
 
 
 

 بررسی تطبیقی جانشینی و وصایت در قرآن و عهدین
 

 اهللا طاهري حبیب 
 چکیده:   

منظور تکمیل رسالت  وصایت، امري االهی است که در کنار نبوت و به
شود. وجود اوصیاي بزرگ براي انبیاي اولوالعزم، امري است مطرح می

م مطرح که در تمام ادیان ابراهیمی، اعم از یهودیت، مسیحیت و اسال
شده است. هم کتاب مقدس و هم قرآن، وصایت را قبول داشته، آن را 

دانند. این مقاله منصبی االهی و نیازي ضروري براي تکمیل دین خدا می
با استناد به کتاب مقدس، قرآن و منابع اسالمی، ابتدا به بحث وصایت 

ینی پردازد و سپس بحث وصایت در اسالم و جانشانبیاي اولوالعزم می
کند و آن را در امتداد سلسله اوصیا که در نبی اکرم(ص) را بررسی می

این نکته بیان می ،کند. در پایانکنار سلسله انبیا قرار دارد، مطرح می
رو طلبد؛ از اینترین وصی را میترین دین، کاملشود که کامل

 جانشینی برگزید.   ص) به امر خدا امام علی(ع) را بهپیامبر(
انبیا، وصایت، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع)،  ن کلیدي:واژگا

 ).غدیر، علی(ع
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 طرح مسأله
مطالعه تاریخ ادیان، بیانگر این حقیقت است که تمـام انبیـاي بـزرگ االهـی، داراي     

هـاي وحیـانیِ انبیـا و    هایی که با تبیین و تفسیر آموزهاند؛ همانجانشین بزرگ بوده
را زنده نگه داشتند و به استمرار آن کمک کردند. در عمل به سیره ایشان، دین خدا 

کتب مقدسِ یهودیان، مسیحیان و مسـلمانان (ادیـانی کـه خـود را دیـن توحیـدي       
انـد و انبیـا آنهـا را    نامند) از اوصیایی سخن آمده است که برگزیده خداونـد بـوده   می

شـد مگـر اینکـه    اند. انبیا اعتراف داشتند که راه آنان کامـل نخواهـد   کردهتعیین می
رو شناخت، نحوه انتخاب و انتصاب و نقـش ایـن   مردم، تابع وصیِ آنان باشند. از این

اوصیا در ترویج و تکمیل دین، موضوعی بس مهم است که تبیین آن به فهـم مـا در   
نماید. این مقاله درصدد معرفی و تبیین جایگـاه  شناخت دینِ حق، کمک فراوانی می

نمایـد  تـرین وصـی اسـت و سـعی مـی     ی برتـرین و کامـل  اوصیا و در پی آن، معرفـ 
 ترین وصی اثبات نماید.  ترین نبی را به کاملترین دین و کاملنیازمندي کامل

بلکـه دفـاع از    ؛طرفداري شیعه از امام علی(ع) صـرفاً دفـاع از شـخص او نیسـت    
توانـد بـه   شخصیت او و جایگاه وصایت است؛ جایگاهی که هرگونه خللی در آن مـی 

اي بزرگ در دین تبدیل شود و آن را از مسیر حق خارج سـازد. شـیعه معتقـد    خنهر
است تعیین شخص وصی، از جانب خداوند سبحان اسـت کـه انبیـا آن را بـه مـردم      

ویـژه وصـایت  نبـی     رو براي اثبات االهی بودن این جایگاه، بـه کنند؛ از ایناعالم می
د عتیق و اناجیل اربعـه نیـز اسـتناد    خاتم(ص)، عالوه بر قرآن، به تورات، صحف، عه

شده است. گرچه در وحیانی بودن کتاب مقدس، بحث فراوانی وجود دارد و ما هرگز 
جهت اعتقـاد جمعیـت بسـیاري در جهـان بـه       دانیم، بهآن را مانند قرآن، وحی نمی

وحیانی بودن آن، احترام به این کتاب و تأیید برخـی مطالـب آن از جانـب قـرآن و     
ایم با نگاه به عهدین و قرآن، ابتدا به بحث وصـایت  المی، ما نیز سعی نمودهمنابع اس

در سیره انبیا و سپس وصایت در سیره نبی اکرم(ص) بپردازیم و در پایان، حقانیـت  
 وصایت حضرت علی(ع) را نتیجه بگیریم.
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اما دین نزد همه آنها یکی است.  ؛نکته دیگر اینکه شریعت انبیا با هم تفاوت دارد
نام نوحیت، ابراهیمیـت، موسـویت ، عیسـویت و یـا محمـدیت نـداریم و        ما دینی به

) یعنی دین از آدم 19عمران، (آل» ان اَلدین عند اهللا االسالم.« براساس تصریح قرآن
تا خاتم و از خاتم تا قیامت فقط یک دین است و آن اسالم و تسلیم شـدن در برابـر   

مقتضـاي رشـد جامعـه     به .و معاد استوار است خداست که بر سه اصل توحید، نبوت
شد تا زمان نبـی اکـرم(ص)   تر میانسانی و مدنی شدن انسان، قوانین این دین کامل

که جامعه بشري به بلوغ اجتماعی رسید و شریعت خداوند کامل شـد و اسـالم، نـام    
رسمی دین خدا شد. انبیا و مؤمنان از آدم تا خاتم، همگـی مسـلمان (تسـلیم حـق)     
بودند و این معناي لغوي، در زمان  نبی اکرم(ص) و پس از واقعه غـدیر بـه معنـایی    

اشـاره قـرآن بـه اینکـه      )3(مائـده،   اصطالحی تبدیل شد و اسالم، نام دین خدا شد.
نیـز در ایـن    )95و  67عمـران،   ؛ آل135(بقره  حضرت ابراهیم حنیف و مسلمان بود

 فرایند، قابل توجیه است. 
مقتضاي رشـد اجتمـاعی بشـر، مـأمورِ      یدگاه به هر پیامبري که بهبراساس این د

شد و دین را در مسیر تکامل، یـک   آوردنِ شریعت خاص و قسمتی از دینِ االهی می
 گویند. برد، پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت می مرحله به جلو می

مبر تا فراهم شدن شرایط اجتماعی جدید براي ارسال بقیه شریعت و ارسال پیا
اولوالعزم دیگري، سایر انبیا موظف به تبلیغ شریعت او بودند. بنابراین دین خداوند از 
بدو خلقت تا قیامت، یک دین است که با اقتضاي رشد و مدنیت جامعه بشري، 

االهی ادامه داشت تا زمان نبی اکرم(ص) که چون جامعه  یابد. این روشتکامل می
 مدنی اسالم را داشت، خداوند دین را کامل کرد.بشري، اقتضاي قوانین اجتماعی و 

نکته مهم و قابل بحث، اهمیت وصی در کنار نبی است؛ تمام انبیایی که مأمور 
علت درگیري با مسایل اجتماعی و  شریعت دین االهی را بیاورند، بهبودند قسمتی از 

را به  شدند و این مهم احیاي دین، کمتر موفق به ترویج و تفسیر شریعت خود می
رو نقش اوصیا در گسترش دین االهی، بسیار  کردند. از این وصی خود واگذار می
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 پررنگ است. 
بنابراین نه یهودیت و نه مسیحیت، دین مورد ادعاي حضرت موسی و عیسی 

اند و اساساً هیچ پیامبري دین خاصی نداشت و دین خدا از آدم تا خاتم بر سه نبوده
ستوار و نام آن اسالم (تسلیم در برابر خدا) بوده است و محور توحید، نبوت و معاد ا

لْیوم أَکْملْت ا«این نام لغوي،  نام اصطالحیِ دین خدا شد و آیه  ،در زمان پیامبر خاتم
ی وتمعن کُملَیع تمأَتْمو ینَکُمد لَکُم ِاال لَکُم یتضرالَمیناً سن همین مبی )3(مائده،  ».د

 ه است. نکت
اما مشهور، تعداد آن را پنج تن  ؛درباره تعداد انبیاي اولواالعزم نیز اختالف است

دانند؛ قرآن، نوح(ع)، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع) و پیامبر اکرم(ص) را می
که خداوند از آنان عهد گرفته و  ) 7؛ احزاب، 12(شوري،  داندپیامبران اولواالعزم می

) اگر حضرت آدم را 90: 1348(طباطبایی،  ها تشریع فرموده است.وسیله آن دین را به
که الفباي شریعت دین االهی را بیان نمود  -عنوان نخستین پیامبر در نظر بگیریم  به
اند تا او به تفسیر  توان مدعی شد این شش ذات مقدس یقیناً داراي وصی بودهمی -

اند تا پیامبر اولواالعزم عت ایشان بودهمبلغ شری شریعت آنها بپردازند و بقیه انبیا نیز
 بعدي از جانب خداوند ارسال شود.

پنج پیامبر در  -در دو قسمت  ،بحث وصایت این شش پیامبربه ما در این مقاله 
گیري، پردازیم و در نتیجه می -قسمت نخست و پیامبر اسالم(ص) در قسمت دوم 

ی االهی هستند را بیان ترین وصهاي آخرین و کاملمواردي که مبین ارزش
 کنیم. می
 
 وصایت در سیره انبیاي بزرگ پیش از اسالم   .1

گونه که اشاره شد، در کنار هر نبی اولوالعزمی، یک وصی نیز معرفی شده همان
است تا دین او را از تحریفات و انحرافات اجتماعی پس از وي حفظ نماید. این امر، 
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مشترك است؛ یهودیان و یت و اسالم) بین ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیح
با تأیید برخی مطالب  -اساس قرآن  اساس کتاب مقدس و مسلمانان بر مسیحیان بر

نام ، پذیرند. البته هر سه دیناین امر را می -کتاب مقدس و اصالح برخی دیگر 
 اند. طور یکسان بیان کرده به اوصیا را

نگ ادیان آسمانی، سلسله اوصیا نماید که در فرهیادآوري این نکته ضروري می
به بحث  ،همان سلسله انبیاي تبلیغی است. ما نیز با مراجعه به کتاب مقدس و قرآن

پردازیم و وصایت را در پنج پیامبر بزرگ االهی، یعنی وصایت در سیره انبیا می
حضرت آدم(ع)، حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت 

 کنیم.ر بررسی میاختصا عیسی(ع) به
 
 . وصایت شیث براي حضرت آدم(ع)1-1

ف آنها از امر خدا، هبوط آنان به زمین، تولد هابیل و داستان خلقت آدم و حوا، تخل
دست قابیل، تولد شیث و جانشینی او براي حضرت آدم،  قابیل، مرگ هابیل به

مواردي، نقل باشند که البته در همگی از موارد مشترك در کتاب مقدس و قرآن می
باشد. نگاه قرآن نگاهی محترمانه به خداوند، آدم و حوا ها متفاوت میداستان

ها باشد، اما در کتاب مقدس، گاه مطالبی بیان شده که کمتر با روح دینی انسان می
 سازگار است. 

معرفی  اوایل باب پنجم در سفر تثنیه به کتاب مقدس در اواخر باب چهارم و
 -دست قابیل  پس از نقل داستانِ مرگ هابیل به پردازد ومی جانشین حضرت آدم

 دارد:چنین بیان می -قبول قربانی هابیل که نشانه جانشینی پدر بود سبب به
 

پس آدم، بار دیگر زن خود را شناخت و او پسري بزاد و او را شیث نام نهاد؛ زیرا 
و  (قابیل) او را کشت* گفت: خدا نسلی دیگر به من قرار داد به عوض هابیل که قائن

براي شیث نیز پسري متولد شد و او را انوش نامید. در آن وقت به خواندن اسم یهوه 
  )26و  25: 4(پیدایش  شروع کردند.
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سالگی،  130کند که در  سال بیان می 930و در جاي دیگر، عمر حضرت آدم را 
 )9-3: 5(پیدایش  سال زندگی کرد. 912خداوند شیث را به او عطا کرد و شیث نیز 

 شمرد.  سپس کتاب مقدس، این نسل را تا حضرت نوح برمی
نکته قابل استناد این است که علت درگیري قابیل و هابیل، مسأله وصایت بود و 

ه خود آورد و قابیل اورند. هابیل، حیوانی نیکو از گلقرار شد هر کدام، یک قربانی بی
د. خداوند، هدیه و قربانی هابیل را فراهم آور خویشهم زراعت معیوبی از مزرعه 

پذیرفت و این عمل، نشانگر عهد خداوند با او بود که سبب حسادت قابیل و 
گفت: خداوند  رو پس از تولد شیث، حضرت آدمدرنتیجه قتل هابیل شد. از این

معناي آن است که جانشین پس از  عوض هابیل، این نوزاد را به ما داد و این به به
 یث است. حضرت آدم، ش

در منابع متعدد اسالمی نیز چنین آمده است که پس از مرگ هابیل، خداوند 
اي آسمانی بود به حضرت آدم عطا نمود. او نیز جانشین و هدیه هبۀاهللاشیث را که 

هاي جبرئیل، پدر خود را غسل داد و پدر شد و نخستین کسی بود که با راهنمایی
. شیث مأمور شد تا پرستش خداوند یکتا و فن و دفن کرد و بر او نماز خواندکَ

 )225-192، 1: 1378(مجلسی،  1اطاعت از او را ادامه دهد و به نسل خود بیاموزد.
که موجب قتل هابیل و  پراهمیت بوده حديتابنابراین بحث وصایت از ابتدا  

 سند معتبر اروایتی ب القلوب ةدر حیوتولد فرزند دیگري شده است. عالمه مجلسی 
کند که پس از بیماري حضرت آدم، وي حضرت شیث را از امام صادق(ع) نقل می را

 طلبید و فرمود:

                                           
؛ محمد محمـدي  االنبیاء قصصالدین راوندي،  براي آگاهی بیشتر از این داستان بنگرید به: قطب 1

بـن ابـراهیم    ؛ علیالبیان مجمع؛ ابوجعفر طبرسی، تفسیر عیاشی؛ عیاشی، قرآنهاي قصه، اشتهاردي
 .11، ج االنوار بحار؛ محمدباقر مجلسی، تفسیر قمیقمی، 
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اي فرزند، اجل من رسیده است و من بیمارم و پروردگار من از سلطنت خود، آنچه را 
تحقیق بر من عهد کرد که تو را وصی خود گردانم و  بینی براي من فرستاده است. بهمی

گردانم و اینک کتاب وصیت در زیر نچه به من سپرده است، میدار آمن تو را خزینه
سر من است و در آن، اثر علم و نام بزرگ خداوند (اسم اعظم) هست. چون من بمیرم 
این صحیفه را بگیر و کسی را بر آن مطلع مگردان.... هر آنچه از امور دین و دنیاي 

از بهشت با خود آورده را  خود به آن احتیاج داري در این هست؛ آدم آن صحیفه
 )216و  215، 1بود... . (مجلسی، همان: 

 
 وصایت سام براي حضرت نوح(ع) . 1-2

نتیجه نزول عذاب االهی و نجات ح، ایمان نیاوردن پیروان او و درداستان حضرت نو
حیواناتی که به امر خداوند در کشتی او بودند، از معتَقَدات مشترك  روان او وپینوح، 

نامه حضرت نوح، داستان پس از بیان شجره ،توراتابراهیمی است. در بین ادیان 
 زندگی آن حضرت چنین آمده است که: 

 
هاي سام، حام و یافث داشت که بشر از نسل آنان است. نوح نوح، سه فرزند به نام

پس از فعالیت در تاکستان، شراب نوشید، مست شد و برهنه گردید و حام، پدر کنعان، 
ولی پدر را ندیدند و  ؛را دید و به برادران خود خبر داد. سام و یافث رفتند برهنگی پدر

وقتی نوح از مستی خارج شد و ماجرا را فهمید، حام و کنعانیان را لعن کرده و آنها را 
رده سام و یافث قرار داد و سام را به یهوه (خداي واحد تورات) مبارك گرداند و این ب

 کمان (قوس) بود.انه عهد خدا با حضرت نوح نیز رنگینسبب عهد و جانشینی شد. نش
  )13: 9(پیدایش 

 
 خوانیم:در قسمت دیگري از تورات می

* هترش با وي چه کرده بودو نوح از مستی خود به هوش آمده، دریافت که پسر کُ
و گفت متبارك باد  *پس گفت: کنعان، ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد
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هاي سام خدا یافث را وسعت دهد و در خیمه *اي سام و کنعان بنده او باشدیهوه، خد
و پنجاه سال زندگانی  و نوح پس از طوفان، سیصد *ساکن شود و کنعان بنده او باشد

  )29-24: 9(پیدایش  پس جمله ایام نوح، نهصد و پنجاه سال بود که مرد. *کرد
 

کند و ستان حضرت نوح اشاره میهاي نوح و هود به داقرآن کریم نیز در سوره
دهد که در تورات فعلی اثري از این گفتار نیست. خبر از ایمان نیاوردن پسر نوح می

میان نیامده است؛ گرچه شبیه آنچه در  در مقابل، در قرآن نامی از فرزندان نوح به
 :1409( االنبیاء قصصدر  شود. قطب راونديتورات آمده در منابع اسالمی دیده می

و بسیاري دیگر از  )248و  247، 1: 1378( القلوبةحیودر  ، عالمه مجلسی)85
سند معتبر از امامزاده عبدالعظیم از امام  بابزرگان با اندکی تفاوت، روایتی را 

اند که روزي در کشتی باد وزید و بدن نوح، برهنه شد. حام و هادي(ع) نقل کرده
و وقتی نوح بیدار شد آن دو را نفرین کرد و یافث خندیدند، ولی سام، پدر را پوشاند 

کمان) نشانه برده سام قرار داد و او را برتر قرار داد. در آن روایت هم، قوس (رنگین
کند که میصادق(ع) نقل میعهد بود. مجلسی، روایت معتبر دیگري را از امام 

 فرماید:
 

مدت پیغمبري تو منقضی ... پس از فرود کشتی، جبرئیل آمد و به نوح گفت: اي نوح!  
و ایام عمر تو تمام شد؛ پس نام بزرگ خدا و میراث علم پیغمبري را که با توست به 
پسر خود سام اعطا کن... که من هرگز زمین را بدون حجت نخواهم گذاشت... پس 
نوح، اسم اعظم، میراث علم و آثار علم پیغمبري را به پسر خود، سام داد و حام و یافث 

  )271-267: 1384بابویه قمی،  (ابن داد تا به آن منتفع شوند.را علمی ن
 

شمرد که فرزندان حام، اهل سند، هاي بعد را میسپس در ادامه حدیث، نسل
اند و فرزندان سام، عرب و عجم هستند که محمد(ص) وارث هند، حبشه و سیاهان
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ها و... ینیها، یأجوج و مأجوج، چترك نیز همهنهایی آنهاست؛ فرزندان یافث، 
 هستند. 

شود که همه ادیان ابراهیمی و توحیدي، سام از مجموع آنچه بیان شد روشن می
دانند. اهل کتاب معتقدند او با نام یهوه مبارك شده است و را جانشین نوح می

و او مأمور است مسلمانان نیز معتقدند اسم اعظم و صحیفه نوح به سام رسیده 
 باشد. نوح میترویج شریعت االهی پس از 

 
 . وصایت اسماعیل(ع) و اسحاق(ع) براي حضرت ابراهیم(ع)1-3

ترین بحث در ادیان است. ترین و کلیديبحث جانشینی حضرت ابراهیم، مهم
ادیان توحیدي، خود را منتسب به همه حدي است که  اهمیت حضرت ابراهیم به

. تورات، نام ابتدایی خواننددانند و ابراهیم را پدر ادیان توحیدي میایشان می
داند که پس از بشارت به اسحاق، خداوند او را ابراهیم را إبرام (پدر بلندمرتبه) می

 )6-4: 17(پیدایش ابراهیم (پدر اقوام) نامید. 
ها کتاب آسمانی تورات و قرآن، با یکدیگر شباهتدو داستان حضرت ابراهیم در 

اج با هاجر به پیشنهاد ساره، تولد مهاجرت به کنعان، ازدو 1هایی دارند.وتفاوت
که با  -اسماعیل و اسحاق، داستان قوم لوط و ذبح اسماعیل همه از مواردي هستند 

اما در آتش افتادن  ؛اندهم در تورات و هم در قرآن مطرح  شده -هاي جزئی تفاوت
و  بعد) به 50بعد؛ انبیاء،  به 82(صافات،  ابراهیم و گلستان شدن آتش بر وي

اي هستند که در قرآن ذکر دو قضیه )127(بقره،  جرت به حجاز و بناي کعبهمها
میان نیامده است. البته در داستان ذبح،  در تورات، ذکري از آنها به لکناند، شده

ولی  بعد) به 1: 22(پیدایش  تورات معتقد است اسحاق، ذبیح ابراهیم بوده است،

                                           
(سفر پیدایش، ابواب  مقدس کتاببراي آگاهی بیشتر از داستان حضرت ابراهیم(ع) بنگرید به:  1.
 ات و...).هاي ابراهیم، انبیا، صاف(سوره قرآن کریم)؛ 24 - 12
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  به بعد) 102(صافات،  .1انددگزینه ذبح ابراهیم می قرآن، اسماعیل را
آنچه موجب اختالف شدید بین فرزندان و پیروان حضرت ابراهیم شده است، 

اساس آنچه در تورات آمده است نشین اوست. یهودیان و مسیحیان بربحث جا
معتقدند خداوند فقط با ذریه اسحاق از نسل ابراهیم عهد بسته است و فقط 

رو در عهد خدا اق) وارث عهد خدا هستند؛ از ایناسرائیل (فرزندان یعقوب و اسح بنی
حقی را براي فرزندان اسماعیل قایل نیستند. در تورات آمده است که خداوند عهد 

 خود (اعطاي سرزمین نیل تا فرات) را به ابراهیم داده است:
 

این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم  :در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت 
  )18: 15(پیدایش  ام.یعنی فرات به نسل تو بخشیده

 
و سپس در ادامه پس از بشارت به اسحاق، این عهد را متعلق به فرزندان او می

 نه فرزندان اسماعیل:  ،داند
 

...خدا به ابراهیم گفت: اما زوجه تو، ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلکه نام او ساره 
رکت داد و پسري نیز از وي به تو خواهم بخشید. او را بو او را برکت خواهم  *باشد

ها از وي پدید خواهند وجود خواهند آمد و ملوك امت ها از وي بهخواهم داد و امت
گاه ابراهیم بر وي در افتاده، بخندید و در دل خود گفت، آیا براي مرد صد آن * شد

براهیم به خدا گفت: کاش که و ا * ساله، پسري متولد شود و ساره در نود سالگی بزاید
ات، ساره، براي تو تحقیق زوجه خدا گفت: به * اسماعیل در حضور تو زیست کند

پسري خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وي استوار خواهم داشت تا 
                                           

گوینـد: او   امـا مشـهور مـی    ؛دانند ه در منابع اسالمی نیز گاه اسحاق را گزینه ذبح ابراهیم میت. الب1
باشد. براي آگـاهی بیشـتر بـه     اسرائیلیاتاسماعیل بوده است؛ البته ممکن است اعتقاد نخست، از 

 .ذیل آیات پیشگفته مراجعه فرمایید ،ن کریمر قرآیتفاس
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و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم؛  * با ذریه او بعد از او عهد ابدي باشد
ینک او را برکت داده، بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، دوازده رییس از وي ا

لکن عهد خود را با اسحاق، استوار  * وجود آورم پدید آیند و امتی عظیم از وي به
(پیدایش  خواهم ساخت که ساره، او را بدین وقت در سال آینده براي تو خواهد زایید.

17 :15-22( 
 

. عهد خدا، اعطاي سرزمین نیل تا یکر این فرازها وجود دارد: نکته مهم ددو 
. این عهد در نسل دوفرات بوده است و صاحبان آن، برگزیدگان جهان خواهند بود؛ 

زیرا وارث و ذبیح  ؛رسد نه به فرزندان اسماعیلابراهیم، فقط به فرزندان اسحاق می
 ابراهیم، اسحاق است نه اسماعیل.

به احوال حضرت اسماعیل ساکت است و فقط به چهار  تورات نسبت درحقیقت
. نسل کثیر، دو )6-1: 16(پیدایش  . داستان تولد اسماعیل؛یککند: نکته اشاره می

. ختنه اسماعیل در سه )20: 17(پیدایش  دوازده رییس و امتی عظیم از نسل او؛
(همان:  ؛سالگی که از نخستین موارد شریعت و نشانه عهد خدا با ابراهیم بود 13
(بئر شبع) در  . سکونت در فاران (صحراي سینا) و پیدا شدن چشمهچهار )23-27

تورات درباره  )22-13: 21(پیدایش  آنجا و اینکه مادرش براي او زنی از مصر گرفت.
گوید و او را از عهد االهی و ارث بردن از ارض موعود اسماعیل سخن دیگري نمی
اساساً اعتقاد صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم  داند. (نیل تا فرات) محروم می

 باشد. یهودي درباره مالکیت یهود بر نیل تا فرات، ناشی از همین نگاه تورات می
وارث عهد خداوند فقط ذریه اسحاق  که کندصراحت اعالم می تورات، بار دیگر به

 است:
 

سر کنیز با پسر زیرا پ ؛پس (ساره) به ابراهیم گفت: این کنیز را با پسرش بیرون کن
نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت  اما این به *من، اسحاق، وارث نخواهد بود
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بلکه هر  ؛خدا به ابراهیم گفت: درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید *آمد
 ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، زیرا ذریه تو از اسحاق خوانده خواهد شد. آنچه

  )13-10: 21(پیدایش 
 

داند و عهـد خـدا   اما قرآن، هم اسماعیل و هم اسحاق را در عهد خدا مساوي می
 داند:داند، نه ارض موعود و آن را از آنِ ظالمان نمیرا امامت و والیت بر مردم می

من ذُریتـی   إِماماً قَالَ ووإِذ ابتَلَى إِبرَاهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ «
 )124(بقره،  ».قَالَ الَینَالُ عهدي الظَّالمینَ

و  47(بقره،  اسرائیل در عصر خود، قوم برگزیده بود،مسلمانان معتقدند بنی
اما پیامبر آخرالزمان از نسل اسماعیل است و شاید همین امر، باعث شد تا  )122

اسماعیل بود چون او از بنی ؛اکرم(ص) را نپذیرفتندییهودیان و مسیحیان، نبوت نب
الَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع  تَرْضَى عنک الْیهود و ولَن«فرماید: اسرائیل. قرآن مینه بنی
ملَّتَهکند که آنها هرگز تابع تو نخواهند شد، چون  و پیامبر را آگاه می )120(بقره،  »م

معتقدند  )20(انعام،» .یعرِفُونَه کما یعرِفُون أبنائَهم« شناسند بی میبا اینکه تو را به خو
ی براي وجود وص ،مجموعدر اسرائیل که وارث عهد خداست، نیستی!تو از قوم بنی

تواند م و مهم در ادیان توحیدي است که قبول آن میحضرت ابراهیم از اصول مسل
نگاه نژاديِ یهود و ادعاي مالکیت  بسیاري از مسایل بین ادیان را حل نماید، زیرا

ارض موعود (نیل تا فرات) ریشه در بحث وصایت دارد. نگاه اسالم، نگاه مبتنی بر 
ابراهیم که شرایط را داشته باشد به  مقام امامت و والیت است؛ یعنی هر فردي از آل

 چه از نسل اسحاق باشد و چه از نسل اسماعیل. خداوند این اصل ،رسداین عهد می
 ».ًإِبرَاهیم الْکتَاب والْحکْمۀَ وآتَینَاهم ملْکاً عظیما فَقَد آتَینَا آلَ«نماید:  را چنین بیان می

 ».الَینَالُ عهدي الظَّالمینَ« فرماید: و در جواب تقاضاي ابراهیم نیز می )54(نساء، 
هم اسحاق را وصی نیز بر همین اساس، هم اسماعیل و  مسلمانان )124(بقره، 
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 دانند. ابراهیم می
 . وصایت یوشع بن نون براي حضرت موسی(ع)1-4

اسرائیل بود که از زمان حضرت م و موعود بنییکی از انبیاي اولوالعز ،حضرت موسی
از کنعان به مصر مهاجرت کرده بودند و زندگی خوشی  ،سبب قحطی یوسف به

طیان شدند و حضرت موسی توانست آنها داشتند، اما بعدها گرفتار ظلم فرعون و قب
 را از چنگال فرعون نجات دهد. 

کشتن یک قبطی، فرار به مدین و  1داستان والدت و رشد موسی در قصر فرعون،
طوي، انتخاب هارون وادي ازدواج با دختر شعیب، مبعوث شدن به رسالت در 

حران، آوردن عنوان وزیر و دستیار خود، رفتن به سمت فرعون، مقابله با سا به
اسرائیل، سرگردانی و دریافت الواح در طور معجزات متعدد و سرانجام نجات بنی

اسرائیل، نزول منّ و سلوي و... همه از موارد مشترك بین پرستی بنی سینا، گوساله
مانند اینکه تورات، ساخت  -هایی ها تفاوتقرآن و تورات است. البته در نقل داستان

ند و آن دااما قرآن ساحت این پیامبر را پاك می ؛دهدنسبت می گوساله را به هارون
 2ها مشترك استاصل داستان ؛ لکنوجود دارد - دهدرا به سامري نسبت می

هارون پس از چندین دهه تالش، قبل از ورود  ،تورات آمده است طبق آنچه در
اما  ؛بستچشم از جهان فرو  »موآب«به کنعان از دنیا رفت و حضرت موسی نیز در 

بن نون آگاه کرد.  قبل از مرگ خود، مردم را جمع کرد و همه را از جانشینی یوشع
 کند:  تورات داستان مربوط به جانشینی موسی را چنین بیان می

 

                                           
 داند. آن را قصر دختر فرعون می ،البته تورات 1.

به بعد تا پایـان سـفر تثنیـه)؛     2(سفر خروج، باب  مقدس کتاببراي آشنایی بیشتر بنگرید به:  2.
عمران، نساء، مائده، انعام، طه، انبیا،  قصص، نمل و...) و  تفاسـیر   هاي  بقره، آل(سوره قرآن کریم
 این آیات.
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و خداوند به موسی گفت: اینک ایام مردن تو نزدیک است. یوشع را طلب نما و در 

. پس موسی و یوشع رفته در خیمه خیمه اجتماع، حاضر شوید تا او را وصیت نمایم
و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و... پس االن این  * اجتماع حاضر شدند

اسرائیل تعلیم داده، آن را در دهان ایشان سرود را براي خود بنویسید و تو آن را بر بنی
د را در اسرائیل شاهد باشد... پس موسی این سرو بگذار تا این سرود، براي من بر بنی

 :و یوشع بن نون را وصیت نموده، گفت * اسرائیل تعلیم داد همان روز نوشته، به بنی
اسرائیل را به زمینی که براي ایشان قسم خوردم داخل زیرا که تو بنی ؛قوي و دلیر باش

  )25-15: 31(تثنیه  خواهی ساخت و من با تو خواهم بود.
 

 انشینی یوشع اشاره شده است،به ج ،البته در مواضع دیگري از عهد عتیق
اما نکته این است که جانشین موسی، امام و رهبر قوم موسی است که  )9: 3(تثنیه 

اسرائیل را به کنعان باز گرداند. وقایع مربوط به یوشع در صحیفه وظیفه دارد بنی
المه مجلسی هم از صحف عهد عتیق ذکر شده است. ع یوشع، ششمین صحیفه

جانشینی یوشع براي حضرت موسی هستند  که بیانگرآورد تبر میچندین روایات مع
و حتی در آنها نبوت موسی و جانشینیِ یوشع، با نبوت نبی اکرم(ص) و جانشینیِ 
حضرت علی(ع) مقایسه شده است. این روایات، منسوب به نبی اکرم(ص)، امام 

ضرت موسی، آمده است که حچنین باقر(ع) و امام صادق(ع) هستند و در همه آنها 
  به بعد) 797(مجلسی، همان:  بن نون را وصی خود گرداند. موقع مرگ خود، یوشع

حضرت  ن ابراهیمی، یوشع بن نون را وصیتوان گفت: تمام ادیامجموع میدر
دانند. آري! ترویج شریعت  موسی و هارون را وزیر و دستیار او در امر رسالت می

همان  ،او رسید و سلسله اوصیا در توراتموسوي بعد از او به یوشع و جانشینان 
جا  دلیل رعایت اختصار در همین سلسله انبیاست و ما بحث وصایت در موسی را به

 کنیم.ختم می
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 . وصایت شمعون (پطرس) براي حضرت عیسی(ع)1-5
یک ادعاي تغییر یا پس از حضرت موسی، سایر انبیا مبلّغ شریعت او بودند و هیچ

، به نبوت رسید و مدعی ا نداشتند تا اینکه حضرت عیسیتکامل شریعت موسوي ر
 شد:

 
ام تا باطل نمایم ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدهگمان مبرید که آمده

اي گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزهزیرا هر آینه به شما می *بلکه تا تمام کنم
پس هر که یکی از این  *شد تا همه واقع شوداي از تورات هرگز زایل نخواهد یا نقطه

ترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین  احکام کوچک
شمرده شود، اما هرکه به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده 

  )20-17: 5(متی  خواهد شد.
 

تر کردن شریعت موسی آمد. ملنماید که عیسی براي کا این فرازها چنین می
سالگی، ابتدا به صلیب  33سالگی مبعوث شد و در  30مسیحیان معتقدند او در 

کشیده شد، بعد از آن دفن شد و سپس به آسمان رفت و کمتر به ترویج شریعت 
خود پرداخت. او یکی از حواریون را که شمعون نام داشت، پطرس (صخره) نامید و 

قرآن و منابع اسالمی، حضرت  صریحاما طبق  1.کنمتو بنا میگفت: من کلیسا را بر 
عیسی هرگز به صلیب کشیده نشد، بلکه به آسمان رفته و زنده است و در 

و پس از عروج وي،  )158و157؛ نساء، 55عمران،  (آل آخرالزمان باز خواهد گشت
و را الصفا از حواریون آن حضرت، جانشین او شد. منابع شیعی ا بن حمون شمعون

                                           
چون قبر شمعون، وصی عیسـی   ؛دانداز سایر کلیساها برتر میخود را  ،نیز کلیساي واتیکان االن 1.

 دانند.در آنجاست و آنان خود را وصی شمعون می
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  1دانند.جد مادري امام زمان(عج) می

 ؛نکته مهم این است که مسیحیت فعلی، مسیحیت عیسوي و پطرسی نیست
که براي  ،بلکه مسیحیت پولسی است. پولس که در اصل یهودي و نامش شائول بود

گفته خودش، در بین راه  اما به ؛دستگیري مسیحیان از اورشلیم عازم سوریه شد
رو طرفدار  معجزه حضرت عیسی، پس از سه روز شفا یافت و از این نابینا شد و با

عیسی شد. در قرن نخست، اختالف بین شمعون (پطرس) که شریعت موسی را حق 
کرد، اختالف افتاد. پولس. دانست، با شائول (پولس) که نفی شریعت را تبلیغ می می

هی بود حذف نمود بودن را که از زمان ابراهیم، جزء شریعت اال  حتی شرط مختون
اي نامید که آمد، رنج و در امم غیر مختون، عیسی را خدا معرفی کرد و او را فدیه

پرستان رو بت ها بخشیده شود و از این برد و به صلیب کشیده شد تا گناهان انسان
بودنِ مسیحیت را تبلیغ کرد؛ اما شمعون (پطرس) روم، طرفدار او شدند. او جهانی

گفت: شریعت عیسی، همان شریعت موسی رد، مخالف او بود و میدر همه این موا
است و عیسی، مسیحاي یهود بود که آمد تا آنها را از انحراف برهاند. در پایان این 
منازعه، پولس پیروز شد و شمعون (پطرس) که مغلوب شده بود براي تبلیع ایده 

(بایرناس،  رسید. دست نرون به شهادت جا رفت و سرانجام در رم به خود به همه
 به بعد) 608: 1385

امروزه، مسیحیت تحت تأثیر تعلیمات پولس است نه پطرس که وصی واقعی 
ها نیز به این امر معترف هستند. پولس اساساً از  حضرت عیسی بود و خود مسیحی

حواریون نبود و پس از خیانت یهودا اسخریوطی و حذف نام او از حواریون، که تعداد 

                                           
الـدین   و... ذیـل آیـات مـذکور؛  قطـب     قمـی ،  عیاشیاطالعات بیشتر بنگرید به: تفاسیر  . براي1

عیون اخبار  و النعمۀکمال الدین و تمام بن بابویه قمی (صدوق)، ؛ محمدقصص االنبیاءراوندي، 
 .الغیبۀ ، محمدحسن طوسیالغیبۀ؛  نعمانی، الرضا(ع)
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نفر رسید، مسیحیان پولس را جایگزین او کردند و او را پولس حواري  11ایشان به 
   .1حفظ شود 12نامیدند تا عدد 

هم مسلمانان و هم مسیحیان، شمعون را وصی حضرت عیسی  مجموعدر
دانند؛ گرچه عقاید شمعون بر عقاید پولس  پیروز نشد، برتري او بر سایر  می

و نخستین مؤمن به حضرت عیسی و کسی حواریون بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا ا
 بود که آن حضرت، کلیسا را بر او بنا کرد.

 
 بندي جمع

ها عرضه کرده است. برخی خداوند، شریعت خود را تحت عنوان دین واحد به انسان
از انبیا به فراخور زمان، مأمور آوردن قسمتی از این شریعت بودند که به آنها 

کرد و  جانشینی انتخاب می ،. هریک از ایشان براي خودگویند پیامبران اولواالعزم می
واقع، انتصابی از جانب خداوند بود که آنان مأمور ابالغ آن به مردم  این انتخاب در

تر شدند. بررسی تعالیم این انبیا بدون توجه به سیره و سلوك اوصیاي آنان، اب می
 . عهده اوصیاي آنان بوده استاست؛ زیرا تفسیر دین ایشان بر

 
 وصایت در سیره پیامبر اعظم(ص)  .2
سلسله انبیا با ارسال حضرت محمد(ص) از جانب خداوند به اتمام رسید. او  

اي براي مردم و تنها پیامبري بود که  للعالمین، اسوه حسنهرحمۀاالنبیاء،  خاتم
ادعاي جهانی بودن دین خود و کامل شدن دین خدا را داشت. او با اعتقاد به اینکه 

                                           
(اناجیل اربعـه)؛   کتاب مقدسبنگرید به:  ،براي آگاهی بیشتر از وقایع صدر نخست مسیحیت . .1

تـاریخ   ،هـانس کونـگ   ؛جهـان مـذهبی  جمعی از نویسندگان،  ؛تاریخ جامع ادیانجان بایرناس، 
 ؛ و... .مسیحیتی اردستانی، عبدالرحیم سلیمان ؛کلیساي کاتولیک
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معه بشري به بلوغ فکري و فرهنگی رسیده است و تحمل دستورات پیچیده جا
؛ ساز حکومت االهی واحد و جهانی باشداجتماعی را دارد، مدنیتی آورد که مقدمه

علت شرایط خاص آن زمان و مشکالتی که آن حضرت داشت، نتوانست احکام  اما به
فسیر و تبیین دین آن حضرت و عقاید تشریعی را کامالً براي مردم تبیین نماید. ت

زیرا دین اسالم  ؛پس از او نیازمند شخصیت بزرگی بود که بتواند از عهده آن برآید
هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، عقیدتی و داراي احکام بسیاري در زمینه

رو خداوند  یافته بود؛ از این سوي دیگر، یک دین االهی و اکمالفرهنگی بود و از
تعیین مفسر دین، دخالت نمود تا جامعه بشري دچار انحراف نشود. او  مستقیماً در
ن دین را به مردم معرفی کرد که این مفسر و مبیه پیامبرش حکم میپیوسته ب

نماید و به همه بگوید که وي جانشین اوست و در کنار مرجعیت دینی، زعامت 
 سیاسی را نیز بر عهده جانشین او نهاد. 

همان نخستین دعوت خود که خویشان را فراخواند تا لحظه قبل اهللا نیز از  رسول
از مرگ که تقاضاي قلم و کاغذ کرد، همواره در گفتار و کردار خویش، جانشین بعد 

کرد. تا  نمود و مناصب مهم را به او واگذار می میاز خود را معرفی و تحسین 
بن ابیطالب را  رها علیجانشینیِ این شخص براي مردم ثابت شود. آري! او بارها و با

کودکی، همان از او از کودکی، وي را نزد خود برد و لذا   به مردم معرفی کرد.
مسلمان بود. بعدها صاحب میراث اسم اعظم و علم االهی شد و پیامبر، او را شرط 

نامه را به فرمان خدا به او سپرد و او بود که ورود به شهر علم خویش خواند و برائت
زان شده در مسجدالحرام را شکاند. کوتاه سخن اینکه در تمام مراحل هاي آویبت

درخشد و این بهترین گواه بر توجه بن ابیطالب می رشد و اعتالي اسالم، نام علی
 ی دین، پس از خود بود. عنوان متول بهپیامبر به وي 

و عالمه  االنوارعبقاتاندیشمندان بزرگی مانند میرحامد حسین، صاحب 
به بررسی واقعه جانشینی حضرت علی در منابع اهل سنت  الغدیرصاحب  امینی،
اند و ما در این مقاله، قصد تکرار مکررات نداریم؛ فقط بحث وصایت در  پرداخته
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 گیریم. اختصار پی می گفتار و رفتار پیامبر(ص) و واقعه غدیر را به
 
 علی(ع)  در گفتار پیامبر اکرم(ص)   حضرتوصایت  .2-1

هاي دینی است و اگر ایشان به اکرم(ص) بهترین دلیل براي اثبات آموزهی گفتار نب
 -اعم از شیعه و سنی  -امري تصریح نمایند، یقیناً مورد پذیرش همه مسلمانان 

بردار نیست. ما معتقدیم تصریحات بسیاري درباره  خواهد بود و تصریح پیامبر، تأویل
یامبر اسالم(ص) نبوت، در کالم پ وصایت، از نخستین روز دعوت تا آخرین لحظه

 . 1کنیم اجمال ذکر می و بقیه را به  دلیل اختصار، یک مورد را به وجود دارد، که به
پیامبر اسالم(ص) از همان ابتداي رسالت خویش، مأموریت یافت تا جانشین 
خود را معرفی نماید. در متون تاریخی و تفسیري آمده شده است که پس از نزول 

فرمان خداوند،  پیامبر اکرم(ص) به) 214(شعراء،  »نْذر عشیرَتَک االَقْرَبینو اَ«آیه 
هاشم را دعوت کرد و پس انذار ایشان از عذاب االهی، خواست تا به گروهی از بنی

آورنده باشد،  . سپس فرمود: هر کس نخستین ایماندین و رسالت او ایمان بیاورند
بن ابیطالب به پیامبر  د. از آن جمع، فقط علیبرادر، وارث و جانشین او خواهد بو

ایمان آورد و آن حضرت در همان مجلس، ایشان را به عنوان برادر، وارث و جانشین 
در  باشد؛ برخی مانند طبريخود برگزید. این امر مورد اتفاق شیعه و سنی می

) و 53 ،3: 1408( النهایۀو  البدایۀدر  اثیر و ابن )149، 19: 1415( البیان جامع

                                           
، بنگریـد بـه: عزالـدین    (ع)براي اطالع بیشتر از وقایع صدر اسالم و بحث جانشینی امـام علـی   1.
جعفر محمدبن بابویه قمی (صـدوق)،  ؛ ابواسحاق ابن  سیرهبن اسحاق، ؛ محمدکامل تاریخاثیر،  ابن

ابـوجعفر محمـدبن   ؛ سـول الرالعقـول عـن آل   تحـف ؛ محمدبن شعبه حرانی، الرضا عیون اخبار
؛ االرشـاد ، محمـدبن نعمـان (مفیـد)   ؛  النبویۀ السیرة هشام،؛ ابنطالبمناقب آل ابیشهرآشوب، 

 ، تاریخ یعقوبی.بن اسحاق یعقوبیاحمد
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هاي وصی و جانشین، از عبارت  گاه به جاي کلمه)459، 1: 1396( رة النبویۀیالس
-اند، ولی در جاي دیگر به وصایت امام علی(ع) تصریح کردهکذا و کذا استفاده کرده

 کند:  اند. مثالً طبري در تاریخ خود کالم پیامبر اکرم(ص) را چنین نقل می
 

لی هازِرونی عوکُم یذا فَاَینَّ ها : ذا االَمر علی اَنْ یکونَ اَخی و وصیی و خَلیفَتی فیکُم ... ثم قَالَ
  )63، 2تا:  (بی اَخی و وصیی و خَلیفَتی فیکُم فَاسمعوا لَه و اَطیعوا.

 
اهل سنت نقل شده است. اکنون  این قضیه، در کتب شیعه و بسیاري از کتب

توان گفت: بهترین دلیل بر اهمیت بحث  عتبار سندي آن میپس از اطمینان از ا
زیرا  ؛وصایت، مطرح کردن آن در آغاز رسالت و نخستین دعوت رسمی و علنی است

 رسالت با امامت کامل خواهد شد.
عالوه بر این، احادیث منزلت، سفینه، ثقلین و لوح و قلم نیز حاوي پیام وصایت 

هستند که تفصیل این موارد مجال دیگري را  امام علی(ع) در کالم نبی اکرم(ص)
 ترین کالم، حدیث غدیر است که به آن خواهیم پرداخت. طلبد. البته صریحمی
 
 وصایت حضرت علی(ع) در رفتار پیامبر اکرم(ص)     .2-2

عنوان  عالوه بر گفتار نبی اکرم(ص) رفتار آن بزرگوار نیز همواره امام علی(ع) را به
م اموري را دارد که دیگران از انجام آن ناتوانند، معرفی شخصی که لیاقت انجا

دانست. بیان رفتارهاي ویژه  کرد و فقط او را الیق خالفت و وصایت مقام خود می می
طلبد و در عنوان وصی و جانشین خود، فرصتی فراتر را می پیامبر در معرفی او به

 گنجد. چنین نوشتاري کوتاهی نمی
جاي خود در  لی(ع) در کودکی، قرار دادن او بهبیت عرفتارهایی چون قبول تر

بقره در شأن آن حضرت، مأمور کردن او براي پرداخت  207المبیت و نزول آیه لیلۀ
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هاي مردم مکه به آنان، برقراري پیمان اخوت با او در مدینه، انتخاب او به امانت
قبل از آن، عنوان پرچمدار در جنگ خیبر و بیان جمالتی در وصف علمدار خیبر 

ها در جریان فتح مکه، مأموریت تالوت  قرار دادن او بر دوش خود براي شکستن بت
آوري زکات و تحسین پیامبر از مأموریت دادن براي جمع ،آیات برائت در منی به او

از تأیید عملی وصایت امام علی(ع) براي  هایی نمونهروش عادالنه آن حضرت و... 
آور او،  اي بسیاري از آنها از جانب خداوند و پیامپیامبر اکرم(ص) است که بر

 و تحسین اعطا شده است.  -در قالب نزول آیه و بیان حدیث  -هاي لیاقت  نشان
رفتارهاي پیامبر اکرم(ص) از ابتداي بعثت تا انتها، به خوبی بیانگر  درمجموع

یل هاي دینی، معنوي و سیاسی آن حضرت از امام علی(ع) است که به دلحمایت
و تفسیري از تفصیل آنها پرهیز هاي تاریخی ذکر این مناقب و فضایل در کتاب

 .کنیم می
 

 . تجلی والیت و وصایت در غدیر2-3
در دهمین سال هجرت، پیامبر آخرین و تنها حج خود پس از مهاجرت به مدینه را 

یدند، و زمانی که به غدیر رس الحجۀجا آورد. هنگام بازگشت، در روز هیجدهم ذي به
تَفْعلْ  إِن لَّم یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک و« جبرئیل نازل شد و آیه

و الَتَهرِس لَّغْتابرِینَ فَمالْکَاف مي الْقَودهالَی نَ النَّاسِ إِنَّ اللّهم کمصعی 67(مائده،  »اللّه( 
اهللا(ص) در آن آفتاب سوزان پس از نماز ظهر به همه امر لفرود آورد. رسورا 

فرمودند براي شنیدن پیامی که نگفتن آن، مساوي با نقص رسالت است، متفرق 
نشوند. پس از اجتماع مردم، پیامبر بر فراز منبري از جهاز شتران قرار گرفت و 

 خطبه طوالنی غدیر را ایراد فرمود. 
وار و به ترتیب عبارتند از: حمد خدا؛ بیان اوصاف فرازهایی از آن خطبه، فهرست
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هاي خداوند سبحان؛ بیان اینکه خداوند به پیامبر، امر فرموده که فرمان و توانمندي
اَبلُغ ما اَنزلَ الی فَمابلَّغْت رِسالَتی...  (الَنَّه قَد اَعلَمنی انّی انْ لماو را به مردم بگوید 

 لیی احنْ لمبِفَاَوا ک وبنْ رم لَیکا اُنْزِلَ الِّغْ مها الرَّسول با اَیسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم ی-

بار بر پیامبر نازل شد تا پیام خدا را  اینکه جبرئیل سه تَفْعل فَمابلَّغْت رِسالَته...)؛ بیان
منزلت هارون براي برساند؛ بیان اینکه منزلت علی(ع) براي پیامبر اکرم(ص) مانند 

نظر از ذکر نام آنان به  موسی(ع) است؛ گله پیامبر از وجود منافقان بسیار و صرف
دلیل بزرگواري آن حضرت؛ تأکید مجدد بر نقص رسالت در صورت عدم ابالغ 

عنوان امام از طرف خداوند، لزوم اطاعت از او و  دستور خداوند؛ نصب علی(ع) به
موا معاشرَ النَّاس انَّ اهللاَ قَد نَصبه لَکُم ولیاً و اماماً مفْتَرِضاً فَاعلَ( حرمت مخالفت با او

طَاعتُه علی المهاجِرینَ و االنْصار و علی التَّابِعینَ لهم بِاحسانٍ و علی الْبادي و الحاضر 
 یر وغالص لوك والمم رِّ وربی و الحالع می وجاالع علی تأکید مجدد بر ؛ الکَبیر...)و

 کُم ثُمبکُم بِامرِ اهللا رماما کُم ولیو لیعدي عنْ بم امامت علی(ع) و اوالد ایشان (ثُم
ها و همه ها و حرامتعلیم همه حالل ؛)االمامۀ فی ذُریتی منْ ولْده الی یومِ الْقیامۀٍ

ان بودن علی(ع) و اولین فدایی پیامبر(ص) علوم به علی(ع)؛  اشاره به اول مسلم
 بودن؛ برتر قرار دادن علی(ع) و تعیین ایشان به امامت از طرف خداوند سبحان (و

؛ ورود مخالف علی(ع) به جهنم؛ )اقْبِلوه فَقَد نَصبه اهللاُ معاشرَ النَّاسِ انَّه امام منَ اهللاِ
ک کند؛ افضل بودن علی(ع) از مردم؛  کافر محسوب شدن کسی که به این امر ش

(ملْعونٌ ملعونٌ،  بیان خبر جبرئیل که دشمن علی(ع) ملعون و مغضوب است
یوافقه، اَالَ أنَّ جِبرَئَیل خَبرَنی عنِ اهللاِ تَعالی  مغْضُوب مغضوب، منْ رد قَولی هذا و لم

دعوت به پیروي از  ؛تَولَّه فَعلیه لَعنَتی و غَضَبی)ی ولُ منْ عادي علیاً و لمبِذلک و یق
منْ کُنْت  محکمات و پرهیز از متشابهات قرآن؛ دست علی(ع) را بلند کردن و گفتن:

نامیدن علی(ع) و طالب اَخی و وصیی؛  مواله فَهذَا علی مواله و هو علی بنُ اَبی
عنوان ثقل اکبر؛ ودیعه بودن علی و  ر و معرفی قرآن بهعنوان ثقل اصغ اوالدش به
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رسالت با این اعالم، ادا شد؛ بیان اینکه این  دش در میان مردم؛ بیان اینکه حقاوال
(انَّ اهللاَ اعالم از جانب خداوند است و غیر از علی(ع) کسی الیق این سمت نیست 

وجلَّ اَالَ انَّه لَیس اَمیرُالمؤمنینَ غَیرَ اَخی و الَتَحلُّ عزَّوجلَّ قَالَ و اَنَا قُلْت عنِ اهللاِ عزَّ
(هذا  تأکید مجدد پیامبر(ص) بر حقانیت علی(ع)امرَةُ المؤمنینَ بعدي لاَحد غَیرَه)؛ 

اهللا  علی اَخی و وصیی و واعی علْمی و خَلیفَتی علی اُمتی و علی تَفْسیرِ کتابِ
دعا در حق محبان و لعن مخالفان علی(ع)؛ شاهد گرفتن خداوند بر اینکه عزَّوجلَّ)؛ 

(...بِما اَکْملْت لعبادك منْ تفسیر اسالم برعهده علی(ع) است تا دین کامل شود 
یناً فَقُلْتد االسالم مله ضیتر و تَکمعن هِملَیع تماَتْم و هِمینتَغِ غَیرَ  دبنْ یم و

تأکید مجدد بر اکمال  یقْبلَ منْه و هو فی اآلخرَةِ من َالخاسرین)؛ االسالمِ دیناً فَلَنْ
به کار بردن صفاتی (انَّما اَکْملَ اهللاُ عزوجلَّ دینَکُم بِامامته)؛  دین با امامت علی(ع)

عنوان  (ع)؛ معرفی علی(ع) و اوالد او بهعلی مانند تقی، نقی، هادي، مهدي و... براي
(نَبِیکُم خَیرُ نَبِی و وصیه خَیرُ وصی و بنُوه خَیرُ االوصیاء)؛  برترین و بهترین اوصیا

عنوان دشمن خدا؛ تأکید بر اینکه سوره مبارکه عصر در  معرفی دشمن علی(ع) به
مرگ پیامبر(ص) به عقب برنگردید؛ ذکر  مورد علی(ع) است؛  بیان اینکه پس از

مجدد صفات پسندیده علی(ع)؛ بیان اینکه صحیفه، نزد علی(ع) است؛ قرار دادن 
(هذا علی امامکُم و ولیکُم و هو امامت در اوالد او تا قیامت؛ تأکید دوباره بر امامت او 

(اَنَا صراطُ اهللاِ  ر اوالدش؛ تأکید مجدد بر وجود امامت پس از علی(ع) دمواعید اهللا)
 لینَ ادوهمۀٌ یاَئ لْبِهنْ صي ملْدي ثم ودعنْ بم لیثم ع هاعبِاتِّب رَکُمالذي اَم المستقیم

عنوان منافق؛ وعده ورود بدون  خواندن سوره حمد؛ معرفی دشمنان علی بهالحقِّ)؛ 
تأکید مجدد بر ؛ الجنَّۀَ بِغَیرِ حسابٍ) (یدخُلونَحساب به بهشت به پیروان علی(ع) 

(انِّی نَبِی و علی  عذاب جهنم براي مخالفان علی(ع)؛ تأکید مجدد بر وصایت علی(ع)
(و انَّ عنوان آخرین امام در سلسله اوصیا  نامیدن مهدي(ع) فرزند علی(ع) بهوصیی)؛ 

أَنَّه  (اَلّاَ بیان دوباره فضایل علی(ع)ةُ اهللاِ علیه)؛ خَاتم االَئمۀِ منَّا الْقائم المهدي صلوا
...)؛  عنوان  معرفی علی(ع) بهناصرُ دینِ اهللاِ، اَلّاَ أنَّه خیرَةُ اهللاِ، اَلّاَ أَنَّه وارِثُ کُلِّ علمٍ
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وجود همه علوم نزد او؛ سفارش به  ا (و الَحجۀَ بعده)؛آخرین وصی و حجت دین خد
زکات؛ بیان اینکه علی(ع) مبین دستورات دینی  ، اقامه نماز و پرداختفریضه حج

)؛ تأکید مجدد بر امامت او و اوالدش؛ نام بردن از (فَعلی ولیکُم و مبینٌ لَکُماست 
تأکید بر نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، توجه (قَائمهم المهدي)؛  قائم دین

)؛ المؤمنین ةِ(االقْرار بِما عقَدت لعلی منْ امرَقرار به امامت علی(ع) به قیامت و لزوم ا
ز امام حسن(ع) و امام حسین(ع) تأکید مجدد بر امامت در صلب علی(ع)؛ نام بردن ا

(و امام بودن آنان (و اَنَّهما سیدا شَبابِ اَهلِ الجنَّه)؛ عنوان بزرگان جوانان بهشت  به
؛ اَنَّه(لیا عاَبِیهِم عدا االمامانِ بخود را پدر آنان خواندن ملَها قَبموهو اَنَا اَب) ؛ شاهد(

... و گرفتن خدا و مالئکه بر این امر )؛ اهللاِ و جنُوده و عبِیده مالئکۀُ(کَفی بِاهللاِ شَهیداً
ایع فَانماَ یبایِع اهللاَ (منْ بکننده با خداست کننده با علی بیعتبیان اینکه بیعت

(بایِعوا علیاً و الحسنَ )؛ لزوم بیعت با علی، حسن و حسین(ع) و اوالد ایشان عزَّوجلَّ
(سلِّموا نام امیرالمؤمنین  )؛ لزومِ خواندن علی(ع) بهباقُیۀً طَیبۀً کَلمۀً ئمۀَو الحسینَ و اال
(انَّ فَضَائلَ علی بنِ ذکر مناقب آن حضرت در قرآن ینَ)؛ ِ المؤمنةعلی علی بِامرَ

) طالبٍ عنْد اهللاِ عزّوجلَّ و قَد اَنْزَلها فی الْقُرآنِ اَکْثَرُ منْ اَنْ اُحصیها فی مقامٍ واحد ابی
گان و محبان علی(ع) به بهشت. این کنندو سرانجام تأکید مجدد بر ورود بیعت

که مرتبط با بحث وصایت امام علی(ع) است. بود وین خطبه غدیر فهرستی از عنا
الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت علَیکُم نعمتی ورضیت لَکُم « غدیر، مصداق آیه

  است.) 3. (مائده، »اإلِسالَم دیناً
خوبی مبین  به عناوینی از آن اشاره کردیم، بررسی خطبه غدیر که ما فقط به

عنوان وصی نبی اکرم(ص) است و بحث درباره این  نصب االهی امیرالمومنین(ع) به
معناي دوستی آن حضرت  به» منْ کُنْت مواله فَهذا علی مواله« مطلب که عبارت

پایه و اساس است. پیامبر  نه والیت و امامت ایشان، امري بسیار مضحک و بی ،است
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یشان را و رسماً ا است خطبه، بارها نام علی(ع) و اوالد او را بردهاکرم(ص) در این 
خواند و بیعت ر دین و منصوب از جانب باري تعالی میوصی، خلیفه، مبین و مفس
توان در وصی بودن امام علی(ع) براي نبی داند، آیا باز میبا او را بیعت با خدا می
 اکرم(ص) تردید کرد؟

، االنوار عقباتادي چون میرحامد حسین صاحب رو باید زحمات افر از این
و دیگر بزرگان را ستود که ثابت کردند این حدیث  الغدیرعالمه امینی صاحب 

و همه ایشان ناگزیر از است شریف در منابع سنی نیز به چند طریق ذکر شده 
 پذیرش وصایت حضرت امیر(ع) براي نبی اکرم(ص) هستند.

 1غۀالبال نهجدر امام علی(ع) کلمات خود آن حضرت از بهترین دالیل براي جانشینی 
عباس پس از رحلت پیامبر است که هرگز  و سیره اصحابی مانند سلمان، اباذر و ابن

 کردند.حاضر به بیعت با خلفا نشدند و همواره بر غصب حق علی(ع)  استدالل می
 

 نتیجه
از نبوت و ابتر  آید، لزوم امر وصایت پسدست می آنچه از مجموع این نوشتار به

امر خداوند براي خود  بودن نبوت بدون وصایت است، زیرا همه انبیاي اولواالعزم، به
اوصیایی برگزیدند و نبی اکرم(ص) نیز از این قاعده مستثنا نبود و پس از اکمال 

بندي  دین، علی(ع) و اوالد او را مفسر و مرجع دینی بعد از خود نامید. ما جمع

                                           
حفظ اسالم خبر  دلیلصبر و سکوت خود به همچنین علی(ع) بارها از زایل شدن حقش و  امام 1

...؛ خطبـه  : ...و فیهِم الوصی2داد. خطبه : ...فَصـبرْت و فـی الْعـینِ قَـذي و فـی الْحلْـقِ       3ۀُ و الوِراثََۀُ
ت حبلَهـا علـی غَارِبِها..      لماء...لَاَلْقَیـالع لـیما أخَـذَاهللاُ ع ر...والحاض لوال حضُور و... : 6.خطبـه  ؛شَجاً

تأثسقِّی منْ حفُوعاً عدم ا زِلْتاهللا م؛ خطبه ...فَو... هاهللاُ نَبِی ضنْذُ قَبم لَیامـۀُ    67راً عماال لَـو کانـت... :
... ۀُ بِهِمیصتَکُنِ الْو یهِم لَمف (ةماراَال)    ...و 
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 کنیم: امر بیان میمباحث را در چند 
. دین خدا فقط یک دین و همان اسالم و تسلیم شدن است که از آدم 1
این دین بر سه رکن  ،رسدکمال می اهللا به شود و با خاتم حبیباهللا شروع می صفی

مقتضاي زمان، یک شریعت از  د استوار است و هر پیامبري که بهتوحید، نبوت و معا
 شود .ی اولواالعزم خوانده میاین دین االهی را بیاورد، نب

وصایت، ابتر  . اکمال نبوت هر پیامبري در گرو تعیین وصی اوست و نبوت بی2
دلیل مسایلی مانند درگیري با حاکمان ظالم و بیان  است. انبیاي صاحب شریعت، به

شریعت خود را  توانستند مطالب نو که گاه جامعه آنها هنوز پذیراي آن نبود، نمی
رو تبیین، تفسیر و تکمیل شریعت خود را به وصی  یین نمایند؛ از اینخوبی تب به

 سپردند.خود می
. اکمال دین نیز در گرو تعیین وصی است؛ اگر نبوت هر پیامبري نیازمند یک 3

وصی است، دین االهی نیز پس از ارسال شریعت، نیازمند یک وصی است تا بتواند 
او در انجام رسالت، در مرحله تکمیل  عالوه بر تفسیر شریعت آن نبی و کمک به

 عمل نماید. -که گاه فراتر از محدوده شریعت است  -دین االهی 
طلبد. همه انبیا داراي اوصیایی . دین خاتم و اکمل، وصی خاتم و اکمل می4
اما چون انبیاي سابق،  ؛اند اند که در اکمال نبوت و دین ایشان، ایفاي نقش کرده بوده

شد. پس از اینکه داشتند، حد و مرز وصایت آنها نیز محدود می شریعت محدودتري
دین خدا و شریعت االهی با رسالت نبی اکرم(ص) کامل و تمام حد و مرز آن روشن 

ترین، برترین، صاحب همه علوم و شد، نیازمند یک وصی است که خود کامل
در هدایت صورت نقض غرض   در غیر این کهاین؛ چه منصوب از جانب خداوند باشد

ترین ترین دین و شریعت، نیازمند کاملرو ما معتقدیم کامل آید. از اینمردم الزم می
 وصی است.

انگیزترین مسأله در زمان رسول اهللا(ص) از بعثت تا رحلت ایشان، مسأله  . بحث5
جانشینی بود که به امر خداوند حکیم از نخستین روز اعالم نبوت خویش (دعوت 



 35و عهدین    بررسی تطبیقی جانشینی و وصایت در قرآن

نگران و  تا آخرین لحظه (حدیث لوح و قلم) همواره دل )214اء، (شعر عشیره خود)
علی(ع)  ،متوجه آن بود. او اوج این دعوت، غدیر است که در آن بدون هیچ تردید

عنوان وصی، جانشین، مبین، مفسر، مکمل و حجت خدا پس از رسول او معرفی  به
ی است نه نبی طبیعتاً علی(ع) نیز وص ،شد و چون نبی اکرم(ص) آخرین نبی است

 عهده دارند.مرجعیت دینی و زعامت سیاسی را برو پس از او فرزندانش وظیفه 
ترین درنتیجه دین خداوند که از آدم شروع و با خاتم کامل شد و داراي کامل

ترین وصی نیز ترین شریعت (اسالم) است، نیازمند کاملنبی (محمد(ص)) وکامل
صورت نقض غرض در  شته باشد در غیر اینباشد، که باید تا قیامت رسمیت دامی

هدایت بشر است. این وصی را پیامبر اسالم(ص) به امر خداوند حکیم تعیین کرد و 
وصی اکمل براي دین اکمل منصوب شد و غدیر، تجلیگاه تحقق این آرمان بلند 

 است... . والحمدهللا رب العالمین.
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