لوازم نظریات وی ،اصل و کیان اسالم را تحتالشعاع قرار داده است .با
دیدگاه وی ،دین اسالم عالوه بر از دستدادن شاخصههای کمال و ابدیت ،از اصل خود
تهی شده و هدایتگری را که مالک وجود آن است ،نیز از دست میدهد.
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برداشت و تفسیر وی از آیات قرآن و روایات نبوی نادرست و بدون مبنا است .آنچه
عبدالرزاق بر اساس آن نظریه خود را طرحریزی کرده و مبنای بیان تفصیلی خود قرار
داده تا بتواند خالفت اسالمی را نفی کند ،واقعیات تاریخی از صدر اسالم تا کنون است
که به طور مسلم نمیتواند مالک نظریهپردازی درباره حقایق دین اسالم باشد .وی به
جای تدبر و تحقیق در منابع اصیل فقه اسالمی به واقعیات جاری تاریخی استناد کرده
است.
وی گستره دین اسالم را به زمان پیامبر

و کمی بعد از آن منحصر کرده و بخش

مهمی از دستورات اسالمی مربوط به هدایت و رهبری جامعه را نادیده گرفته است.
بدون تردید ،بخشی از انسان ،زندگی جمعی اوست و بخشی از جامعه نیز سیاست و
حکومت است .توجه به محتوا و مسائل ماهوی دین و سیاست ،جایی برای این تردید
باقی نمیگذارد که در اسالم رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقی و ماهوی است و
ایندو ،الزم و ملزوم یکدیگر و جداییناپذیرند.
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در مقابل ،آیتاهلل جوادیآملی منشأ خالفت انسان را علم به اسمای حسنای الهی و
حقیقتی دارای مراتب دانسته است .با توجه به ضرورت هماهنگی و سنخیت بین خلیفه
و مستخلفعنه ،کسی را شایسته چنین مقامی میداند که از صفات و ویژگیهای
مستخلفعنه برخوردار بوده و درهمه کمالهای وجودی ،مظهر خداوند باشد .در نتیجه
والیت و ربوبیت انسان کامل ،مظهر والیت الهی است و پذیرش حکم و فرمان او چون
امر خدا و پیامبر

بر همگان واجب است.

از آنجا که ناقص و قاصر به کامل نمیرسد ،امام باید معصوم باشد .خالفت واقعی
غیرقابل غصب بوده ،ولی خالفت ظاهری درگرو همراهی امت و شرایط زمانی است.
مقام والیت و امامت واقعی ،پس از رحلت رسولخدا
پیامبر

به امامعلی

تعلقدارد.

 ،به نصب الهی و ابالغ

منابع و مآخذ:
 آمدی ،سیف الدين(3241ق) ،ابكار األفكار في أصول الدين ،چ،3
 ابن ابی الحديد( ،)8717-8731شرح نهج البالغه ،چ ،3قم :مکتبة آيةاهلل
المرعشی النجفی.
 ابن اثیر(بیتا) ،الكامل في التاريخ ،بیروت :دار صادر.
 ابن هشام(3131ق) ،السيرۀ النبويه ،بیروت :دارالوفاق.
 امینى ،ابراهیم( ،)3132بررسى مسائل كلى امامت ،چ ،1قم :بوستان
کتاب.
 امینی ،عبدالحسین(3231ق) ،الغدير في الكتاب و السنۀ واالدب ،تهران:
دارالکتب االسالمیه.
 انصاری ،شیخ مرتضی(3231ق) ،فرائد االصول ،چ ،3قم :مجمع الفکر
االسالمی.
 ايجی ،عضدالدين(3241ق) ،شرح المواقف ،شرح میرسید شريف
جرجانی ،چ ،3قم :الشريف الرضی.

 بند علی ،سعید( ،)3113مهر استاد :سيره علمي و عملي استاد جوادی
آملي ،چ ،1قم :اسراء.
 بیضاوی ،عبداهلل بن عمر(3113م) ،طوالع االنوار من مطالع االنظار،
قاهره :مکتبة االزهرية للتراث.
 تفتازانی ،سعدالدين(3241ق) ،شرح المقاصد ،چ ،3قم :الشريف الرضی.
 ــــــــــــــــ(بیتا) ،شرح مختصرالمعاني ،چ ،3قم :دارالحکمه.
 جوادی آملی ،عبداهلل(()3131الف) ،ادب فنای مقربان ،چ ،3قم :اسراء.
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قاهره :دارالکتب.
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 ــــــــــــــــــ(()3131ب) ،امام مهدیأ موجود موعود ،چ،1
قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ(()3131ج) ،تسنيم ،چ ،3قم :اسراء.
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 ـــــــــــــــــــ(()3131د) ،تفسير انسان به انسان ،چ ،1قم:
اسراء.
 ـــــــــــــــــــ( ،)3131توحيد در قرآن ،چ ،3قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ(()3133الف) ،زن در آينه جالل و جمال ،چ،31
قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ( ،)3131سرچشمه انديشه ،چ ،1قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ(بیتا)(الف) ،سروش هدايت ،چ ،1قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ(()3131هـ) ،سيره پيامبران در قرآن ،ج ،1چ،1
قم :اسراء.

 ـــــــــــــــــــ( ،)3131سيره رسولاكرم

در قرآن ،ج،3

چ ،1قم :اسراء.

 ـــــــــــــــــــ(()3133ب) ،شكوفايي عقل در پرتو نهضت
حسيني ،چ ،1قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ(()3133ج) ،شميم واليت ،چ ،1قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ( ،)3133عصاره خلقت ،چ ،33قم :اسراء.
 جوادی آملی ،عبداهلل( ،)3133عيد واليت ،چ ،1قم :اسراء.
 ـــــــــــــــــــ(بیتا)(ب) ،نسيم انديشه ،قم :اسراء.
 رازى ،فخرالدين محمد بن عمر(3244ق) ،التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)،
چ ،1بیروت :دار احیاء التراث العربی.

 راغب اصفهانى ،حسین بن محمد(3234ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،چ،3
بیروت :دار القلم.

التنزيل و عيون األقاويل فى وجوه التأويل ،چ ،1بیروت :دار الکتاب
العربی.
 شريعتمداری حمیدرضا( ،)3134سكوالزيرم در جهان عرب ،چ ،3قم:
مرکز مطالعات و تحقیقات اديان و مذاهب.


شیخ مفید(3231ق) ،اوائل المقاالت في المذاهب و المختارات ،چ ،3قم:

المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
 طباطبايى ،سید محمدحسین(3114ق) ،الميزان في تفسير القرآن ،چ،4
بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
 طبرسى ،فضل بن حسن( ،)3134مجمع البيان في تفسير القرآن ،چ،1
تهران :ناصر خسرو.
 طبری ،محمد بن جرير( ،)3114تاريخ طبری ،چ ،1تهران :سروش.
 عبدالرزاق ،علی( ،)3134اسالم و مباني قدرت ،ترجمه امیر رضايی،
تهران :قصیده سرا.
 ــــــــــــــ(4433م) ،االسالم و اصول الحكم ،قاهره :مکتبه
االسکندريه.

 عنايت ،حمید( ،)3131سيری در انديشه سياسي عرب :از حمله ناپلئون
به مصر تا جنگ جهاني دوم ،چ ،1تهران :امیرکبیر.
 فناری ،محمد بن حمزه(4434م) ،مصباح االنس بين المعقول و المشهود،
چ ،3بیروت :دار الکتب العلمیه.
 فیومی ،احمدبن محمد(بیتا) ،المصباح المنير ،قم :دارالهجره.
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 زمخشرى ،محمود بن عمر(3243ق) ،الكشاف عن حقائق غوامض
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 کلینى ،محمد بن يعقوب(3243ق) ،الكافي ،چ ،2تهران :االسالمیه.
 مجلسى ،محمد باقر(3241ق) ،بحار األنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه
االطهار ،چ ،4بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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 مرعشی ،قاضی نور اهلل(3241ق) ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،چ ،3قم:
مکتبة آية اهلل المرعشی النجفی.

 مکارم شیرازی ،ناصر(بیتا) ،بررسي فشردهای پيرامون طرح حكومت
اسالمي ،قم[ :بینا].
 هاشمی ،احمد( ،)3131جواهر البالغه في المعاني و البيان و البديع،
تعلیقات :نجوی انیس ضو ،چ ،3قم :نشر بخشايش.

