
 

 
 
 
 

 امامت از ديدگاه اشاعره
 
 ∗مكان  حميد ملك

 
 چكيده

ـ  تــرين موضــوعات در تــاريخ اســالم و از     ي از جنجــاليامامــت يكـ
 ي از فرق و مذاهب اسالم     ي بسيار يگير  و سبب شكل   مسايلبرانگيزترين   اختالف

 .قلمداد شده است
  اشـاعره،  انب اين موضوع را از منظر     جستار پيش رو بر آن است تا ابعاد و جو         

 .ي نمايد، بررسي اسالميترين مكاتب كالم  از مهمييك
در .  اسـت  يانگارانه و نه اعتقاد     فرع يآورد يآورد اشاعره به امامت رو     يرو

ـ       ينظر آنان امامت فعل     از  يآيـد و بـه سـبب پيـرو         ي از افعال مكلفان به شمار م
 شـيعه   يتأثير از عقايد و مباحث كالم      به   يگذشتگان خويش و بنا به تصريح برخ      

 .اند اين مباحث را در كالم بحث كرده
 ياست لذا در نظر آنان وجوب امامت شرع    » يواجب كفاي «ن،   آنا امامت از نگاه  

 .شود ي مسلمانان به امامت برگزيده مياست و شخص واجد شرايط امامت از سو

 قهر و غلبه. 4      اهل حل و عقد . 3         امامت. 2        اشاعره. 1: ي كليديها واژه
 

 مقدمه. 1
 و از ي اسالميها  و در عين حال مورد اختالف ميان گروهي اساسمسايل از يامامت يك

: ، ص4(آن را اولين اختالف  ،) ق324. م (يكه ابوالحسن اشعر چنان. جمله اشاعره است
است امت به حساب آورده ترين خالف بين  هم آن را گسترده) 548ـ479 (ي و شهرستان1)2
 اشاعره در باب تعريف امامت، وجوب ي كالميها  انديشهمقاله نگارنده در اين .)22:، ص32(

 .آن، نحوه انتخاب و تعيين امام، شرايط، اوصاف، وظايف و مقاصد امامت را بيان كرده است
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 تعريف امامت. 2
داند كه به  يعامت عامه مرياست تامه و ز«امامت را ) 478ـ419 (يامام الحرمين جوين

) 505ـ450 (يابوحامد غزال). 482:، ص35(» خاصه و عامه در مهمات دين و دنيا تعلق دارد
داند  ي مي خليفه را كسيو. كند ي جدا ميمنصب خالفت را از منصب حكومت و كشوردار

تمام  آنان است لذا ي كه با جماعت مسلمانان بسته، امام و پيشوايكه به سبب عهد و پيمان
 حسن اداره معاش و تأمين يليت نهايؤوشود و مس ي ميها و اختيارات از او ناش قدرت

امامت را ) 606ـ 544 (يفخر راز). 158: ، ص36( آنان را بر عهده دارد ي معنويرستگار
 2).234: ، ص5: ، ج17(داند  يم»  از اشخاصي شخصي در دين و دنيا، برايرياست عموم«

تعريف فخر را مورد مناقشه قرار داده و معتقد ) 631ـ 551 (يمدابوالحسن سيف الدين آ
 دهد به اين ميه ي ارايگردد و پس از آن خود تعريف ي با نبوت نقض مياست كه تعريف و

، در اقامه )عليه السالم( از اشخاص از پيامبر، يامامت عبارت است از خالفت شخص «،كه
 واجب ي از وي بر كافه مردم اطاعت و پيرو كهيا قوانين شرع و حفظ حوزه شريعت به گونه

 را يهمان تعريف آمد) 756ـ680 (ي عضدالدين ايجيقاض). 121: ، ص5: ، ج2(» .است
پذيرفته با اين تفاوت كه وظيفه امام را صرفاً در اقامه دين دانسته و از حفظ حوزه شريعت 

 منسوب يا  بر ناحيه كه از جانب امامي معتقد است آنانيو.  به ميان نياورده استيسخن
 3).395: ، ص8(شوند  ميشوند و مجتهد و آمر به معروف باشند از اين تعريف خارج 

 را پذيرفته با اين ي تعريف فخر رازشرح المقاصددر ) 793792 ـ712 (يسعدالدين تفتازان
قرار داده است و » ي عن النبخالفة«قيد » لشخص من االشخاص« عبارت يجاه تفاوت كه ب

قضاوت و رياست بر » عامه«كند و قيد  ميكه اين قيد نبوت را خارج : گويد مييح آن در توض
: ، صص5: ، ج17(نمايد  مي االطالقِ امام را خارج ي و نيز نائبان علي از نواحيبعض

 را بيان كرده است ي همان تعريف عضدالدين ايجد نسفيهيشرح عقا در ياما و). 234ـ232
 ).229: ، ص16(

 را پذيرفته و بر آن است كه قيد عموم يتعريف فخر راز) 816ـ740 (يشريف جرجان
 يبرا» شخص من االشخاص«يس و غير آن احتراز شود و قيد ي، ري آن است كه از قاضيبرا

 چرا كه ،كنند اخراج بكند مي كه امام را به سبب فسق عزل يآن است كه امت را در موقع
، همان يبنابراين تعريف و). 376: ، ص8: ، ج18(تمام مردم غير از شخص واحد است 

 4.باشد مي ي و توضيح پيرامون تعريف، همان شرح تفتازانيتعريف فخر راز
اند   آيد عبارت مي امامت به دست ي براي كه از تعاريف بزرگان و انديشمندان اشعرينكات

  : از
  . باشد و امام جانشين پيامبر است ميمنصب امامت جانشين منصب نبوت  -1
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باشـد   مـي  ي و دنيو  ي بر مكلفان در امور دين     يوليت و ؤ امام و مس   يواليت و سرپرست   -2

 ديـن و دنيـا تـصريح    مـسأله  ي و قوشچي، جرجاني، تفتازاني، فخر راز  يكه در تعاريف جوين   
  . گرديده است

 پس از   يترين و واالترين منصب در جامعه دين       يه شده، امامت عال   يمطابق تعاريف ارا   -3
زعامـت  «و » رياسـت تامـه  «، »رياسـت عامـه  «، يقيـدها . باشد مي) ص(گ اسالم پيامبر بزر 

 بر همين ي و قوشچي، جرجاني تفتازان، و به تبع آن دوي و فخر راز   يدر تعاريف جوين  » عامه
 ي مانند قضاوت، واليت و امارت بعـض       ها   لذا منصب امامت از ديگر منصب      ،مطلب اشاره دارند  

 نيـز  ي و شريف جرجاني مانند تفتازانيگردد چنان كه بعض مي زير سلطه امام، جدا      ياز نواح 
  . اند در شروح خويش بر تعريف امامت بدان اشاره كرده

نيـز تكليـف      ميبر عهـده دارد، امـت اسـال         مي كه امام جامعه اسال    يا  در برابر وظيفه   -4
ه  امـام اسـت كـ      ي و دينـ   ياز دستورات شـرع     مي همه جامعه اسال   تب اطاع ودارند و آن وج   

  . اند  بدان تصريح كردهي و تفتازاني عضدالدين ايجي و پس از ويآمد
 با تعريف خـود خالفـت را از حكومـت جـدا سـاخته اسـت،                 يچنان كه گذشت غزال    -5

بـه  . تواند غير از خليفه و امام مـسلمانان باشـد          مي   مي حاكم جامعه اسال   يبنابراين در نظر و   
ان و هر آن كس كه صاحب قوت و قدرت در عين    كه با تعريف او سالطين و پادشاه       دليل آن 

 جامعـه  يتواند بر مسند حكومت تكيه زند و پيـشواي         ميحال وفادار به خليفه مسلمين باشد       
 كـه از جانـب      يكه ظالم و ستمگر باشد كـه ايـن بـا تعـاريف             را بر عهده گيرد ولو آن       مياسال

خليفـه در نظـر دارنـد،        ي كـه بـرا    ي و الهـ   ي بيان گرديد و آن قداسـت دينـ        يبزرگان اشعر 
 5. ندارديسازگار

 امـام بـاالترين     ، امامت را چنين تعريف كرد     يبند توان در يك جمع    ميدر پايان اين قسمت     
اشـراف    مي جامعـه اسـال    يباشد، بر تمام امور دين و دنيا       مي است كه جانشين پيامبر      يفرد

ين حال بر همه مـردم       موظف است، در ع    يكامل دارد و به اقامه قوانين بر طبق شريعت نبو         
 . نمايندي اطاعت و پيروينيز واجب است كه از و

 
 6 اصل يا فرع؟،امامت. 3

خـالف سـوم،    «: نويـسد  مـي در باب اول كتـاب خـويش        ) ق471.م (يابوالمظفر اسفراين 
از .  نـدارد ياختالف اگر در اصول دين نباشد خطـر ... اختالف مسلمانان در باب امامت است  

 مسلمانان در باب امامت در اصول دين نيـست بلكـه در فـروع ديـن بـه                   جا كه نزاع ميان    آن
: ، ص 3(»  نيـست  ي نوع خالف سـبب تفـسيق و تبـر         باشد، لذا اين   مي واجبات   مسايلمانند  

20.( 
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 نيز نه تنها امامت را از اصول اعتقادات ندانسته، بلكه دو مانع عمده يامام الحرمين جوين

كند و معتقد است خطـر لغـزش در ايـن بـاب              ميور   استدالل كنندگان تص   يرا در پيش رو   
 ).345: ، ص21( نسبت به اصل امامت نيست يكمتر از نادان

بلكه از  » معقوالت« و نه از     7»مهمات« نيز مباحث پيرامون امامت را نه از         يابوحامد غزال 
، 38(دارد   مـي  ديگران را از ورود به اين مباحث بر حذر           ،داند ميو در حيطه فقها     » فقهيات«

 نه ارباب فنون و حرَف صالحيت بحث درباره خالفـت را دارنـد و نـه                 يدر نظر و  ). 147: ص
 .  را دارنديند كه اين شايستگا  بلكه تنها فقيهان،فالسفه و عقل گرايان

 ي از هواهـا   يداند و بـر آن اسـت كـه پيـرو           مي امامت را از اصول اعتقادات ن      يشهرستان
 در  يسيف الدين آمد  ). 478: ، ص 31(شود   مياحث امامت    مانع از انصاف نظر در مب      ينفسان
 مواقـف  در   ي، عضدالدين ايجـ   )119: ، ص 5: ، ج 2 (ابكار االفكار و  ) 363: ، ص 1 ( المرام غاية

 در يو شريف جرجان  ) 233ـ232: ، صص 5: ، ج 17 (شرح مقاصد  در   ي، تفتازان )395: ، ص 8(
از فـروع و در نتيجـه از        را  مامـت   ا  آشـكار  اي  نيز به گونه  ) 376: ، ص 8: ، ج 18 (شرح مواقف 

 .دورنآ ميافعال مكلفان به شمار 
 است كه   يكه بنا بر تتبع نگارنده تنها تفتازان        آن ي از فايده نيست يك    ي دو نكته خال   بيان
كـه، اگـر     ديگـر آن  .  قـرار داده اسـت     ي را مـورد بررسـ     مـسأله  بودن اين    ي و فقه  يدليل فرع 

 يهـا   دانند پس چرا آن را در كتـاب        مياز افعال مكلفان     و   ي فرع مسايلاشعريان امامت را از     
 دهند؟ مي قرار ي خويش مورد بحث و بررسيو اعتقاد  ميكال

ـ . دهنـد   گونه جواب مي  آنان در برابر اين پرسش دو         دليـل آن را     ي و ايجـ   ي، آمـد  يغزال
 آن در علـم فقـه بـوده و          ي وگرنـه جايگـاه اصـل      ،داننـد  مي از گذشتگان    يصرفاً رعايت پيرو  

، 2؛  363: ، ص1؛147: ، ص38(گرفـت   مي قرار   يجا مورد بررس    در آن  مسألهبايست اين    مي
 همناهج االدل و ابن رشد در      االقدام   ةينها در   يالبته شهرستان ). 395: ، ص 8 و 119: ، ص 5: ج

 از يويژه در بعض د فاسد بهيقاع معتقدند،   ي و جرجان  ياما تفتازان .  نكردند ياز اين روش پيرو   
سوء اعتقـاد مـردم گرديـد و        موجب اختالف و    ــ مانند شيعه و خوارج ــ        مي كال ياه  گرايش
مباحـث  الزم ديدنـد كـه    متكلمـان  بنـابراين ، را خدشه دار ساخت    مي از قواعد اسال   يبسيار

ــواب كــالم ملحــق نم  ــه اب ــامامــت را ب : ، صــص1: ، ج18 و 234: ، ص5: ، ج17: رك(د اين
 ).27ـ26

 بود كه امامت از فروع دين و به يديدگاه اكثر متكلمان اشعرچه تا كنون بيان گرديد   آن
با توجه  كه امامت     مطرح است و آن اين     ي اما در اين باب نظر ديگر      .افعال مكلفان تعلق دارد   

 و يـا جـز    ي اعتقـاد  مـسايل  خاص، داخـل     يصرفاً به عنوان اصل    كه پس از نبوت آمده،      به اين 
ز موضوعات در كنار توحيد يا ملحق به سمعيات         ا يرمدار موضوع ي يا دا  يعقل - سمعي مسايل
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و ) 252: ، ص 11 (مناقـب االئمـه   در  ) 403ــ 338 (يكه ابوبكر باقالن   چنان. گردد ميمطرح  

معتقدنـد كـه خالفـت،      ) 323: ، ص 13 (الفرق بين الفرق  در  )  ق 429. م (يعبدالقاهر بغداد 
ن عبداهللا بن تـومرت     محمدب). 252: ، ص 11(باشد   ميامامت و شروط زعامت از اصول دين        

 از اركان عقيده    يمعتقد است بايد اعتقاد به امامت را در هر زمان و مكان، ركن            .)  ق 524. م(
 بـه صـراحت بيـان        االقـدام  ةينها اگرچه در    يشهرستان). 236: ، ص 2: ، ج 34(به شمار آورد    

ر قاعده  چها) 22: ، ص 32 (ملل و نحل  كرده است كه امامت از اصول اعتقادات نيست اما در           
. اسـت » امامـت « از مباحث قاعده چهارم،      يكند كه يك   مي يمعرف» اصول كبار «را به عنوان    

 ديگـر خـود ـــ       يهـا    و در كتـاب    8)193ــ 157: ، صص 27( نيز در كتاب محصل      يفخر راز 
، ــ اصـول    الدين و معالم اصول الدين      اصول ي الخمسون ف  مسايل علم الكالم، ال   يالبراهين ف 

 . قرار داده و به مباحث امامت نيز پرداخته استيو بررسدين را مورد بحث 
 طوالـع االنـوار    در  كتـاب      ياز ديگر بزرگان اشعر   )  ق 685حدود  . م (يناصرالدين بيضاو 
 ،)247ـ235: ،صص15( امامت را ذيل مبحث نبوات بيان كرده است      يخويش، مانند فخرراز  

اصول دين اسـت و مخالفـت بـا     معتقد است امامت از   ي گفته شده كه و    ي ديگر ياما در جا  
 9).307: ، ص2: ، ج30(شود  ميآن سبب كفر و بدعت 

كـه،   اول آن . توان دو نكته را اسـتفاده كـرد        ميچه در اين قسمت بيان شد        از مجموع آن  
 ي و فقه و در نتيجـه فعلـ  ي احكام عمليامامت در ديدگاه اشاعره از موضوعات علم فروع يعن 

كه به گفته   نكته ديگر آن10دارد،] ينقل[ يكه وجوب سمع. آيد مياز افعال مكلفان به شمار 
انـد كـه ايـن        قرار گرفته  يكم در باب امامت تحت تأثير انديشه شيع        خود آنان، ايشان دست   

 .اند  قرار دادهيخويش مورد بحث و بررس  مي و مباحث پيرامون آن را در كتب كالمسأله
 

 وجوب امامت. 4
 اصل وجوب. 1. 4

 .اتفاق نظر دارنددر وجوب امامت سطور تتبع كرده است اشاعره اين ه راقم  كيتا جاي
، 4( به وجوب نصب امام  اعتقاد دارند ي معتقد است تمام مردم به نحو  يابوالحسن اشعر 

 يو بـه تبـع و     ) 349:، ص 13 و   271:، ص 14 (ي، بغـداد  )248 :، ص 11 (يباقالن). 460:ص
 نيز  يغزال. مشخص به وجوب امامت، اعتقاد دارند      اي  نيز به گونه  ) 478 :، ص 31 (يشهرستان

 اين وجوب را بـه طـور        ح الباطنيه يفضااگرچه در   ). 147: ، ص 38(ل است   يبه اين وجوب قا   
 اللّـه   خليفـة  «يكند و بر آن اسـت كـه و         مي المستظهر باهللا ثابت     ي خليفه عباس  يخاص برا 

 ).171ـ170: ، صص37(باشد  مي»  الخلقيعل
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: ، ص 2: ، ج 24 (يفخـر راز  تـوان از       مـي  اند به اين وجوب اشاره كرده     كه   ياز ديگر كسان  

 :، ص5 :، ج2 و 364:، ص1 (يمــــد آ،)183:، ص27 و 70:، ص26 و 101:، ص25 و 199
 و  232: ، ص 16 (يچنين تفتازان  و هم ) 395: ، ص 8 (ي، ايج )235: ، ص 15 (ي، بيضاو )121
 .دام برن) 235: ، ص5: ، ج17

 در  ي فخـر راز   ي و پـس از و     ي از فايده نيست كه ابـوبكر بـاقالن        ي اين نكته نيز خال    بيان
 نيـز   ي خودشان تصريح دارند كه عالوه بر وجوب نصب امام، شـناخت و            يها   از نوشته  يبرخ

 .واجب است
  دليل وجوب . 2. 4

اشاعره در دليل وجوب امامت بر يك دليل تأكيد دارند، و آن اتفاق يا اجماع صـحابه در                  
 انتخاب امـام    يجا كه آنان حت    ، تا آن   است )ص(اسالم    ميلت پيامبر گرا  صدر اول پس از رح    

 .را بر غسل، كفن و دفن پيامبر ترجيح دادند
 اجماع  ي، اما بغداد  )252:، ص 11(داند   مي ي دليل بر وجوب امامت را صرفاً سمع       يباقالن

، ينه عقلـ  داند   مي ي وجوب امامت را شرع    ي غزال 11).272: ، ص 14(كند   ميصحابه را مطرح    
ح فـضاي و در   ) 149ــ 147: ، صـص  38(كنـد    مـي ه  يـ ارانيـز    ياما بر وجوب آن استدالل عقل     

كه به طور مفصل همان استدالل را در بيان وجوب نصب امام آورده              الباطنيه نيز عالوه بر آن    
 قبـل از  ياست به اجماع و تعجيل صحابه پس از وفات پيامبر و نصب امام و عقد بيعت بـا و        

 ).155ـ154: ، صص37( و دفن حضرت نيز اشاره كرده است غسل و كفن
 بر اين كه زمـين از امـام         ي اتفاق همه امت را از صدر اول تا زمان و          ي، و آمد  يشهرستان

 480ــ 478: ، صص 31(داند   مي امامت   ي نيست، دليل روشن بر وجوب نقل      يقايم به امر خال   
 ي و عضدالدين ايجيو بيضاو يفخر راز). 374ـ364: ، صص 1 و   132ـ123: ، صص 5:، ج 2و  

 و  235: ، ص 15 و   184: ، ص 27(كننـد    مـي باره از قاعده دفع ضرر محتمل استفاده         در اين 
: ، صص 25 (معالم اصول الدين   يها   همين دليل را در كتاب     يفخر راز ). 396ـ395: ، صص 8

 ،يسعدالدين تفتـازان  . نيز آورده است  ) 71ـ70: ، صص 26 ( الخمسون مسايلالو  ) 102ـ101
ل يـ  گذشـتگان خـويش در بـاب دال        يهـا   ، تمام ديدگاه  ي قرن هشتم هجر   يانديشمند اشعر 

و سپس به توضيح و شرح هـر يـك پرداختـه            كرده  وجوب نصب  امام را در چهار وجه بيان          
 از مرزهـا،    يامر شارع به لزوم اقامه حدود، نگهـدار       : اجماع صحابه بر وجوب، دوم    : اول. است

 كه بـه حفـظ نظـام و حمايـت از اسـاس              ي از امور  ياد و بسيار   جه يآماده كردن نيروها برا   
در نـصب امـام جلـب منفعـت     : اسالم تعلق دارد، و متوقف بودن اين امر بر نصب امام، سـوم       

چه، چنين باشد، واجـب اسـت، لـذا نـصب واجـب              شمار و دفع ضرر وجود دارد و هر آن         يب
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: ، ج17( و شـناخت امـام   ي پيرو متعدد در رابطه با وجوب اطاعت،    يل نقل يدال: چهارم. است

 12).242ـ235: ، صص5
  طريق وجوب . 3. 4

غير شيعه نصب امام را بر امت و مـسلمانان واجـب              مياشاعره به مانند ديگر مكاتب كال     
 ثابت اسـت    ي نصب امام از جانب مردم از چه راه        وجوبدانند و در اين اختالف دارند كه         مي

ا يـ  اسـت و     يكه وجوب  نقلـ     نقل مؤيد آن است يا آن     آيا عقل بر وجوب نصب داللت دارد و         
  اسـت ي ـ نقلـ  ي طريق وجوب عقلبنابراين،كه هم عقل و هم نقل هر دو بر آن نظر دارند  آن

 از شرايع است كه جواز تعبد به آن به سبب           يامامت شريعت : ي ابوالحسن اشعر  يعني به قول  
 ). 272: ، ص14(شود  مي وجوب آن با سمع دانسته يباشد ول ميعقل 

 لكـن   اسـت  يتوان گفت كه مشهور در نظر اشاعره آن است كه وجوب نصب امام نقل              مي
 بـه   ي و تفتـازان   ي، عـضدالدين ايجـ    ي، بيـضاو  ي، آمد ي، فخر راز  ي از آنان چون غزال    يبزرگان
از . انـد  هآورد نيـز    ي خويش بر وجوب نصب برهان عقل      يل نقل ي مستقل يا در كنار دال     اي  گونه

نكتـه ديگـر    .  بدانيم ي و نه صرفاً نقل    ي نقل -يعقلبايد  وب را در ديدگاه آنان      اين رو طريق وج   
، 17و 247:، ص11(باشـد   مـي » ييكفـا « از آنان وجـوب امامـت   يكه بنا به تصريح بعض    آن
 ).233:، ص5:ج
 

 تعيين و گزينش امام. 5
 راه دوم كنند كه قريب به اتفاق آنان مياشاعره در تعيين و انتخاب امام سه راه را مطرح         

 اول و سـوم نيـز دفـاع         يها  از آنان به حسب مورد و شرايط از راه         ياند اگرچه برخ   را پذيرفته 
 .اند ل شدهيكرده و بدان قا

  نص يا تعيين . 1. 5
 نيست كه   ي اختالف ، در اين امر    خاص نحوبه طور عام و اشاعره به         ميدر ميان فرق اسال   

 در  ي و بيـضاو   ي، فخـر راز   ي ماننـد بـاقالن    يخ بر يحت. جايز است امامت با نص اثبات گردد      
). 238: ، ص15 و 103: ، ص25 و 165: ، ص10(انـد    اتفاق و اجمـاع نمـوده    يباره ادعا  اين
 ي جانـشين ي توصيه يـا فرمـان پيـامبر بـرا    يديدگاه فرق غير شيعنص در   توان گفت كه     مي

كـشف شـخص    نص، تعيـين و  ي معنايباشد و در نظر بعض ميدرباره شخص پس از خويش  
). 148: ، ص 10: ، ج 20( از اوصاف و شرايط امامت اسـت         ياصلح و افضل از لحاظ برخوردار     

عهـد  «نمايد كه بـه   مي صادر   ي فرمان ياينان معتقدند پيامبر يا امام سابق نسبت به امام بعد         
فرمـان  «و  »  عمـر  يعهد ابوبكر برا  «تعبير شده است مانند     » ي شخص بعد  يامام پيشين برا  

 بنابراين بايد توجه داشت كه نص شيعه با نص غيرشيعه صرفاً         13»ي شش نفر  يراعمر به شو  
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شـود كـه آيـا در ديـدگاه          ميپس از بيان مفهوم نص اين سؤال مطرح         .  است يمشترك لفظ 

مانند ابوبكر نص وارد شده است يا خير؟ياشاعره از جانب پيامبر بر شخص خاص  
مـردم را بـر     ) ص(انـد كـه پيـامبر      ليـ  قا يضبع«: نويسد ميباره    در اين  يابوالحسن اشعر 

انـد بـه سـبب فرمـان         ليـ  قا يامامت ابوبكر آگاه ساخته و بر او نص وارد كرده اسـت و بعـض              
 توصـيه و سـفارش كـرده        ي ابوبكر كه امام جماعت در نماز بشود، بر امامـت و           يحضرت برا 

 14).456ـ455 :ص، ص4( از آيات قرآن نيز بر امامت او داللت دارد      يدر عين حال بعض   . است
ل ابوبكر از آيات قرآن و بيان ي ضمن بيان مناقب و فضا15 ديگر خود يها   در نوشته  ياما اشعر 

نص پيامبر بر ابوبكر، اين نظريه را باطل دانسته و معتقد اسـت اگـر پيـامبر بـر امامـت هـر                       
 ي جايز نبود كه سراغ شخص ديگـر       و چه ابوبكر نص كرده بود اوالً      ) ع(ي چه امام عل   يشخص

ابـسط يـدك    «:  عمر به ابـوبكر در روز سـقيفه كـه          خطابص پيامبر رفت، ثانياً     منصوغير از   
 ).168ـ167:  و صص161ـ159: ، صص4(جايز نبود » ابايعك

  :آيد مي و پيروانش درباره نص چند نكته به دست ي اشعريها در باب ديدگاه
باره خالفـت ابـوبكر     ت در  بين نص و بيع    يحالتبه   كه   ي بيضاو ي به جز قاض   - اشاعره   -1

 پـس از خـويش      ي پيامبر بر احـد    ي از سو   كه اند ليقا) 243ـ239: ، صص 15( -معتقد است 
، 21 به بعد و     254: ، ص 33 و   279: ، ص 14 و   349: ، ص 13 و   165: ، ص 10( نيست   ينص
: ، صـص  31 و   125ــ 124: ، صـص  37 و   226ـ225: ، صص 39 و   151: ، ص 38 و   353: ص

 بـه بعـد و      376: ، ص 1 و   72: ، ص 26 و   202: ، ص 2: ، ج 24 و   103: ، ص 25 و   481ـ480
   17).253ـ252: ، صص5: ، ج17 به بعد و 399: ، ص8 و 16 به بعد132: ، ص5: ، ج2

كه بـه حـد تـواتر         نص وارد شده بود عالوه بر آن       ياند اگر بر شخص خاص     ي آنان مدع  -2
، 31 و   199: ص،  22(صـحيح نبـود     » بيعـت «يـا   » اجماع صحابه و امت   «گشت،   ميمشهور  
  ). 103: ، ص25 و 481ـ480: صص
 آنان بر   ي را رد كردند ول    ي اگرچه اشاعره نص پيامبر درباره ابوبكر و هر شخص ديگر          -3

 را  ينفـر   شـش  ي عمر و فرمان عمر به شورا      يعهد ابوبكر برا  ) 199: ، ص 22 (يخالف جوين 
 .نمايند ميپذيرفته و با آن به عنوان نص رفتار 

  تيار بيعت و اخ. 2. 5
 كه شـرايط امامـت را داراسـت، اختيـار و            ي شخص ي عقد امامت برا   يها   ديگر از راه   ييك

» اهل حل و عقد   « به نام    يدر ديدگاه اشاعره اين گزينش از طريق گروه       . انتخاب مردم است  
 را بـه عنـوان جانـشين        ي است كه خليفه فوت كـرده و كـس         يالبته اين زمان  . گيرد ميانجام  

 . از خالفت خلع شوديكه خليفه به هر دليل تعيين نكند يا اين
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 اهل حل و عقد. 6
 هـستند و چـه      ي اهـل حـل و عقـد چـه كـسان           ،اوالً :ال مطرح است  ؤجا چند س   در اين 

 اجتمـاع اهـل حـل و        ، در گزينش امام   ، تعداد آنان چند نفر است؟ ثالثاً      ، دارند؟ ثانياً  يطيشرا
 عقد تمام بالد الزم است يا صرفاً بلد امام؟ 

دانند كه تواطؤ بـر كـذب ندارنـد و           مي ي اهل حل و عقد را جماعت       گزارش اشعري، برخي   به
 ديگـر   يشود و برخ   مياند با پنج نفر عقد امامت بسته         لي قا يبرخ. گمان بد هم به آنان نرود     
بـا يـك    كه حتي   معتقدند  برخي  دانند و    مي نيز دست كم دو نفر       يا كمتر از چهار نفر و عده     

ـ   ما ا .گردد ميامامت منعقد   نيز  و معرفت و ستر     نفر از اهل علم       اجمـاع  ي ابـوبكر اصـم معتزل
اهـل حـل و      معتقد اسـت     يباقالن). 460: ، ص 4(داند   ميمسلمين را در انعقاد امامت شرط       

تعـداد  مـورد   در  وي  . باشـند  مي مورد اعتماد و امين مردم       ي از افاضل مسلمانان و افراد     عقد
چنـين در    هـم . گـردد  مـي از اهل حل و عقد نيز امامت منعقد         با يك نفر    : گويد مياين افراد   

 از اعصار مسلمانان    ي امت در هر عصر    يپاسخ به اين سؤال كه چرا عقد امامت به تمام فضال          
 ،ثانيـاً .  اجمـاع دارنـد    ياهل اختيار بـر بطـالن چنـين روشـ         اوالً  : گويد ميشود؟   ميسپرده ن 

 بيعت بـا  يمسلمانان و اتحاد آنان برا د ديگردانيم كه اجتماع ساير اهل حل و عقد در بال   مي
تكليف را  باشد و خداوند هم فعل محال و ممتنع          ميپذير نيست بلكه ممتنع      يك نفر امكان  

 ابـوبكر، عمـر، عثمـان و        ي صحابه نيز پس از پيـامبر در عقـد امامـت بـرا             ،ثالثاً. نكرده است 
 اهل حل و عقد تمام مدينـه        يحضور جميع اهل حل و عقد در بالد مسلمانان و حت          ) ع(يعل

 18).178: ، ص10(را مراعات نكردند 
اند كـه    قايلجمهور اعظم از اصحاب ما و از معتزله و خوارج و نجاريه             «: گويد مي يبغداد

دهـد كـه     مي ي اين اختيار را به دست گروه      يسپس و » .است» اختيار«طريق ثبوت امامت    
: ، ص 14(گزيننـد    مـي امامـت دارد، بـر       ي را كه صالحيت برا    ياهل اجتهاد هستند و شخص    

يـك نفـر از اهـل       :  است قايل يابوالحسن اشعر «: گويد مياما درباره عدد اهل اختيار      ). 279
 امامت دارد، عقد ببندد و پس از انعقـاد          ي كه شايستگ  ي كس يتواند برا  مياجتهاد و ورع نيز     
ا اگـر مجتهـد فاسـق          مي بر همه ثابت     يعقد، وجوب پيرو   قـد بـست يـا عـالم         ع يگـردد، امـ

 ،گـردد  مـي  شخص غير صالح عقـد را منعقـد سـاخت آن امامـت منعقـد ن                ي برا يپرهيزگار
: همـان، صـص   (» شـود و نـه بـا شـخص فاسـق           مـي كه نكاح با يك نفر عـادل بـسته           چنان
 ).281ـ280

 ي لذا عـدد و حـد مشخـص        ، معتقد است چون در عقد امامت اجماع شرط نيست         يجوين
 عقـد بـست كفايـت       ي شخص يه اگر يك نفر از اهل حل و عقد برا         نيز در آن الزم نيست بلك     

 تنصيص از جانب پيـامبر يـا امـام سـابق بـر تعيـين               عالوه بر  يغزال). 356: ، ص 21(كند مي
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 ي بيعـت شخـص    يتفويض در نظر و   . مطرح كرده است  را  » تفويض« امامت راه    ي برا يشخص

 بيعت با امـام را      يگران برا  متابعت و مبادرت دي    يصاحب شوكت است كه انقياد و تفويض و       
 پراكنده و نظريات مختلـف      يتواند آرا  مي يچنين شخص كه   معتقد است    يو. به دنبال  دارد   

البتـه ممكـن    .  كنند ي پيرو ي و مردم را بر گرد يك شخص جمع نمايد تا از و            يآور را جمع 
 تفويض  ي شخص ي باشند كه امامت را برا     ييا جماعت و   نفر   يا سه  از اعصار دو     ياست در بعض  

 اسـت كـه بيعـت اكثـر         يامام كس : گويد مي ديقواعد العقا در  ). 150ـ149: ، صص 38(كنند  
 است لذا واجب است او را يمردم را به دنبال داشته باشد نه بيعت يك نفر و مخالف اكثر باغ      

داند  مي اجماع را به اندازه تواتر       ي تعداد نهاي  يو). 230 :، ص 39( از حق بازگرداند     يبه پيرو 
 ).314ـ313: ، صص40(

 كه امامت را از طريق اتفاق و اختيار امـت           ي كسان ،ملل و نحل   در   يشهرستانبه گزارش   
 مطلـق يـا     بـه نحـو    از امـت     يامت يا جماعت معتبـر    همة   اتفاق    كه دانند معتقدند  ميثابت  

ـ امـا در    ). 26: ، ص 32(شـخص الزم اسـت      يك  امامت  اثبات   يمشروط برا   در   االقـدام  ةنهاي
 ي يك نفر عادل و برخيبعض: گويد ميكند و  مي را بيان ي حل و عقد اقوال مختلفتعداد اهل

را  بـه امـور   ي از اهل حل و عقد و اجتهاد و آشـنا        ي جماعت يبرخ چهار نفر و     يدو نفر و برخ   
اگر يك نفر عقد بست و ديگران انكار نكردند         : گويد مي سپس   انندد مي الزمعقد امامت   براي  

 ي بـزرگ و منـصب     يه واجب است به ديگران اعالن گـردد چـون مقـام           كند و البت   ميكفايت  
كه طريق تعيـين امـام را بيعـت و اختيـار              ضمن آن  يفخر راز ). 496: ، ص 31(است    معظي

داند و دليل صحت     مي را انتخاب ابوبكر از اين راه        يدانسته نه نص، دليل صحت چنين طريق      
 نيـز   يآمـد ). 103:، ص 25 و   202:، ص 2:، ج 24(كنـد    مـي امامت ابوبكر را اجماع امت بيان       

مستند گزينش امام را اختيار دانسته نه نص و دليل اين ديدگاه را روش سلف صالح دانسته                 
امامـت   يعوف برا  عبدالرحمان بن در عقد    و   ،عمرامامت   يعقد ابوبكر برا  در  كه   است چنان 

د كـه نـه تنهـا اجمـاع         گير مياو از اين روش نتيجه      . بوده است در كار   عثمان صرفاً يك نفر     
 اجمـاع مـردم مدينـه نيـز الزم          يشـرط نبـوده بلكـه حتـ         ميامصار و اقطار ديگر بالد اسـال      

در  ب از اصـحا   يبعـض ) 400ـ399: ، صص 8 (ي ايج ي و به تبع و    يآمدبه گزارش   . باشد مين
: ، ج 2 و   382ــ 381: ، صص 1: رك(دانند   ميموقع انعقاد امامت شهود و بينه عادل را واجب          

 ). 503: ، ص29 و 189ـ188: ، صص5
غير از شيعه با اختيار اهل حـل و           مي امامت نزد اكثر فرق اسال      كه  معتقد است  يتفتازان

، اهل حل و عقد     )252ـ3: ، صص 5: ، ج 17 (گردد  ، ثابت مي  عقد، اگرچه تعداد آنان كم باشد     
بـراي  ان  علما، رؤسا و سرشناسان مردم در تمام اقطار بالدند كه در صورت امكـان حـضورش               
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، 17(باشد   مياتفاق ساير بالد نيز شرط ن     . ها شرط نيست   د در آن  اعدتالزم است، البته    بيعت  

 ).233: ، ص5: ج
اشاعره بر اين باورند كه اگر گزينش و اختيار امام با اتفاق و اجماع نبـود امـا بـا اختيـار                      

 يـك   ي حال حتـ   بزرگان، مجتهدان و عالمان به زمان صورت پذيرد باز مقبول است، در عين            
 مستحق امامت منعقد سـازد و بيعـت         ينفر از اهل اختيار عادل و عالم كه عقد امامت را برا           

 .مردم را به همراه داشته باشد مورد پسند آنان واقع شده است
 ي اجمـاع اهـل حـل و عقـد بـرا            به لـزوم    قايل از اشاعره    ي اگرچه برخ  ،كه نكته ديگر آن  

ر اين باورند كه در بيعت ابـوبكر اتفـاق مـسلمانان يـا اجمـاع                ها ب   اما همه آن   ،ندامامت نيست 
تـا مخالفـت    كننـد    مـي تـالش    صحابه و امت يا اجماع اهل حل و عقد وجود داشته اسـت و             

 بـه   ابـوبكر را   بـا  بيعـت    در، ابوذر، مقداد، عمار، سلمان و ديگـران         )ع(يانند امام عل  م يكسان
  . توجيه كننديا گونه

، قهر، غلبه و استيال اند  نصب امام بدان تمسك جستهيشاعره برا از ا يكه برخ   ميراه سو 
  ميبـر جامعـه اسـال     » كودتا «ي از طريق قهر و غلبه و به اصطالح امروز         ي شخص ييعن. است

رسد متقـدمين اشـاعره      ميبه نظر   .  كند يمسلط شود و خود را حاكم و امام مسلمانان معرف         
اند بلكه اين روش از قـرن        مام نظر مثبت نداشته    گزينش ا  ي برا يبه قهر و غلبه به عنوان راه      

 . بعد به تثبيت رسيده باشديها  به بعد مطرح گشته و در قرنيششم هجر
 اسـت كـه معتقـد اسـت در          ي اولين متكلم اشـعر    يجا كه نگارنده تتبع كرده، غزال      تا آن 

ـ            ي، سلطان ها  صورت تشتت آرا و عدم اتحاد ميان گروه        ر جامعـه    كه با قهـر و  غلبـه بتوانـد ب
 مي را از بين ببرد و وحدت را بـه جامعـه اسـال             ها  يمسلط شده و اختالفات و درگير       مياسال

 ).150: ، ص38(بازگرداند در عين حال موصوف به صفات ائمه باشد، حاكم و امام است  
 گزينش امام سه راه مطرح كرده است كه راه سوم را خروج يـا               ي برا ي پس از غزال   يآمد

قول به تنصيص و دعوت را ممتنـع و         سپس  ). 503: ، ص 29(كند   مييان  دعوت به خويش ب   
 را كـه    ي دو راهـ   يظـاهراً آمـد   ). 133ـ132: ، صص 5: ، ج 2(داند   ميقول به اختيار را ثابت      

كـه راه نـص و قهـر و غلبـه را      مردود دانسته به سبب اثبات خالفت ابوبكر بوده است نه اين       
، به صراحت اسـتيال و غلبـه را         ي قرن هفتم هجر   ي، انديشمند اشعر  يبيضاو. نپذيرفته است 

 آن را به اصحاب خويش نسبت داده و گفتـه اسـت     ي نصب امام دانسته و حت     يها   از راه  ييك
 قهر و   يتفتازان). 238 :، ص 15( ندارد   ي اشكال باشدمقصود  به   يفواگويند اگر    ميمعتزله نيز   

: نويسد مي يو. ره آن سخن گفته است    استيال را به عنوان راه سوم پذيرفته و به تفصيل دربا          
 ي كه امام از دنيا برود و كـس ي زمان،قهر و استيال: سوم... گردد  مي منعقد  ييها  امامت با راه  «

كه جميع شرايط امامت را داراست بدون بيعت و استخالف بر منـصب امامـت تكيـه زنـد و                    
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: ، ص 5: ، ج 17 (گـردد  مـي  منعقـد    ي و يمردم را مقهور شوكت خويش گرداند، خالفت بـرا        

233.( 
 اشعريان به قهر و غلبـه نظـر نداشـتند و تنهـا              يد تا زمان غزال   شو ميكه مالحظه    چنان

  اهـل الثغـر    برسالة ة المسما الجماعة و   السنةاصول اهل    به نام    ي در يك مورد در كتاب     ياشعر
سـت و   و غلبه حاكم شـده امـام ا        كه با قهر    مي شده، اما  يمدع» عدم خروج بر ائمه   «در باب   

ظـاهراً ايـن رسـاله يـا كتـاب را مطـابق       وي  .)94ــ 93: ، صص 6( خروج كرد    ينبايد عليه و  
 چنـين   ي حنابلـه نگاشـته اسـت و اال در مكتـب اشـعر             يآمـد  ديدگاه اهل حديث و خوش    

 . سابقه نداشته استيديدگاه
 

  دو نفريعقد امامت برا. 7
  مي يا چند بلـد از بـالد اسـال          يك يتوانند برا  مي آيا اهل حل و عقد       ،كه  ديگر اين  مسأله

 در يك زمـان بـيش از يـك          ي برخ ،ي ابوالحسن اشعر  به گزارش بيش از يك امام برگزينند؟      
 البته اين .تعدد امام در يك زمان جايز نيست:  معتقدنديپيروان اشعردانند  نميجايز را  امام  

. ود داشـته باشـد     وج ي امتناع يكه از لحاظ عقل    عدم جواز به لحاظ اجماع صحابه است نه آن        
 مـانع   ي باشـد كـه يكـ      ييها   اگر بين دو بلد دريا، جنگل، صحرا و كوه          كه  در عين حال گفته   

: ، صـص  14( بشود در اين صورت امكان قول به جواز تعـدد امـام وجـود دارد                 ينصرت ديگر 
اشاعره ده كه   ش نقل   ي از ابواسحاق اسفراين   )45: ، ص 1: ، ج 41 و   350:، ص 13 و   275ـ274

: ، ص 1 و   359ـ358: ، صص 21(دانستند   ميا در اندلس و عباسيان را در عراق امام          امويان ر 
: ، ص8 و 189: ، ص5: ، ج2( دقيقـاً همـين عبـارت را آورده اسـت،     ابكار در يو آمد . )382
 ). 223: ، ص5: ، ج17 و 400

 و معاويـه، هـر دو، در يـك        ) ع(ي از كراميه نقل كرده كه معتقدند عل       يابوالمظفر اسفراين 
  . نماينـد  يباشند و بر پيروانشان واجب است كه از امامان خويش پيـرو            ميزمان امام بر حق     

 ظـالم  يها در قتال با ديگر     هر يك از آن   از آنان انتقاد كرده است كه طبق اين رأي          در ادامه   
  امام عادل بر حق مزاحمت ايجاد نمايد مبطلي برا يكه هر كس   آيند به دليل آن    ميبه شمار   

 19).115: ، ص3( است  ظالمو
 در پاسخ به اين اشكال كه چگونه امامت به صورت شـورا             د نسفيه يشرح عقا  در   يتفتازان

: گويـد  مـي كه نصب دو امام در يك زمان جايز نيست،           يميان شش نفر صحيح است در حال      
 واجب يما نيز نصب دو امام به طور مستقل را كه اطاعت هر يك از آن دو به صورت انفراد            «

ا در   .  دارد ي امتثال احكام متضاد را در پ      يكه چنين امر   دانيم به سبب آن    ميد، جايز ن  باش امـ
 21و 20).239ـ238: ، صص16(» .باشند ميباب شورا، تمام آنان به منزله يك امام 
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 شرايط امامت و اوصاف امام. 8
  : ردتوان به چند نكته اشاره ك مي امام در نگاه اشاعره يها يدر باب شرايط و ويژگ

 است كه مورد اتفاق و      ياند، يك دسته صفات    قايل امامت   يگونه صفات را برا    آنان دو  -1
 اسالم،  ، عبارتند از  ها  اين ويژگي . اند اند و يا مفروض گرفته     يا نام برده  را   ها  اجماع است كه آن   

ز ، سالمت حـواس اعـم ا      ي، آزاد بودن، ورع و پرهيزگار      بودن قلا، بلوغ يا تكليف، ع     بودن مرد
 مقطوع اليدين يا رجلين و يا مبـتال بـه           يكه و   اين يبصر، سمع و لسان و سالمت اعضا يعن       

 است كه در اصل آن يا يدسته ديگر صفات.  مانند جذام و برص و غير آن نباشدها انواع مرض
 علم، عدالت، افضل بودن، نـسب،       ، آن اختالف نظر وجود دارد كه عبارتند از        ي و معنا  يويژگ

  . يتشجاعت و كفا
 از قـضات    يانـد امـام بايـد بـه انـدازه يـك قاضـ               شرط كرده  يكه بعض  علم در مورد    -2

 بر يبرخ). 391 و 385ـ383: ، صص1 و185ـ181: ، صص 10(مسلمانان دانش داشته باشد     
، 14 و 113ــ 112: ، صـص 9( در حالل و حرام باشـد  يبايد مجتهد از اهل فتوكه امام   آنند  
، 31 و   359ــ 358: ، صص 21، همان و    9ايسه كنيد با     مق 200ـ199: ، صص 22 و   277: ص
 مجتهـد  يبعـض ). 180: ، ص10 و 236: ، ص15 به بعـد و  191: ، صص5: ، ج2 و   496: ص

نـد  ا  هدانـست جـايز    يو بعض ) 399ـ398: ، صص 8 (،اند شرط دانسته را  در اصول و فروع     بودن  
، 37 و   229 :، ص 39( مقلـد باشـد      ي ديگـر  مـسايل  ي يـا حتـ    ي و شرع  ي دين مسايل در   يو

  ). 237ـ236: ، صص15 و 160: ، ص32 به بعد و 153: صص
كـه    آن ي عـدالت يعنـ     كـه  انـد   گفتـه  يبرخ.  است نيز خالف عدالت  در مورد معناي     -3

 جـوانمرد باشـد و در   ي است كـه و يشهادت شخص نزد حاكم پذيرفته شود و اين در صورت      
ود، بر صغاير نيز اصرار نورزد و دينش عادل و در مال و حالش مصلح باشد، مرتكب كبيره نش          

 ي صرف قبول شـهادت را بـرا  يبعض). 349: ، ص 13(در عين حال الزم نيست معصوم باشد        
كه شـخص هـم بتوانـد         اين ي است يعن  ي عدالت ظاهر  ي دانسته كه آن به معنا     يعدالت كاف 

ل جور   عدالت را صرفاً در مقاب     يا عده). 277: ، ص 14 (د باشد شهادت بدهد و هم بتواند شاه     
 ظالم و فاسق و در      زند،  سر مي ظلم و ستم و فسق      از وي    كه   ي كس ياند يعن  و فسق قرار داده   

 نيز عدالت را در عـرْض و آبـرو و           يگروه). 399ـ398: ، صص 8(صورت عادل است     غير اين 
 است كه بتوان جان و مال و ناموس         ي عادل كس   كه اند و معتقدند   جان و اموال مردم دانسته    

گويند كه موثق و در      مي ي عادل را كس   يبعض). 237-236: صص،  15( سپرد   ي و مردم را به  
 بـه   191: ، صص 5: ج،  2و 391 و   385ـ383:  صص 1(گويد مورد اطمينان باشد      ميچه   آن
ـ )200ــ 199: صـص ، 22 (ي، جـوين )113ـ112: صص، 9 (ي چون باقالن يبعض. )بعد  ي، غزال

ــد 153 :ص، 37 و 229: ص، 39( ــه بع ــتان) ب ــروط ) 496: ، ص31 (يو شهرس ــان ش در مي
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 را جـايگزين    ي پرهيزگـار  ي آن ورع يعنـ    ي نياورده و احياناً بـه جـا       يخويش از عدالت سخن   

 ،1(انـد   را شـرط دانـسته  بـودن    عدالت، ورع وثقـه    يسه يعن هر   يگروهمقابل،  اند در    نموده
 ). به بعد191: ، صص5: ج، 2و  391 و 385ـ383: صص
 بر آننـد كـه امـام بايـد          يا  عده .باشد مي ي از شروط اختالف   يل بودن امام نيز يك     افض -4

داننـد و معتقدنـد كـه        ميافضل مردم باشد و لذا آنان ترتيب در امامت را ترتيب در فضيلت              
 و  107: ، صـص  9 و   294ــ 293: ، صـص  14(اندازند   مي پيش ن  به دلخواه  را   يمسلمانان احد 

 مفـضول بـا     يكه اگـر عقـد بـرا      ست   ا  نقل شده  ياز ابوالحسن اشعر  ). 199: ، ص 22 و   111
 به همـين    يبعض)  :صص،  14(آيد نه از ائمه      مي از ملوك به شمار      يوجود افضل بسته شد و    

 چـون   يو برخـ  ) 254ــ 253: ، صـص  32(اند   سبب تقديم مفضول بر فاضل را محال دانسته       
: صـص ،  8(انـد    حكم به منع آن داده    ،  شمرند مي قبيح   تقديم امامت مفضول بر فاضل را عقالً      

انـد و     شـده  قايـل  نيز به جواز امامت مفضول       يدر برابر اين ديدگاه گروه بسيار     ). 413ـ412
 افـضليت را از  مـسأله اند اخبار منع از امامت مفضول از اخبـار آحـاد اسـت از ايـن رو                  يمدع

 نيست كـه بايـد   يمسايلدانند و معتقدند افضليت از  مي ي و ظني، غير قطع  ي اجتهاد مسايل
 ،ر مدار مصلحت استيدانند كه دا مي يآنان امامت را از مناصب. پيدا نمود  مي جزبدان اعتقاد 

 و 180: ، ص10(توانـد امـام بـشود     مـي  مصلحت اقتضا نمايد مفضول نيز يلذا اگر در موارد   
 يبر همـين اسـاس گروهـ      ). 413- :صص،  8، و   391 و   385ـ383: صص،  1 و   363: ، ص 21
 نداشته باشـد افـضل بايـد        ي در پ  يانگيز  و مرج و فتنه    اند كه اگر هرج     به تفصيل شده   قايل

: ، صـص  5: ، ج 17 و   173: ص،  37همـان و    (نصب گردد و اال امامـت مفـضول جـايز اسـت             
  .)247ـ243

 كه بتوان در آن     ي افضليت را در هر چيز     ي افضليت نيز اختالف شده، بعض     ي در معنا  -5
دانند و   ميفضليت را صرفاً در علم       ا يبرخ). 180: ص،  10(اند   تفاضل فرض نمود، معنا كرده    

 افـضليت را در عمـل شـرط         يگروه). 173: ص،  37(اند امام بايد افضل در علم باشد         يمدع
گردد، از اين رو افـضل بـودن از امـور        مياند كه به كثرت ثواب، اخالص، تقوا و ورع بر          دانسته

نبايد آن را شرط دانست     توانند بدان اطالع يابند      مي ن يشود و چون مردم به راحت      مي يدرون
 نيز افضل بودن را در علم و عمـل بـا همـديگر معنـا                يا عده). 247ـ243: ، صص 5: ج،  17(

ل ي نيـز افـضليت را در فـضا        يكسان). 239ـ234: ، صص 16 و   413-412: صص،  8(اند   كرده
تعـداد بيـشتري از      بيـشتر و يـا       يل ظـاهر  يفـضا از  دانند بدين معنا كه هر كس        مي يظاهر

 .)199: ص، 22، و 111 و 107: ، صص9(برخوردار بود، افضل است مامت را شرايط ا
افضل از  ) ع(يدانست عل  ميكه    در يك مورد اذعان كرده است كه عمر با اين          يبغداد -6

و از بيـان    » دادم مياگر ابوعبيده زنده بود او را واليت        «:  گفته است  يابوعبيده جراح بوده ول   



 عره امامت از ديدگاه اشا

 

99
آنان همين موارد   . را بر عثمان ترجيح داده است     ) ع(يمام عل  ا يتوان فهميد كه و    مي يجوين
: ، ص 21،  294ــ 293: ، صـص  14(انـد     ل جواز امامت مفـضول قلمـداد كـرده        ي از دال  يرا يك 
363.( 

بندند و آن  ي است كه اكثر اشاعره بدان پاينيز از صفات اختالفقرشي داشتن   نسب   -7
و اجمـاع صـحابه در      ) ص( از پيـامبر   ي روايات دليل آنان . آورند ميرا از شروط امامت به شمار       

: ، صـص  14 و   113ــ 112: ، صص 9 و   180: ص،  10(باشد ميصدر اول يا اجماع تمام اعصار       
نـسب  وجوب   در   يبرخ). 247ـ243: ، صص 5: ج،  17 و    413 -412 :صص،  8 و   277ـ275
ز اخبـار   به ديده شك و ترديد نگريسته و آن را قابل تأمل و روايـات اثبـات نـسب را ا              يقرش

دانند بـه دليـل      مي ي اجتهاد يا  آن را مسأله   يبعض). 359ـ358: ، صص 21(اند   آحاد دانسته 
 ي اب ياگر سالم مول  «دانند و نيز جمله عمر كه        مي كه امامت را صرفاً از قبيله قريش ن        يروايات

 ي كـه سـالم قريـش      يدر حـال  » كه او را واليت بـدهم      كردم در اين   ميحذيفه زنده بود شك ن    
ناچار به تأويل و توضيح اين دسته از روايات و          به وجوب نسب قرشي،     ين  قايله است لذا    نبود

انـد    از عهده دفاع آن بر نيامـده ي هم به خوبيتوان گفت در موارد  مياند و     شده ينقل تاريخ 
 ). به بعد191: ، صص5: ، ج2 و391 و 385ـ383:  صص1(

 يو كفايت داشـتن نيـز از صـفات         و انديشه بودن، شجاعت      يسياستمدار و صاحب رأ    -8
 ي بر آنند الزم نيست و     ي باشد و بعض   ها  ي اين ويژگ  ي معتقدند امام، بايد دارا    ياست كه برخ  

 داشـته   ي وفـادار  يترين، جنگاورترين و سياستمدارترين افراد باشد بلكه اگـر نيروهـا           شجاع
 اسـت   يسنده كند، كاف  باشد كه بتوانند جامعه را اداره نمايند و خويش صرفاً به تدبير امور ب             

 ).237 -236: صص، 15 و 160: ، ص32 و 22 به بعد153: ، صص37، همان، و 10(
تنهـا  . داننـد  مـي  گزينش امام شرط ن    يبودن را برا    ميشها   آنان عصمت، علم غيب و     -9

.  معصوم باشد  ها   معتقد  است كه امام بايد از باطل، جور و ستم و از بدعت              يابن تومرت مغرب  
 يالينـال عهـد   « آيه   يداند كه از باطل و ظلم معصوم است و معنا          مي   ميمر را اما   اولواال يو

 انبيا از آدم تـا      ،امامتدر امر   را همين دانسته و بر اين باور است كه          ) 124/ بقره(» الظالمين
 راشـدين معـصوم     ي خلفـا  ،پـس از وي   و  ) ص(نوح و ابراهيم و پس از ايشان تا پيامبر اسالم         

 به وجـود    ي، اختالف و دنياطلب   ي و درگير  ع، نزا ي نفسان يخلفاست كه هواها  پس از   . اند بوده
 ، در باب اصل امامت و تعيـين امـام         ي غزال يها   نظير ديدگاه  يالبته چنين اعتقاد  . آمده است 

 نيـز   ي بيـضاو  ي قاض 23.گردد مي ي ناش ي شخص يها   بوده و از انگيزه    يبه سبب اسباب سياس   
امامت واجب ندانسته اما بر اين باور اسـت كـه ابـوبكر           يكه شرط عصمت را برا     در عين اين  

كه ابوبكر واجب العصمه نيـست      امت اجماع دارند بر اين    «: او چنين گفته  . معصوم بوده است  
 ). 237ـ236: ، صص15(» گويم كه او غير معصوم است مي من نيول
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ند صفت   در باب شرايط امامت و اوصاف امام اگرچه هر يك از اشعريان به يك يا چ                -10

 ي، دانشمند اشـعر   ياند اما سيف الدين آمد     از اوصاف امام اشاره و آن را مورد بحث قرار داده          
باره بحـث    تر در اين    از همه مفصل    اصول الدين  يابكار االفكار ف  ، در كتاب    يقرن هفتم هجر  

تـوان گفـت كـه       مي كرده و به همه جوانب شرايط و اوصاف امام پرداخته است لذا              يو بررس 
 24.باشد ميباره   جامع تمام نظريات اشاعره در اينيه ونوشت

 خليفه اول و دوم مـالك و        به ويژه  راشدين   يشاعره خالفت خلفا  ارسد كه در     ميبه نظر   
 ي لذا نويسندگان اشـعر    .اند   قرار داده   گزينش ديگر نامزدان منصب امامت     ي برا يمعيار اساس 

و اسـاس تـصور كـرده و گـزينش           را اصـل     خلفـاي راشـدين   روش انتخاب و شرايط خالفت      
 در اين صورت يا اشـكال مـصادره بـه مطلـوب پـيش               اند  نموده تعريف   بر اين مبنا  ديگران را   

 امامـت از راه نـص و نـه          خلفاي راشـدين بـه    كه بايد معتقد شد كه انتخاب        آيد و يا اين    مي
بـاره    در ايـن  مخالف صريح ديدگاه آناناما اين امر. استانتخاب و اختيار مردم انجام گرفته     

 .باشد مي
 

 يعزل امام و خروج بر و. 9
 امكـان   ي چـه زمـان    ؟ خـروج نمـود    يرا عزل كرد يا بر و       ميتوان امام جامعه اسال    ميآيا  

 ؟ وجود دارديچنين موارد
نويـسد   مي ذيل ديدگاه اصحاب حديث و اهل سنت مقاالت االسالميين در كتاب    ياشعر

انان به صالح دعا نمود و نبايد با شمـشير عليـه آنـان               ائمه مسلم  يكه آنان معتقدند بايد برا    
 معروف به رسـالة اهـل       ه و الجماع  ه در كتاب اصول اهل السن     يو). 295: ، ص 4(خروج كرد   

سلف بر سمع و طاعـت از       «: نگارد ميبه طور مفصل    » ئمة اال يال خروج عل  «الثغر ذيل عنوان    
اليت يافته باشد اجماع كرده است چـه   از امور آنان و ي كه بر امور   يائمه مسلمانان و هر كس    

 بـر    خواه با رضايت و چه با قهر و غلبه به واليت رسيده باشد، نيكوكار باشد يا فاجر و فاسق،                 
 الزم  ي خروج با شمشير عليه و      خواه به عدالت در هر حال       ظلم و ستم حكم بكند و      بهمردم  
ن بطاعة االئمة و نصيحة     ندي«كند كه    مي ديگر تأكيد    يدر قسمت ). 94ـ93: ، صص 6(» نيست

و مـن ديننـا ان      «: گويـد  مـي و در اقتدا به انسان فاجر نيز        ) 43 و   41: ، صص 6(» المسلمين
 ان عبداهللا   يكما يرو . و فاجر  و االعياد و سائر الصلوات و الجماعات خلف كل بر         الجمعة   ينصلّ

 ولصـ ا عن ةاالبان در كتاب    ياشعر). 43 و   41: صص،  6(»  خلف الحجاج  يبن عمر كان يصل   
 ).41: ، ص5( نيز همين باور را دارد الديانه
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كفر پـس از    «،شود كه عبارتند از    مي چند سبب خلع امام      ي معتقد است امور   ياما باقالن 

 از مردم ـ فسق امام و يايمان، ترك به پاداشتن نماز و دعوت مردم به آن، ـ به عقيده بسيار
 و  ]مـردم [ حرام، تضييع حقوق     يها  ختن خون ستم او از طريق غصب اموال، تازيانه زدن، ري        

ـ . شود   ثابت مي  ي حدود اله  ي از اجرا  يخوددار  و  ]اهـل سـنت   [ جمهـور از اهـل اثبـات         يول
 واجـب  يشـود و خـروج بـر و    مي خلع ن25اصحاب حديث بر آنند كه امام به واسطه اين امور       

 بـه شـمار     ي الهـ   كـه معـصيت    ينيست بلكه بايد او را موعظه و اندرز داد، ترساند و در امور            
و صحابه در وجوب اطاعت از   ) ص( از پيامبر  يآنان به اخبار متظافر   . آيد از او اطاعت نكرد     مي

، )ع(همانا حضرت . كنند ميامامان، اگرچه ستم كنند و اموال مردم را غارت نمايند، احتجاج            
و »  برّ و فاجر   كل ء، وصلوا ورا  ياسمعوا و اطيعوا ولو عبد اَجدع، ولو لعبد حبش        «: فرموده است 

اطعهم، و ان اكلوا مالك و ضربوا ظهـرك، و اطيعـوهم مـا اقـاموا                «: باز روايت شده كه فرمود    
 كه بـاز سـبب خلـع امـام          ياز ديگر اسباب  .  و غير اين روايات كه در اين باب بسيارند         »ةالصال
 او  يبـرا  كه اين حالت     يا و از بين رفتن قوه درك او، به گونه        ) ياطباق( مييشود جنون دا   مي

 به  ي ادامه يابد كه به سبب زوال عقل او مسلمانان در آن مدت متضرر شوند و اميد                يتا مدت 
گير   و زمين  يسال ، كهن ي، الل ي به كر  ي در مورد مبتال شدن و     مسألههمين  .  او نرود  يبهبود

 كه او را از پرداختن به مصالح مسلمانان و اقدام به همه يـا               يشدن و يا عروض هر امر ديگر      
ها منصوب شده وجود دارد چرا كه امام به خاطر ايـن امـور     كه به خاطر آني از وظايف يرخب

 بـه   ينصب شده و اگر با وجود امام، اين امور متوقف بماند خلع اين امام و نصب فـرد ديگـر                   
قدر بـه    كه امام اسير دشمن شود و اسارت او آن   يچنين در صورت   هم. شود مي او واجب    يجا

 او  يرود و نيز موجـب يـأس از رهـاي          م متضرر شدن مسلمانان در آن مدت        درازا كشد كه بي   
 .شود، جايگزين كردن امام واجب است

چـه امـام از       چنـان  ]هـا   امام در هر يك از ايـن فـرض         ي برا يدر صورت تعيين جانشين   [
 بـه  ي او بهبود يابـد، و يگير  و زميني و ناتواني او برطرف و يا بيمارياسارت رها و يا ديوانگ   

 يگردد و او رعيت امام حاضر خواهد بود زيرا در هنگام خلع او و زمـان                ميمنصب امامت باز ن   
 بيعـت و عقـد امامـت برقـرار شـده و      ي ديگري در امامت نبوده برا   ي حق ي ديگر دارا  يكه و 

 به وجود آيـد و      ي فضل يو نيز اگر در ديگر    .  ندارد ي حق مسأله در اين    يبنابراين اكنون نيز و   
 سبب عزل امام نيست ـ البته اگر  مسألهوسيله از امام منصوب افضل شود، اين آن فرد بدين 

 مفضول است، واجب است از او به فاضل عدول شـود ـ زيـرا    يدر آغاز عقد معلوم شود كه و
 در دين و يا در مـورد خـود او نيـست تـا               ي و يگر  فتنه يفزون شدن فضل ديگران به معنا     

ــ186: ، صــص10(» ســبب خلــع و عــزل او باشــد  ــا ) 187ـ : ، صــص11(مقايــسه كنيــد ب
  27و26.)285ـ284
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بـدين امـر    »  خلع االمـام   يف« را تحت عنوان     ي خويش فصل  االرشاد نيز در كتاب     يجوين

 عقد امامت بسته شد     ي كس ياجماع بر آن است كه اگر برا      «: گويد ميو   استداده  اختصاص  
ا اگـر فـسق و       . ا خلع كـرد    جايز نيست او ر    يالزم االجرا گشته و بدون حدث و تغيير امر         امـ

 بدون خلع   يصورت امكان انخالع و    فجور كرد و با فسق خود از راه امامت خارج شد در اين            
 نيـز   ي دانسته و معتقد اسـت در مـوارد        ي اجتهاد مسايل را از    مسأله اين   يجوين. وجود دارد 

ز ظلم و ستم توانند با شمشير كشيدن و برپا كردن جنگ امام را خلع يا ا مياهل حل و عقد 
 ).234ـ233: ، صص5: ، ج17 و 358: ، ص21(باز دارند 
 از شروط را دارا نيست اما علمـا او          ي كه با قيام حاكم شده و برخ       ي نيز درباره فرد   يغزال

كـه اگـر قـدرت بـر         چه مورد نظر ماست و بدان قطع داريم اين         آن«: گويد مياند   را پذيرفته 
 يا كـه فتنـه    ا نيست وجود داشته باشـد بـدون آن         كه جميع شرايط را دار     ياستبدال شخص 

ا اگـر كنـار گذاشـتن و             ي به پا گردد، خلع و     يبرانگيخته شود و جنگ    بـا   ي واجـب اسـت امـ 
» شـود  مـي تحريك جنگ و قتال همراه است، اطاعت از او واجب است و به امـامتش حكـم                  

 مفـضول   يتوان برا  مي، كه معتقد بود در آغاز عقد ن       ي بر خالف باقالن   يغزال). 150: ، ص 38(
 مفضول با   ي به افضل عدول شود، بر اين باور است كه اگر برا           يواجب است از و    عقد بست و  

حضور افضل عقد امامت بسته شد آن امامت منعقد است و به سبب افضل بودن جايز نيست             
 ).173: ، ص37(دهد  مي را به اكثر نسبت ي چنين ديدگاهي را خلع نمود و حتيو

تـوان از    مـي كند كه در مواقع اضطرار و ضرورت         مي را مطرح    يقاً نظر غزال   نيز دقي  يآمد
 عزل نكرد چنـان  ي چون علم و عدالت گذشت و امام را به سبب نداشتن چنين صفات  يصفات

بـيح  تالـضرورات   « هـستيم زيـرا      قايل  مي شخص مضطر چنين حك    يبرا» اكل ميته «كه در   
 يتواننـد و   مي وجود داشته باشد مردم      يگر و نصب دي   ي اگر امكان عزل و    يول» المحظورات

 نيـز دقيقـاً همـين        اصول الدين  يابكار االفكار ف   در   يو). 386ـ385: ، صص 1(را خلع كنند    
 ).190ـ189: ، صص5: ، ج2( با عبارات يكسان درباره خلع امام آورده است رانظريه 

خروج از طاعـت     يكه فسق را به معنا      در عين اين   د نسفيه يشرح عقا  در كتاب    يتفتازان
ها سـبب عـزل امـام        يك از آن    و جور را ظلم بر بندگان خدا دانسته، معتقد است هيچ           ياله

 نيز به ايـن بحـث پرداختـه و از           شرح المقاصد  در كتاب    يو). 240ـ239: ، صص 16(نيست  
اگـر  «:  معتقـد اسـت  ،دانـد  مـي  گزينش امام را قهر و غلبه و استيال       يها  از راه  يجا كه يك   آن
امام اول منعزل و شخص     .  مسلط گشت  ي با قهر بر و    يبا قهر و غلبه ثابت شد و ديگر         مياما

خلع امام را بدون سبب جايز ندانسته و معتقد است اگر مـردم او را               «او  » .گردد ميقاهر امام   
كه بـه سـبب عـاجز     ي اگر امام خودش را عزل كرد، در صورت  يخلع كردند نافذ نيست و حت     

امـام بـا فـسق و       . گـردد  ميشود و اال عزل ن     مي حكومت باشد، منعزل     ي از قيام برا   يبودن و 
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 كه علوم را فراموش نمايد ي و مرضي، گنگي، كري با جنون، كوريشود ول مي عزل نيبيهوش

درباره خلـع و    » خاتمه« سپس در ذيل عنوان      .)233: ، ص 5: ، ج 17(» شود مياز كار بركنار    
 ).257: صهمان،  (گويد تفصيل سخن ميعزل امام به 

 ي و پـس از و     ي كـه بـاقالن    يتوان نتيجه گرفت كه در مـوارد خاصـ         ميچه گذشت    از آن 
ا در بحـث   . گـردد  مـي اند امام از امامت عزل   از آن نام برده  ي و تفتازان  يديگران چون آمد   امـ

 يفسق و جور اتفاق بر آن است كه فاسق استحقاق عزل دارد لكن در انعزال از امامت اختالف   
 و شخص ابوحنيفه معتقدند امام      ي و حنف  يمذهب شافع . كنند ميكثر انعزال را رد     است كه ا  

 بر اين باور است كه فاسق منعزل گشته ي شخص شافعيگردد ول ميفاسق از امامت منعزل ن
 . فاسق اهل واليت نيستي به مانند قاضيو و

داننـد   مـي  جايز    انتخاب امام  ي كه قهر و غلبه را نيز برا       ينكته ديگر آن است كه اشعريان     
 يكه مقهور كودتا و قهر و غلبه شـخص ديگـر            مي معتقدند اما  ي و تفتازان  ي، آمد ينظير غزال 

 .شود ميشود و آن قاهر امام  ميقرار گيرد از امامت منعزل 
تواند خويشتن را از خالفـت بـدون         مي كه بر اين باورند كه امام ن       ي آنان ،كه و باالخره اين  

 به خالفت امام    ،كه خود را از قيام به مصالح مسلمانان ناتوان ببيند           خلع نمايد مگر آن    ،سبب
نظر دارند كه در برابر معاويه از اداره حكومت و خالفت كناره گرفـت و خـويش را                  ) ع(حسن

 ).257: ، ص5: ، ج17 و 358: ، ص21(عزل نمود 
 

 وظايف و مقاصد امامت. 10
 اصل امامت و وجـوب آن سـخن بـه            كه از  ي، زمان ي انديشمندان و متكلمان اشعر    بيشتر

از . كننـد  مـي  در دليل وجوب آن به وظايف امام و مقاصد امامت نيـز اشـاره                ،آورند ميميان  
گـشوده  » ذكر مـا اقـيم االمـام الجلـه        « را تحت عنوان     يص باب اخنحو   به   يميان آنان باقالن  

 تحـت  لباطنيـه ح افـضاي در اين باره در باب آخر كتاب  است كه ي تنها غزال  يپس از و  . است
 سبقت را از ديگـر      يگو» االمامة عليها يدوم استحقاق     بالمواظبة ي الت الدينيةالوظائف  «عنوان  

 آنـان   يها  اينك ديدگاه .  امام پرداخته است   ياشعريان ربوده و به شرح و تفصيل وظايف دين        
 :كنيم ميبيان به تفضيل را 

 از مرزهـا، كوتـاه كـردن        يگهـدار ، ن ي نظـام  ي هدف از اقامه امام را تدبير نيروها       يباقالن
دست ظالم، گرفتن حق مظلوم، اقامه حدود، تقسيم بيت المـال ميـان مـسلمانان و امنيـت                  

كند و بر آن است كه اگر امام از مسير خـويش در ايـن مـوارد خـارج شـد يـا          ميها بيان    راه
ب  طلـ  ي واجـب اسـت از و      يچـه را كـه بـر و         ايجاد شد امت پشت سر او بوده و آن         ياشكال
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 نيـز بـه ماننـد       يبغـداد ). 186ـ185: ، صص 10(گردانند   ميكنند و او را به راه راست بر          مي

 ).272ـ271: ، صص14( نظر داده و همان موارد را بيان كرده است يباقالن
  مي تقسيم نموده است كه وظايف عل      يو عمل   مي وظايف را در دو قسم عل      يابوحامد غزال 

بـر  » باشد زيرا علوم محصور نيـستند      ميست و عمل فرع آن      علم اصل ا  «را با اين اعتقاد كه      
، در واقع همان تهذيب نفس است يدر نظر و  ميوظايف عل.  مقدم داشته استيوظايف عمل

 هـستند كـه هـر       يها همان صفات حسنه اخالق     آن. كند ميكه در چهار وظيفه بدان توصيه       
 ها باشد  و به خصوص شخص امام بايد به دنبال كسب آنيفرد

 و  ي سياسـ  مـسايل  امـام بپـردازد بـه سـبب          يكـه بـه وظـايف اساسـ         آن ي به جا  يغزال   
 آورده و به دنبال آن اسـت        ي رو ي اخالق يها   خويش به مطالب و توصيه     ي شخص يها  دغدغه

 در باب وظايف امامت و قبل از آن شرايط امـام را  يو اعتقاد  ميكه از اين طريق مباحث كال   
و بـه   كند   ميشمارش  را   ها  تعدادي از آن   و   اندد مي زياد   راام   ام ي وظايف عمل  يو. حل نمايد 

: رك( روشـن اسـت     ي به خـوب   ي اخالق مسايلها توجه تام به      دهد كه در آن    ميل شرح   يفصت
 ي و بغـداد   ي را كـه بـاقالن     يباره همان موارد    نيز در اين   يشهرستان). 202ـ175: ، صص 37

 نيز  يفخر راز ). 478: ، ص 31(افزوده است    نيز بدان    ياند، مطرح و مصاديق ديگر     بيان كرده 
ن مردم از افعال قبيح و تنظـيم امـور عـالم و دفـع ضـرر و مفـسده از              بازداشتوظيفه امام را    

 نيـز هـدف از   يسـيف الـدين آمـد   ). 184: ، ص 27 و   70: ، ص 26(دانـد    مي   ميجامعه اسال 
 از اختالف و تشتت     ي از دين، تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم و جلوگير          يامامت را نگهبان  

 نـصب امـام را از اتـم مـصالح           ياز ايـن رو و    . داند مي در ميان مردم     ها   و كينه  ها  يآرا، دشمن 
، 5: ، ج2(  دانـسته اسـت      يمسلمانان و اعظم مقاصد دين و در حقيقت حكمت ايجاب سمع          

 و شـريف     علـم الكـالم    يالمواقـف فـ    در كتـاب     ي عضدالدين ايجـ   يقاض). 124ـ123: صص
 يـاد شـده    در كتـاب     ي را با همان عبارات و     ي، نيز دقيقاً نظريات آمد    مواقف ارح، ش يجرجان

 نيز ضـمن بيـان همـان مـوارد          يتفتازان). 378: ، ص 8: ، ج 18 و   396: ، ص 8(اند   بيان كرده 
 مردم ي به دنيا ي معتقد است اگرچه ممكن است انسان قدرتمند و صاحب شوكت          گفته شده، 

تـرين مقـصود و واالتـرين هـدف           آنان مهم  ي اما امور دين    كند و آن را استوار سازد      يرسيدگ
 ).233: ، ص16(بدان بپردازد ) يرهبر دين(باشد لذا بايد امام  مي

 نيز در توضيح دليل  دوم و سوم وجوب نصب امام به وظايف امـام و             شرح مقاصد  در   يو
وارد و  همان مـ  وي  دليل دوم   ) 238ـ236: ، صص 5: ، ج 17(مقاصد امامت اشاره كرده است      

 بدان پرداخته شده و بيـان گرديـد در دليـل سـوم از طريـق جلـب                    است كه قبالً   يمصاديق
 نيز در اين باره بـه تفـصيل توضـيح داده            ي آمد يمنفعت و دفع ضرر وارد شده كه قبل از و         

 .بود
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 يگير نتيجه. 11
 :توان نتيجه گرفت كه ميچه گذشت  از آن

 و مهم بـه     ي اساس مسايل از   ي در نظر آنان يك     به وجوب امامتند و امامت     قايلاشاعره  . 1
 از  ينگرنـد و آن را فعلـ       مـي  ي و فرعـ   ي فقه يالبته آنان به اين موضوع با نگاه      . آيد ميشمار  

دانند و در اثبات وجوب و ضرورت امامت نوعاً به اجمـاع صـحابه در صـدر                  ميافعال مكلفان   
 وجـوب امامـت    يبرانيز   يل عقل ي به دال  ي در عين حال برخ    . اشاره دارند  يل شرع ياول و دال  

 . اند استناد كرده
 مـردم و بـر      ينان نصب امام از سو    آ امامت سبب شده است كه در نظر         يوجوب شرع . 2

 اوصـاف و    يكـه دارا  » اهـل حـل و عقـد      « به نـام     ي گروه يمردم واجب باشد آن هم از سو      
 از اشاعره غيـر     يرخب. وليت انتخاب امام را به عهده دارند      ؤباشند و مس   مي ي خاص يها  يويژگ

اند كه آن گزينش امام از طريق         گزينش امام مطرح كرده    يبرا  مياز تعيين و انتخاب راه سو     
 . شود مياز آن ياد » كودتا«قهر و غلبه است و امروزه با عنوان 

 ي اختالف ي و برخ  ي اتفاق يند كه برخ  قايل ي امام اوصاف  ي امامت شرايط و برا    يآنان برا . 3
 يز برخـ ا اوصاف سبب شده كه آنان به حسب اوضاع و احوال در هر زمـان   اختالف در .است

عزل و خلع امام يا خروج بـر        نتوانند در مورد     ديگر   ينظر كنند و از سو     از شروط الزم صرف   
 . دست يابندي به يك ايده و نظريه اجماع،يو

 و نـه    ي دنيـو  ي بـاور دارنـد و بـا نگـاه         ي مصلحت يا اشاعره به امامت به عنوان قضيه      -4
 ي ـ و نه اعتقادي را با بعد سياسينگرند شايد بتوانيم چنين امامت و خالفت مي بدان يآسمان

  . مقايسه كنيميـ حكومت از ديدگاه شيعه در عصر غيبت كبر
  

  ها يادداشت
 كه پس از پيامبر و در زمان صحابه بـه وجـود آمـد               يهاي  ف از اولين خال   ي يك يابوالمظفر اسفراين  -1

 كه  ي نيز در رد ديدگاه كسان     ي، حسن حنف  )20: ، ص 3(داند   يانان را در باب امامت م     اختالف مسلم 
 كـه   يچگونه امامت در دين معلوم نيست در حـال        : نويسد يمعتقدند امامت معلوم و روشن  نيست م       

طبقـات  از ) 168: ، ص5: ، ج23( دربـاره آن اخـتالف كردنـد    ي است كه امت اسـالم  ياولين موضوع 
 نيـز اولـين اخـتالف مـسلمانان را در بـاب امامـت               ي نقل شده كه ابوالقاسم بلخـ      142: ، ص المعتزله

 .داند يم
تمام « آن است كه از      ي برا يدر تعريف فخر راز   » لشخص من االشخاص  «قيد  : گويد ي م يتفتازان -2

  . عزل كنندي كه مردم يا اهل حل و عقد امام را به سبب فسق وياحتراز بكند در زمان» امت
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: ، ج 18(عطف كرده است    » اقامه دين «را نيز به    » و حفظ حوزه شريعت   « عبارت   يرجانشريف ج  -3
 ).376، ص 8
 را بيـان كـرده اسـت        ي دقيقاً تعريف تفتازان   شرح تجريد االعتقاد  در  .)  ق 879. م (يفاضل قوشچ  -4
 درسـت تعريـف سـيف الـدين         ي به نام محمد اصفهان    تجريد االعتقاد  از   يشارح ديگر ). 42: ، ص 19(
  ).43: همان، ص( را آورده است يمدآ
: ، صـص  19: رك(ج و تمايزات را نيز مطرح كرده اسـت،          ي از اين نتا   ي بعض يامامت پژوه نويسنده   -5

 ).52ـ48
 از اصول دين و جزء اعتقـادات        يامامت آيا فرع دين و جزء علم فروع است يا اصل          : مراد اين است   -6

 .  آيد يبه شمار م
، در  )157: ، ص 36(را بيـان كـرده اسـت        » يامـور عملـ   «تعبير   ،مهماتحميد عنايت در ترجمه      -7

حـدس  . گرفته شده اسـت   » اصول دين  «يبه معنا ) 105: ، ص 19 (يامامت پژوه  كه در كتاب     يحال
 و  ي مـسايل اساسـ    ي اصول دين نيز نباشد بـه معنـا        ينگارنده آن است كه اگر مهمات دقيقاً به معنا        

 و ي همـان مـسايل فقهـ   ي درست باشد چرا كه امور عملـ    يور عمل  ام يتواند معنا  ي است و نم   يبنياد
 . خود آن را رد كرده استي هستند كه غزاليشرع

 . نبوت، معاد، اسما و احكام:مباحث ديگر اين قسمت عبارتند  از -8
 .اند  نيز درباره امامت همين عقيده را داشتهيجا آمده است كه شارحين كتاب بيضاو در آن -9

 . بدان خواهيم پرداختيددر بحث بع -10
 يكه با اقامه امام، قضات و امنا نيـز بـرا           به دليل آن  «: نويسد يدر الفرق دليل وجوب را چنين م       -11

فرسـتد، حقـوق را تقـسيم        يشود، نيروها را به جنگ مـ       يگردند، مرزها محافظت م    يمردم منصوب م  
 ).349: ، ص13(» يردگ يكند و داد مظلوم را از ظالم م يم

ل وجوب  ي به مورد سوم از دال     يا  به مورد اول و دوم و تا اندازه        د النسفيه ي شرح العقا   در يتفتازان -12
 ).233ـ232: ، صص16(اشاره كرده است، 

 . منابع پس از اين خواهد آمد-13
كند كه همان كشف افضل      ي حكايت از نص صريح م     ي مطابق اين نظريه قسمت اول كالم اشعر       -14

 .باشد ي ميامت ابوبكر است و قسمت دوم نص خف دادن به اميو آگاه
 عـن اصـول     االبانـة و  ) 161ــ 160: ، صـص  7(،  اللمعكتاب  : ل ابوبكر رك  ي در باب مناقب و فضا     -15

 ).167ـ165: ، صص5(، الديانه
 ي خويش حدود پنجاه و پنج صفحه به رد تنـصيص دربـاره شخـص              ابكار االفكار  در كتاب    ي آمد -16

 ). به بعد132: ، ص5: ، ج2. (پردازد يم) ع(يعباس و امام علبعينه اعم از ابوبكر و 
 يتوان به امامـت فـرد      ي به اتفاق علما يا مسلمانان نم      ي بر اين باور است كه با نص خف        ي تفتازان -17
هـا    آنيكند كـه بـه هـر دو    ي دو دليل اقامه مي ندارد و بر رد نص جل     ي اعتبار ي برد لذا نص خف    يپ

 ي گفتارهـا ي متـواتر و ديگـر  ي عـدم شـهرت نـص جلـ    ياند، كه يك   پرداخته نيز   ياشعريان قبل از و   
 ).253: ، ص5: ، ج17(صحابه در سقيفه است 
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 تشويش و اضطراب در كـالم   ي قرار گيرد نوع   ي و ارزياب  ي مورد بررس  ي اگر به دقت عبارات باقالن     -18

 .او وجود دارد
گـردد نـه بـا نـص و      يت با اجماع ثابت مـ   كراميه بر اين باورند كه امام     : گويد ي نيز م  ي شهرستان -19

منظور آنان اين است كه امامـت       . دانند ي دو امام در دو ناحيه جايز م       يتعيين و آنان عقد بيعت را برا      
را در مدينه و عراقين به اتفـاق        ) ع(ي از اصحابش و امامت امام عل      يمعاويه را در شام به اتفاق جماعت      

) ع(يچه را معاويه انجام داد در قتال با امام عل          ين نظرند كه آن    از صحابه اثبات نمايند و بر ا       يجماعت
 يمـذهب اصـل   . طور در بيت المال مسلمانان، صحيح بوده اسـت         به جهت طلب خون عثمان و همين      

كه ايشان در جريان قتل عثمـان   است به سبب آن) ع(يآنان در اين باره اتهام وارد ساختن بر امام عل  
 عقـد بيعـت     ي نيز اين مباحث را، يعن      االقالم ةنهاي در   يو). 113:  ص ،32(صبر و سكوت كرده است      

 كه سبب خلـع     ي دو نفر در دو ناحيه يا دو اقليم يا خلع كردن امام خويش را از امامت يا مسايل                  يبرا
 ).496: ، ص31( دارد ي دانسته است كه هر كس در آن نظري بشود، از مسايل اجتهاديو

 شـبيه يكـديگر و اخـتالف در         التمهيد در   ياب خود با عبارات باقالن     در اين دو كت    ي عبارت آمد  -20
 .ستها اندك ا آن
له به مانند عقد ازدواج چند مـرد بـا          أ عقد امامت را در اين مس      ي به مانند باقالن   ي و آمد  ي جوين -21

 دو شخص يـا بيـشتر كـه         ي كه مطرح است آن است كه اگر برا        يله ديگر أاما مس . اند يك زن دانسته  
 يتر عقد بسته شـده مقـدم اسـت و ديگـر     كه سابق و پيش ت امامت دارند عقد بسته شود آن    صالحي
 است هر دو يا همه باطل يگردد و اگر هم زمان نبوده يا مشخص نشود كدام مقدم بر ديگر      يباطل م 

 و 180: ، ص10: رك(ها عقد امامت بـسته شـود     غير از آن  ي يا شخص سوم   ي يك يو بايد از ابتدا برا    
 ).189: ، ص5: ، ج2 و 382: ، ص1 و 357: ، ص21 و 281: ، ص14
 به جهت متناسـب شـدن       ي غزال ي و تغيير شروط ائمه از سو      ي حميد عنايت نيز به اين دگرگون      -22

 ).158ـ157: ، صص36: رك(با نيازها و مقدرات عصر خويش اشاره كرده است 
 يمحمـود صـبح  ) 236: ، ص2: ، ج34(،  علم الكـالم يف به نقل از     375 :، ص اعز ما يطلب  :  رك -23

اسـم كامـل كتـاب    .  بودن افكار ابن تومرت در باب مهدويت و امامت اشاره كرده است         يهم به سياس  
اعزما يطلب و افضل ما يكتسب و انفس ما       : باشد ي نوشته شده چنين م    يتومرت كه به زبان بربر     ابن

ـ  الهداية جعله اهللا سبب     يو احسن ما يعمل العلم الذ      يدخر  كـل خيـر هـو اعزالمطالـب و افـضل            ي ال
 ).225ـ224: ، صص2: ، ج34 (المكاسب و انفس الذخائر و احسن االعمال

بـا   ي بيـان كـرده كـه بعـض        يا  شرايط امامـت را بـه گونـه        د نسفيه يشرح عقا  در كتاب    ي تفتازان -24
هر مثـل ظـا   . باشـد  ي شروط جديد م   ياند مشترك و بعض     كه ديگران مطرح كرده    يها و اوصاف    يويژگ

 و منتظر بودن ايشان كه در برابر ديدگاه شيعه به ويـژه اماميـه اسـت كـه بـه                     يبودن امام و نه مخف    
، ») فرجـه الـشريف  يعج اهللا تعال (يمحمد القائم المنتظر المهد«، )ع(يامامت پسر امام حسن عسكر  

ـ              ياند كه و   يمعتقدند و مدع   ا ظهـور    به سبب ترس از دشمنانش پنهان شده و ظهور خواهد كرد، و ب
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: ، صـص 16(گونه كـه از جـور و سـتم پـر شـده اسـت        كند آن يخويش زمين را پر از عدل و داد م 

 ).235ـ234
هـايش    همان قسمت اخيـر گفتـه     » اين امور « از   ي معتقد است مقصود باقالن    ي عبدالرحمان بدو  -25
 ).681: ، ص1: ، ج12(باشد  يم» ي حدود الهي از اجرايخوددار... «تا » ...فسق امام « از ييعن
 نوشـته    در اسـالم   ي كالمـ  يهـا   تـاريخ انديـشه    از عبـارات از ترجمـه كتـاب          يا  در ترجمه پـاره    -26

 ).682ـ681: ، صص1: ، ج12 (شده است استفاده ي ترجمه حسين صابريعبدالرحمان بدو
مـا  : نويـسد  ي در هر دو كتـاب يـاد شـده مـ    ي از فايده نيست كه باقالني اين نكته نيز خال    بيان -27

كه سبب تعـارض در ايـن بـاب         را   يروايت وشود    مي از امام    يكه سبب سقوط وجوب پيرو    را   ياحداث
باشـد   يظاهراً اين كتاب اكنون موجود نم      .ايم  شرح داده  اكفار المتأولين  يا   االكفار در كتاب    گردد يم
  ).186: ، ص10 و 260: همان، ص(
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