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چکیده

مقاله حاضر به کاوشی پیرامون نظریه امامت درنحله های گوناگون اسالمی م یپ ردازد .مس اللی
چون چیستی ،چرایی و کیستی امامت در مشربهای کالمی اشاعره ،معتزله و امامی ه م ورد بررس ی
قرار میگیرد .ویژگیهای رهبری و چارچوبهای نظری مش روعیت ق درت در مامع ه مس لمان ،ب ه
عنوان نقطه مرکزی پژوهش در این مقاله مطرح شده است .مطالعه نظریه پردازیهای دانشیان اه
سنّت درخصوص بایستگیهای شخصیتی مقام امامت که برمبنای تص ویرتقلی گرایان ه آن ان ش
گرفته است ،ویژگیهای حداقلی مدیریت کالن مامعه ،از قبی شایستگی ،دانش کافی ،امانت داری و
عدالت محوری ،کمتر مورد تومه قرار گرفته ،و تنها به دلی غلبه و زور و غصب میت وان ،ب ا عن وان
خلیفه رسول اهلل ،برمامعه مسلمانان ح مرانی کرد ،و در عین ستمگری و خیان ت و ناشایس تگی ،ن ه
قیام علیه آنان مایز است و نه میتوان از رهبری مامعه برکنار نهاد ،و آن چه در ای ن ن وا از فلس فه
اهمیت دارد ،تومه به امنیت مامعه و رهایی ازهرج و مرج سیاسی و امتماعی است .ه ر چن د برخ ی
دانشیان اعتزال به بایستگی برخی ویژگیهای ارزشی در امامت اشاراتی داشتهاند .اما مایگاه امامت در
م تب امامیه ،استمرار حرکت نبوت ،تبیین فهم دینی در عینیت مامعه ،پاسداری از ارزشهای دینی و
ملوگیری از کج فهمیها ،اقامه قسط و نفی فقر مادی و معنوی نس ه ا و ه دایت و تربی ت نف و
انسانهاست.
کلیدواژهها :امامت ،رهبری ،فلسفه سیاسی ،امامیه ،اشاعره ،معتزله.
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مقدمه:
امامت در نظام ف ری و اعتقادی شیعه از چنان اهمیتی برخورداراست که با مرأت میتوان ادعا کرد
که فص مقوّم این م تب و بازشناخت آن از دیگر گرایشهای کالمی اسالمی ،نگرش خاص آنان به
مقوله امامت است .به عبارت دقیقتر ،مسأله امامت و مفهوم ویژه آن ،انگیزه اص لی پدی داری ک الم
شیعی بوده وهویت تمام نمای آن م تب به شمار آید؛ زیرا با پ ییرش نظری ه ع دل اله ی ،دو گ روه
کالمی شیعه و معتزله ازاکثریت اشعریون مدا شدند ،و با طرح نظریه امامت و رهب ری ب ا روی ردی
ویژه ،اپوزیسیون شیعه ازعامه اشعری و معتزلی کن اره گرف ت ،و دراعتق اد ب ه ای ن اص حس ا و
سرنوشت ساز ،ی ه و تنها ماند و با نام امامیه از سایرین امتیاز یافت .نیز ،در تاریخ اسالم ،هیچ مس أله
ای ب ه اندازه مسأله رهبری و به دست آوردن قدرت سیاس ی ،پدی د آرن ده من خ و خ ونریزی نش ده
است(.شهرستانی :بی تا)31 ،1 ،
چیستی امامت
برای شناخت مفهوم امامت ،در آغاز میبایست تصور درس ت و منطق ی از آن ب ه دس ت داد .وا ه
"امام" از ریشه "امم" مهموزالفاء و مضاعف بوده و دارای یک معنای مامع است :پیش وایی ک ه از او
پیروی شود .راغب در المفردات مینویسد«:اإلمام المؤتمّ به انساناً کأن یقتدی بقوله او فعله  ،أو کتاب اً
أو غیرذلک محقّاً کان او مبطالً»(.راغب24 ،1404 :؛ ابن فار 33 :؛ الطریحی .)24 ،12 ،1375 ،اب ن
منظور نیز بر این باور است که أمام {ملو} و إمام { پیشوا} از ریش ه "أمّ ی ومّ" ب ه معن ای پیش ی
گرفتن است(.ابن منظور )26 ،12 ،1414 ،معانی دیگری نظیر کتاب ،راه روشن ،الگو ،همگی به همان
یک معنا باز میگردد .وا ه "امام" به صورت مفرد و ممع  12بار در قرآن به کار رفته است.
ی ی دیگر از وا گان کلیدی در بحث امامت ،وا ه والیت است .گون هه ایی از قبی والء ،والالی ت
وَالیت ،ولیّ ،مَولی و أولی ،همگی از ریشه "و ل ی" میباشد .این وا گان ب ه ص ورت اس م و فع ،
روی هم رفته 136 ،بار در قرآن به ک ار رفت هان د .معن ای م امع والی ت و وا گ ان ه م ریش ه آن،
قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگری است ،به طوری که هیچ فاصلهای می ان آن دو وم ود نداش ته
باشد .راغب در المفردات مینویسد« :الْوَلَاءُ و التَّوَالِی :أن یَحْصُ َ شیئان فصاعداً حصوالً لیس بینهما ما
لیس منهما ،و یستعار ذلک للقرب من حیث الم ان ،و من حیث النّس ب ،،و م ن حی ث ال دّین ،و م ن
حیث الصّداق ،و النّصرة و االعتقاد ،والْوَلَایَ ُ،النصرة ،و الْواللَایَ :ُ،تَوَلِّی األمرال ،و قی  :الْواللَایَ ُ،و الْوَلَایَ  ُ،نح و:
الدِّلَال ،و الدَّلَال ،،و حقیقته :تَوَلِّی األمرال .و الْوَلِیُ و الْمَوْلَى یستعمالن فی ذلک ک ّ واحدٍ منهما»(.راغ ب:
 .)533 ،1404ابن فار نیز مینویسد«:الواو واللّام و الیاء اص صحیح یدلّ علی قرب »(اب ن ف ار :
 ) 1064 ،1429وی پس از آوردن وا گ ان ه م ریش ه ول ی ،از قبی م ولی ،أول ی و والء ،در پای ان
مینویسد« :والباب کلّه رامع الی القرب»(همان .)1065 ،نی ز ،اب ن منظ ور در خص وص معن ای وا ه
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والیت ،اقوال گوناگونی از لغت شناسان آورده است که بیشترینه آنان براین باورن د ک ه والی ت – ب ا
کسرواو -به معنای سرپرستی و فرمانروایی ،و والیت  -با فتح واو -به معنای خویشی و یاری و عت ق
میباشد ،و برخی دیگر میان این دو تلفّظ هیچ تفاوتی قال نشدهاند(.ابن منظور)407 -408 ،15 ،
به هر حال ،هر وا های در هر زبانی ،دارای معنای قاموسی خامی است که با مایگزینی در ممله ،و
با بهره مندی از نشانههای درون و برون متنی ،هویت نهایی خود را مییابد؛ و گاهی چنین معنایی در
هیچ لغت نامهای یافت نمیشود ،زیرا ساختار ،بافت و ترکی ب بن دی وی ژه ممل ه نق ش اساس ی در
معنادهی وا ه ایفا میکند ،و قوامیس لغت ام ان نمییابند که همه کاربردها و موقعیتها را به نمایش
گیارند .بنابر این ،ماده"و ل ی" و مشتقات آن دارای معن ای خ ام "ق رب" ب وده ،و در کاربرده ای
گوناگون ،و با تومه به قرالن و ساختار مملهها و ب ا حف ظ معن ای گ وهرین خ ود ،مف اهیم مختلف ی
نظیرخویشی ،یاری ،عتق ،سرپرستی ،دوستی ،سزاواری ،عمو ،پس رعمو ،ب رادر ،پس رو م زآن ه ا ب ه
مخاطبین انتقال میدهد.

تعریف امامت
عقاید شناسان مسلمان در خصوص تعریف امامت سه دستهاند :نخست ،گروهی که به تعریف امامت
نپرداختهاند ،مانند سید مرتضی در الشافی فی اإلمام ،،شیخ طوس ی در تلخ ی الش افی ،عب دالجبار
معتزلی در المغنی و ابوب ر باقالنی اشعری در التمهید؛ دوم ،دستهای که به تعری ف ع ام امام ت ،ک ه
نبوت را نیز در بر میگیرد ،پرداختهاند ،نظیرعالمه حلی در مناهج الیقین( ،)367 ،1383فاض مقداد در
ارشادالطالبین(ص  ،)325و شریف الدین مرمانی در التعریفات (ص  .)16نمونهای از تعریف این گ روه
چنین است :اإلمام ،رلاس ،عام ،فی امور الدین والدنیا؛ سیّم ،دستهای که امامت را ب ه معن ای خ اص
تعریف کرده اند ،به طوری که رهبری عمومی پیامبران از آن خارج میشود .مانند شیخ مفید در الن ت
االعتقادی  ،)39 ،1372( ،فاض مق داد در اللوام ع اإللهی  ،)319 ،1387( ،تفت ازانی در ش رح
المقاصد( ،)233 ،1368عبدالرزاق الهیجی در گوهر مراد ( .)461 ،1383ای ن گ روه قی د "نیاب  ،ع ن
النبی" یا "خالف ،عن النبی" را بر تعریف فوق افزودهاند .مرحوم الهیجی در سرمایه ایمان مینویسد:
« بدان که امامت ریاستى است بر ممیع م لّفین در امور دنیا و دین بر سبی خلیفگى از پیغمبر؛ و این
تعریف که کردیم مرامامت را ،مسلّم است میان ممیع فرق از اه اسالم و کسى را در معن ى امام ت
خالفى نیست( .الهیجی )107 ،1362 :در این تعریف ،وا ه "ریاست" منس بعید اس ت ک ه مقص ود
وغیرمقصود از ریاست مورد نظر را دربرمی گیرد .با قید "عامه" ریاستهای کوچک و محدود از حوزه
معرَّف مدا میشوند .قید "الدین" نیز پادشاهی و ریاست ممهوری را خارج میکند و ب ا اف زودن قی د
"الدنیا" ریاست در قوه قضالیه از محدوده معرَّف مدا میشود .در پایان نیز ،با قید "خالف "،یا "نیاب"،
پیامبری خارج میگردد .حاص ممع میان تعریفهای گون اگون چن ین اس ت ک ه امام ت عب ارت از
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ریاست ک ّ بر امّت مسلمان در امور دینی و دنیوی آنان که به مانشینی پیامبر خ دا (ص) نگهدارن ده
شریعت محمدیه است.
تفاوت شیعه و سنّی در تعریف امامت
در نگاه اول  ،چنین به نظر میرسد که در چیستی امام ت ،می ان دانش یان ش یعه و س نی تف اوت
چندانی ومود ندارد ،و تنها اختالف آن دو در کیستی امامت است .با ای ن ک ه اخ تالف آن ان درهم ه
مسال مربوط به امامت ازقبی چگونگی وموب ،چگونگی نصب ،ویژگیهای امام و مزآن ها به ط ور
مدّی پابرماست.
برخی از این تفاوتها عبارتند از .1 :نخستین تفاوت آن دو در روش شناختی تعری ف اس ت .ب دین
معنا که تعریف شیعی از امامت تعریفی پیشینی است ،یعنی ابتدا ب ا اس تانداردهای برگرفت ه ازعق و
وحی به تعریفی دست یافته ،سپس ،در صدد مصداق یابی آن برآمدهاند؛ برخالف دانشیان تس نن ک ه
تعریف آنان پسینی است ،یعنی ابتدا مصادیق را بررسی کرده ،سپس ،کوشیدهاند تا ومه مامعی ب رای
آن مصادیق گوناگون اعتبارسازی کنند(.یزدی مطلق و دیگران )40 ،1391 :توضیح آن که اه سنت
در تاریخ خالفت با شیوههای متفاوتی از ح ومت و چگونگی به قدرت رس یدن آن ان و ویژگ یه ای
متناقض رهبران روبرو بودهاند ،به گونهای که برخی از خالفتها با سیاس ت ب ازی ،برخ ی دیگ ر ب ا
نصب ،بعضی از آن ها با شورای منصوب ،برخی با انتخاب آزاد و بیعت عمومی ،و برخی نیز ب ا قه ر و
غلبه برمسند رهبری امّت مسلمان ت یه زدند ،و در عین حال ،شایستگی الزم خالفت رسول خدا(ص)
در بیشتر آنان ومود نداشت .در چن ین اوض اعی ،ت دوین فلس فه سیاس ی پس ینی و انطب اق آن ب ر
مصادیق بسیار دشوار م ینمای د  .عب دالرزاق الهیج ی در گ وهر م راد ب ه ای ن ن ت ه توم ه داش ته
است(.الهیجی)290-289 :
 .2دومین تفاوت آن ها در این است که امامت نزد شیعه ،به مثابه یک اص دین ی تلق ی ش ده ،و
بحث مربوط به آن را در پژوهشهای کالمی خود مطرح میکنند ،و روش آنان دراثبات امامت عام ه
روشی تحلیلی و منطقی است؛ در مقاب  ،دانشیان اه تسنن ،مسأله امامت را صرفاً یک مسأله فرعی
انگاشته  ،و آن را مربوط به علم فقه میدانند ،زیرا آنان تعیین امام را فع م لفین پنداشتهاند  ،و ای ن
گونه افعال نیز ،در دانش فقه بررسی میشود ،هرچند عادتشان بر آن بوده که به تبع مت لمین ش یعه،
در کتابهای کالمی به مسأله امامت بپردازند .امام محمد غزالى مىنویسد « :النظر فی اإلمام ،أیض ا
لیس من المهمّات ،و لیس أیضاً من فنّ المعقوالت فیها من الفقهی ات ،ث م إنّه ا مث ار للتعصّ بات و
المُعرالض عن الخوض فیها أسلم من الخالض ب و إن أص اب  ،ف ی ف إذا أخط أ و ل ن إذا م ر
الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلک المنهج المعتاد»( .غزالى)146 ،1424 :؛ «امامت پژوهی ،نه
چندان مهم بوده و نه زیر مجموعه پژوهشهای عقلى قرار میگیرد ،بل ه از مسال فقه ى ب ه ش مار
آید ،و پرهیز از ورود به آن کم آسیب تر از پژوهیدن آن است ،هرچند راه به مایی برد ،تا چه رسد راه
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به خطا رود؛ و ل ن از آنجا که از دیرباز ،رسم چنین بوده است که مباحث کتابها اعتقاد را با بحث
امامت به پایان برند ،ما نیز چنین کردیم».
 .3بایستگی نصب امام ،نزد شیعه ،تنها برعهده خداوند تعالی است ،و حتی رسول خدا (ص) دخالتی
در این مسأله حسّا ندارند(.امینی )593 :1366 ،زیرا دلی وموب نصب امامت همانن د پی امبری ،از
قاعده لطف خداوند بهره مند بوده ،و در راستای استمرار رسالت الهی پیامبر ،در هدایت مردم و تبی ین
وحی و اداره امور دینی و دنیوی مسلمانان قرار دارد؛ ولی از نظر اه سنت ،مسئولیت گماردن امام ،بر
عهده مردم است ،زیرا اداره امت مسلمان وامب کفایی بوده ،و ب ر هم ه مس لمانان ف رض اس ت ت ا
مدیریت مامعه را برعهده گیرند ،و چون همگان نمیتوانند از عهده چنین مسئولیت خطیری برآیند ،و
یا همه با هم رهبری مامعه را بردوش کشند ،به ناگزیر میبایست شخصی را برگزینند ،و یا شخص ی
با قهر و غلبه ،اداره کالن مامعه را بر عهده گیرد .در هر صورت ،امر وامب ب رزمین نمان ده اس ت ،و
پس از مشخ شدن مدیریت مامعه ،همگان بار مسئولیت شرعی را به مقصد رساندند ،و ذمّ هش ان
برالت یافت.
مایگاه امامت در فلسفه سیاسی
فلسفه سیاسی را میتوان به بنیادهای ف ری با شیوه انتزاع ی ک ه ب ه مب احثی ه م چ ون غای ات
ح ومت ها و ابزارهای آن ،عدالت ،قدرت و ارتباط فرد و دولت میپردازد ،تعریف ک رد .تبی ین مب انی
مشروعیت از ممله مساللی است که در فلسفه سیاسی مورد بحث و گفت وگو قرار میگیرن د .فلس فه
سیاسی و فقه سیاسی هردو روش تقریباً متمایزی دارند ،ولی از آن ما که معطوف ب ه تبی ین اه داف
مشترکی ،یعنی اراله بهترین نظام سیاسی هستند ،میتوانند در ارتباطی دو مانب ه ب ه ی دیگر ی اری
رس انند  .فلس فه سیاس ی و فق ه سیاس ی اح ام هنج اری دارن د و ه ردو از اعتب ار برخ وردار
میباشند(.سرشته ،فلسفه سیاسی چیست ،سایت مهامر)
اکنون  ،پس از آشنایی مختصر با فلسفه سیاسی و ارتباط آن با فقه سیاسی میاف زاییم ،باتوم ه ب ه
این که دانشیان اه سنت در تدوین فلسفه سیاسی خود دارای روش پسینی تاریخی بوده ،و به م ای
کالن نگری فلسفی ،به مزء نگری استقرایی پرداختهاند ،نتوانستند به یک نظریه ی سانی دست یابند.
دلی این پراکنده گویی چنین است که آنان ناگزیربرمشروعیت فرآیند تعیّن رهبری در تاریخ اسالم به
هر ش لی که اتفاق افتاده ،معتقدند ،چه این تعیّن به صورت بیعت همگانی آزاد ب وده وی ا آن ک ه ب ا
قهروغلبه همراه بوده باشد ،وچه شخ خلیفه فردی عادل و شایسته ب وده و ی ا شخص ی س تمگر و
ناشایست باشد .در هر حال ،هرکه باشد ،او به عنوان امیرمومنان و خلیفه رسول خ دا برمس ند ق درت
ت یه زده است .اینک بایسته است ،به دلی اهمیت این مسأله ،نمون هه ایی از نظری ه پ ردازیه ای
دانشیان عامه عیناً آورده شود ،تا آشنایی ما با نوا نگرش ایشان ملمو و محسو باشد.
دانشی بزرگ ع لم االمتماا ،ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود ،با عنوانی کوت اه ،نظری ه امام ت در
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قرالت اه سنت را چنین آورده است« :و شبه ،اإلمامیّ ،فی ذلک إنّما هی کون اإلمام  ،م ن أرک ان
الدّین کما یزعمون و لیس کیلک و إنّما هی من المصالح العامّ  ،المفوّض  ،إل ى نظ ر الخل ق»( .اب ن
خلدون)266 ،1 ،1408 :؛ «و شبهه دانشیان امامیه دراین خصوص [مشروعیت خالفت] بر این اس ا
استوار است که امامت  -به گمان آنان  -از ارکان دین به شمارآید ،در صورتی ک ه چن ین نیس ت ،و
مسأله امامت از مصالح همگانى بوده ،وبه رأی و نظر مردم واگیار شده است».
البته ،با مطالعه تاریخ خلفا و نگرش نظریه پردازان عامه در م انیسم خلیف ه گ ری ،تنه ا در م وارد
بسیار نادری ،رأی مردم تعیین کننده بوده  ،و عام قهروغلبه باالترین ش انس ب رای اح راز منص ب
پیشوایی مامعه مسلمانان را دارا بوده است (طبری )17 ،1413 :و خود ابن خلدون نیز در ادامه هم ین
متن ،تمام کوشش خود را به کاربسته است تا رفتارخلفای م وری چ ون معاوی ه و فرزن دش یزی د را
مشروا ملوه دهد  ،و اختالفات صحابه پیامبر با یک دیگرو درگیری معاویه با امام علی (ا) را – ک ه
تنها مورد بیعت آزادانه را همراه داشته است – اختالفی امتهادی قلمداد کن د ،و کش تار ب ی رحمان ه
برخی از آنان را تنها به اختالف در فهم دین واگیارد(.طبری :همان)
قاضى القضات أبویعلى(متوفى  )458در این باره مینویسد« :وقد روی عن اإلم ام أحم د رحم ه اهلل
ألفاظ تقتضی إسقاط اعتبار العدال ،والعلم والفض  ،فقال  -فی روای ،عبدو بن مالک القطان  -ومن
غلبهم ب السیف حتى صار خلیف ،وسمی أمیر المؤمنین ال یح ّ ألحد یؤمن باهلل والیوم اآلخر أن یبی ت
والیراه إماماً علیه ،براً کان أو فامراً فهو أمیر المؤمنین» ؛ «از امام احمد بن حنب مملههایی گزارش
شده است که رهاورد آن ،بی اعتباری عدالت و دانش و برتری در شرایط رهبری است .چن ان چ ه در
روایت عبدو بن مالک آمده است که :امامت ،با اعمال زور و قدرت نیز حاص مىشود؛ بنا بر ای ن،
هر کس که به زور شمشیر ،پیروز به دست آورد و بر مس ند ح وم ت و خالف ت نشس ت و «امی ر
المؤمنین» خوانده شد ،هر کسى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ،مایز نیست ک ه ش بى را ب ه روز
آورد و چنین مرد را پیشوا و امام خود نداند؛ خواه چنین کسى ،صالح و نی وکار باش د و ی ا فاس ق و
تبه ار؛ زیرا او امیر الم ؤمنین و فرم انش برهمگ ان ،ناف ی اس ت»(.الف راء .)20 ،1421 :وی س پس،
میافزاید« :نماز ممعه و خطبه آن ،به نام مرد پیروز خوانده مىشود  .عبداللّه بن عمر ،هنگام ح رّه ب ا
مردم مدینه نماز مماعت مىگیاشت و مىگفت« :نحن مع من غلب»؛ یعنى من همراه کسى هس تم
که پیروزمیدان قدرت باشد(.همان )23 ،ولی همین عبداهلل بن عمر ،حاضر نشد با تنها نماین ده م ردم
ساالری  -به اصطالح امروزی – یعنی ،امام علی(ا) بیعت کند .امام الحرمین موینى (متوفى  478ه.
ق) از دانشمندان بزرگ اشاعره در کتاب االرشاد ،مقررات گزینش امام را چنین آورده است« :در عق د
امامت ،اتفاق آرا شرط نیست ،بل ه بدون آن نیز امامت ش مىگیرد ؛ زیرا أبو ب ر به امامت رس ید،
آن هم پیش از این که خبر به امامت رسیدنش به گوش دیگر صحابه و اطراف کشور اسالمى برس د.
پس او به رتق و فتق امور کشور پرداخت واح ام و فرامین خود را صادر کرد و هیچ ک س ه م ب ه او
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اعتراض ن رد و کسى هم از او نخواست که تا م دتى درن خ کن د .بن ا ب راین ،در تش ی امام ت،
هماهنگى و امماا امت ،شرط نیست ،و چون امماا امت ،شرط صحت امام ت نم ىباش د ،در تع داد
نفرات ارباب ح و عقد و صاحب نظران در گزینش امام ،حد معین و تعداد مشخ  ،به ص ورت
ثابت شده ،در دست نیست .بنا براین ،امامت با موافقت و صالحدید حتى ی ى از ارباب ح و عقد نیز
صورت مىپییرد»( .موینی)424 ،1995 :
نمونههای فراوانی میتوان از این گونه اظهارنظرها در کتابهای فقه ی واح ام س لطانیه {آی ین
شهریاری} و غیر فقهی اه سنت مش اهده ک رد .در نتیج ه ،اح راز منص ب پیش وایی مامع ه ،ن زد
بیشترینه علمای عامه ،تابع هیچ شروط و قاعدهای نیست ،و به مرأت میتوان ادعا ک رد ک ه م ت ب
تسنن ،به دلی تصویرتقلی گرایانه در تعیّن امامت ،فاقد فلسفه سیاسی در خص وص مس أله رهب ری
بوده ،وتنها خرومی این نوا از تفقه سیاسی ،مشروعیت ح ومتهایی نظیر خالفت بن ی امی ه و بن ی
عبا و آل سعود و نظایر آنهاست که فاقد هرگونه شایستگی ،عدالت خواهی و حق مداری بودهاند.
ام ا مایگاه امامت در م تب امامیه ،استمرار حرک ت نب وت ،تبی ین فه م دین ی در عینی ت مامع ه،
پاسداری از ارزشهای دینی و ملوگیری از تحریفها و کج فهمیها ،عدالت گستری و اقامه قس ط و
نفی فقر مادی و معنوی نس ها ،هدایت و تربیت نفو انسانهاست .امامت ،یک منصب الهى است؛
هما ن طور که مقام نبوت ،منصبی الهى است و خداوند متعال باید پیامبر را تعیین کند .هرگ ز ام ان
ندارد فرد از طریق گزینش مردم ،به مقام نبوت برسد و همچنین ،مقام امامت ،یک مقام الهى است
که هرگز فرد از طریق انتخاب مردم – که غالباً تبلیغات انتخاباتی تعیین کننده است  -ی ا انتخ اب
اه ح وعقد و دایره شورا ،یا با قهروغلبه به مقام امامت نمیرسد .محقق طوسی درتجرید االعتق اد
در یک ممله کوتاه ،استراتژی تعیّن امامت در شیعه را چنین بیان داشتند« :اإلمام لطف فیجب نص به
على اللّه تعالى تحصیال للغرض»؛ «ومود امام لطف است ،پس نصب او بر خداون د وام ب م یباش د،
زی را ب ا وم ود پیش وای شایس ته ،م ردم ب ه بن دگی خ دا روی آورده ،و از گناه ان دوری
میمویند»(.الطوسی )221 ،1365 :نیز ،محمدبن مریربن رستم طبری ،در کتاب خود ،دالل االمام ه
مینویسد« :إنّ اإلمام ،منصب إلهی مقدّ ال یتحقّق ألحد إلّا ب ن ّ م ن اللّ ه تع ال ،أو م ن نبیّ ه
المصطفى الیی ال ینطق ع ن اله و  ،إالنْ هُ وَ إاللَّ ا وَحْ یُ یُ وحى»( .الطب ری )18 ،1413 :و نی ز ،ب ه
کتابهای مناهج الیقین فی اصول الدین ،ص ،452نوشته عالمه حلی؛ اللوام ع االلهی ه ف ی مباح ث
ال المیه ،ص ،333نوشته فاض مقداد؛ و الحیاة ،ج ،2ص676و ،677نگارش ح یمیها ،مرامعه گردد.
ویژگیهای رهبری
مطالعه نظریه پردازیهای دانشیان اه سنّت در خصوص بایستگیهای شخصیتی مقام امامت که
برمبنای تصویرتقلی گرایانه آنان ش گرفته است ،ویژگیهای ح داقلی م دیریت ک الن مامع ه ،از
قبی شایستگی ،دانش کافی ،امانت داری و عدالت محوری ،و نیز ،آرمان گرای ی ،کمت ر م ورد توم ه
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قرار گرفته ،و تنها به دلی غلبه و زور و غصب میتوان ،با عنوان خلیفه رسول اهلل ،برمامعه مسلمانان
ح مرانی کرد ،و در عین ستمگری و خیانت و ناشایستگی ،نه قیام علیه آنان مایز است و نه میت وان
از رهبری مامعه برکنار نهاد ،و تنها پژواک ستم دیدگان در برابر چنین ح مرانی نصیحت اوس ت .آن
چه در این نوا از فلسفه اهمیت دارد ،تومه به امنیت مامعه و رهایی ازهرج و مرج سیاسی و امتماعی
است.
اکنون نمونههایی از نگرشهای دانشیان عامه در خصوص ویژگیهای رهبری عیناً آورده م یش ود:
قاضى أبو ب ر باقالنى (متوفى  )403از مت لمان برمسته اشاعره ،در خصوص ش رایط اح راز منص ب
خالفت و چگونگى عزل او ،سخن قاب تأملى دارد .و برای خالفت ،سه ویژگى شخصیتى را معتب ر
مىداند :قریشى بودن ،برخوردار از علم و آگاهى در حد یک قاضى  ،وقوف بر تاکتیکهای منگى و
اداره سپاه و توانایى حفظ مرز و صیانت مرکز و انتقام از س تمگر»(.ب اقالنى ،تمهی د االوال ،1407 :
 471؛ امینی)136 ،7 ،1366 :
و در خصوص عزل پیشوا مىنویسد« :امام ،هرگز با غصب اموال ،کشتار مردم و نفو محت رم و
عدم امرا حدود ،از مقام و منصب خود بر کنار نمىش ود ،بل ه وظیف ه ام ت ای ن اس ت ک ه او را
نصیحت کنند و و را بترسانند و خود نیز در گناه و تعد  ،از و فرمان نبرند»(.باقالنی)478 :
از این گفتار نیز به روشنی برمی آید که از نظر اه سنت ،عدالت ،نه شرط احراز مقام امام ت و ن ه
ضامن بقا این منصب مىباشد .بنا براین ،شخ فاسق نیز مىتواند امام باشد.
یحیى بن شرف النوو (متوفى  )676در شرح خود بر صحیح مس لم م ىگوی د« :ب ه امم اا هم ه
مسلمانان ،قیام علیه پیشوایان و منخ با آنان ،حرام است؛ اگ ر چ ه از فاس قان و س تم اران باش ند.
احادیثى که در این موضوا و در تأیید هم آمده ،فراوان است .همه اه سنّت بر این امر متفقن د ک ه
فرمانروا را بر اثر ارت اب گناه و تبه ار  ،نمىتوان عزل کرد»(.نوو 129 ،12 ،2007 :؛ رازی حنف ی:
.)260 ،2001
وی هم چنین مىنویسد« :بیشتر فقیهان و حدیث شناسان و مت لمان اه س نّت ،در ای ن مطل ب
اتفاق دارند که امام و پیشوا ،با ارت اب فسق و ستم و عدم امرا حدود و حقوق الهى ،از مق ام خ ود
برکنار نمىشود و قیام علیه او را تومیه نمىکند ،بل ه به مومب احادیث ،میبایس ت او را ان درز داد و
به راه آورد(.نووی :همان)
امّاقاض ى القض ات ،عبدالجبّارهم دانى (مت وفى  )415از دانش مندان ب زرگ معتزل ه ،در خص وص
ویژگیهای پیشوا ،بینش متعادلی دارد .و سه شرط عمده علم ،عدالت وشجاعت را معتبر مىداند:
.1امام باید عالم باشد؛ به اندازه ا که بتوان د ب ه اق وال علم ا مرامع ه و ق ول ض عیف را از ق و
تشخی دهد؛  .2امام باید در حدّ اعالیى از پارسایى و عدالت باشد ،و الّا نمىتواند عهده دار قض اوت
و مجر حدود اسالمى باشد؛  .3امام باید شجاا باشد؛ و اگر چنین نباشد ،نم ىتوان د س پاه اس الم را
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سامان دهد و مرزها مغرافیایی را پاسداری وبا کافران کارزار کند(.معتزلى :بی تا 197 ،20،به بعد)
ماراله زمخشری ،دانشی اه اعتزال ،در تفسیرارزشمند کشّاف در مقام تفسیر آیه" :ال یَنالُ عَهْ دِی
الظَّالِمِینَ" مىنویسد«:پیمان من به آن گروه از فرزندانت که ستم ارند ،نم ىرس د .تنه ا آن دس ته از
فرزندانت که دادگر بوده و از ستم ،پاک و مبرّا هستند ،شایسته این مقامند»(.زمخش ر )184 ،1407 :
بنابراین ،از نظر زمخشری ،عدالت ی ی از ویژگیهای بایسته رهبری است.
قاضی عضدالدین ایجی از دانشیان اشعری نیز ،امتهاد ،دانش کام نظامی ،شجاعت و عدالت را به
عنوان ویژگیهای رهبری مامعه مسلمان دانسته است(.مرمانی) 349 ،1370 :
هم چنین سیف الدین آمدی در این باره مینویسد  :ویژگیهای مورد اتفاق رهبری عبارتد از .1 :در
اح ام شرعی مجتهد باشد؛  .2در امور مربوط به منخ و آرایش نظامی صاحب نظر باش د؛  .3دالور و
پرآزموده باشد؛  .4عاق  ،مسلمان ،عادل ،قاب اعتماد و پرهیزکار باشد؛  .5بالغ باش د؛  .6مردباش د؛ .7
آزادباشد [برده نباشد]؛  .8فرمان اش مطاا وح م اش نافی باشد .اما ویژگیهای مورد اختالف عبارتند
از .1 :قرشی بودن؛  .2هاشمی بودن؛  .3دانای به تمامی مس ال دی ن؛  .4وبرت رین م ردم ب ودن؛ .5
عص مت(.آمدی ،اب ار االف ار ف ی اص ول ال دین ) 198 – 191 ،رازی حنف ی ،م ت لم ماتری دی
ویژگیهای عصمت ،افضلیت ،امتهاد و هاشمی بودن را شرط امامت نم یدان د(.رازی حنف ی،2001 :
)261
امّا ویژگیهای رهبری نزد دانشیان امامیه
تفاوت نظریه دانشوران شیعی با نظریههای عقایدشناسان و فتواداران تسنن ،در مسأله امامت ،بسیار
عمیق و گسترده است .برخالف عامه که رهبری امت را به آسانی در اختیار ناصالحان قرار میدهند و
نگاهی تقلی گرایانه در ویژگیهای امامت دارند ،عقایدشناسان امامیه ویژگیهایی برای اح راز مق ام
پیشوایی مسلمانان برمی شمارند که تنها میتوان مصادیق آنها را در میان انسانهای ک املی چ ون
پیامبران و مخلَصین و مقرّبین سراغ گرفت ،زیرا امام از نظر آنان حلق ه اتص ال می ان خ دا و خل ق و
دانای به مهان غیب و شهود است.
مهمترین اوصاف امام در نگاه شیعه عبارتند از .1 :عصمت؛ و آن مل های است نفسانی ک ه دارن ده
آن را از گناهان باز میدارد ،هرچند که توانایی بر انجام زشتیها در ایشان باقی است ( .فاض مق داد:
)244 ،1387؛  .2افضلیت .ویژگی برت ری در ارزشه ای گون اگون بش ری از قبی شایس تگیه ای
مدیریتی ،تقوا ،دانش و معرفت و ح مت ،خردورزی ،امانت داری ،اخالص و بندگی ،زه د ،ش جاعت،
و ...ولی ،اه تسنن تقدیم مفضول بر افض را مایز میدانند(.معتزلی :بی ت ا)216 ،20 ،؛  .3اعلمی ت.
داناترین فرد در میان مامعه مسلمانان .این ویژگی میتواند زیر مجموعه شرط دوم قرار گیرد ،ولی به
دلی اهمیت آن از نوا ذکر خاص پس از عام است .قدر مت یقن از عل ومی ک ه ام ام بای د در آنه ا
داناترین باشد ،علوم شرعی و برخی از علومی اس ت ک ه در مس یرهدایت م ردم و پاس داری از دی ن
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ضروری میباشد(مفید ، )39، 1372 :ولی در خصوص علم غیب و علوم فنی و صنعتی اخ تالف نظ ر
ومود دارد(.مفید :همان )67 ،؛  .4برترین مراتب ایمان؛ این شرط نیز زیر مجموع ه ویژگ ی دوم ق رار
میگیرد؛  .6شجاعت؛ که در پاسداری از کیان دین و مرزه ای مغرافی ایی و مه اد و دف اا ض روری
است؛  .7منصوص علیه بودن امام (حلی و فاض مقداد1395،100 ،؛ حلی)364 - 366 ،1407 :
البته ،در نگرش امامیه ،چنین روندی در تعیین پیشوا ،به دوره  250ساله حضور امام درعینیت مامعه
بازمی گردد ،و در دورههای بعدی – که به زمان غیبت کبرا موسوم است – رهبری مامعه به شیوهای
دیگر و با تومه به ویژگیهایی نظیر فقاهت ،عدالت ،مدیریت ،شجاعت ،زمان شناسی و غیرها ،تح ت
عنوان ولی فقیه انتخاب میشود.
کیستی امامت
نتیجه پژوهشهای مربوط به چیستی امامت این ش د ک ه مس أله رهب ری ،ن زد عام ه ،ازف روا و
شاخههای دین به شمار آمده ،وعموم افراد میتوانند ،با دارا بودن حداق شرایط مدیریت ،و ی ا حت ی
تنها به دلی قهر وغلبه ،پیشوایی مامعه مسلمان را بر عهده گیرند .بن ابراین ،بح ث در ب اره کیس تی
امامت ،نزد آنان ،موضوعیتی ندارد ،و در نگاه بسیاری از ایشان ،پرهیز از ورود به پژوه ه امام ت ،ک م
آسیب تر از پژوهیدن آن است .اما از نظر دانشوران شیعی ،امامت از ارکان دین اله ی ب وده ،و بس ان
پیامبری ،تعیین مصداق آن ،از ظرفیت گزینش مردمی و حتی شخ رسول خدا (ص) فراتر ب وده ،و
تنها برعهده خداوند تعالی است .بنابراین نظریه ،دانشیان ش یعی م یبایس ت ب رای اثب ات مص ادیق
تنصیصی امامت ،استدالالت اقناعی عقلی ومستندات قطعی نقلی اراله دهند.
نظریه پردازان امامیه ،در ضرورت تنصی امامت ،چنین استدالل کرده اند که چ ون آی ین اس الم
همگانی و ماودانی بوده ،و پس از پیامبر اسالم (ص) تا پایان مه ان ،ه یچ پی امبر و آی ین دیگ ری
نخواهد آمد ،و نیز ،ختم نبوت ،تنها در صورتی پییرفتنی است که این آخ رین بس ته وحی انی ،پاس خ
گوی همه نیازهای هدایتی بشر ،در همه عصرها و نس ها تا پایان تاریخ باشد ،و بی کم و کاس ت ،و
بدون تحریف لفظی و معنوی ،همگام با ادبیات روز ،و فهم زبان و زمان اعصار و امص ار ،و ب ه دور از
هرگونه افراط و تفریط ،به تبیین دقیق آموزههای فراگیر اسالم و قرآن بپردازد.
چنین تضمینی در خصوص عدم تحریف لفظی قرآن کریم ومود دارد  ،ولی با توم ه ب ه ای ن ک ه
قرآن همه ش اخهه ا و زیرش اخهه ای اح ام و ق وانین را بی ان نداش ته وتنه ا ب ه خط وط کل ی و
سرشاخههای معارف و باید و نبایدها پرداخته ،تبیین تفصیالت و زیرشاخههای انبوه قوانین و م انیسم
امرایی شدن آنها ،بر اسا آیههای قرآنی ،بر عهده پیامبر (ص) نهاده شده است .نیز ،ب ا توم ه ب ه
دگرگونیهای عمیق در زندگی بشر ،در طول قرنها ،و تحوالت اساسی در شیوهها و نیازمن دیه ای
انسانها در شرق و غرب عالم ،دغدغه تبیین درست دین ،و بازگویی بی کم و کاست معارف و اح ام
شریعت ،تنها با تئوری امامت نزد شیعه فرو مینشیند.
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از سوی دیگر ،استمرار هدایتگری پیامبر (ص) و پیاده کردن ق وانین دی ن ،ب دون پش توانه ق درت
مشروا و امامت انسانهای پیامبرگونه و رهبران پاک و توانمند و مدیر ام ان پ ییر نیس ت ،و ت اریخ
خود بهترین گواه این ادعاست.
براین اسا  ،اگر پیامبر برای استمرار حرکت خود مانشینی معرفی ن ند  ،رس الت اش را ب ه انج ام
نرسانده است :یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفع فما بلّغت رسالته واهلل یعصمک
من النا  ،انّ اهلل الیهدی القوم ال افرین(مالده)67/
دانشیان امامیه ،در ادامه اثبات مصادیق تنصیصی امامت ،افزون بر استداللهای عقلی ،ب ه ش واهد
بسشماری از مستندهای درون متنی نیز ت یه کردهاند که ما به برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .1مستند آغاز رسالت
پس از ن زول آی ه "و أن یر عش یرتک األق ربین" (ش عراء )214/پی امبر خ دا (ص) م أمور ش د ت ا
خویشاوندان نزدیک خود را به آیین مدید دعوت کند .برای این منظور ،سفره مهم انی په ن ک رده و
بنی عبدالمطب را به آن ضیافت دعوت میکند ،و پس از پییرایی از ایشان ،برخاسته و سخن خ ویش
را چنین میآغازد  :ای فرزندان عبدالمطلب! سوگند به خدا که من در میان عرب ،هیچ موانی را س راغ
ندارم که چیزی بهتر از آن چه که من برای شما آوردهام ،به ارمغان آورده باشد .من خیر دنیا و آخرت
را برایتان آورده ام ،و خداوند مرا فرمان داده است که شما را به آن دعوت کنم .پس کدام یک از ش ما
مرا در این کار کمک میکند ،تا او برادر و وصی و مانشین من در میان شما باشد؟ در آن ح ال ه یچ
کس مز علی بن ابی طالب (ا) پاسخ مثبت به پیامبر(ص) نداد ،آن گاه رس ول خ دا فرم ود :إنّ ه یا
أخی و وصییّ و خلیفتی فی م ،فاسمعوا له و أطیعوه(.الغدیر)278-289 ،2 ،1366 :
 .2مستند منزلت
در گزارشهای روایی و تاریخی چنین آمده است که رسول خ دا (ص) هنگ ام عزیم ت ب ه من خ
تبوک ،امام علی (ا) را مانشین خود در مدینه قرار داد .منافقان مدینه که فرص ت را مناس ب یافتن د،
چنین شایعه کردند که علت ماندگاری علی در شهر ،ناخشنودی پیامبر از ایش ان اس ت .پ س از ای ن
شایعه ،امام علی (ا) سالح خویش برگرفته ،و به سوی رسول خدا در بیرون از شهر رهس پار ش دند و
حرفهای منافقین را به گوش ایشان رساندند .پیامبر (ص) در پاسخ گفتند که آنان دروغ می گویند ،و
من ترا مانشین خود در مدینه قرار دادهام .پس برگرد و مانشین من در خ انوادهام و خ انواده خ ودت
باش .أفالترضی یا علی أن ت ون منّی بمنزل ،هارون من موسی إلّا أنّه النب یّ بع دی(.میر حام د،11 :
)1-906
میرحامد در بخشی نخستین مربوط به حدیث منزلت مینویسد« :اقول مستعینا بلطف الخبیر البصیر
بر سال ان سبی رشد و انصاف و تارکان طریق عصبیت و اعتس اف مخف ى و محتج ب نیس ت ک ه
حدیث منزلت که از عمده مناقب سنّیه و مدالح بهیّه امام البریّه علیه الف الف تحیه است و دلی قاطع
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و ن ّ ساطع بر خالفت و امامت آن مناب است بغایت صحیح و ثابت و معروف و بنهای ت ش هرت و
استفاضه بل ه تواتر موص وف است و بخار و مس لم ک ه در اخف ا مناق ب و فض ال من اب امی ر
المؤمنین و اهلبیت طاهرین علیهم السالم مد و مهد بلیغ دارند و حتى الوسع طرح و عدم ذک ر آن را
مطمح نظر مىدارند نیز این حدیث را روایت کردهاند»(.میرحامد :همان)6 ،
شیوه استدالل به این روایت آن است که وا ه "منزلت" اسم منس بوده و به هارون اض افه ش ده
است ،و آن عمومیت را میرساند ،بنابراین ،هر مقام و منصبی که برای هارون بوده ،همانها نیز برای
امام علی ثابت است ،به مز مقام نبوت که از عمومیت آن استثنا شده است.
 .3مستند غدیرخم
قویترین مستند دانشیان شیعی در مسأله کیستی امامت ،واقعه غدیر خم در هجدهم ذی حجه سال
دهم هجری است .این واقعهای است که آیاتی از قرآن کریم در شأن آن نازل گشته ،ومس تظهر ب ه
سنت متواتر نبوی بوده ،و زنجیره اسانید آن از روزگاران صحابه و تابعان گرفته ،تا نس امروز کشیده
شده است.
با پایا ن گرفتن مناسک حج وداا در سال دهم هجری  ،رسول خدا(ص) با همراهی ه زاران ت ن از
مسلمانان به سوی مدینه رهسپار گشتند .پس از ط ی مس افتی ،ب ه غ دیر خ م در ص حرای محف ه
رسیدند :م انی که راه مدینه و مص ر و ع راق از ی دیگر م دا م یش د .آن روز ،روز پ نجش نبه18 ،
ذیالحجّه بود .در آن حال ،فرشته وحی ،مبرلی امین(ا) ،پیام ماودان ه پروردگ ار را ب ر پی امبر (ص)
فرود آورد « :یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزاللَ إاللَیْکَ مِنْ رَبالّکَ وَإالنْ لَمْ تَفْعَ ْ فَمَا بَلَّغْتَ رالسَالَتَهُ وَاللَّ هُ یَعْصِ مُکَ
مِنَ النَّا ال»(مالده)67/؛ فرمان داد که علی (ا) را به مردم معرفی کند و مقام والیت او را ابالغ نماید.
آنگاه رسول خدا(ص) دستور داد کسانی که پیش افتادهاند ،بازگردند و واماندگان دررس ند .مردم ان
در آن روز که هوا گرم بود ،زیر درختان پرسایه برکه ،نماز را به امامت پیامبر اکرم (ص) به پا داشتند.
پس از نماز ،پیامبر(ص) باالی منبری که از مهاز شتران ساخته بودن د ،ق رار گرف ت و ب ه س خنرانی
پرداخت  .آن حضرت ،پس از حمد و ثنای پروردگار ،فرمود :به زودی پیک مرگ مرا فرا خوان د و م ن
نیز امابت کنم… ای مردم! آیا میشنوید؟ پاسخ گفتند :آری؛ آنگاه دست عل ی (ا) را گرف ت و ب اال
برد ،به طوری که سپیدی زیر دستانشان پیدا بود ،و همگ ان او را ش ناختند .پی امبر(ص) فرم ود :چ ه
کسی ازمیان مردمان ،نسبت به مؤمنان از خودش ان س زاوارتر اس ت؟ گفتن د :خ دا و رس ولش بهت ر
می دانند؛ فرمود :خدا موالی من و من موالی مؤمنانم و من از آنان نس بت ب ه خودش ان س زاوارترم،
«من کنت مواله فعلیّ مواله» .این ممله را سه بار ت رار کردند ،سپس فرمود« :اللّهم والال م ن وااله،
و عاد من عاداه ،و أحبَّ من أحبّه و ابغض من أبغضه ،وانصر من نصره ،و اخیل من خیله ،وأدر الح قّ
معه حیثما دار»؛ هان! حاضران به غایبان ابالغ کنند .هنوز مردم پراکنده نشده بودند ک ه ام ین وح ی
فرود آمد و پیام الهی را نازل کرد« :الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَ ُمْ دِینَ ُمْ وَأَتْمَمْ تُ عَلَ یْ ُمْ نِعْمَتِ ی وَرَضِ یتُ لَ ُ مُ
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اإلسْالمَ دِینًا» (مالده)3/
آنگاه پیامبر(ص) فرمود« :اهللاکبر ،دین کام گشت ،و نعمت پروردگار لبری ز ش د ،و پروردگ ار ب ه
رسالت من و والیت علی پس از من خشنود گشت».
مردم به امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه تبریک و تهنیت میگفتند ،و پیشاپیش آنان ابوب ر وعمر
بودند که میگفتند« :بخ بخ لک یابن ابیطالب أصبحت و أمسیت موالی و مولی ک ّ مؤمن ومؤمنه»
آنگاه ،حسّان بن ثابت ،از رس ول خ دا (ص) رخص ت طلبی د ت ا ابی اتی را درب اره عل ی (ا) بس راید.
پیامبر(ص) فرمود :بگو که فرخنده باد .حسان گفت :ای بزرگان قریش! من پ س از بیع ت در حض ور
پیامبر گواهی میدهم که والیت علی پابرماست .سپس قصیده زیر را بسرایید:
بخم أسمع بالرّسول منادیا
ینادیهم یوم الغدیر و نبیّهم
فقال وا و لم یبدوا هناک التعامی ا
فقال :فم ن موالکم و نبیّ م؟
و ل م تلق منّ ا فی ال والیه عاصی ا
الهک موالن ا وأنت نبیّنا
رضیتک منبعدی اماماً وهادیا
فق ال له :قم یا عل یّ فانّن ی
ف ونوا له أتباا صدق موالیا
فمن کنت م واله فهیا ولیّ ه
و کن للیی ع ادا علیّاً معادیا
هناک دعا اللّه مّ وال ولیّ ه
چنانچه مالحظه می فرمایید ،حسّان بن ثابت ،از وا ه "موال" چیزی مز رهب ر و ه دایتگر برداش ت
دیگری نداشته است .عالمه امینی ،نام دوازده تن از دانشوران اه تسنّن و نیز ،اسامی بیست و شش
تن از فرهیختگان شیعی که این ابیات غدیریّه حسّان را روایت کردهاند ،آورده اس ت .ب ا مرامع ه ب ه
منابع  ،احادیثی که شأن نزول آیه تبلیغ را روشن میسازد از طریق شیعه و س نی  --بس یار گس ترده
است ،ومرحوم عالّمه امینی در کتاب الغدیر نام  30منبع ازمنابع دانشیان اه سنت را که شأن ن زول
آیه تبلیغ را درباره واقعه غدیر خم دانستهاند  ،ذکر کرده است( .امینی214 – 223 ،1 :؛ میرحامد-10 :
)1
نیز  ،منابعی که شأن نزول آیه اکمال دین را در باره غدیرخم دانستهاند ،و ش مارگان آنه ا ب ه 16
منبع میرسد ،در الغدیر امینی ثبت شده است(.امینی)14-151 ،1 :
هم چنین ،عالّمه امینی ،داستان غدیر خم را از  360تن از دانشمندان ،مفسّ ران ،عقای د شناس ان و
مورّخان اه سنّت نق کرده است(.امینی)14 – 151 ،1 :
 .4مستند آیه والیت
ی ی از مهمترین آیههای قرآنی که دانشوران امامیه در اثبات رهبری امام علی بن ابی طالب (ا) به
آن استناد کردهاند ،آیه  55ازسوره مالده است که میفرماید" :انّما ول یّ م اهلل و رس وله والّ یین آمن وا
الّیین یقیمون الصّلوة و یؤتون الزّکوة وهم راکعون".
امامیه در خصوص داللت آیه نسبت به مدعای خویش چنین آوردهاند که ساختار آیه وبافت ادبی آن
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به گونهای طرّاحی شده که تنها ،شخ خاصى در مجموعه پی ره آن قرار میگیرد ،و پییرای عم وم
نیست؛ زیرا آیه شریفه مىفرماید« :تنها ولى شما ،خدا و رسول اش و آنان که ایمان آوردهاند ،هستند؛
همان مؤمنانی که نماز بر پای میدارند و در حال رکوا ،زکات پرداخت میکنند».
اگر در مضمون آیه دقت شود ،به هیچ ومه نمىتوان احتمال داد که این آیه در ص دد بی ان ق انونى
کلّى است ،و مىخواهد استحباب یا وموب پرداخت زکات در حال رکوا را بیان کند؛ زی را اوّالً ،ه یچ
یک از فقها فرق اسالمى ،دادن زکات در حال رکوا را وامب یا مستحب نمىدانن د ،بل ه آی ه ب ه
رخدادی اشاره دارد که فرد در خارج انجام داده است؛ یعنى فرد در رک وا نم از و در ح ال عب ادت،
چنین کار انجام داده است و اکنون قرآن آن عم خارمى را معرّف آن شخ قرار داده ،و ب ه نح و
کنایه ،ح مى را که همان والیت است ،برا او اثبات مىکند و مىفرماید :او نی ز ه م چ ون خ دا و
رسولش ،ولىّ شماست؛ پس سخن از شخ معینى است که او نیز مانند خدا و رسول ،ول ىّ مؤمن ان
است و مؤمنان باید والیت او را بپییرند؛
ثانیاً  ،ترکیب "وَ هُمْ راکِعُونَ" که در بخش پایانی آیه ذکر شده ،مانع از تعمیم اس ت ؛ زی را هم ه
مؤمنان در حال رکوا ،زکات ندادهاند تا مراد آیه ،همه آنها باشد.
اما در خصوص مصداق آیه ،همه دانشیان خاصه و عامه بر این اتفاق دارند که مز عل ى (ا) کس ى
دیگر در حال رکوا نماز ،به بینوا صدقه نداده و تنها ایشان اس ت ک ه ای ن ک ار را انج ام دادهان د ،و
روایتهای متعددی در این باره گزارش کردهاند.
ابو اسحاق ثعلبی در تفسیر خویش ،با اسنادش از عبد اللّه بن عبا گ زارش م یده د ک ه اب وذر
مىگوید :روز نماز ظهر را با پیامبر(ص) مىخواندم که بین وایی در مس جد ،تقاض ا کم ک ک رد ،
کسى چیز به او نداد  ،وی دست به سو آسمان بلند کرد و گفت :خداوندا گواه ب اش ک ه م ن در
مسجد پیامبر تو تقاضا کمک کردم و کسى چیز به من نداد .على (ا) در حال نماز بود ،با انگشت
کوچک دست راست خود که در آن انگشتر بود ،اشاره کرد ،مرد بینوا آمد و انگشتر را در برابر چشم
پیامبر(ص) گرفت .پیامبر عرضه داشت :خداوندا برادرم موسى از تو تقاضا کرد که سینه مرا گشاده دار
 ...و برادرم هارون را در کار نبوت من شرکت ده؛ تو به او فرمود  :م ن ب ه زود ب ازو ت و را ب ه
وسیله برادرت قو مىکنم و برا شما قوت و پیروز قرار مىدهم .خداون دا ،م ن محمّ د پی امبر و
برگزیده توام؛ سینهام گشاده کن و کار را بر من آسان گردان ،و برایم ،وزیر از خاندانم قرار ده و ب ه
وسیله او پشت مرا قو کن  .ابو ذر مىگوید :به خدا قسم رسول خدا (ص) این سخن را تمام ن رده
بود که مبرلی نازل شد و گفت :ا محمد بخوان؛ پیامبر (ص) گفت :چه بخوانم ،گفت :بخوان" :إالنَّما
وَلِیُّ ُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّیِینَ آمَنُوا (."...ثعلبی 80 ،4 ،1422 :و )81عالمه امینی در کتاب الغدیر ،ملد ،2
صفحات  52و  53منابع تفسیری و روایی که شأن نزول آی ه را در ب اره ام ام عل ی (ا) دانس تهان د،
ذکرکرده است.
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 .5مستند دوازده مانشین
در منابع دست اول اه سنت  ،مانند صحاح شش گانه ،درباره خلفای دوازده گانه رسول خدا (ص)،
بی آن که به نام و کنیه و ویژگیهای آنان اشارهای شده باشد ،گزارشهایی بی دروغ دیده میش ود و
در منابع دست دوم ایشان نیز ،افزون بر ذکر شمارگان و ویژگیهای مانشینان دوازده گانه به نام آنان
نیز تصریح شده است.
محمدبن اسماعی بخاری در صحیح خود از صحابی رسول خدا (ص) ،مابربن سمره گزارش ک رده
است ،که پیامبر خدا (ص) فرمودند« :ی ون اثنا عشر أمیراً ،فقال کلم ،لم أسمعها ،فقال أبی :إنّه قال :
کلّهم من قریش» (بخاری) 81 ،9 ،1414 :؛ «(پس از من) دوازده امی ر خواهن د ب ود .س پس پی امبر
سخنی فرمود که آن را نشنیدم ،پدرم گفت :رسول خدا فرمود :همه آنان از قریشند».
مسلم نیز ،از مابربن سمره گزارش کرده است که« :انطلقت إلى رس ول اللّ ه و مع ی أب ی فس معته
یقو ل :ال یزال هیا الدین عزیزاً منیعاً إلى اثنی عشر خلیف ،،فقال کلم ،صمّنیها النا  ،فقلت ألبی :م ا
قال؟ قال :کلّهم من قریش» (مسلم :بی تا)3 ،6 ،؛ «همراه پدرم نزد رسول خدا رف تم ،و ش نیدم ک ه
پیامبرمی فرمود  :این دین پیوسته ،با دوازده مانشین ،سرافراز و ارممن د م یمان د؛ س پس ممل های
فرمود که همهمه مردم نگیاشت که آن را بشنوم ،از پدرم پرسیدم که پیامبر چه گف ت؟ گف ت ک ه او
فرمود :همگی آنان از قریشاند».
أحمد بن حنب نیزدر مسند خود از مابر روایت کرده است که« :مئت أن ا و أب ی إل ى النب ی ،و ه و
یقول :ال یزال هیا األمر صالحاً ،حتى ی ون اثنا عشر أمیراً ،ثم قال کلم ،لم أفهمها ،فقل ت ألب ی م ا
قال؟ قال :کلّهم من قریش»(.ابن حنب )90 ،5 ،1414 :؛ «من و پدرم نزد رسول خدا (ص) بودیم ک ه
فرمود :این امر پیوسته شایسته خواهد بود ،تا دوازده فرمانروا باشند؛ سپس ،ممل های گف ت ک ه آن را
متومه نشدم ،به پدرم گفتم که پیامبر چه فرمود؟ گفت که او فرمود :همگی آنان از قریشاند».
با تومه به این که طریق این روایتها به مابربن سمره میرسد ،و از قرالن نیز ،چنین برمی آید ک ه
مابر ،تنها یک بار آن صحنه را تجربه کرده است ،ولی گزارش گران در روایت خ ویش ،عب ارته ای
گوناگونی از یک رخداد خبری اراله دادهاند ،و به اصطالح ،نق به معنا کردهاند.
طریق دیگر این روایت ،به صحابی پیامبر (ص) ،ابو محیفه میرسد که که بخ اری آن را در ت اریخ
کبیر خود گزارش داده است .وی از رسول خدا (ص) نق میکند که فرمود« :الیزال امر امّتی ص الحاً
یمضی اثنی عشر خلیفه ،کلّهم من قریش»؛ «همواره امر خالفت در میان ام تم ب ه نح و شایس تهای
ادامه دارد تا آن که دوران خالفت دوازده خلیفه سپری شود ،که همگی از قریشاند»(.بخاری :بی ت ا،
411 ، 8؛ حاکم نیشابوری)618 ،3 ،2008 :
مملههایی که در این گونه روایات به کار رفته است ،عبارتند از:
 ال یزال اإلسالم عزیزاً إلى اثنی عشر خلیف.،◊ 111
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 ال یزال الدّین عزیزاً منیعاً إلى اثنی عشر خلیف.، ال یزال الدّین قالماً حتى تقوم الساع ،،أو ی ون علی م اثنا عشر خلیف.، ال یزال الدّین ظاهراًعلى من ناواه  ...حتى یمضی من أمتی اثنا عشر خلیف.، ال یزال هیا األمر صالحاً حتى ی ون اثنا عشر أمیراً. ال یزال النّا بخیر إلى اثنی عشر خلیف.،دانشی اه سنت ،قندوزی حنفی ،در باره این روای ات ،مطلب ی را از برخ ی پژوهش گران گ زارش
میدهد که بسیار قاب تومه است .وی مینویسد :روایات دوازده مانشین که از طرق مختلف ش هرت
یافته است ،با شرح روزگاران و شناسایی کون و م ان[ ،با شهادت زمین و زم ان] روش ن اس ت ک ه
مقصود رسول خدا از چنین سخنی ،پیشوایان دوازده گانه از خاندان و عترت اوست ،زیرا نمیتوان این
روایات را بر خلفای صحابی پیامبر بار کرد ،چون عده آنان به دوازده نمیرسد  .هم چن ین ،ب ه دلی
افزون بودن شمار حاکمان اموی از عدد دوازده و ستم پیشگی بیشینه آنان ،به مز عم ربن عب دالعزیز،
این احادیث قاب تطبیق با آنان نیست ... .حاکمان بنی عبا نیز ،به دلی فزونیشان از ع دد دوازده،
و قلّت پاسداشت سخن خداوند سبحان که فرمود" :ق ال أسئل م علیه أمراً إلّا المودّة فی القرب ی" ،و
حدیث کساء ،نمیتوانند مصداق این روایات باشند ،پس ،به ناگزیر بایس ته اس ت ک ه احادی ث دوازده
مانشین ،برعترت و خاندان نبی(ص) تطبیق داده شود ،زیرا ایشان داناترین ،پرش وه و فرازمندترین ،و
پارسا و خوشنام ترین خاندان روزگاران خویش بوده ،و علومی که در اختیار دارن د ،ب ا وراث ت ل دنّی،
زنجیروار از پدرانشان ،نسلی به نس دیگر تا نیایشان رسول خ دا (ص) م یرس د(.قندوزی،3 ،1416 :
)105
برشماری نامهای دوازده مانشین
افزون بر نگارشهای شیعی ،در منابع دست دوّم عامه نیز ،اسامی دوازده پیشوا از زبان رس ول خ دا
(ص) گزارش شده است.
هنگامی که آیه " یا ایها الیین آمنوا اطیعوا اهلل و أطیعوا الرس ول و أول ی األم ر م ن م" ن ازل ش د،
مابربن عبداهلل انصاری از رسول خدا (ص) پرسید« :این اولوا االمر که اطاعتشان همراه اطاع ت ش ما
آمده است ،کیانند؟ پیامبر پاسخ دادند :هم خلفالی  -یا مابر -و الم ،المسلمین من بعدی ،أولهم عل یّ
بن أبی طالب ،ثم الحسن ،ثم الحسین ،ثم علی بن الحسین ،ثم محمد بن علی المعروف فی الت ورات
بالباقر – ستُدرکه یا مابر ،فاذا لقیته فاقرأه منّی السالم – ثم الصادق معفر بن محمد ،ثم موس ی ب ن
معفر ،ثم علی بن موسی ،ثم محمد بن علی ،ثم علی بن محمد ،ثم الحسن ب ن عل ی ،ث م س مییّ و
کنیت ی حجّ  ،اهلل ف ی أرض ه و بقیّت ه ف ی عب اده إب ن الحس ن ب ن عل یّ»(.قن دوزی،3 ،1416 :
352و353و336؛ حر عاملی :بی تا )293 ،خزاز قمی از دانشیان شیعی سده چهارهجری نیز ،در کت اب
کفای ،األثر فی الن علی األلم ،االثنی عشر ،با اسناد خویش روایتهایی ازطری ق ص حابه مع روف
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رسول خدا (ص) در خصوص نامهای دوازده مانشین از زبان پیامبر(ص) گزارش کرده است .این افراد
عبارتند از :عبد اهلل بن العبا و عبد اهلل بن مسعود و أبی سعید الخدری و أبی ذر الغف اری و س لمان
الفارسی و مابر بن سمرة و مابر بن عبد اهلل و أنس بن مالک و أبی هریره و عمر بن الخط اب و زی د
بن ثابت و زید بن أرقم و أبی أمامه و واثل ،بن األسقع و أب ی أی وب األنص اری و عم ار ب ن یاس ر و
حییف ،بن أسید و عمران بن الحصین و سعد بن مالک و حییف ،بن الیمان و أب ی قت ادة األنص اری و
علی بن أبی طالب و ابنیه الحسن و الحسین ا و من النساء أم سلم ،و عالش ،و فاطم  ،بن ت رس ول
اهلل(.خزاز) 8 ،1401 :
استمرار امامت تا پایان مهان
بر اسا نظریه امامت در اندیشه شیعی ،زمین هیچ گاه از وم ود رهب ری پاک ان و ص الحان ،از
دودمان نبوی خالی نخواهد بود ،وبه تواتر فریقین ،در پایان تاریخ ،مدیریت ک مهان زمینی ،در کف
با کفایت دوازدهمین پیشوا از خانمان رسالت قرار میگیرد(.ابن قیّم :بی تا ،135 ،فص 45؛ هیتم ی:
679 ،2،1997؛ الحاکم النیشابوری600 ،4 ،1411 :؛ و دیگران)
امامیه ،در اثبات این نظریه به آیات  55از سوره ن ور و  105از س وره انبی ا ،و نی ز ،روای ت مت واتر
ثقلین(میرحامد)22-18 ،1366 :؛ حدیث "لوال ما فی األرض منّا لس اخت األرض بأهله ا"(الطبرس ی:
 317 ،2 ،1416؛ طبری آملی )436 ،1413 :استناد کردهاند.
دانشیان امامیه ،با استناد به این بخش ازحدیث ثقل ین ک ه" :فإنّهم ا ل ن یفترق ا حت ی ی ردا عل یّ
الحوض" به استمرار سلسله امامت تا پایان مهان معتقدند.
البته ،چنان چه پیش از این نیز گفته آمد ،در نگرش امامیه ،چنین روندی در تعیین پیشوا ،ب ه دوره
 250ساله حضور امام درعینیت مامعه بازمی گردد ،و در دورههای بعدی – که به زم ان غیب ت کب را
موسوم است – رهبری مامعه به شیوهای دیگر و با توم ه ب ه ویژگ یه ایی نظی ر فقاه ت ،ع دالت،
مدیریت ،شجاعت ،زمان شناسی و غیرها ،تحت عنوان ولی فقیه انتخاب میشود  .این پروسه نیازمند
مقالهای مستق است.
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نتیجه گیری:
ده ی ب ه
علیرغم بی تومهی دانشیان عامّه به اهمیت مسأله رهبری و نقش فوق العاده آن درش
ساختار امتماعی مامعه بشری ،نظریه پردازان شیعی ،با الهام از پیشوایان قدسی ،فلسفه سیاسی تشیع
را با محوریت انسانهای راست کردار عدالت اندیش نظام سازی کردن د ،واف زون برباورداش ت ع دل
درساحت کالمی ،برای برپایی مامعه برتر ،تنها رهبری انسانه ای ع ادل و پ اکیزه ازه ر ناپ اکی را
برتافتند ،و در مانیفست آیین تشیع ،عدالت را هم در اندیشه و هم در رفتار و گفتار رأ قدرت ،اصلی
اساسی وغیرقاب تغییرشناختند؛ و با چنین طرحی هوشمندانه ،ازاکثریت اشعری ،واقلیت اعتزالی کن اره
گرفته ،واپوزیسیونی با عنوان امامیه ،درمهان اسالم به رسمیت شناخته شد.
نیز ،رمزماندگاری چنین اپوزیسیونی درطول سدههای سخت خالفتهای قدرتمن د متص لب مه ان
اسالم ،افزون برحضورپیشوایان عدل درعینیت مامعه ،عقالنیت استداللها و مستندات آن ان دراثب ات
حقانیت عقالد خویش بوده است.
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 مرمانی ،میرسید شریف ( ،)1360التعرییات ،تهران :انتشارات ناصر خسرو. موینی،عبدالملک ،عبداللله بن یوسف ( ،)1416/1995اإلرشاد الی قواطع األدللة فلی لولاإلعتقاد ،بیروت :دارال تب العلمی.،
 حرعاملی ،محمدبن حسن (بی تا) ،اثباه الهداة ،بیروت :مؤسسه االعلمی. حلی ،الحسن بن یوسف بن المطهر ( ،)1428/ 1386مناهج الیقلین فلی اصلول اللدین،مشهد :بنیاد پزوهش های اسالمی آستان قد رضوی ،چاپ اول
 حلی ،الحسن بن یوسف بن المطه ر ( ،)1407کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد ،ق م:مؤسس ،النشراالسالمی
 ح یمی ،محمد رضا و محمد ح یمی و علی ح یمی ( ،)1367الحیاة ،تهران :دفتر نشر فرهنخاسالمی ،چاپ اول.
 خراز قمی ( ،)1401/1359کیایة االثر ،قم :انتشارات بیدار. رازی حنفی ،ابوب ر احمد ( ،)2001شرح بدء األمالی ،بیروت :دارال تب العلمی.،◊ 115
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 راغب اصفهانی ،الحسین بن محمد ( ،)1404المیردات فی غریب القرآن ،تهران :دفتر نش رکتاب ،چاپ دوم.
 زمخشری ،ماراهلل محمود ( ،)1407الکشاف عن حقائق غوامض القران ،بیروت :دارال تابالعربی.
 موسوی ،سید مرتضی علم الهدی ( ،)1370الذخیره فی عللم الکل م ،ق م :مؤسس  ،النش راإلسالمی.
 سیوری حلی ( فاض ) ،مقداد بن عبداهلل ( ،)1429 / 1387اللواملع االلهیلة فلی المباحلالک میة ،قم :مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ سوم.
 سیوری حلی ( فاض ) ،مقداد بن عبداهلل ( ،)1428النافع یوم الحشلر فلی شلرح البلاالحادی عشر ،قم :ذوی القربی ،چاپ اول.
 سیوری حلی ( فاض ) ،مقداد بن عبداهلل (بی ت ا) ،إرشادالطالبین الی نهج المسترشلدین،قم :نشر کتابخانه آیت اله مرعشی
 طبری ،محمد بن مریر بن رستم ( ،)1413دالئ اإلمامة ،قم :نشر بعثت. طبرسی ،احمد بن علی ( ،)1416اإلحتجاج ،تحقیق ابراهیم به ادری ،ته ران :نشراس وه ،چ اپدوم.
 طوسی ،نصیرالدین ( ،)1407/1365تجریداإلعتقاد  ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی. طوسی ،نصیرالدین ( ،)1405تلخیص المحص المعروف بنقدالمحص  ،بیروت :داراألضواء. طوسی ،محمد بن حسن ( ،)1382تلخیص الشافی ،قم :انتشارات المحبین. طریحی ،فخرالدین ( ،)1375مجمع البحرین ،تهران :نشر مرتضوی. غزالی طوسی ،ابوحامد محمد ( ،)1424اإلقتصاد فی اإلعتقاد ،بیروت :دارال تب اإلسالمی.، فراء حنبلی ،اب ویعلی ،محم د ب ن الحس ین ( ،)1421االحکلام السللطانیة ،تص حیح محم دحامدالفقی ،بیروت :دارال تب العلمیه ،چاپ دوم.
 الهیجی ،عبدالرزاق فیاض ( ،)1383گوهرمراد ،تهران :نشرسایه. الهیجی ،عبدالرزاق فیاض ( ،)1362سرمایه ایمان ،تهران :انتشارات الزهراء. قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ( ،)1416ینابیع المودة لذوی القربی ،تحقیق علی ممال اشرفحسینی ،تهران ،داراالسوه.
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کتابخانه امیرالمؤمنین.
 نیشابوری ،مسلم بن حجاج (بی تا) ،الصحیح ،تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی ،بی روت :دار احی اءالتراث العربی.
 نیشابوری ،حاکم محمدبن عبداهلل ( ،)1411مستدرک علی الصلحیحین ،بی روت ،دارال ت بالعلمی.،
 مفید ،محمدبن نعمان ( ،)1372النکت االعتقادیة ،قم :نشرالمؤتمرالعالمی للشیخ المفید. -همدانی ،عبدالجبارمعتزلی ،المغنی فی ابوا

التوحید والعدل (بی تا) ،قاهره :الدارالمصری.،

 هیتمی ،ابن حجر ،احمد بن محمد ،الصلواعق المحرقلة ( ،)1997تحقی ق عب دالرحمان ب نعبداهلل الترکی ،بیروت :مؤسس ،الرساله ،چاپ اول.
 یزدی مطلق ،محمود ،و ممعی از نویسندگان ( ،)1391امامت پژوهشی ،مشهد :نشر دانش گاهعلوم رضوی اسالمی ،چاپ چهارم.
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