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مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت
(با تأکید بر سخنان پیامبر و صحابه)
اصغر قائدان
فاطمه معتمد لنگرودی
چکیده
وصایت از اصطالحات مهم در اندیشه سیاسی تشیع است .بما بلر نظلر شلیعیان
رسول خدا بانشین خود را ،از طریق وصایت انتخاب کردهاند .این نظر بر
خالف اندیشه سیاسی اهل سمت است که بسیاری از آنان معتقدند پیامبر
مطلقللا کسللی را وصللی قللرار نللداد برخللی هللم معتقدنللد روایللات نللا ر بللر ایللن کلله
اسلت همگللی بعللی و سلاختگیانلد برخلی نیللز
عللی وصلی رسلول خلدا
روایلللات ممقلللول بلللر وصلللایت املللام عللللی را نلللا ر بللله وصلللایت در املللوال آن
پیامبر میدانمد .مسئله اصللی ایلن پلژوهش بررسلی معملا ،مفهلوم و کلاربرد
وصایت در اندیشه اهل سلمت اسلت بلر ایلن اسلا بلا بررسلی متلون روایلی و
تاریخی اهل سمت نشان داده شد کاربست اصطالح وصلی بلرای املام عللی
به مفهوم سیاسی و بانشیمی در کالم رسول خدا و صحابه در متون روایی
اهل سمت تا قرن سیزدهم اشتهاری عام و تلام داشلته و در حقیقلت بله هملین
معمای مورد نظر شیعه به کار رفته است.
کلیدواژهها :امامت ،امام علی  ،بانشیمی پیامبر ،خالفت ،نص ،وصایت.
 .1دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهرانqaedan@ut.ac.ir ،
دانشگاه پیام نورflangarodi@yahoo.com ،
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مقدمه
 ،از اصلللیتللرین اختالفللات میللان مسلللمانان شللیعه و

از دیربللاز مسللئله وصللایت پیللامبرا کرم

سمی بودهاست .عالمان سلمی معتقدنلد پیلامبر

شخصلی را وصلی خلود قلرار نلداد و در نتیجله

بانشین آن حضرت باید به وسیله مردم تعیین ملیشلد .آنلان البتله بلا اسلتماد بله وصلایت ابلوبکر

برای خلیفه دوم ،تمها یکی از راههای انتخاب خلیفه را وصایت و البتله حلق دنیلوی او دانسلته و

طلرق متعللدد دیگلری مثللل انتخللاب اصلحاب حللل و عقللد ،شلورا و اسللتیال را نیللز مشلرو مللیدانمللد
بدان معما که انتخاب امام را حقی الهی نمیدانمد .آنان در خصوص ایمکه پیامبر

برای خود

وصی تعیین کرد یا خیر سه دسته هسلتمد .برخلی از محلداان و فقهلای اهلل سلمت مثلل ترملذی،
ابوداوود ،ابنحبان و ترمذی معتقدند ایشلان هلی کل

را وصلی خلود قلرار نلداد و ملالی هلم بجلا

نگذاشللت آنچ لله وص للایت ک للرد فقل ل ب لله ق للرآن ب للود (اب للوداوود ،2/3 :1419 ،اب للنحب للان:1408 ،
 ،382/13ترمذی.)503/3 :1998 ،

دسته دیگر از بمله ائمله سللفیه مثلل ابلن تیمیله ،ابلن قلیم بلوزی ،ابلن کثیلر و شلم

اللدین

ذهبللی و نیللز علمللای معاصللر وهللابی اعتقللاد دارنللد هللی حللدی صللحیحی از ایمکلله آن حضللرت

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

به ادعای شیعیان ،علی

را وصلی خلود قلرار داده باشلد وبلود نلدارد و آن دسلته از روایلات نلا ر

بلله ایللن امللر کلله از زبللان پیللامبر

و دیگللران نقللل شللده ،ضللعیف و مجعللول از سللوی شللیعیان

و سللبائیه هسللتمد (ذهبللی 30/1 :1413 ،ابللن قللیم بللوزی ،بللیتللا :الللروح 145/1 ،ابللن تیمیلله،

بیتا.)150/1 :

دسته سوم معتقدند که پیامبر

 ،علی

و نیز عبا

را وصی خود قرار داد اما این وصایت

ممحصر به اختیار در املوال موصلی بلودهاسلت (ازهلری 187 /12 :1421 ،محلب طبلری:1428 ،
 138/3ابن عدی ،)77/9 :1418 ،یعمی روایاتی که از پیامبر

همین امر است نه وصایت در امورسیاسی و والیت .بر ایلن اسلا

نقل میشود نیلز مخلتص بله

مسلئله پلژوهش ایلن اسلت کله

اوال در نزد لغویون و علمای اهل سمت اصطالح وصی به چله معماسلت و اانیلا آیلا در متلون روایلی

اهل سمت روایاتی دال بر وصایت علی

8

از سلوی رسلول خلدا

 ،صلحابه و تلابعین در معملای

مورد نظر وبود دارد به سخمی دیگلر ایلن وصلایت ممحصلر در املوال آن حضلرت بلوده یلا اطلالق
عام داشته و بانشیمی سیاسی را هم در بر میگرفتهاست
پیشینه پژوهش
در بللاب پیشللیمه ایللن تحقیللق مللیتللوان بلله آاللاری چللون «وصللایای پی لامبر ا کللرم

دربللارۀ

بانشین بالفصل خویش و نقد نظریلۀ انکلار وصلایت»« ،1بررسلی نسلبت وصلی و املام در ملذاهب
اسماعیلیه و ااماعشریه» 2و «بایگاه وصی از دیدگاه کتاب ،سمت و ادب» 3اشاره کلرد .تحقیقلاتی

از این دست ،در ممابع شیعه و بر مبمای دیلدگاه کالملی و اعتقلادی تشلیع صلورت گرفتله و بررسلی

تاریخی قابل تلوبهی بلا تأ کیلد بلر متلون و مملابع اهلل سلمت انجلام نشلدهاسلت .بملابراین در ایلن
پژوهش ابتدا بله مفهلوم شماسلی واژۀ وصلی در معلابم لغلوی اهلل سلمت پرداختله شلده و سلس

متللون و ممللابع روایللی اهللل سللمت از ابتللدا تللا قللرن سللیزدهم مللورد بررسللی و مصللداق وصللی از زبللان
رسول خدا

 ،صحابه و تابعین در این آاار تبیین خواهد شد.

 -1مفهوم شناسی لغوی و اصطالحی واژۀ وصی در متون اهل سنت
َ
کلملله وصللی 4هللم ریشلله کلمللاتی چللون الوصللا  ،وصللیت و وصللایت بللوده اسللت« .أ ْو َص ل ْیت» بلله
َ
معمای وصیت میکمم و غالبا « َوص ْیته َت ْوص َیه» در حالت مبالغه و کثرت بله کلار ملیرود .وصلی در
اصل به معمای وصل شلدن و اتصلال و از بملله در ملورد گیاهلان بلههم وصلل شلده و بافتله شلده

آمللده اسللت« .أرض واصللیه» یعمللی زمیمللی کلله سراسللر پوشللیده از گیللاه بللههم متصللل مللیباشللد
(فراهیلدی 177 / :1409 ،ابلن دریلد األزدی .)241/1 :1988 ،عبللارت «الوصلیه بعلد المللوت» در
کالم عرب ،به معمای چیزی است که میت بدان سفارش کردهاست (ازهری.)18 /12 :1421 ،

اسللت و از آن رو بلله او وصللی گفتلله انللد کلله از نظللر سللببی ،نسللبی و ممصللبی ،بعللد از وفللات شللخص
پیامبر

 ،طبق وصیت نامه آن حضرت ،حق دخل و تصرف در املور و املوال پیلامبر را دارا بلود

(ازهللری 18/12 :1421 ،ابللن ممظللور .)394/15 :1414 ،البتلله ابللن ممظللور در اداملله مللینویسللد:

همگللامی کلله مقللام وصللایت بللرای پسللر وصللی پیللامبر

میشود ،در ایمجا ممظور حسن و حسین

و پسللران پسللرعموی پیللامبر

اراده

هستمد .او در ادامله بله ایلن آیله اسلتتماد ملیبویلد:

«یوصیکم اهلل فی اوالدکم» (نسا  )11 /که همانا خداوند وابب گردانیده است که وصلایای خلود

 .1صداقت امرحسیمی ،کامیار« ،وصایای پیامبر اکرم دربارۀ بانشین بالفصل خویش و نقد نظریۀ انکار وصایت» ،تهران،
پللژوهشناملله علللوی ،پژوهشللگاه علللوم انسللانی و مطالعللات فرهمگ لی ،سللال پللمجم ،شللماره دوم ،پللاییز و زمسللتان ،1393
صص.97- 79
 .2دشت بزرگی ،مهدی و لهراسبی ،احمد« ،بررسی نسبت وصی و امام در مذاهب اسماعیلیه و ااماعشریه» ،قم ،پژوهشهای
فلسفی  -کالمی ،سال شانزدهم ،شماره یکم ،صص.119- 101
 .3بعفللری ،املین اللله« ،بایگللاه وصلی از دیلدگاه کتللاب ،سللمت و ادب» ،بلله راهممللایی محمللدهادی معرفللت و مشللاوره احمللد
عابدی ،قم ،دانشگاه اصول دین.1377- 78 ،
4. legacy
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در اصطالح ،بله گفتله ازهلری و ابلن ممظلور ،از لغلت شماسلان اهلل سلمت ،وصلی لقلب عللی
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را بله اوالدتللان بگوییللد .از ایللنرو بله دالیللل ذکللر شللده ،وصلی بللودن شللخص ،در فرزنللدان وی نیللز
تللداوم مللییابللد (ابللن ممظللور .)395 ،394 /15 :1414 ،لغویللون دیگللری هللم بللر ایللن امللر تأ کیللد
کردهاند (ابن سیده 395/8 :1421 ،حسلیمی زبیلدی .)297/20 :1414 ،نسلفی گویلد و «اوصلی

بولللده »...یعمللی وصللیت کللرد کلله فرزنللدش تحللت والیللت و حمایللت وصللی قللرار گیللرد .وقتللی گفتلله

میشود فالنی وصی فالن ک

است یعمی مثل وکیل و همانمد آن است (نسفی.)169/1 :1311 ،

ا گر صرفا معمای وصایت تعیین وصی برای رسیدگی به اموال باقیمانده رسول خلدا

زمللین ،امللوال ممقللول و مللاتر باشللد کلله علللی

مثلل

در ایللن امللر وصللی ایشللان باشللد (محللب طبللری،

 138/3 :1428ابللن عللدی بربللانی ،)77/9 :1418 ،بللا سللخن ابللوبکر در خصللوص درخواسللت

علللی و عبللا بللرای دریافللت سللهم االرث از امللوال بربللای مانللده آن
دختللر رسللول خللدا
َ
حضرت در تعارض است زیرا ابوبکر از قول آن حضرت روایت کرده بود که «نحن معاشلر االنبیلا ال
َ
ْ
نل َ
لورثَ ،مللا َت َرک َمللاه َصل َلدق » (بخللاری[ .)210 ،209/ 4 :1327 ،مللا پیللامبران چیللزی از خللود بللاقی
نمللیگللذاریم آنچلله از مللا مللیمانللد صللدقه اسللت  .در روایتللی دیگللر بلله نقللل از عمللرو بللن حللارث،
پیامبر

بز سالح ،استر و زمیمی که آن را در دوران حیاتش برای مسلمانان صدقه و وقلف قلرار

داده بود یعمی فد چیزی باقی نگذاشته بود (خجمد ارممابادی ،مخطوط ،ورق  .)30از عایشله

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

نقل شده که رسول خدا

از خللود بجللا نگذاشللت و نیللز ایللن گفتلله رسللول خللدا

کلله انبیللا دیمللار و درهمللی از خللود بجللا

نمیگذارند و آنچه به ارث میگذارند علم اسلت (ابلن سلعد ،بلیتلا )200/3 :و بله گفتله ابلن ربلب

حمبلی ،آنان فق علم و نبوت بربای میگذارند نه مال زیرا اموالی بمع نمیکممد که آن را باقی
گذارند (ابن ربب حمبلی )51/1 :1424 ،بر این اسا

روایات ،کاربرد وصی برای امام عللی

به ممظور تقسیم ارث و اموال پیامبر غیر موبه خواهد بلود .بلا ایلن حلال عمرانلی یمملی ،وصلی را
تحقق امامت و خالفت و یکی از راههای انعقاد امامت میداند چمانکه ابوبکر ،عمر را و عمر اهلل
شورا را وصی قرار دادند و صحابه نیز به این امر رضایت دادند (عمرانی یمملی.)824/3 :1419 ،

بر این اسا
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دیمار و درهم و گوسفمد ،شتر و چیزی که بخواهد بلدان وصلیت کملد

چگونه لفظ وصی در این سخن بلرای بانشلیمی خلیفله اول و دوم بکلار ملیرود املا

در مورد امام علی

تعبیر وصایت در اموال یافته است

از سوی دیگر در کالم نبوی آمدهاست :هلی فلرد مسلللمانی را نملیرسلد کله چیلز قابلل وصللیتی

داشته باشد و دو شب را بدون نوشتن وصیتش ،سر بر بالین بگلذارد (ابلن قتیبله دیملوری:1410 ،
 65/2ابن کثیر )361/1 :1419 ،چه چیزی مهمتر از شریعت رسول خدا

و تداوم و اسلتمرار

آن .در حقیقت پیامبران پیشین نیز وصیت و عهلدی با اوصلیای خود داشتهاند تلا پ

از ایشلان

شریع ل للت آن ل للان را بل لله مل للردم برسانم ل للد و س ل للرپرستی امل للتش ل للان را بل للر عه ل للده گیرن ل للد .چمانکل لله

مسللعودی شللافعی مللینویسللد :وصللی آدم شللی نبللی بللود و پل

از او ایللن وصللیت اداملله یافللت تللا

ایمک لله در ص لللب عب للدالمطلب ق للرار گرف للت و وص للی پی للامبر خ للاتم عل للی ب للن اب للی طال للب

(مسعودی.)49/1 :1409 ،

ب للود

در دائللرهالمعللارف اسللالم بللا اسللتماد بلله متللون روایللی اهللل سللمت و شللیعه درتعریللف وصللی آمللده

است« :وصی اصطالحی مرتب با علوم الهی (اسالمی) بوده که به طرز متفاوتی معمی میشود که
از بمله آنها میراث َبلر ،وصلی و قلیم ،بانشلین و وارث ،رهبلری و رسلیدگی بله املور بامعله اسلت.
ای للن واژه ب للرای اول للین ب للار ب لله معم للای وارث ام للوال (کت للاب ،اس لللحه و )...و بانش للیمی سیاس للی
و معمللوی پیللامبر

بللرای علللی

شللعرا آیلله « 214وانللذر عشللیرت

بلله کللار رفللت .نویسللمده ایللن مللدخل بللا اسللتماد بلله سللورۀ

اال قللربین» و نیللز حادالله غللدیرخم ،مللیگویللد علللی

بلله عمللوان

وارث ،وصل ل للی ،نگهبل ل للان (ولل ل للی) ،بل ل للرادر ،ناصل ل للر (وزیل ل للر) پیل ل للامبر

معرفل ل للی شل ل للدهاسل ل للت

در برخللی ممللابع اهللل سللمت بللا اسللتماد بلله روایللاتی از رسللول ا کللرم

وصللی معرفللی

(.)P.J.Bearman, etc , 2002:161
شدهاسلت« :العبلا

وصلیی و وارالی وعللی مملی وأنلا ممله» (خطیلب بغلدادی138/13 :1417 ،
روایلت شللده کله پیللامبر

عمی و وصیی و وارای» (طبری .)367/2 :1378 ،در تحلیلل ایلن روایلات بایلد

گفت پرواضح است که معمای وصی بلودن عبلا

بله معملای صلاحب اختیلار

عملوی پیلامبر

بللودن در امللوال و نحللوۀ تصللرف در آنهاسللت نلله بلله معمللای وصللایت و بانشللیمی پیللامبر
ضللمن راوی روایللت دوم فرزنللد عبللا
وصایت امام علی

 .در

اسللت و او چمللان کلله خللواهیم گفللت از کسللانی بللوده کلله بلله

و بانشیمی او معتقد بودهاست نه پدرش.

بیشتر روایات اهل سمت از قول عایشه حا کی از آن است که پیامبر

از دنیا رفت و بر کسلی

یللا چیللزی بللز کتللاب خللدا وصللیت نکللرد (ابللو داوود ،2/3 :1419 ،ابللن حبللان382/13 :1408 ،
ترمذی .)503/3 :1998 ،و نیز به گفتله صلمعانی ،رسلول خلدا
اما ابوبکر وصیت کرد .پ

نبود ،چون پیامبر

استماد به روایت ان

مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت

صلالحی شلامی )100/11 :1414 ،و در بللای دیگلر از قللول ابلن عبللا

فرمود« :العبا

 ،عبللا

از دنیلا رفلت و وصلیتی نکلرد،

ا گر ابوبکر وصیت کرد عمل نیکی کرد و ا گر هم نملیکلرد ایلرادی بلر او

وصیت نکردهبود (صمعانی1403 ،ق .)57/9 ،بلا ایلن حلال برخلی نیلز بلا

بلن مالل  ،بله بانشلیمی سیاسلی ابلوبکر از سلوی پیلامبر

اشلاره دارنلد:

«أبوبکر الصدیق وزیری وخلیفتی علی أمتی من بعدی و عمر یمطق علی لسانی و علی ابلن عملی

و حامل رایتی و عثمان ممی و أنا ملن عثملان» (متقلی هملدی .)628/11 :1401 ،در روایتلی دیگلر
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عبداهلل بن عمر از رسول خدا

روایت میکمد« :یا بالل! أذن فی الما  :إن الخلیفه بعدی أبلو

بکر ،یا بالل! ناد فی الما  :إن الخلیفه بعد أبی بکر ،عملر ،یلا بلالل! نلاد فلی الملا  :إن الخلیفله
ملن بعلد عمللر عثملان ،یلا بللالل! امل

 ،أبلی اهلل إال ذلل » (هملان .)629 ،628/11 :اوال محتمللل

اسلت کله ایلن روایلات بعلد از بلله خالفلت رسللیدن ایلن خلفلا وضللع شلده باشلد زیللرا ترتیلب آن کللامال

تللاریخی و عیملی اسللت .البتلله در روایللت دوم نیللز عبللداهلل بللن عمللر بلله سللبب مخللالفتی کلله بللا امللام
علللی

دارد از چهللارمین خلیفلله نللام نمللیبللرد .ا گللر گفتلله رسللول خللدا

بللرای ایللن سلله خلیفلله

پیشگویی خالفت آنان باشد ،پیشگویی ناقصلی اسلت و ا گلر مقصلود آن حضلرت شایسلتگی ایلن

سه نفر و عدم شایستگی امام علی

برای بانشیمی ایشان بوده باز هم تلقی غلطلی اسلت زیلرا

بللا دیگللر روایللات ممقللول از آن حضللرت در ممللابع اهللل سللمت سللازگار نیسللت .چمانکلله پیللامبر

فرمودند« :ان اخی و وزیری وخیر من اخلفه بعلدی عللی بلن ابلی طاللب» (خلوارزمی112 :1411 ،
ابللن عسللا کر ،بللی تللا )56/42 :و بللا توصللیف شایسللتگیهللا و فضللایل علللی

از سللوی ایشللان در

تضاد است .اانیا این روایات با تمامی روایتهای اهل سمت که نمونلهای از آن را ذکلر کلردیم کله
هللی ک ل

را وصللی نکللرد در تعللارض اسللت .االثللا برخللی تلویحللا و برخللی صللریحا

رسللول خللدا

میگوید ا گر رسول خلدا

ملیخواسلت بانشلین تعیلین کملد قطعلا کسلی بهتلر از ملن (ابلوبکر) را

روایللات فللوق را مللورد تردیللد قللرار دادهانللد از بمللله روایتللی از عمللر بللن خطللاب در دسللت اسللت کلله
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تعیللین مللیکللرد و ا گللر هللم ایللن کللار را تللر کللرد کسللی چمللین کللرد کلله از مللن بهتللر بللود ،یعمللی رسللول

خدا

(بیهقی ،بیتا.)149/8 :

صالبی ( )192 :1388از علمای معاصر اهلل سلمت در بمعبملدی ایلن روایلات بله ایلن نتیجله

رس لیده کلله رسللولخدا

بانشیمی ایشان قرار بگیرد بلکه آنچه ایشان در اینبلاره فرمودهانلد ،سلاختاری خبلری دارد کله
مردم ،ابوبکر را به عموان خلیفه برمی گزیممد و نیز عای

حسن الشیخ ( )421/2 :1421میگوید

آنچلله بللدان قطعیللت وبللود دارد ایمکلله پیللامبر

در مللورد خالفللت بعللد از خللود بللرای هللی ک ل

آن دسته از اهل سمت که معتقدند پیامبر

کسی را وصی و بانشین خلود قلرار نلداد روایتلی

وصیت نکرد.
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بلله مسلللمانان دسللتور ندادهانللد کلله ابللوبکر بای لد در بایگللاه خالفللت و

مبهم از قول طلحه بن مصرف نقل میکممد که میگوید« :از عبداهلل بلن اوفلی پرسلیدم آیلا رسلول

خدا

وصلیت کلرد گفلت او چیلزی از خلود بجلا نگذاشلت کله وصلیت کملد ،پل

گفلتم چگونله

مللردم را بلله وصللیت کللردن امللر مللیکللرد امللا خللود وصللیت نکللرد گفللت بلله کتللاب خللدا وصللیت کللرد
(حمیدی .)571/1 :1996 ،آنگلاه در بلای دیگلری در ادامله آملدهاسلت :بله هلذیل بلن شلرحبیل

گفلتم (آیلا) ابلوبکر بلر وصلی پیلامبر

رسول خدا

فرملان ملیرانلد  1هلر آیمله ابلوبکر دوسلت داشلت از سللوی

عهدی (برای بانشیمی) داشته باشد تا چون شتری کله حلقله در بیملیاش کمملد
2

مطیللع آن وصللی گللردد (ابللی عوانلله 475/3 :1419 ،ابللن مابلله .)900/2 :1430 ،در ایللن روایللت
صرفنظر از آنکه به انکار وبود وصی از بانلب رسلول خلدا

مفهومی سیاسی و حکومتی برای وصی بیان میشود.

ملیپلردازد بله روشلمی و صلراحت

 -2وصی در لسان رسول خدا
در متللون روایللی اهللل سللمت در روایللات ممقللول از پیللامبر

وصللی در هملله بللا بلله معمللای

بانشین و سرپرسلت آملدهاسلت .آن حضلرت در بایگلاههلا و مواضلع مختللف بله معرفلی مصلداق

آیل ل لله

بل ل للارز وصل ل للی پرداختل ل للهانل ل للد .نخسل ل للتین آن در مل ل للابرای انل ل للذار خویشل ل للاوندان براسل ل للا
َ
َ َْْ
بل لله طل للور
« َو أ ْنل للذ ْر َعشلل لی َر َت األ قل ل َلربی َن» (شل للعرا  )214/اسل للت کل لله در آن بلسل لله پیل للامبر
واضح علی

را بله عملوان وصلی ،بلرادر و خلیفله بعلد از خلود قلرار داد (طبلری،320/2 :1378 ،

امام علی

در بیشتر ممابع تاریخی و روایی اهل سمت نقل شدهاست (حا کم نیشابوری:1411 ،

 321ابن اایر .)63-61/2 :1385 ،روایت یلوم االنلذار و گفتله رسلول خلدا

مبملی بلر وصلایت

 486 ،543 /1ابللن مردوی لله 291-289 :1422 ،ش للافعی ایج للی ،ب للیت للا257 :و 258زرن للدی،

میآورد« :ان هذا اخی و کذا و کذا» و سس

بی تا.)40-38 /3 :

ادامه مابرای انذار عشیره را نقل ملیکملد (ابلن کثیلر،

در برخللی از ممللابع اهللل سللمت و مسللتمد بلله روایللات رسللول خللدا

 ،در تفسللیر آیللات  59سللوره

نسللا  55 ،سللوره مائللده 16 ،و  100سللوره توبلله 11-10 ،سللوره واقعلله و  7-1سللوره نجللم ،مصللداق
واقعللی وصللی پیللامبر

 ،شللخص امللام علللی

و فرزنللدان بزرگوارشللان معرفللی شللدهانللد (ابللن

ممظللور 20/18 :1414 ،ابللن مغ للازلی ،بللیت للا 269 :قمللدوزی حمف للی343 ،250 ،249 :1416 ،

حا کم نیشابوری.)278/2 :1411 ،

در روایت للی س لللمان فارسل لی از رس للول خ للدا

پرس للید :مگ للر ب للرای ه للر نب للی یل ل

مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت

ب للیت للا 173 :اب للن بکلللار .)312 :1386 ،ا گرچ لله اب للن کثی للر بللله دلی للل تعص للب م للذهبی ،چملللین

وص للی و دو

بانشلیمی) وصللای َت کللرد.
بلله علللی (بللرای
 .1راوی اشللاره بلله نظللر برخلی از مللردم دارد کلله ملیگویمللد همانللا رسللول خللدا
َ َ ْ َ َ ََ َ ََ
حال آیا ابوبکر بر این وصی فرمان میرانده است «أبو بک َر کلان یتلأمر عللی
باید عبارت استفهامی درست باشد یعمی با این
َ
َ
َ
َ َ َ َ ْ ََ
َ
َ
َ َ َ
َوصي َرسول اهلل َصلی اهلل َعل ْیه َو َسل َم ل َود أبو َبکر أنه َو َب َد َع ْهدا م ْن َرسول اهلل َصلی اهلل َعل ْیه َو َسل َم فخ َز َم أ ْنفه بخ َزام».
 .2در ایمجللا نی لز احتمللاال نللام امللام علللی محللذوف شللده و عبللارت چم لین بللودهاسللت کلله ابللوبکر دوسللت داشللت عهللدی از
پیامبر در مورد بانشیمی علی داشته باشد تا چون شتر ،رام و مطیع او باشد.
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سب (فرزند) مشخص نشده است فرمودند خداوند به من خبر دادهاست که چهلار هلزار نبلی بله

هملراه چهلار هللزار وصلی و هشلت هللزار سلب برانگیختله اسللت ،بله خلدائی کلله بلان ملن در دسللت

اوست من بهترین پیامبران و وصی من بهترین اوصیا دو فرزنلدم بهتلرین اسلباط هسلتمد (ابلن
َ
ْ
اسحاق ،بلیتلا .)105 :در ادامله آن حضلرت فرمودنلد« :فلِ َن َوصلیی َو َوارالی َیقضلی َد ْیملیَ ،وی ْمجلز
َ
َم ْوعللودیَ :عل لی ْبللن أب لی َطالللب» (هیثمللی 113/9 :1408 ،شللوکانی .)972/2 :1348 ،شللوکانی
از ذکر این حدی میگوید بر ما ایمان به ایمکه علی وصی رسول خدا

پ

است وابب است

و لزومی نیست که به تفصیل متعرض این شویم که در چه چیزی وصلی اسلت وللی ایلن وصلایت

در هی چیزی تخصیص نمییابد و شامل همه چیزهایی است که آن حضرت به ایشلان وصلیت
کللردهانللد .از بمللله در مللورد علللی
وأطیعلوا» ،بللر اسللا

فرمللود« :هللذا أخ لی و وص لیی وخلیفت لی ف لیکم فاسللمعوا للله

نظللر شللوکانی ،عللی

وارث ،وزیللر و بانشللین رسللول خللدا

میان صحابه است (شوکانی ،همانجا).

روایللت مشللابهی از ابللن بری لدة در مللورد وصللایت علللی

است که از پدرش نقل کرد« :قال رسول اهلل

از بانللب پیللامبر

پل

از او در

متللواتر و مشللهور

:لکلل نبلی وصلی و وارث و علیلا وصلیی و وارالی»

(بغوی 364/4 :1421 ،ابن عدی بربانی 21/5 :1418 ،ابن عسا کر ،بیتا.)392/43 :
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ان

بن مالل

روایت کردهاست :رسول خدا

وضو گرفت و دو رکعت نماز گزارد و آنگلاه بله

من فرمود :نخستین کسی که از این در وارد شود ،پیشوای پرهیزگاران و آقای مسلللمانان و سلرور
دین و آیین و آخرین اوصیا خواهد بود .پ

دیری نگذشت کله عللی وارد شلد (حملویی بلویمی،

ب للیت للا145/1 :و 146اب للن هم للام اس للکافی ،ب للیت للا 212 :اب للن حج للر عس للقالنی107/1 :1407 ،

خوارزمی.)85 :1411 ،

1

 -3وصی در لسان صحابه
از ابورافع نقل شده که عبا

بر ابوبکر وارد شد و گفت من عمو و وارث پیلامبر

بین من و ترکه او مانع شده است ،ابوبکر گفت ای عبا
بمی عبدالمطلب را بمع کرد و فرمود کدامی
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آن روز کجا بودی که پیلامبر

و عللی

 ،شلما

از شما وزیر ،بانشین و وصی در میان خاندان ملن

خواهید بود که دیلن ملن را ادا و وعلده ملرا عمللی کملد (طبلری .)63/2 :1378 ،اشلاره ابلوبکر بله

حاداه یوم االنذار است که در آنجا علی

 .1در ادامه مقاله برای تلخیص کالم ،روایات پیامبر
شد.

به دعوت پیامبر

پاسخ مثبت داد و آن حضرت او

از قول صحابه در مورد وصایت علی

در قالب بدول ارائه خواهد

را وصی و بانشین خود قرار داد .در این روایت چمدین اصطالح با بار معمایی یکسان که حکایت

از بانشل ل ل للیمی مل ل ل للیکمل ل ل للد وبل ل ل للود دارد از بملل ل ل لله« :یل ل ل للوازرنی» (وزارت و سرپرسل ل ل للت امل ل ل للور)،
«خلیفتی»(بانشین)« ،وصی فی اهلی» (وصی امور در خاندان).
سللعید بللن ببیللر گویللد« :ازابللن عبللا

پرسللیدم :چللرا مللردم دربللارۀ علللی

اخللتالف کللردهانللد

بواب داد :ای پسر ببیر از من صفات مردی را میپرسی که وصی و در محشر ،صلاحب حلوض و
است .قسم بله خلدایی کله بلان پسلر عبلا

صاحب لوای رسول خدا

بله دسلت اوسلت ،ا گلر

دریاها مرکب و درختان قلم و اهل دنیا نویسمده شلوند و مماقلب و فضلایل عللی بلن ابلی طاللب را

بمویسمد ،نتوانمد آنها را شمارند» (قمدوزی .)122 :1416 ،محمد بن ابی بکر نیز ،طی نامهای به
معاویه ،علی

را وصی پیامبر

میخواند (ابن ابی الحدید .)189 ،188/3 :1404 ،ابی بن
پ

کعبانصاری از صحابه پارسای رسول خدا

از رحلت آن حضرت با شمیدن انجلام بیعلت

با ابوبکر ،در خانه انزوا گزید و خطاب به ابوبکر میگفت :ای ابوبکر! حقی را که خداوند برای غیر

تو قرار داده ،تصاحب نکن و اولین کسی نباش که در امر وصلایت و بانشلین برگزیلده او نافرملانی
میکمد (همان.)52/2 ،

در مابرای رده و غائله مرتدان ،بخشی از مانعان زکات که از قبایلل بملوبی بودنلد از بیعلت بلا

خلیفه شده بود ،میگفت« :به خدا سوگمد! چمین نیست .شما حق را از اهل آن برنگرداندید مگلر
از روی حسادتی که به آنان داشتید» .وی سس

مستقیم علی بن ابی طالب

از سوی پیلامبر

قلب من ،قابل قبول نیست که پیامبر

به مطلبی اشاره میکمد که اعتقاد او به وصایت

 ،بله وضلوح آشلکار ملیشلود .او ملیگویلد« :در

از دنیا رفته باشد و برای مردم کسی را برنگزیده باشلد

تا از او پیروی کممد .ای مرد! ما را رها کن که ما را به غیر آنچه رضایت ما است ،میخوانی» (ابن
اعللثم کللوفی .)48/1 :1411 ،در ایللن همگللام عرفجلله بللن عبللداهلل الللذهلی در حمایللت از سللخمان

حارث بن معاویه به پاخاست و گفت« :به خدا سوگمد! حارث بن معاویله راسلت گفتله اسلت .ایلن

مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت

خلیفه بدید سر باز زدند .حارث بن معاویه از بزرگان قبایل کمده ،که مانع بردن شتر زکلات بلرای

مرد را اخراج کمید .یاور و حامی او (ابوبکر) برای خالفت سلزاوار نیسلت و بله هلی روی اسلتحقاق

خالفت ندارد» .وی سس
(همان.)49/1 :

گفت« :مهابران و انصار نسبت به امت ،از پیامبرشان بیماتر نیستمد»

عبد اهلل بن أبی سفیان بن حارث عموزاده رسول خدا

در دفا از حقانیت علی

پل

از

سقیفه در بیتی از اشعارش او را چمین توصیف می کمد[ :و علی پیروز و فاتح خیبر و بلدر کله در آن
روز با یگانش (بر دشمن) هجوم میآورد ،کسی که وصی پیامبر برگزیده و پسر عمویش بود ،پ
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است .

چه کسی نزدیکتر و خویشاوندتر نسبت به او پیامبر

نعمللان بللن عجللالن از شللعرای انصللار در پاسللخ عمللرو بللن عللاص دربللاره حللوادث سللقیفه چمللین

میسراید[ :دوستی و عشق ما با علی بود و او به راستی از ناحیهای که تلو در نملیکملی شایسلته
این دوستی است .او وصی پیامبر

و عموزادهاش است ،هال کممده پهلوانان گمراهی و کفر

(ابن بکار 524 :1386 ،ابن ابی الحدید .)31/6 :1404 ،خزیمه بن اابت نیز به دنبلال اشلعار او

چمین میسراید[ :او وصی رسول خدا

از میان خاندانش و سوارکاری از زمانهای دور است .او

اولین کسی از میان همه مردم بز بهترین زنان (خدیجه) است که خداوند بر او ممت نهاده تا بله

سوی قبله نماز گزارد (ابن ابی الحدید.)231/13 :1404 ،

زفر بن یزید بن حذیفه اسدی از بزرگان بملی األسلد در طلی بمل

بلا پیلامبران دروغلین دربلاره

(او را به خالفت گیرید) و یاریاش کمید که او وصی و نخسلتین کل

اسلت کله اسلالم پلذیرفت ،و

حقانیت علی

بر خالفت و نیز در مورد وصایت او چمین ملیگفلت[ :پل

ا گلر او را در انبللوه حللوادث خلوار (رهللا) کمیللد پل
گرفت (همان.)232/13 :
فضل بن عبا
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علی

در سللرزمین شللما هلی دگرگللونی صللورت نخواهللد

به همگام قتل عثمان ،شعری در پاسخ به حسلان بلن اابلت سلرود و وصلایت

را این گونه بیان کرد[ :ای مردم! بهترین مردم پ

از پیامبر

 ،وصی او نزد صاحبان

خللرد اسللت .او اول کسللی اسللت کلله بللا پیللامبرش نمللاز خوانللد و .....و بلله راسللتی کلله وصللی برحللق
پیامبر

و داماد اوست (ابن ابی الحدید 116/2 :1404 ،ابن اایر.)190/3 :1367 ،

همچمین اشعار دیگری هم از او نقل شده که در بیتی از آن خطاب به علی

میگوید[ :آیا تو

برادر و وصی او برای هدایت مردم و آ گاهترین آنان به قرآن و سمت نیستی (ابلن بکلار:1386 ،
 532ابن ابی الحدید.)35/6 :1404 ،

افرادی از صحابه و تابعین در بم های عصر خالفت علی

وصلی بلودن عللی

صحابه رسول خدا
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عللی را در میلان گیریلد

خلدا

با سرودن اشعار و ربزهایی بر

تأ کیلد داشللتهانلد .از بملله بله گفتلله گمجلی شلافعی ،عبلدالرحمن بمحللی از
همگامی که با امام علی

بیعت میکمد ،او را در قصیدهای وصی رسول

مللینامللد (گمجلی شللافعی .)127 :1404 ،همچمللین ابللو نعلیم اصللفهانی از علمللای بللزر

حمبلی در شرح احوال عمار بن یاسر میگوید او در زمان پیامبر

با مشلرکان بمگیلد و در زملان

وصی او نیز با طاغیان بمگید (ابو نعیم اصلفهانی .)139/1 :1409 ،همچملین او در شلرح احلوال

اسما بمت عمی

میگوید پ

از بعفر بله ازدواج صلدیق درآملد و آنگلاه در نکلاح عللی ،وصلی و

سید االبرار از دنیا رفت (همان.)74/2 ،

اشلع بلن قللی

علی

بمللل ،در ضلمن شللعری خطلاب بلله نمایملده امللام

کملدی در فراخللوان بمل

وصایت ایشان تصریح میکمد[ :فرستاده اونزد ما آمد ،فرستاده امام ،پ

ای مسلمانان

به قدوم او شاد شوید ،فرستاده وصی ،وصی پیامبر که در میان موممین سابق در اسلالم و فضلل،
برتر است (ابن ابی الحدید.)147/1 :1404 ،

زیلاد بللن لبیلد انصللاری از بزرگلان قبیللله کملده در بمل

رکاب وصی پیامبر

صلفین انصللار را ایلن گونلله بله بمل

در

تهییج میکرد[ :انصار را در یوم کالب چگونله دیلدی ملا مردملی هسلتیم

کله ترسلی از ملر نلداریم و در (حمایلت) از وصلی (پیلامبر

) نیلز از خشلم و غضلب کسلی بلا کی

نداریم ....این علی و فرزند عبدالمطلب است (همان.)145/1 :
بریلر بلن عبلداهلل بجللی هملدانی در حمایللت از عللی

در بمل

بملل ضلمن حملد خللدای و

رس للول او و تقب للیح پیم للان ش للکمان ابی للاتی س للرود ک لله در بیت للی از آن ب لله وص للایت ام للام عل للی

اشاره کرده است (همان 72 /3:و .)73در این حال مردی از قبیله ازد اشعاری در تأیید سلخمان

او سللرود و علللی
علی

را وصللی ،بللرادر و بانشللین پلل

از رسللول خللدا

خوانللد .چللون دشللممان

این اشعار را شمیدند ،تاب نیاورده و غالمی از بمی ضبه از سساه عایشه را برای پاسخ به او

تشلویق کردنلد .او نیلز چملین ربلز ملیخوانلد[ :مللا بملی ضلبه دشلممان عللی

بود ،ملا نسلبت بله

برتری او کور نیستیم اما عثمان را نیز ستایش میکمیم و باید ولی(علی) خونخواه ولی (عثمان)
باشد (همان .)144/1:ایلن املر نشلان ملیدهلد حتلی مخالفلان و دشلممان نیلز عللی

خطاب میکردند.

همچمین مغیره بن حارث بن عبد المطللب نیلز ضلمن تهیلیج سلساهیان در ایلن بمل

میکرد که وصی رسول خدا
رسللول خللدا

بمل

را وصلی

افتخلار

و داماد او آنان را فرماندهی میکمد[ :در میان شما وصی و داملاد

فرمانللده اسللت و نیللز کتللاب خللدا کلله او آن را نشللر مللیدهللد (همللان .)150/1 :در

صللفین تعللداد دیگللری از یللاران علللی

ورقللا  ،زحللر بللن قللی

مثلل ذوالشللهادتین ،عمللرو بللن احیحلله ،بللدیل بللن

بحفللی و ...اشللعاری سللروده و در آن بلله وصللایت علللی

اشللاره کللردهانللد

در بمل ل

بم للل و ص للفین

(همان 155-145 /1:حا کم نیشابوری )245/1 :1411 ،که ذکر آن موبب تطویل کالم است.
ابللن اب للی الحدی للد پل ل

از نق للل ابی للات متضللمن وص للایت عل للی

مینویسد :در نزد ما شکی نیست که علی

وصلی رسلول خلدا

اسلت و هلرک

در ایلن ملورد

مخالفت کمد ،او در نزد ما به عملاد و دشلممی ممسلوب اسلت و وصلایت ،نلص بلر خالفلت او از املور

بدیهی و ا هر من الشم

است (ابن ابی الحدید.)140 ،139/1 ،

مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت

پیشیمیان ما او را وصی میشماختمد و او سوارکاری شجا در زمان پیامبر

هسلتیم ،کسلی کلله
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تمامی این اشلعار بله وصلایت املام عللی

پیامبر

اشلاره دارنلد و هلی ارتبلاطی بله وصلایت در املوال

ندارند زیرا مستقیما در حمایت سیاسی امام

در حمایللت از خالفللت ایشللان پ ل

از رحلللت پیللامبر

در برابر مخالفان و دشممانش بلویژه

و حتللی در عصللر خالفللت ایشللان سللروده

شدهاست و کامال نشان میدهد وصی در این گفتهها و اشعار به معمای بانشیمی سیاسی است.
 -4تحلیل و بررسی دادهها
بدول ذیل ،تواتر کاربرد اصلطالح وصلی بلرای املام عللی

و اهمیلت آن در متلون تلاریخی و

روایی و ادبی اهل سمت را از ابتدا تا قرن سیزدهم نشان میدهد.
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ردیف

نام کتاب

1
2
3

صحیح
صحیح
یمابیع الموده

نو
ممبع
حدیثی
حدیثی
مماقب

4

فرائد السمطین

مماقب

5
6
7
8

تاریخ الطبری
الکامل
کمز الدرر
تاریخ ابن خلدون

تاریخی
تاریخی
تاریخی
تاریخی

9

شواهد التمزیل

تفسیر

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ذخائر العقبی
تاریخ دمشق
مختصرتاریخدمشق
مماقب
مماقب
فضائل الثقلین
نظم دررالسمطین
شرح نهج
مماقب
بواهر المطالب
معجم الصحابه
مجمع الزوائد

مماقب
تاریخی
تاریخی
مماقب
مماقب
مماقب
مماقب
روایی
مماقب
مماقب
ربالی
حدیثی

مؤلف
بخاری(م256ق)
مسلم (م261ق)
قمدوزی حمفی (1294ق)
حمویی بویمی شافعی
(722ق)
طبری (310ق)
ابن اایر (630ق)
ابن دواداری (736ق)
ابن خلدون (808ق)
حاکم حسکانی (- 470
490ق)
محب الدین طبری (694ق)
ابن عساکر (571ق)
ابن ممظور (711ق)
ابن مغازلی (483ق)
ابن مردویه (410ق)
ایجی شافعی (820ق)
زرندی حمفی (750ق)
ابن ابی الحدید (656ق)
خوارزمی حمفی (568ق)
باعونی شافعی (871ق)
بغوی شافعی (317ق)
هیثمی (807ق)

عصر
پیامبر

عصر
صحابه
1
1
1

4

1

2
2
2
2

1
1

5

1

5
2
1
7
8
2
3
3
3
1
1
2

2
3
1
4
9
2
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13
8
1

عصر
تابعین

1
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
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32
33
34
35
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45
46
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تاریخ الخلفا
الفصول المهمه
امتا األسما
لسان المیزان
تجارب األمم
نهایه األرب
البدایه و المهایه
کفایه الطالب
الریاض المضره
فضائل الصحابه
کمزالعمال
میزان اإلعتدال
مقتل الحسین
الفائق
المهایه
المجتبی
تاریخ بغداد
السیره الحلبیه
شرح المقاصد
شرح المواقف
المستدر
البیان
اخبار الموفقیات
السیره المبویه
السقیفه و فد
طبقات الکبری
الفتوح
المزا و التخاصم

سیوطی (910ق)
ابن صباغ مالکی (855ق)
مقریزی (845ق)
ابن حجر (852ق)
مسکویه (420ق)
نویری (732ق)
ابن کثیر (774ق)
گمجی شافعی (658ق)
محب طبری (694ق)
ابن حمبل (240ق)
متقی همدی ()975
ذهبی (748ق)
خوارزمی حمفی (568ق)
زمخشری (538ق)
ابن اایر (606ق)
ابن درید ازدی (321ق)
خطیب بغدادی (463ق)
حلبی (1044ق)
تفتازانی (793ق)
ایجی (816ق)
حاکم نیشابوری (405ق)
گمجی شافعی(658ق)
زبیر بن بکار (256ق)
محمدبن اسحاق (150ق)
ابوبکر بوهری (323ق)
ابن سعد (230ق)
کوفی (320ق)
مقریزی(845ق)

1

1
1
1
1
2
1

1

1
1
1
1
1
4
1
1
1
2

1
2
1
2
2
2
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ردیف

نام کتاب

نو
ممبع
تاریخی
حدیثی
تاریخی
ربالی
تاریخی
ادبی
تاریخی
مماقب
مماقب
ربالی
حدیثی
ربالی
تاریخی
حدیثی
حدیثی
حدیثی
ربالی
تاریخی
کالمی
کالمی
حدیثی
حدیثی
تاریخی
تاریخی
تاریخی
تاریخی
تاریخی
تاریخی

مؤلف

عصر
پیامبر
1
1
3
1
1
1

عصر
صحابه

عصر
تابعین

19

140
120
100
80
Series1

60
40
20
0

تابعین

عصر صحابه

عصر پیامبر (ص)

نمودار  :1-1فراوانی کلمه وصی و مشتقات آن در دوره زمانی در منابع اسالمی

تابعین
%2 % 0

%0
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عصر پیامبر
(ص)
%61

عصر صحابه
%37

نمودار  :1-2درصد فراوانی کلمه وصی و مشتقات آن در منابع اسالمی

در تحلیل بداول و درصدهای به دست آمده ،بیشترین احادی و اخبار وارده در ذکر وصایت

علی

ابتدا در عصر پیامبر

با  128بار و سس

به ترتیب در عصر صحابه با تعداد  76بار در

متون اسالمی تکرار شلده اسلت .ایلن املر گویلای آن اسلت کله پیلامبر
20

بارها در مواضع و زمانهای مختلف بر بانشیمی عللی
نزدی

در زملان حیلات خلویش

اشلاره کلرده و آن را بله صلحابه و یلاران

خویش رسانده و آنان نیز به دیگران رساندهاند .روشن است که برخی از این روایتهلا در

کتب متلأخر تکلرار شلده باشلمد وللی در حقیقلت نشلان از آن دارد کله چملین روایلاتی در دورانهلای

بعد همچمان مورد توبه و اهمیت بودهاست.

نمودار  :2-2فراوانی نوع منابع ر وایی و تاریخی به کاربرنده وصی و مشتقات آن

مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت

 :3-2فراوانی منابع اسالمی در هر قرن

21
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 یا



ی



رن
رن



12%

6%



23%

33%

24%
نمودار :4-2فراونی منابع اسالمی در هر قرن

ارزیابی انجام شده دربارۀ اصطالح وصی ،مشلخص ملیکملد کله محلداان ،مورخلان و عالملان

اهل سمت در محدودۀ بین قرن چهارم تا دهم هجری بیشترین تکرار کلمۀ وصی را در مورد امام
علی

داشتهاند که این امر سیر کاربرد و میزان توبه عالمان اهل سمت نسلبت بله وصلی بلودن
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امام را نشان میدهد .ا گر متغیر بسلیار مهلم زملان نگلارش کتلب توسل اهلل سلمت را ملدنظر قلرار

دهیم و براسا

متغیر زمان به تقسیم بمدی این دوره بسردازیم ،این نتایج به دست میآید:

 -1بیشلترین سلخمان در بلاب وصلایت و بانشللیمی عللی

از سلوی شلخص پیللامبر

و در

زملان حیلات آن حضلرت صلادر شللده و زبلان بله زبلان بله صللحابه و تلابعین ممتقلل شلده و بعلد بلله
کتب علمای اهل سمت راه یافته است.

 -3قللدیمیتللرین ممللابعی کلله بللرای اولللین بللار کلملله وصللایت از سللوی پیللامبر

مبمللی بللر

بانشلیمی آن حضللرت را نقلل کللردهانلد بلله اوایلل قللرن سلوم تعلللق دارنلد :از بمللله فضائل الصاابئ

احمدبن حمبل ،صبیح خئری و اخبئرالموفقیئت زبیر بن بکار و سس

در طی قرون چهارم تلا دهلم

هجللری نیللز در سللایر ممللابع تللاریخی ،روایللی چللون فرالدالساامنی حمللویی بللویمی ،شااواادالزیل

حسکانی ،ذخئلرالعقبی و ر ئض الیضره طبری ،میئقب ابن مغازلی و ابن مردویه ،تئر خ األمم و الملوک
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طبلری ،الکئما فای الزائر خ ابلن اایلر ،شار نها البالغا ابلن ابلی الحدیلد ،مجما اللوالاد و میبا الفوالاد

هیثمی و نظایر ایمها به همین معما آمده است.

 -4از نظ للر تکلللرار و کلللاربرد کلم لله وصلللی در مملللابع و مت للون مختللللف ،پربسلللامدترین آنهلللا در

یئبی الموده لذوی القربی قملدوزی حمفلی ،شار نها البالغا ابلن ابلی الحدیلد ،میئقاب ابلن مردویله،

میئقب ابن مغازلی ،شواادالزیل حسکانی ،فرالدالسمنی حمویی بلویمی ،مقزا البسای خلوارزمی،

امزائ األساامئ مقریلزی ،تاائر خ دمشا ابللن عسلا کر ،فضاائل الثقلای شللافعی ایجلی و نظاام دررالساامنی

زرندی هستمد.

 -5حجم باالی اشاره به اصطالح وصی برای امام علی

از قلرن چهلارم تلا دهلم هجلری بله

ویلژه در قللرن هشللتم و نهللم بللا  38درصللد نشللان از سللیر صللعودی کللاربرد ایللن اصللطالح بلله معمللای
وصایت سیاسی دارد .به نظر میرسد عواملی چون ،عدم تعصبورزی علمای اهل سمت نسلبت

به وقایع صدر اسالم ،تسامح و تساهل دنیای اسالم در پی توسعه و گسترش تمدن اسالمی ،نفوذ
تشیع در بدنۀ خالفت و شکلگیری دولتهای شیعی ،فروپاشلی خالفلت عباسلی ،روی کلار آملدن
مغللوالن و ایلخانللان کلله عمللدتا تعصللبی مللذهبی نداشللتمد و تعامللل عالمللان و فقیهللان بللا حکومللت
ایلخانان مغول در این امر مؤار بودهاست.

 -6ترتیب ممابعی که احادی وصایت علی

را نقل کردهاند و بلر ایلن املر صلحه نهلاده انلد،

به ترتیب ارزش عبارتمد از :تاریخی ،حدیثی ،مماقب ،ربالی ،کالمی ،ادبی و تفسیری.
نتیجه

بررسی ممابع روایی ،تاریخی اهل سمت در بازه ملورد مطالعله نشلان ملیدهلد کله واژۀ وصلی یلا

شللعائر اسللالمی و هللدایت مؤممللان اختصللاص یافتلله و تخصللیص بلله اداره امللوال ایشللان نداشللته
است .علیرغم نظر برخی از علمای اهل سمت ،مبمی بر ایمکله پیلامبر
انتخاب نکرده و وصایت علی

از سوی پیامبر

بلرای خلود بانشلیمی

از ا کاذیب و مجعوالت شلیعه اسلت بسلت

و بوی انجام شده در ممابع تفسیری ،روایی(حدیثی) ،تاریخی اهل سمت نشلان ملیدهلد بلیش

از  200بلار در ممللابع ملورد بسللتجو ،بلله وصلی بللودن املام علللی
پیامبر

یعمللی بانشلیمی ایشللان از زبللان

و صحابه ،اشاره شلده اسلت .ایلن آملار ملیتوانلد اندیشله سیاسلی نظریلهپلردازان اهلل

مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت

وصایت به معمای بانشین و سرپرست از سوی پیامبرا کرم

به علی

برای ابرای احکام و

سمت در خصوص معمای وصی و عدم تعیین بانشین سیاسی از سوی پیامبر را بلا چلالش بلدی
روبرو سازد.
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منابع
_ قرآن کریم.

_ اب للن اب للی الحدی للد ،عبدالحمی للد ب للن هب لله اهلل (1404ق) ،شااار نهااا البالغا ا  ،تحقی للق محم للد
ابوالفضل ابراهیم ،قم ،مکتبه مرعشی.

_ ابن اایر ،مبار بن محمد (1367ق) ،الیهئ فی غر اب الباد

طماحی ،چ ،4قم ،اسماعیلیان.

واألثار ،تحقیلق محملود محملد

_ ابن اایر ،ابوالحسن علی (1385ق) ،الکئم فی الزئر خ ،بیروت ،دارصادر.

_ ابن اسحاق ،محمد بن (بیتا) ،السیره الیبو  ،تحقیق محمد حمیداهلل ،بیبا ،بینا.

_ ابن اعثم کوفی ،ابومحمد (1411ق) ،الفزو  ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراألضوا .

_ ابن بکار ،ابوعبلداهلل زبیلر (1386ق) ،اخبئرالموفقیائت ،تربمله و تحقیلق اصلغر قائلدان ،تهلران،
بین الملل.

_ ابلن تیمیل  ،تقللی الللدین ابوالعبلا (بیتللا) ،تهااذ ب اقزضاائ الصارا المساازقیم ،تحقیللق ،شللحات
محمد صقر ،مکتب دارالعلوم ،البحیرة.

_ ابللن حبللان ،محمللد بللن أحمللد (1408ق) ،صاابیح اب ا حباائ  ،حققلله شللعیب األرنللؤوط ،مؤسس ل
سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

الرسال  ،بیروت.

_ ابن درید األزدی ،محمدبن حسن (1988م) ،جمهره اللغ  ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
_ ابن سعد ،محمدبن سعد (بیتا) ،النبقئت الکبری ،بیروت ،دارصادر.

_ ابللن س للیده ،علللی ب للن اس للماعیل (1421ق) ،المبکاام و المبااای األعظاام ،تحقی للق عبدالحمی للد
همداوی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

_ ابن عدی الجربانی ،أبو أحمد (1418ق) ،الکئم فی ضعفئ الرجئل ،تحقیلق ،علادل أحملد عبلد
الموبود ،بیروت ،الکتب العلمی .

_ ابللن عسللا کر ،ابوالقاسللم علللی بللن حسللن(بللی تللا) ،تاائر خ دمش ا  ،تحقیللق علللی شللیری ،بیللروت،
دارالفکر.
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_ ابللن قتیبلله دیمللوری ،عبللداهلل بللن مسلللم (1410ق) ،اإلمئماا و السیئساا  ،تحقیللق علللی شللیری،
بیروت ،داراألضوا .

_ ابل للن کثیل للر ،اسل للماعیل بل للن عمل للرو (1419ق) ،تفساااایر القاااار العظاااایم ،تحقیل للق محمدحسل للین
عبدالشم  ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

_ همو (بی تا) ،البدا و الیهئ  ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراحیا التراث العربی.

_ ابن مابه ،أبو عبد اهلل محمد (1430ق) ،سای ابا مئجا  ،تحقیلق شلعیب األرنلؤوط ،دار الرسلال
العالمی .

_ ابلن مردویله اصلفهانی ،ابلوبکر احمللد (1422ق) ،میئقاب علای با ابینئلااب) و مائ نالل ما القاار ،
تحقیق عبدالرزاق محمدحسین ،قم ،دارالحدی .

_ ابن مغازلی ،علی بن محمد (بی تا) ،میئقب علی ب ابی طئلب)  ،بیروت ،داراألضوا .

_ ابن ممظور ،محملدبن مکلرم (1414ق) ،لسائ العار  ،تحقیلق بملال اللدین میرداملادی ،چ،3
بیروت ،دارالفکر.

_ ابن همام اسکافی ،محمدبن همام (بی تا) ،کفئ النئلب فای میئقاب علای)  ،تهلران ،داراحیلا
التراث اهل البیت( ).

_ أبللو داود الطیالس لی ،سلللیمان بللن داود (1419ق) ،مسااید ،تحقیللق محمللد بللن عبللد المحسللن
الترکی ،دار هجر _ مصر.

_ أبلو نعلیم اصللفهانی ،أحمللد بللن عبلد اهلل ( 1409ق) ،حلیاة األولیائ وطبقاائت األصاافیئ  ،بیلروت ،دار
الکتب العلمی .

_ ازهری ،محمدبن احمد (1421ق) ،تهذ ب اللغ  ،بیروت ،داراحیا التراث العربی.

_ بخللاری ،محمللدبن اسللماعیل (1390ق) ،صاابیح خاائری ،تربملله عبللدالعلی نللور احللراری ،چ،3
_ بغللوی أبللو القاسللم عبللد اهلل (1421ق) ،معجاام الصاابئ ة ،تحقیللق ،محمللد األم لین بللن محمللد
الجکمی ،کویت ،مکتب دار البیان.

_ ترمذی ،محمد بن عیسی (1998م) ،سمن ،تبقیا  ،بشلار علواد معلروف ،دار الغلرب اإلسلالمی _
بیروت.

_ حسیمی زبیدی ،محمدمرتضی(1414ق) ،تئج العروس ما جاواار القائموس ،تحقیلق هالللی عللی،
بیروت ،دارالفکر.
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تربت بام ،نشر شیخ احمد بام.

_ حمللویی بللویمی ،ابللراهیم بللن محمللد(بی تللا) ،فرالااد الساامنی  ،تحقیللق محمللدباقر محمللودی،
بیروت ،مؤسسه المحمودی.

_ حمیدی المکی ،أبو بکر عبد اهلل بن الزبیلر ( ،)1996المساید ،تحقیلق حسلن اللدارانی ،دمشلق،
دارالسقا.

_ خطیل لب بغ للدادی ،أب للو بک للر أحم للد ( ،)1417المزفااا والمفزااار  ،تحقیل لق :محم للد ص للادق آیل لدن
الحامدی ،دمشق ،دار القادری للطباع والمشر.

25

_ خجمللد ارممابللادی حمفللی ،نظللام الللدین مللولی محمللد982( ،ق) شاار شاامئ ترمااذی ،مخنااو ،
مجموعه کتابخانه دانشگاه علیگره ،ش .10/10 st

_ خوارزمی ،موفق بن احمد اخطب (1411ق) ،میئقب علی)  ،قم ،نشر اسالمی.
_ ذهبلی ،شلم

الللدین محملد (1413ق) ،تاائر خ اإلساال و وفیاائت المشائایر و األعااال  ،تحقیلق عمللر

عبدالسالم تدمری ،چ ،2بیروت ،دارالکتاب العربی.

_ زرندی ،محمد بن عزالدین (بیتا) ،نظم الدررالسمنی فی فضائل المصانفی و المرتضای و البزاول و

السبنی  ،بیروت ،داراحیا .

_ سیوطی ،عبدالحمن بن ابوبکر(1401ق) ،جئم الصغیر ،بیروت ،دارالفکر.

_ شلوکانی ،محمللد (1348ق) ،العقااد الثمای فای إثباائت وصاائ ة أمیار الماممیی )الرساائلة الثئنیاة  ،قللاهرة،
المطبع الممیری .

_ شافعی ایجی ،شهاب الدین (بیتا) ،فضئل الثقلی ع کتئ توضیح الدالل علی ترجیح الفضئ ،
بیبا :المجمع العالمی للتقریب المذاهب اإلسالمیه.

_ صللالحی شللامی ،محمللدبن یوسللف (1414ق) ،سااب الهااد و الرشاائد فاای س ایره خیرالعباائد ،تحقی لق
عادل احمد عبدالموبود و علی محمد معوض ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

_ صالبی ،علی محمد (1388ش) ،ابو کر صدی رضی اهلل عی  -بررسی و تبلیا زنادائنی خلیفا اول،

تربمه محمد ابراهیم کیانی.

_ صمعانی ،أبو بکر عبد الرزاق بن همام (1403ق) ،المصیف ،تحقیق حبیب اللرحمن األعظملی،
همد ،المجل

العلمی.

_ طبللری ،محمللدبن بریللر(1387ق) ،تاائر خ األماام و الملااوک ،تحقیللق محمللد ابوالفضللل ابللراهیم،
چ ،2بیروت ،دارالتراث.

_ فراهیدی ،خلیل بن احمد (1409ق) ،العی  ،چ ،2قم ،هجرت.

_ قمللدوزی ،سلللیمان بللن ابللراهیم (1416ق) ،یاائبی المااوده لااذوی القرباای ،تحقیللق بمللال اشللرف
حسیمی ،قم ،داراألسوه.

_ گمجللی شللافعی ،محمللدبن یوسللف (1404ق) ،کفئ ا النئلااب فاای میئقااب علاای ب ا اباای طئلااب) ،
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تحقیق محمدهادی امیمی ،چ ،3تهران ،داراحیا التراث اهل البیت( ).

_ متقلی همللدی ،علال الللدین علللی (1401ق) ،کیا العماائل فای ساای األقااوال و األفعائل ،تحقیللق بکللری
صافی ،بیروت ،مؤسسه الرساله.

_ محللب طبللری ،محللب الللدین (1428ق) ،ذخاائلرالعقبی فاای میئقااب ذوی القرباای ،قللم ،دارالکتللاب

اإلسالمی.

_ مسلعودی ،عللی بلن حسلین (1409ق) ،ماروج الاذاب و معائد الجاوار ،تحقیلق اسلعد داغلر ،چ،2
قم ،دارالهجره.

_ هیثمللی ،نورالللدین علللی بللن ابللوبکر (1408ق) ،مجم ا اللوالااد و میب ا الفوالااد ،بیللروت ،دارالکتللب
العلمیه.

_ -The Encyclopedia of Islam (2002), Edited BY P.J.Bearman,Th. B.lonquis,
etc, under the patronage of the international union of Academies, volume XI,
Leiden brill.
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