چکیده
فاطمه عباس زاده چاری 1

مساله ی "امامت" یکی از مهم ترین مباحث کالمی و عقیدتی است که بین فرقه های مختلف صوصافا
شیعه و اهل سنت ،مصرد اصتالف واقع شده است و ما به جهت اهمیت این مصضفص ،،ن را در سفه مرفصر
االی یعنی ضرورت وجصد امام ،عومت و نص امام از منظر دو متکلم بزرگ اهفل سفنت و تعفیع ،یعنفی
ابصحامد غزالی و صصاجه نویرالدین مصرد بررسی و مقایسه قرار داده ایم.
غزالی وجصد امام را به ادلهی شرعی و اجما ،امت ،ضروری دانسته و ن را برای قصام دین و دنیا مفید می-
داند اما عومت را برای امام شرط نمیداند .او معتقد است تنها در امصر کعصر داری و تجهیز سفااه و ...بفه
امام نیازمندیم که برای انجام این قبیل کارها نیازی به علم الهی و لدنی نیست و از اینرو به عومت نیازی
نیست .او مانند دیگر پیروا اهل سنت تعیین امام را به انتخاب مردم میدانفد و هروصنفه ادعفای نوفی از
سصی شیعه را بیربط به مسألهی امامت و غیر متصاتر معرفی میکند .از نظر او اور این اصبار ،متصاتر بصدند
هروز در ننها شک نمیکردیم در حالی که به این اصبار معکصکیم .بنابراین احادیثی چص حدیث غفدیر و
منزلت ارفاً بیانگر احترام و دوستی بین پیغمبر الاهللعلیهونله و علی علیهالسالم است؛ نه دلیلی بر امامت علی

علیفه-

السالم

اما در مقابل این دیدواه ،صصاجه  ،نظرات متفاوتی داشته و با ادله ی متقن و استصاری بفه دففا ،از عقایفد
شیعه میپردازد .وی وجصد امام را نه به ادلهی شرعی ،بلکه به دلیل عقلی و با استناد به "قاعدهی لطف "
بر صداوند واجب میداند .صصاجه با ارائهی ادلهی عقلی متعدد ،عومت را نیز برای امام ضروری میداند .و
میوصید اور امام معوصم نباشد در این اصرت تسلسل الزم نمده ،دیگر نمیتصا به تکالی شر ،اطمینا
حاال کرد ،و در اصرت انجام افعال قبیح از وی ،نهی از عمل وی واجب میشصد .در این اصرت غرض از
نوب امام نقض شده و مقام امام از سایر مردم پایینتر مینید ،در حالی که امام باید افضل از همه باشفد.
صصاجه پس از اثبات عومت برای امام میوصید عوفمت ،صویوفهی نفا نشفکاری اسفت کفه کسفی جفز
پروردوار به ن علم ندارد .لذا نوب امام باید از سصی صدا و رسصلش افصرت ویفرد و ایفن یعنفی نفص .و
همچنین با تمسک به شیصه ی رسصل صدا بعید است که در صوصص چنین امفر صطیفری سفکصت کفرده
باشد .ساس صصاجه با اصتواص نص و عومت به علی ،امامت را از ن ِ علی و فرزندانش دانسته و به ابطال
امامت غیر او میپردازد.
واژگان کلیدی :امامت ،نوب ،نص ،عومت ،غزالی ،صصاجه.
-1سطح دو(عمصمی)،کارشناس ارشد فلسفه و کالم
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مقدمه
برث از امامت ارفا یک برث تاریخی نیست بلکه ابعاد و زوایفای ایفن مسفأله ،حیفات فکفری ،اعتقفادی،
اجتماعی و سیاسی امت اسالمی را هم شامل میشصد و نقفش اساسفی و سرنصشفت سفازی در تفکفرات و
تعالیم اسالمی ایفا میکند .لذا پرداصتن به این مصضص ،از اهمیت ویژهای برصصردار است.
ابعاد مختل این مساله همچص چگصنگی شناسایی امفام ،برصفصرداری یفا عفدم برصفصرداری از عوفمت و
بسیاری مصارد دیگر ،مصرد اصتالف نظر فرقه های مختل اسالمی قرار ورفته و نظفرات در ایفن صوفصص
بسیار وسترده و متنص ،است .برای نمصنه مذهب امامیه ،تعیین امام را از شفوصنات صداونفد مفیدانفد و در
تعیین امام به "انتواب" قایل است و وجصب امامت را وجصب کالمی میداند .یعنی همفانطصر کفه درمفصرد
نبی ،صداوند باید فردی را برای هدایت معرفی نماید ،در امامت هفم الزم اسفت صفدا و رسفصلش بفا نفص
اریح ،امام جامعه را تعیین نمایند و بر مردم هم واجب است اطاعت کنند .از دیدواه امامیه ،امام عالوه بر
منوصص بصد باید معوصم هم باشد .اما اهل سنت ،تعیین امفام را از وافای مفردم و مکلففا دانسفته و
وجصب امامت را وجصب فقهی میدانند و در تعیین امام به انتخاب قائلند نه انتوفاب .از جملفه بزروتفرین
متکلما اهل سنت و مخال دیدواه شیعه در امامت "ابصحامد غزالی" است .وی از جمله متکلما اشعری
بصده و یکی از شخویتهای تاثیروذار در جها اسالم است کفه نمفیتفصا تفاثیرات وی را بفر اندیعفهی
کالمی جها اسالم نادیده ورفت .زمانه ی غزالی ،زمانه ی بفروز اتفاقفات و حفصاد اجتمفاعی و سیاسفی
معنصی در جها اسالم است .یکی از این اتفاقات ،قدرت یافتن فرقه اسماعیلیه است .اینا که در قلعههفا
حکصمت تعکیل داده بصدند و از ابزار زور برای حذف مخالفا صصد بهره میبردنفد بزروتفرین صطفر بفرای
دولت سلجصقی به شمار میرفتند .از این رو یکی از فعالیتهای مهم غزالی به درصصاسفت حکصمفت سفنی
مذهبِ سلجصقی ،نقض و رد نظریهی امامت با قرائت باطنیه است که البته نظر ننها در مصضص ،امامفت تفا
حدود زیادی با نرصه نگرش فرقه امامیه معابهت دارد .لذا او بر رد نظریه امامت شفیعه همفت وماشفته و
اعتقاد به امام معوصم را با دو مبنای عقل و نقل ،معارض و منافی میداند و عومت امفام را رد مفیکنفد.
البته قابل ذکر است که غزالی به وجصب امامت در امت اسالمی واق است اما معتقد است که امام باید از
طرف مردم انتخاب شصد.
در مقابل متفکرا و متکلما شیعی نیز با استناد بفه ادلفهی عقلفی و نقلفی بفه اثبفات نظریفهی امامفت
پرداصتهاند که از جمله ی ننها صصاجه نویر الدین طصسی ،متفکر بزرگ جها تعیع است که به کرّات در
این صوصص برث کرده و در کتابهای کالمی صصد ادلهای برای اثبات امامت ،عومت و نص امام ارائه داده
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است .لذا در این ترقیق ،دیدواه این دو متفکر در صوصص مسالهی امامت و ابعاد ن مفصرد بررسفی قفرار
صصاهد ورفت و سعی بر ننست که ادلهی هریک از دو متفکر در رد یا اثبات مسالهی امامت و ابعاد ن ذکر
شده و تا حد تصا ،مقایسهای بین دیدواه ننها اصرت داده و ارت و سفقم دیفدواه هریفک را بسفنجیم و
امید است به دیدواه حق در این مصرد برسیم.

 -1بیان نظر غزالی
-1-1نظر غزالی در مورد ضرورت وجود امام
غزالی وجصد امام را در امت اسالمی واجب میداند و شاید این اعتقاد وی از اشعری مسلک بصدنش نعأت
میویرد زیرا اشاعره نیز وجصد امام را برای امت اسالمی ضروری میدانند .وی دالیل ضرورت امام را شر،
– اعم از کتاب و سنت -و اجما ،امت میداند نه عقل .و همچنین وجصد امام را مفید برای امت و دافع
اضرار میداند که مصجب ایجاد نظم و عدالت در جامعه میوردد( .غزالی 1811 ،ق ،ص )318
غزالی بر وجصب وجصد امام ،به برهانی شرعی قائل است که مضمص برها وی به این اصرت است:
 -1نظم در امصر دینی ،هدف و مقوصد شار ،بصده است
 -3چنین نظمی در دین حاال نمیشصد جز به وسیلهی امامی که از او اطاعت شصد -زیرا احکام دین جز
به وسیلهی نظام دنیا حاال نعده و نظام دنیا نیز جز به وسیلهی امام حاال نمیشصد -زیرا اور در
جامعه ای امام و سلطانی که همه از او اطاعت کنند وجصد نداشته باشد ،هرج و مرج پدیده نمده ،الم و
ستم افزایش مییابد و سبب نابصدی دارایی و سرمایه ی افراد میوردد ،لذا نظام دنیا باید با سلطا و امام
همراه باشد -پس نظام دین هم جز تصسط امام حاال نمیوردد-
نتیجه :امامی که از او اطاعت میشصد پاسدار امصر دینی است و وجصدش برای قصام دنیا و به دنبال ن
برای قصام دین ضروری است(غزالی،1811،ص)191-193
و اینگصنه وجصب وجصد امام را به جهت فصایدی که دارد از ضروریات و واجبات شرعی به حساب نورده و
ن را برای ایانت دین و حفظ موالح دنیصی امت الزم میداند.
در هراصرت غزالی اال ضرورت امام را میپذیرد اما در اینکه چه کسی میتصاند به چنین مقامی منوصب
وعته و وایفهی حراست و پاسداری از امصر دینی را به عهده بگیرد ،مسأله ای است که در ن با شیعه
اصتالف نظر دارد.
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 -2-1نظر غزالی در مورد عصمت امام
غزالی با اینکه وجصد امام را برای جامعه ی اسالمی ضروری و مفید میداند اما «عومت» را برای امام
شرط نمیداند .وی در "فضایح الباطنیه"بخعی را به ابطال وفتهی باطنیا بلکه به طصر عام شیعه ،مبنی
بر اینکه امام باید معوصم از صطا و لغزش و وناها اغیره و کبیره باشد ،اصتواص میدهد زیرا هدف
نهایی غزالی این بصد که صالفت صلفای عباسی را معرو ،جلصه دهد ،در حالی که شرط معوصمیت برای
امام یا صلیفه بیش از همه ارت و معروعیت صالفت ننها را در میا امت اسالمی مصرد تردید قرار می-
داد .لذا وی اعتقاد به امام معوصم را با دو مبنای عقل و نقل معارض دانسته و وجصد ن را سبب تعدید
اصتالف بین امت میداند و در المنقذ صطاب به طرفدارا نظریه ی امامت معوصم ،مینصیسد« :امام تص که
صصاها از میا برد اصتالف بین ننا است پس چرا تا کنص این اصتالف از میا نرفته است؟ چرا علی
(علیه السالم) که پیعصای اماما بصد اصتالف های میا صلق را از بین نبرده است؟» (غزالی ،1898 ،ص
.)83غزالی معتقد است باطنیه وجصد امام معوصم را در هر عوری ضروری میداند تا در تأویل اصاهر و
تفسیر نیات و حل معکالت و بیا چگصنگی وقص ،قیامت و حعر و نعر و ....روشنگری کند در اصرتی که
نیاز به چنین معوصمی با شخص پیامبر اکرم رفع میشصد( .هما  ،ص  83و )88
غزالی همچنین معتقد است از هیچ طریقی نمیتصا وجصد عومت را در امام تعخیص داد و شناسایی
شخص معوصم کاری نعدنی است .وی در فضایح الباطنیه میوصید" :ننهایی که وجصد امام معوصم را
ضروری میدانند چگصنه و به چه وسیله ای شخص معوصم را میشناسند و به وجصب و ضرورت عومت در
امام یقین حاال میکنند؟ اور بگصیند از راه عقل به این شناصت رسیده ایم میوصییم شما باطنیا که
عقل را برای شناصت ،کافی نمیدانید و اتکا به عقل نزد شما باطل است و اور بگصیند از امام صصد شنیدیم
که عومت برای امام ضرورت دارد .میوصییم چگصنه میتصانید به وفته ی امامی که هنصز عومتش را
ثابت نکرده اید اطمینا داشته باشید؟ زیرا اول باید معوصم بصد امام از طریق دیگری ثابت شصد تا بتصا
به قصلش اعتماد کرد .پس دقیقا از چه راهی میتصا به وجصب عومت امام شناصت حاال کرد؟" (غزالی،
بیتا ،ص )113-113به عقیدهی غزالی ،ما در نمصزش علصم به امام نیازی نداریم .وی امام را همانند سایر
مردم عادی ،یادویرنده میداند که حتی در روش یادویری هم فرقی با دیگرا ندارد وی میوصید" :شما
وما میکنید دلیل نیاز ما به امام ،استفاده از علصم اوست در حالیکه اینطصر نیست( )...و امام در
ترویل علصم همانند مردم عادی است .او عالم به دنیا نمینید و همچنین به او وحی هم نمی شصد بلکه او
نیز مانند دیگرا یادویرنده است و حتی در روش یادویری هم فرقی با دیگرا ندارد( ".هما )
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غزالی در این مصرد امام را به قاضی تعبیه میکند و معتقد است امام برای جهانیا در حکم یک قاضی
است برای یک کعصر؛ نیاز مردم به قاضی در امصری است که برای انجام ننها به عومت نیازی نیست و
غزالی نیاز ما به امام را در جامعهی اسالمی همینگصنه میداند و معتقد است ما در امصری از قبیل حراست
از اسالم ،جمع نوری سربازا برای مقابله با دشمنا  ،پاکسازی زمین از وجصد تبهکارا  ،سروساما داد
به امصرجامعه ،اقدام فصری در زما پدید نمد بررا و امثال اینها به امام نیاز داریم بیننکه به عومت
وی احتیاجی باشد(.هما ) .به این اصرت غزالی اثبات میکند که ما در جامعه ی اسالمی به امام معوصم
احتیاجی نداشته و عومت را برای امام شرط نمیدانیم.
اما قابل ذکر است است که غزالی وحی الهامی و علم لدنی امام را نادیده ورفته است .ورچه به ائمه ،وحی
تعریعی نمیشصد اما وحی الهامی میشصد و همچنین علم لدنی به عنصا ودیعهی الهی از پیامبر اکرم به
ننها رسیده است.
 -3-1نظر غزالی در مورد نص امام
غزالی در مصرد چگصنگی تعیین امام با نظر شیعه مخال است .شیعه بر این باور است که جانعین رسصل
صدا باید به نص اریح از سصی صدا تعیین و تصسط رسصلش معرفی وردد اما غزالی همانند سایر اهل
سنت منوصص بصد امامت را مردود دانسته و معتقد است امام در اصرت دارا بصد شرایط ،از جانب
مردم انتخاب میشصد و به طصر کامل عقیدهی فرقهی امامیه را در این صوصص عقیده ای باطل معرفی
میکند که نه تنها پایهی علمی نداشته و مفید یقین نیست بلکه بیاساس و شاید هم کاذب باشد( .هما )
غزالی معتقد است اور پیامبر،شخوی را به عنصا امامِ پس از صصد معرفی میفرمصدند حتما به سمع و نظر
همهی امت میرسید و پنها نمیماند که مصرد اصتالف واقع شصد ،چنانکه هرواه برای منطقه ای ،امیری
بر میوزیدند ،همگا نواه میشدند ،چگصنه ممکن است جانعینی برای امت اسالمی تعیین کنند اما
کسی از ن نواه نگردد؟ وی این مسأله را در احیاء علصم الدین به اصرت زیر تقریر میکند:
«امام به حق پس از پیامبر -علیه الولصه و السالم -بصبکر است ،پس عمر ،پس عثما  ،پس علی – رضی
اهلل عنهم -و پیغامبر هیچ کس را تعیین نکرده بصد چه اور کرده بصدی ااهر شد ن اولی بصدی از ااهر
شد تعیین در نحاد والیا و امیرا که به شهرها نامزد میفرمصد و ن پصشیده نماند ،پس اینکه بزروتر
است چگصنه پصشیده ماند؟ و اور ااهر بصد چگصنه مندرس شد و به ما نرسید و امامت بصبکر نبصد مگر به
اصتیار و بیعت» (غزالی ،1819 ،ج ،1ص .)331
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غزالی در ردّ ادلهی مصرد استناد شیعه در اثبات نص ،واهی به ابطال ن ادله پرداصته و روایات را از لراظ
سند ،نامعتبر معرفی میکند و واهی باور شیعه را نتیجه ی کج فهمی در داللت نیات و روایات و تفاسیر
نادرست شیعه میداند .برای نمصنه شیعه معتقد است شأ نزول نیهی اکمال ،والیت امیرالمصمنین می-
باشد که در روز غدیر نازل شده است .اما غزالی چنین تفسیری از این نیه را ناذیرفته و نزول ن را در
صوصص امر والیت نمیداند بلکه معتقد است این نیه در شأ مناسک حج نازل وردیده و اهمیت این
عمل عبادی مصرد تصجه بصده است نه والیت علی (علیه السالم) وی میوصید:
«بدا که حج از جمله ارکا و مبانی اسالم و عبادت عمر و صاتمت امر است و تمام اسالم و کمال دین و
نیهی « الْیَوْمَ اکْمَلْتُ لَکُمْ دينَکُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتى وَرَضیتُ لَکُمُ الْاسْالمَ ديناً » (قرن  ،مائده
( .)8 )3در شأ وی نازل شده است»( .غزالی ،1819 ،ج،1ص.)335
چنانچه وفته شد غزالی برصی از روایات مصرد استناد شیعه را به طصر کامل باطل دانسته و از لراظ سند
نامعتبر معرفی مینماید .برای نمصنه احادیثی چص حدیث غدیر که پیامبر(ص) فرمصدند" :من کنت مصاله
فهذا علی مصاله" وحدیث منزلت که میفرماید" :انت منی بمنزله هارو من مصسی" را نه تنها بیربط به
مسألهی صالفت دانسته و ننها را ارفا در صوصص بزروداشت و تکریم علی به عنصا یکی از ارابه و پسر
عم پیامبر میداند نه نوّی دال بر جانعینی و والیت وی (کماانی زار،1891 ،،ص  )133بلکه ادعای تصاتر
در مصرد این احادیث را ادعایی باطل و متصاتر بصد چنین صبرهایی را مرال میداند و معتقد است اور
این صبرها واقعا متصاتر بصدند هیچگاه در ننها شک نمیکردیم در حالیکه اکنص به ننها معکصکیم و
همچنین اور پیغمبر ،سخنی در صوصص صالفت پس از صصد داشتند و امامی را به نص اریح ،تعیین
میفرمصدند ،از ننجاییکه سخن کصچک و بیارزشی نبصد ،اهصر و بروز مییافت و نمیتصانست نعنیده
ورفته شصد( .غزالی ،بی تا ،ص  ،181ص .)85غیر از حدیث غدیر و منزلت ،احادیث دیگری هم هستند که
غزالی به ننها به عنصا احادیث غیر معتبر اشاره کرده و ننها را صبرهای واحدی میداند که قادر به اثبات
هیچ ادعایی نیستند .مثال میوصید" :برصی از شیعیا برای اثبات ادعای صصد به این روایت از رسصل صدا
متمسک میشصند که میوصید« :االمامه بعدی لعلی و بعده الوالده ال تخرج من نسبی و ال ینقطع نسبی
ااال وال یمصت واحد منهم قبل تصلیته العهد لصلده » (بعد از من امامت برای علی است و بعد از او برای
اوالدش و امامت از نسب من ااال صارج نمیشصد و نسب من هیچگاه قطع نمیشصد و هیچیک از اوالد
من نمی میرند مگر اینکه امامت را فرزند دیگرم بر عهده میویرد ).اما این روایت صبر واحد بصده و در حد
تصاتر نقل نعده است و تنها شیعیا به دلیل تبعیت از صصاهش های نفسانی و از روی عناد ن را متصاتر
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میدانند نه از روی اعتقاد"(غزالی ،بی تا 183،و  .)181در نتیجه غزالی انتواب امام را به انتخاب مردم
میداند و معتقد است هیچ نوی از سصی صدا و رسصلش در صوصص جانعینی پس از پیامبر وجصد ندارد.
غزالی برصالف شیعه ،بیعت را عامل رفع اصتالف میداند نه تنویص را .و معتقد است در زما ابصبکر و
عثما که با بیعت به والیت رسیده اند هیچ اصتالفی دیده نمیشصد در حالیکه در دورهی امام علی
بیعترین اصتالف به چعم میصصرد(غزالی ،1811 ،ص.)191-195
 -2بیان نظر خواجه
 -1-2وجوب نصب امام از نظر خواجه
صصاجه نویرالدین ،نوب امام را به دلیل عقلی و بر صداوند واجب میداند؛ برصالف غزالی که قائل به ادله-
ی شرعی است و مهم ترین دلیل عقلی ارائه شده از سصی صصاجه ،مبتنی بر "قاعده لط " است.
وی بر این ادعا اینگصنه استدالل میکند که نوب امام ،لط

مرسصب میشصد و لط

است پس نوب امام بر صداوند واجب است .اما در تصضیح اینکه چرا وجصد امام لط

بر صداوند واجب
به حساب مینید،

معتقد است هر ن چیزی که مکلفا را به طاعت نزدیک و از معویت دور کند لط نام دارد و هر عقل
سلیمی به طصر بدیهی این مسأله را میپذیرد که اور در میا یک قصم ،رئیس یا زعیمی باشد که مانع
اصتالف افراد قصم وردد و بر انواف و عدالت ورزی با یکدیگر ترغیب کند ،ن قصم به االح نزدیک تر و از
فساد دورتر صصاهند بصد( .طصسی ،1819،ص 813-881و هما ،1893،ص  )351،359بنابراین اور
صداوند امامی را برای جامعهی بعری منوصب کند که دارای قدرت تورّف در امصر باشد در این اصرت
مکلفا به طاعت ،نزدیک تر و از ارتکاب معویت دورتر میشصند و این برای مخلصقات لط

به حساب

مینید( .طصسی ،1839 ،ص .)131
صصاجه لط

بصد وجصد امام را از جهات مختل

میداند .نخست اینکه امام ،احکام و شریعت را حفظ

کرده و از زیادت و نقوا یافتن ن مانع میشصد و دوم ن است که باور وجصد امام و نفصذ حکم وی،
مکلفا را به االح نزدیک میکند و مصجب بازداشتن ایعا از فساد میشصد و سصم ،تورّف امام در امصر،
لطفی است که جز با وجصد وی تامّ نمیشصد ،پس وجصد امام صصدش لطفی است و تورّف او در امصر،
لطفی دیگر(.هما  ،1893،ص.)313
صصاجه عالوه بر تمسک به قاعدهی لط  ،استدالل دیگری را نیز در رساله االمامه بیا میکند که به این
شرح است :هر عاقلی میداند که اور حکمی از احکام مربصط به امت در دست حاکم صیرصصاهی است که
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امضای ن مستلزم مولرت و تصقّ

در ن مستلزم مفسده ای در حقّ امت باشد در این اصرت از چنین

حاکمی بر نمینید زمانی که صصد زمام امصر را به دست ندارد کسی را به منظصر راه انداصتن کارهای امّت
به جای صصد نگمارد.
صصاجه در اینجا صداوند را به چنین حاکمی تعبیه میکند و معتقد است صدایی که احکام مکلفین به او
بسته است و او هم چیزی جز مولرت بندوانش را اراده نمیکند و از طرفی هم او صصد متکفّل همهی
امصر ننا نمیشصد ،پس بر او قبیح است که در میا امت ،کسی را نگمارد که بر عهده ویرندهی این امصر
باشد لذا نوب امام بر صدا واجب است و صدا هم که اصالل در واجب نمیکند ،پس امام هم مصجصد است
و هم منوصب(طصسی ،1839 ،ص.)139 ،131
بنابراین صصاجه و غزالی هر دو وجصد امام را برای امت اسالمی ضروری میدانند به عبارت دیگر در اال
ضرورت وجصد امام با یکدیگر هم عقیده اند با این تفاوت که غزالی دلیل وجصب امام را شرعی میداند اما
صصاجه به دلیل عقلی ،نوب امام را واجب میداند؛ که از نظر ما نمیتصا دلیل عقلی ارائه شده از سصی
صصاجه را در وجصب نوب امام نادیده ورفت و ارفا به دالیل شرعی متمسک شد.
-2-2نظر خواجه در مورد عصمت امام
صصاجه ،لزوم عومت برای امام را با چندین دلیل عقلی اثبات مینماید که عبارتند از:
-1اور امام معوصم نباشد تسلسل الزم مینید؛ زیرا ننچه نوب امام را واجب میکند جایزالخطا بصد ِ مردم
عادی است و امامی الزم است که ننها را از ارتکاب صطا بازدارد؛ حال اور امام نیز مرتکب صطا شصد؛ امام
دیگری الزم مینید و این روند به تسلسل میانجامد .و از ننجایی که تسلسل باطل است ،پس مقدّم نیز
باطل صصاهد بصد؛ مگر اینکه به امامی منتهی شصد که اصالل به واجب و ارتکاب قبیح از او جایز نباشد و او
هما امام معوصم میباشد.
 -3امام حافظ شر ،است چص قرن از ننجایی که همهی احکام را تفویال در بر ندارد نمیتصاند حافظ
شر ،باشد و حافظ ن سنّت هم نمیتصاند باشد و همچنین اجما ،امت .زیرا اور امام معوصمی بین
جماعت وجصد نداشته باشد احتمال میرود که افراد در اجما ،دچار اشتباه شده باشند ،صصاجه همچنین
قیاس و برائت االی را نیز حافظ شر ،نمیداند و معتقد است جز امام کسی و چیزی نمیتصاند حافظ دین
باشد و حال که امام حافظ دین است اور صطا و معویت بر او جایز باشد ،در این اصرت دیگر نمیتصا به
تکالی الهی اطمینا داشت و در پی ن نمیتصا مطیع صصاستهی صداوند بصد .پس امامی که حافظ دین
و شریعت است باید معوصم باشد.
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-8اور امام ،معوصم نباشد و وناهی از او سر زند ،بخاطر وجصب نهی از منکر ،نهی از عمل او واجب میشصد
و این با امر به اطاعت و فرمانبرداری از امام در نیه ی « أَطیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُول وَأُولی األمرِ مِنْکُمْ
» (قرن  ،نسا )39 ،منافات دارد.
-1غرض از نوب امام ،ن است که امّت از او اطاعت کرده و در کارهایش او را پیروی کنند حال اور وناه
و اشتباهی از او سر بزند دیگر اطاعت از او واجب نخصاهد بصد و در این اصرت غرض از نوب امام نقض
صصاهد شد.
-3اور امام ،مرتکب وناه شصد ،مقامش از سایر مردم عادی کمتر صصاهد بصد زیرا امام معرفتش به صدا
بیعتر و عقلش کامل تر است لذا پاداش و کیفر او هم از سایرین بیعتر است پس با ارتکاب صطا ،مقامش
از سایر وناهکارا پست تر صصاهد بصد و از ننجایی که امام باید افضل از دیگرا باشد نتیجه میویریم که
مرتکب صطا و وناه نمیشصد( .طصسی ،1819 ،ص813و 811و هما  ،1893،ص.)311 -318
صصاجه عالوه بر این پنج دلیل که در تجرید به ننها اشاره میکند در رساله االمامه هم با استفاده از
تمثیلی ،ضرورت عومت را نعا میدهد .وی در رساله میوصید:
«انّا نعلم ضروره أ ّ الراکم اذا نوب فی رعیته من یعرف منه انه ال یقصم بموالرهم و رعایه ما ألجله
احتاجصا الی منوصب من قبله ،یستقبح العقصل منه ذلک النوب و ینفر عنه ،و نوب غیر المعوصم من اهلل
تعالی داصل فی هذا الرکم .فعلمنا انّه ال ینوب غیر المعوصم .فکلّ امام ینوبه اهلل تعالی فهص معوصم»
(هما  ،1839،ص.)183
یعنی اور حاکم یک جامعه به منظصر رعایت موالح امّت ،نماینده ای را از طرف صصد برای امت قرار دهد
که در عمل ،موالح ننها را رعایت نکند ،در این اصرت افراد جامعه ،چنین انتخابی را قبیح و ناشایست
دانسته و از او اطاعت نخصاهند کرد و نوب امام غیر معوصم از طرف صداوند نیز همین حالت را داشته و
چنین امامی شایستهی اطاعت نخصاهد بصد و بدین ترتیب عومت امام نتیجه ورفته میشصد.
به این اصرت صصاجه با دالیلی که ذکر شد عومت را برای امام شرط میداند .برصالف غزالی که عومت
را رد کرده و ن را منافی عقل و نقل میدانست و وجصد امام معوصم را عامل اصتالف بین امّت معرفی
مینمصد.
 -2-3نظر خواجه در مورد نص امام
بین فرقه های مختل

اسالمی تنها فرقهی امامیه است که راه تعیین امام را از طریق نص میداند و

صصاجه بر ارّت نظر ننها دو دلیل ذکر میکند :یکی اینکه امامیه از طرفی عومت را برای امام شرط می-
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دانند و از طرف دیگر عومت ،صویوه ای است نا نشکار که کسی جز پروردوار به ن علم ندارد ،و تنها
اوست که دارا بصد یا نبصد شرایط امامت را در افراد تعخیص میدهد ،لذا نوب امام باید از سصی
صداوند اصرت بگیرد و به همین نوب از طریق صدا نص وفته میشصد .یعنی امام باید به نص اریح از
سصی صدا و رسصلش تعیین وردد نه به انتخاب و وزینش مردم که سایر مسلمانا صوصاا اهل سنت بر
این عقیده اند.
دلیل دیگر اینکه پیامبر اکرم نسب به امت صصیش همچص پدری مهربا و دلسصز بصد که در امصری که از
کمترین اهمیت برصصردار بصد احساس مسوصلیت کرده و راهنمایی های الزم را مبذول میداشت و
همچنین هرواه یک یا دو روز از مدینه صارج میشد ،کسی را جای صصد میوماشت تا امصر مسلمین را بر
عهده ویرد ،حال کسی که این همه دلسصز و نگرا امّت باشد چطصر میتصا توصر کرد که در امر صطیر
امامت که نیاز اولیهی امّت پس از وفات پیامبر بصد ،بیتفاوت باشد و امت را به حال صصد رها کند؟ در
نتیجه از روش و منش ن حضرت الزم مینید که امام پس از صصد را با نص اریح تعیین و به مردم ابالغ
کرده باشد(.طصسی،1819،ص818و هما  ،1893ص.)393 -393
درحالی که غزالی وجصد نص بر امامت علی(ال اهلل علیه و نله) را باطل میدانست و روایات وارده در این
صوصص را نامعتبر معرفی میکرد و نوب امام را به انتخاب مردم میدانست نه به نص صدا و پیامبر(ال

اهلل علیه و نله).
اما صصاجه پس از اثبات دو ویژوی عومت و نص برای امام در تجرید االعتقاد ،دوازده دلیل بر اثبات امامت
بالفول علی علیهالسالم ذکر میکند که ما در این قسمت به برصی از ن ادله اشاره میکنیم.
-1و هما مختوا بعلی علیهالسالم .مراد از "هما" در اینجا عومت و نص است که با ادلهی عقلی و نقلی
ثابت شد امام حتما باید معوصم و منوصص باشد؛ حال شخوی که هر دوی این ویژوی ها را داراست فقط
علی علیهالسالم است .به عبارت دیگر غیر از علی علیهالسالم نه کسی معوصم بصده و نه پیامبر اکرم در مصرد امامت
کسی غیر از علی( )،اراحتا بیانی داشتند .لذا صالفت پس از پیامبر از ن علی( )،است.
 -3نصّ روشن پیامبر اکرم که فرمصدند« :سلّمصا علیه بامره المصمنین» و «انت الخلیفه من بعدی» یعنی بر
او (علی) با عنصا امیرالمصمنین سالم کنید .و تص صلیفهی من پس از من هستی.
این سخنا پیامبر ،در چندین مصارد به اصرت متصاتر از امامیه نقل شده و حتی غیر امامیه نیز به ن اقرار
دارند .اما از جمله مصاردی که پیغمبر این عبارات را به کار بردند یک نمصنه در مجلسی بصد که حضرت به
دستصر نیهی شریفهی « وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ » (شعرا( )311 ،و صصیعا نزدیک صصد را بیم ده)
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به کمک علی

علیهالسالم

طعامی را فراهم کرده و فرزندا عبدالمطلب را ورد نورده و به ننها فرمصدند چه

کسی از شما مرا یاری میکند تا برادر و صلیفه و وای من پس از من باشد؟ و ننگاه که علی علیهالسالم و تنها
علی

علیهالسالم

به ندای رسصل صدا پاسخ مثبت دادند حضرت فرمصدند« :این مرد برادر من ،وای من و

صلیفهی من پس از من و وار من است پس سخن او را بعنصید و از او فرما برید ».و مصرد دیگر زمانی
بصد که پیامبر بین ارابه برادری برقرار ساصت و هر کسی دست برادر دینی صصد را ورفته بصد جز علی
که تنها مانده بصد و به پیامبر وفت :میا همه ،برادری برقرار ساصتی جز من .ننگاه پیامبر فرمصدند« :نیا
تص صعنصد نمی شصی که برادر من و صلیفه ی من پس از من باشی؟» و مصارد دیگری که حضرت رسصل،
چنین عباراتی را که نصّ اریح بر امامت است به مناسبتهای مختل به زبا جاری میساصتند.
-8دلیل دیگر نیهی کریمهای است که میفرماید« :إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
يُقِیمُونَ الصَّالةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» (مائده( .)33 ،ولی شما تنها صدا و پیامبر اوست و کسانی
که ایما نوردند ،هما کسانی که نماز را برپا میدارند و در حال رکص ،زکات میدهند.).
اما اینکه چرا شأ نزول این نیه والیت علی (علیه السالم) است مبتنی بر چند مقدمه است:
اوال «انّما» برای حور به کار میرود و زبا شناسا عرب نیز بر ن اتفاق نظر دارند ،ثانیاَ «ولی» معنای
سزاوارتر به تورّف را میدهد زیرا اهل لغت نیز ولی را به همین معنا استعمال میکنند مثال هنگامی که
میوصیند« :سلطا  ،ولی کسی است که ولی ندارد» و یا تعابیری چص «ولی صص » و «ولیّ مرده» به
همین معنا می باشند ،ثالثا مراد از «الذین نمنصا  »...برصی از مصمنا است نه همهی ننا زیرا افاتی را
برای ن معخص کرده که اصتواص به بعضی از ننها دارد وورنه اور همهی مصمنا مرادش باشد در این
اصرت دیگر ولی و متصلی یکی صصاهد شد .در نتیجه مراد از ن "بعضی" که ولی دیگر مصمنا است علی
(علیه السالم) است زیرا هم مصرد اجما ،است و ادعای داللت نیه بر غیر علی (علیه السالم) ،صالف اجما،
صصاهد بصد و هم اینکه علی (علیه السالم) داصل در مراد نیه هست -یعنی یکی از ن ایما نورندوا که
ولی مسلمین است علی (علیه السالم) است -حال یا همه ی مراد نیه است یا نیه شامل افراد دیگر هم می-
شصد و از ننجایی که اثبات کردیم نیه عمصمیت ندارد بلکه برصی از ننها را شامل میشصد لذا علی (علیه
السالم) همه ی مراد نیه است و در مصرد اینکه ن شخوی که در حال رکص ،،ادقه داد ،علی (علیه السالم)

بصد هیچ اصتالفی بین مفسرا وجصد ندارد.
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 -1دلیل دیگری که صصاجه بر اثبات امامت بالفول علی (علیه السالم) ارائه داده حدیث غدیر است که
پیامبر اکرم هنگام بازوعت از حجه الصدا ،صطاب به امت فرمصدند« :ای مسلمانا نیا من سزاوارتر به شما
از صصد شما نیستیم؟» وفتند نری .ساس پیامبر فرمصدند« :هر کس را من مصالیم ،علی
اوست .صداوندا کسانی را که علی

علیهالسالم

علیهالسالم

مصالی

را دوست دارند دوست بدار و کسانی را که او را دشمن دارند

دشمن بدار ،مربّا او را مربصب دار و ننا را که کینه ی او را در دل دارند مبغصض دار».
صصاجه معتقد است همه ی مسلمانا بر اینکه این حدیث به اصرت متصاتر نقل شده است تصافق دارند اما
در مصرد اینکه این حدیث داللت بر امامت و جانعینی علی

علیهالسالم

دارد ،اصتالف نظر دارند و بیعترین

اصتالف بر سر واژه ی «مصلی» است و اهل سنت مدعی اند که مصلی به معنای اولی و سزاوارتر نیست در
حالیکه ما با ادلهی متعدد اثبات میکنیم که واژهی مصلی در لفظ رسصل صدا به معنای «اولی و سزاوارتر»
است نه چیز دیگر .زیرا اوال مقدمهی حدیث -یعنی ننجا که پیغمبر از امت میپرسد نیا من سزاوارتر به
شما از صصد شما نیستم؟ بر این امر داللت دارد .ثانیا کاربرد واژهی مصلی اقتضای این معنا را دارد مثال
وقتی صداوند میفرماید « :النَّارُ هِیَ مَوْلَاکُمْ » (حدید )13 ،مصلی معنای سزاوارتر میدهد و نیه به این
اصرت معنا میشصد :نتش سزاوارتر به ایعا است .و یا عبارت «مصالی بنده» یعنی کسیکه به تدبیر امصر
بنده و تورف در ن سزاوارتر است .ثالثا مصلی ،معنای متعددی دارد اما هیچیک از ننها در اینجا به کار
نمینید و با مفهصم قبل و بعدِ جمله سازواری ندارد .بنابراین وقتی ثابت شد که مصلی در کالم رسصل صدا
به معنای سزاواتر است و ایعا علی علیهالسالم را مصالی مسلمین معرفی نمصدهاند دیگر نمیتصا در داللت
حدیث بر امامت علی علیهالسالم شکی داشت.
-3دلیل دیگر حدیث منزلت است که در داللت ن بر امامت ،اصتالف کرده اند .در این حدیث پیامبر
صطاب به علی علیهالسالم فرمصدند« :انت منّی بمنزله هارو من مصسی الّا انّه ال نبی بعدی» (نسبت تص با من
همانند نسبت هارو به مصسی است جز ننکه پیامبری پس از من نیست)
بنابر مضمص حدیث ،علی علیهالسالم همهی شوصنی که هارو نسبت به مصسی داشته را نسبت به پیامبر دارد
زیرا در غیر این اصرت لزومی نداشت که یک مصرد را استثناء کند (اال انّه ال نبیّ بعدی) و همچنین اور
همهی شوص مراد نباشد نمیتصا فهمید کدامیک از شوص هارو برای علی علیهالسالم ثابت است .پس علی
علیهالسالم

همهی شص هارو را دارا بصده است و از جملهی ن شوصنات ،صالفت و جانعینی بصد که اور

هارو پس از مصسی زنده میماند صلیفه ی او میشد زیرا در زما حیات مصسی اینگصنه بصد و این شأ
برای علی علیهالسالم نیز وجصد داشت و پس از پیغمبر صالفت و جانعینی حضرت از ن ِ علی علیهالسالم بصد.
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-1شعمین دلیل بر امامت بالفول علی علیهالسالم این است که امام باید به حکم عقل ،افضل از دیگرا باشد
و علی

علیهالسالم

به دالیل متقن ،افضل از دیگرا بصده پس او امام است( .طصسی،1819 ،ص  811-818و

هما  ،1893،ص  .)838-393صصاجه دالیل بسیاری بر افضلیت علی

علیهالسالم

از دیگرا ارائه میدهد

(هما ) که ما به جهت جلصویری از اطالهی کالم از ذکر ن دالیل میوذریم .و همچنین برای ابطال
امامت غیر علی علیهالسالم  ،دلیل های زیادی را ذکر میکند .مثال یکی اینکه اشخاای همچص ابابکر ،عمر و
عثما که مدعی امامت اند ،پیش از اهصر پیامبر (ال اهلل علیه و نله) ،سابقهی کفر داشتند و با تصجه به
نیهی «لَا يَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» (بقره )131 ،نمیتصانند به امامت نایل شصند .دوم اینکه ابیبکر در مصرد
میرا حضرت زهرا با کتاب صدا مخالفت کرده بصد و با استناد به حدیثی که فقط صصدش از پیامبر نقل
کرده بصد و کسی غیر او ن را نعنیده و نقل نکرده بصد ،ارثیهی دصتر پیغمبر را به او نداد .در حالیکه
صداوند در قرن در صوصص ار برد سلیما از داوود میفرماید « :وَ وَرِث سلَیْمَنُ دَاوُدَ » (نمل)11 ،
و نیز در داستا زکریا میفرماید « :يَرِثُنی وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ » (مریم( )1 ،از من ار

برد و از

صاندا یعقصب ار برد) .مفاد این نیات ،برصالف ادعای دروغین ابیبکر است که ارفا صبر واحدی بیش
نیست لذا مخالفت وی با کتاب صدا و منع ار رسصل صدا از دصترش فاطمه ،عدم االحیت وی برای
امامت را نعا میدهد .دیگر ننکه ابیبکر صصدش در روز سقیفه وفت« :أقیلصنی فلست بخیرکم و علی
فیکم» (مرا رها کنید که من بهترین شما نیستم در حالیکه علی در میا شماست) وقتی صصد ابیبکر
معترف است که با وجصد علی علیهالسالم ،شایستگی امامت را ندارد چگصنه میتصا وی را االح دانست؟ زیرا
دو حالت دارد یا ابصبکر راست وفته،که در این اصرت شایستهی امامت نیست و االحیت ندارد و یا دروغ
وفته که باز هم نعا دهندهی عدم االحیت اوست زیرا شخویکه دروغ بگصید شایستهی امامت نیست.
غیر از این مصارد ،امام باید از احکام شر ،و حدود الهی مطلع باشد اما ابیبکر از احکام نواه نبصد و چندین
بار در ادور حکم اشتباه کرد .مثال یکبار دست چپ دزد را بجای دست راست وی قطع کرد و یا شخص
مرتدی را با نتش سصزاند در حالیکه پیامبر فرمصدند«:کسی جز پروردوار با نتش عذاب نمیکند» و
همچنین مادربزروی در مصرد میرا صصد از وی سصال کرد اما او نتصانست جصابش را بدهد و به او وفت
برای تص در کتاب صدا و سنّت پیامبر چیزی نمییابم ،برو تا در این صوصص بارسم .ننگاه به او صبر دادند
که سهم جدّه ،یک شعم است و بسیاری مصارد دیگر که یا حکم غلط اادر میکرد و یا از صصد رأی قاطع
نداشت و از ارابه دربارهی ن میپرسید و این نعانگر نادانی و نارسایی دانش اوست که شایستگی امامت
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را از وی سلب میکند .عمر نیز همچص ابیبکر از احکام مطلع نبصد و بارها در فتصا و ادور حکم مرتکب
اشتباه میشد تا جایی که صصدش اعتراف کرد اور علی علیهالسالم نبصد ،عمر هالك میشد .عالوه بر ن  ،یکی
از عیصب عمر این بصد که وقتی کعمکش بین فاطمه و ابی بکر طصالنی و جدی شده بصد ابیبکر فدك را
به زهرا بروردانده و نامه ای در این صوصص برای او نصشت اما عمر در راه با دید فاطمه و نامه ای که در
دست داشت و اطال ،از مرتصای ن  ،نامه را از او ورفت و پاره کرد .وی با این عمل مصرد لعن و نفرین
فاطمه قرار ورفت .و کسی که مصرد لعن دصتر رسصل صدا باشد چگصنه میتصاند امام امّت باشد؟
درمصرد عثما هم امصر ناپسند و زشتی سراغ داریم که نمیتصا او را به عنصا زعیم و سرپرست و امام
جامعهی اسالمی پذیرفت مثال اینکه مبلغ هنگفتی از بیت المال را به صانصادهی صصد اصتواص میداد،
چراواهها را برای صصد قرق میکرد و نمیوذاشت مسلمانا از ن استفاده کنند؛ ابن مسعصد را ننقدر کتک
زد که مرد و مورفش را سصزاند ،بخاطر هصاهای نفسانی ،حدود شرعی را اجرا نمیساصت ،عمار را کتک
زد تا مبتال به فتق شد و همچنین اباذر را کتک زد و به ربذه تبعیدش کرد (طصسی،1819 ،ص -819
 831وهما  ،1893،ص.)881 -835
از این مطالبی که ذکر شد میتصا نتیجه ورفت که هیچکدام از ارابه ،جز علی

علیهالسالم

لیاقت و

شایستگی مقام جانعینی رسصل صدا را نداشتند و نمیتصا به ننها به عنصا امام و صلیفهی مسلمین
اعتماد کرد.
صصاجه در ادامهی این برث با ایجاز تمام به اثبات امامت یازده امام پس از حضرت علی علیهالسالم میپردازد؛
و این اماما به ترتیب عبارتنداز :حسن بن علی ،حسین بن علی ،علی بن حسین ،مرمد بن علی ،جعفر
بن مرمد ،مصسی بن جعفر ،علی بن مصسی ،مرمدبن علی ،علی بن مرمد ،حسن بن علی ،و امام منتظر
(مهدی) .و دلیل بر امامت ایعا یکی روایاتی است که به طصر متصاتر از شیعه نقل شده است و بر امامت
هر یک از ننها با ذکر نام داللت میکنند .یکی از ن روایات ،حدیث متصاتری است از رسصل صدا که با
اشاره به حسین علیهالسالم فرمصد« :این پسر من است ،امامی پسر امامی ،برادر امامی و پدر اماما نه وانه که
نهمین ایعا  ،امام قایم است».
و دلیل دیگر بر امامت این یازده امام این است که عومت یکی از شروط واجب برای امامت است و امام
باید معوصم باشد در حالی که به اتفاق همه ،کسی غیر از این دوازده امام ،از عومت برصصردار نیست و
چص مرال است که زمین از معوصم صالی باشد پس عومت برای ننا متعین میوردد.
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و دلیل سصم کماالت ننها از نظر روحی و بدنی است که هر یک از ننها را در زما صصدشا افضل از دیگر
افراد قرار میدهد و به حکم عقل ننکه افضل است باید امام باشد پس الزم است که هر یک از ایعا امام
باشند(.هما )
-3مقايسه نظر غزالی و خواجه
پس از روشن شد نراء دو اندیعمند در مصرد مسالهی امامت و بیا ادلهی هریک از ننها در اثبات یفا رد
مسائلی چص ضرورت وجصد امام ،عومت و نص امام ،از نظر ما نگاه صصاجه به مصضص ،امامت نسبت به نظر
غزالی مقبصل تر است زیرا درصوصص ضرورت وجصد امام ،غزالی به ادلهی شرعی قائفل بفصده امفا صصاجفه
نوب امام را به دلیل عقلی و بر صداوند واجب میداند و در این زمینه به قاعدهی لط متمسک میشفصد
که دلیل متقن و مرکمی است و عالمه حلی در بیا این قاعده و اثبات ضرورت امفام مفیوصیفد" :چفص
انسا دارای قصای شهصانی ،غضبی و وهمی است و به کارویری نادرستِ این قصا ،سبب نزا ،و درویری عده
ای بر عده ی دیگر شده و برهم زد ِ نظام جامعه را در پی صصاهد داشت؛ لذا به منظفصر جلفصویری از ایفن
اتفاقات ناشایست ،وجصد یک مانع و راد ،،ضروری است که از وقص ،حصاد غیر مترقبه جلصویری نماید و
حضصر چنین مانعی در میا امت اسالمی لطفی است واجب بر پروردوار"(حلّی  ،بی تا ،ص )33
وذشته از متقن بصد ِ دلیل صصاجه ،نمیتصا ننچه غزالی ادعا میکند  -مبنی بر شرعی بصد دلیل وجصب
امام -را پذیرفت  .زیرا اثبات ضرورت وجصد امام با دلیل شرعی ،مستلزم دور است(.هما  ،ص )51
درصوصص عومت نیز به اعتقاد ما شیعیا  ،امام ،رهبر دینی و مرجع مردم در تمام مسائل مربصط به دین
و دنیا میباشد و امامت یک منوب الهفی اسفت کفه صداونفد اطاعفت مطلفق از دسفتصرات امفام را الزم و
همردی با اطاعت پیغمبر میداند و این امر به اطاعت به معنای ضمانت عومت است( سبرانی و مرمفد
رضایی ،1891 ،ص  )133و صصاجه به عنصا متکلم شیعی مذهب با ذکر ادلهی وصناوص به اثبات عومت
پرداصت که ما در این زمینه با او هم عقیده میباشیم .و عالمه حلی نیز در این صوصص نظراتی دارد کفه
مؤید نظر صصاجه میباشد یکی اینکه امام کسی است که به طصر مطلق نزدیک کننده به سعادت اصروی و
دور کننده از مجازات باشد و چنین کسی باید هم بر حسب قصهی نظری و هم برحسب قصهی عملی کامل
باشد زیرا در غیر این اصرت ممکن است امت را به چیزی که باید از ن دوری نمصد ،نزدیفک و از چیفزی
که شایستهی تقریب است دور کند و تنها معوصم است که میتصاند در قصهی عملی و نظری کامل باشد.
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و دلیل دیگر اینکه نفس امام باید مجرد از عالیق جسمانی و شفصاغل بفدنی و لفذات حیفصانی باشفد و بفه
ترویل این امصر ناردازد .با استناد به نیهی کریمه که میفرمایفد  " :وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ "
(قرن  ،حدید( )33 ،نیست زندوانی جز بهرهی غرور) بنابراین چنین کسی باید معوصم بصده باشد زیرا تنها
معوصم است که به زشتی وناه و ترك واجب داناست و هیچ قصهی نادانی و تعلقات جسمانی در او وجفصد
ندارد .همانطصر که امیرالمؤمنین علی علیهالسالم صطاب به دنیا فرمصدند" :نیا به من متعرض شدی یا بفه مفن
اشتیاق یافتی ،من تصرا سه طالقه نمصدم"( .حلی ،بی تا)333-151 ،
اما نصرین مبرث در مسالهی امامت ،نص میباشد که طبق ن صصاجه به وجصد نص بر امام ،معتقد بصده و
در اثبات این مصضص ،به احادیثی چص غدیر ،منزلت متمسک شده اسفت و همچنفین عفدم تعیفین امفام
تصسط پیغمبر را دور از شأ رسصل صدا و حس مسوصلیت پذیری ایعا میداند .اما غزالفی نفص را مفصرد
انکار قرار داده است و بیعترین انتقاد صصد را از طریق انکار تصاتر احادیث مصرد استناد شیعه ،مطرح مفی-
سازد.
درمصرد حدیث غدیر که غزالی ن را غیر متصاتر و نامعتبر معرفی میکند؛ عالمه امینی سالها پس از غزالی
و صصاجه در مجمصعهی الغدیر صصد با ذکر نام 113تن از بزروا ارابه که این حدیث را روایت کرده انفد
به اثبات تصاتر ن میپردازد (امینی1183،ق،ص )19-15عالمه معتقد است اهل تسنن در اثبفات حفدیث
غدیر ،اعتماد بر ن و اعتقاد به درستی و اعتراف به متصاتر بصدنش از شیعهی امامیه چندا عقب نیسفتند
بلکففه ایففن تعوففب کصرکصرانففه اسففت کففه کففالم ننهففا را بففه سففمت معففانی فرعففی و انررافففی سففصق داده
است(هما ،ص )11عالوه بر این ،غزالی حدیث غدیر را بیربفط بفه مسفالهی امامفت دانسفته و افرفا در
صوصص بزروداشت و تکریم علی علیهالسالم به عنصا پسرعم و ارابهی پیغمبر میداند .اما حقیققت غیفر از
ننچیزی است که غزالی میپندارد .زیرا بسیاری از اهل سنت هم به نقل این حدیث پرداصتند کفه عالمفه
امینی به  83حدیث از احادیث اهل سنت اشاره میکند و ما در اینجا چص میصصاهیم ارت نظر صصاجه
و ترجیح ن بر نظر غزالی را روشن سازیم ،ارفا به ذکر یک نمصنه از ننها بسنده میکنیم.
"حافظ ابصجعفر ،مرمدبن جریری طبری از راویا اهل تسنن است .وی در "کتاب الصالیه" از زید بن ارقم
روایت کرده است  :وقتی پیامبر در بازوعت از حجه الصدا ،به غفدیر صفم رسفید( )...در ضفمن صطبفه ای
طصالنی فرمصد :صداوند نیفهی " بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّـهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ " را بر من نازل کرد و جبرئیل از جانب پروردوار به من فرما داد که در این مکا
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بایستم و به هر سیاه و سفیدی اعالم کنم "ا علی بن ابیطالب اصی و وایّی و صلیفتی و االمام بعفدی"
همانا علی بن ابیطالب برادر و وای و صلیفه ی من و امام پس از من است "...و ادامهی حدیث( .همفا ،
ص)15-11
با تکیه بر این حدیث و فرمایش رسصل صدا میتصا بطال ادعای اهل سنت مبنی بفر اینکفه لففظ مفصلی
ارفا بیا کنندهی دوستی است را اثبات کرد .حتی اور عبارت "من کنت مصاله فهذا علی مصال" را نمی-
فرمصدند باز هم ادر حدیث در ابالغ صبر والیت علی علیهالسفالم به وصش مسلمین کفایت مینمصد .و به ایفن
اصرت میتصا نتیجه ورفت که ننچه صصاجه پیرامص مسالهی امامت وفته بر نظر غزالی ترجیح داشفته و
دالیلی که درصوصص عقلی بصد وجصب امام ،اثبات عومت و نص امام ارائه داده است نسبت بفه ادلفهی
غزالی در انکار مصارد مذکصر ،برهانی تر و مرکم تر است.

نتیجه گیری
مسالهی امامت از جمله مهم ترین مصضصعات اصتالفی بین دو مذهب تعیع و اهل سنت است .و ما در این
پژوهش به منظصر بررسی اصتالفات این دو مذهب ،نظفرات دو اندیعفمند بفزرگ یعنفی غزالفی و صصاجفه
نویرالدین را مصرد مقایسه قرار داده ایم.
غزالی سعی داشته در سه مصضص ،االی مبرث امامت ،یعنی ضرورت وجفصد امفام ،عوفمت و نفص امفام،
نظریه ی اهل سنت را با ادلهی متعددی اثبات کند .در صوصص مصضص ،اول بر این عقیده است که وجصد
امام به ادلهی شرعی و اجما ،امت برای جامعهی اسالمی ضروری است .وی همچنین ضرورت وجصد امفام
را با برهانی شرعی برای ایانت دین و حفظ موالح دنیصی امت ،اثبات میکند .اما در صوصص عومت ،نه
تنها ن را برای امام ضروری نمیداند بلکه با دو مبنای عقل و نقل ،معارض میداند .وی مفیوصیفد :ننچفه
شیعه را بر ن داشته تا عومت را برای امام ضروری بدانند این است که صصد را در ترویل علصم مختل ،
نیازمند به امام میدانند .در حالی که شخص پیامبر نیاز به چنین معوصمی را بر طرف ساصته اسفت و مفا
در ترویل علصم ،هیچ نیازی به امام نداریم زیرا او نیفز در فراویفری دانفش هماننفد سفایر مفردم عفادی،
یادویرنده است.
و اما در مسألهی نص ،غزالی تعیین امام را به انتخاب مردم دانسته و براین عقیده است که پیامبر با هفیچ
نوی جانعین پس از صصد را معرفی ننمصده اند زیرا اور چیزی در این صوصص میفرمصدند از ننجایی کفه
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مساله ی با اهمیتی بصد ،هروز مخفی نمیماند و مصرد اصتالف واقع نمیشد .وی صالفت را پس از پیفامبر
از ن ابصبکر و پس از ن عمر ،عثما و ساس علی علیهالسالم میداند .غزالی ادلهی مصرد استناد شیعه مبنفی
بر وجصد نص بر امام را یا از نظر سند بیاعتبار میداند و یا ن را بفیربفط بفه مسفالهی امامفت دانسفته و
نتیجهی تفسیر نادرست شیعه میپندارند .و احادیثی مثفل حفدیث غفدیر و منزلفت را افرفا درصوفصص
بزروداشت و مربصبیت علی علیهالسالم نزد پیغمبر دانسته و همچنین تصاتر این احادیث را مرال میدانفد .وی
می وصید هیچ صبر متصاتری در مصرد امامت و جانعینی رسصل صدا وجصد ندارد؛ زیرا اور این اصبار ،متصاتر
بصدند هروز در ننها شک نمیکردیم .بدین ترتیب غزالی ،وجصد نص را عامل اصتالف امت دانسته و تعیین
امام را به انتخاب مردم میداند.
اما صصاجه در هریک از سه مصضص ،فصق الذکر نظر متفاوتی داشته و در اثبات نظر شیعه ،به ادلهی متقنی
استناد جسته .صصاجه وجصد امام را در هر عوری ضروری دانسته و در این صوصص با غزالفی هفم عقیفده
است اما برصالف غزالی ،ن را به دلیل عقلی و بر صداوند واجب میداند نه به ادلهی شرعی .صصاجه وجصد
امام را در میا امت ،به جهت تقریب به طاعت و تبعید از معویت ،لط میداند و چص لط بر صداونفد
واجب است لذا وجصد امام را نیز بر صدا واجب میداند.
در مصرد عومت نیز صصاجه با ذکر چند دلیل به اثبات ضرورت ن میپفردازد یکفی اینکفه در جامعفه بفه
کسی نیاز است تا مردم را از ارتکاب صطا بازدارد و ن شخص امام است حال اور امام نیز بتصانفد مرتکفب
صطا شصد به بازدارنده ای دیگر نیاز است و این به تسلسل میانجامد .دوم اینکه امفام حفافظ شفر ،اسفت
بنابراین اور معوصم نباشد نمی تصا به تکالی الهی اطمینا کرد .سصم ن اسفت کفه اوفر امفام ونفاهی
مرتکب شصد به دلیل وجصب نهی از منکر ،نهی از عمل او واجب بصده و این با وجصب اطاعت از امام منافات
دارد .و دلیل چهارم اینکه غرض از وجصد امام ،اطاعت امت از کارهای اوست؛ در حفالی کفه اوفر صطفایی
مرتکب شصد دیگر نمی تصا از او اطاعت کرد و این نقض غرض است .و دلیل دیگر اینکه امفام بفا ارتکفاب
صطا ،مقامش از سایر مردم پایین تر مینید و حال ننکه امام باید از همهی مردم برتر باشد.
صصاجه پس از اثبات ضرورت عومت برای امام میوصید عومت ،صویوهی نا نشکاری است که کسی جز
پروردوار به ن علم ندارد لذا نوب امام باید از سصی صدا و رسفصلش افصرت ویفرد و ایفن یعنفی نفص .و
وذشته از اینها با تصجه به شیصهی رسصل صدا و حس مسوصلیت پفذیری و دلسفصزی وی نسفبت بفه امفت
نمیتصا پذیرفت که در چنین مسألهی صطیری ،جامعهی اسالمی را به حال صصد رها کرده باشد.
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ساس صصاجه با تصجه به اینکه عومت و نص ،تنها اصتواص به علفی علیفهالسفالم دارد و همچنفین بفا وجفصد
حدیث متصاتر غدیر ،منزلت و با تصجه به افضل بصد بصد علی علیهالسفالم نسبت به سفایر افرابه و بسفیاری
دالیل دیگر ،جانعینی بالفول پیامبر را حق علی علیهالسالم و اوالدش دانسته و به ابطال امامت غیفر او مفی-
پردازد.

پايان
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