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  یطوس نیرالدیخواجه نصو  یزالغ دگاهید ازمت اام مسئله

 سن حبیبیمح
 ، تهران، ایران طباطبایی  مهاعلّدانشگاه ه،  فلسف  اریاستاد

 زادهعباسفاطمه 

 ران ، تهران، ایطباطبایی علّامهدانشگاه ، یاسالم ه فلسف ارشد یرشناسکا

 ( ۱۹/03/۱3۹۸خ پذیرش: ؛ تاری22/0۹/۱3۹7ریخ دریافت: )تا
 دهیچک

اما  داند؛ی م دیمف ایدن و  نیقوام د یبرا و  یاجماع امت، ضرور و  ی شرع ةادلوجود امام را به  غزّالی 
  ازیسپاه و... به امام ن زهیوتج  یر. او معتقد است تنها در امور کشورداداندی شرط نم امام یبرا عصمت را

، به عصمت  رو نیااز  ،ستین یازین ی لدنّ و  الهی ارها به علم ک لیقب نیانجام ا ینجا که برااز آ و  است؛
 ینص یادعا هرگونه و  داندی م انتخاب مردمامام را به  نییتع ،تاهل سنّ روانیپ گری. او مانند دستین یازین

 ،اخبار، متواتر بودند نیاگر انظر او . از کندی م ی معرف رمتواتریغ امامت و  ةمسئلبه  ربطی را ب عهیش یاز سو
چون  ی ثیاحاد نیاخبار شک وجود دارد. بنابرا نیدر مورد ا کهی حالدر  شد،ی هرگز در آنها شک نم

 ع()ی بر امامت عل یلیدل است و  )ع(ی عل و  )ص(برامیپ انیم یدوست و احترام  نگرایمنزلت صرفاً ب و  ریغد ثیحد
 .شودی نم محسوب

بلکاه باه  ،ی شرع ةادلوجود امام را نه به موضع گرفته و  دگاهید نیا رابرب در  ی نصیرالدین طوس خواجه
متعادد،  ی عقلا  ةادلا  ةارائا با  نیهمچن ی. و داندی لطف« بر خداوند واجب م ةقاعد» با استناد به و  ی عقل لیدل
م تسلسال الز ماام،معصاوم نباودن ا درصاورتکه دارد  دهیعق و  داندی م یامام ضرور یبرا زیمت را نعص

او  هی ن ،یاز و  حی، در صورت انجام افعال قبندرضمکرد.  نانیع اطمشر فیبه تکال توانی نم گرید و آمده 
م مارد ریااماام از سا  مقام،قاض شادهصورت، غرض از نصاب اماام ن نیدر ا و  شودی واجب م ،از آن عمل

 ،اماام یاعصامت باراز اثباات  سپا  ،افضال از هماه باشاد. خواجاه دیا امام با کهی حالدر  د؛آیی م ترنییپا
 دیا جز پروردگار به آن علم ندارد. لذا نصب اماام با ی است که کس یناآشکار ةصیخصعصمت  دگویی م

 دیا بع )ص(ساول خادار ةویشا باه  با توجه نینهمچ  و  نص؛ ی عنی نیا و  ردیرسولش صورت گ خدا و  یاز سو
سابت باه خواجاه ن ةادلّا باشاد. در مجماوع،  ردهسکوت کا  یریط امر خ نیدر خصوص چن شانیاست که ا

 برخوردار است. یقوت بهتر از وجاهت و  غزّالی  یی ادعا لیدال

 .خواجه ،غزّالیامامت، نصب، نص، عصمت،  واژگان کلیدی:

 
 E-mail: mohsenhabibi212@gmail.com (نویسندۀ مسئول)  
 E-mail: fatemehabaszadeh25@gmail.com 

mailto:mohsenhabibi212@gmail.com
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 مقدّمه

 زوایااای ایاان  ابعاااد و و نیساات بحااث تاااریخییااک  ت صاارفاًبحث از اماماا از آنجا که 

 و شااودیم هاام شاااملعتقادی، اجتماعی وسیاساای اماات اسااالمی را ، حیات فکری، امسئله

لااذا پاارداختن بااه  .کناادیمعالیم اسالمی ایفا ت در تفکرات و یسازسرنوشت نقش اساسی و

 برخوردار است. یاژهیواین موضوع از اهمیت 

برخااورداری یااا عاادم امااام،  شناساااییون چگااونگی همچاا  مساائله، ابعاااد مختلااف ایاان 

مختلااف  یهافرقااهر اخااتالف نظاا مااورد  بساایاری مااوارد دیگاار، ت وبرخورداری از عصاام

 ،متنااوع اساات. باارای نمونااه بسیار گسترده و نظرات در این خصوص واسالمی قرار گرفته 

ل ئاا قا "انتصاااب"ه عیین امام باا در ت و داندیمتعیین امام را از شئونات خداوند  امامیّهمذهب 

خداونااد  ،نباای مااورد  در که طورهمان یعنی ؛داندیمرا وجوب کالمی  آنوجوب  ست وا

امااام رسااولش،  خاادا و ر امامت هاام الزم اساات، ددرا برای هدایت معرفی نماید فردی بای

. از دیاادگاه اطاعاات کنناادبر مردم هم واجب اساات  د ون تعیین نمایصریح  با نصّجامعه را 

تعیااین امااام را از ، تاهل سّناما  ؛معصوم هم باشد باید ،بودنصمنصوبر عالوه  ،ام، امامامیّه

ام بااه در تعیااین اماا  و دانناادیم هیوجوب امامت را وجوب فق  نیز ن ومکلفا وظایف مردم و

مخااالف دیاادگاه  ت ومتکلمااان اهاال سااّن ن یتااربزرگاز جمله ند نه انتصاب. اانتخاب قائل

یکاای از  جملااه متکلمااان اشااعری و ازوی . اساات « زّالاایغ دابوحاماا » ،شاایعه در اماماات

 ةشاا یاندوی را باار ات ثیرأتاا  نتااواینمکااه در جهااان اسااالم اساات ثیرگذار أت یهاتی شخص

 اجتماااعی وحااوادث  وبروز اتفاقات  ةزمان، غزّالی ةزمان. ن اسالم نادیده گرفتجها میکال 

یلیه اسااماعة فرقاا یااافتن  قاادرت فاقااات،ی در جهان اسالم است. یکی از ایاان اتوسیاسی معن 

 مخالفااانور برای حااذف زاز ابزار  و ل داده بودندحکومت تشکی  هاقلعهدر که . اینان است

 ،رون یاا ا. از رفتناادیمشاامار وقی بهخطر برای دولاات ساالج ن یتربزرگ، بردندیمخود بهره 
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 ردّ نقااض و مذهبِ ساالجوقی،به درخواست حکومت ساانیغزّالی مهم  یهاتی فعالیکی از 

امامت تا حاادود زیااادی بااا  ئت باطنیه است که البته نظر آنها در موضوعبا قرا امامت ةیظرن

اماات شاایعه هماات نظریااه ام او باار ردّ در ایاان راسااتامشابهت دارد.  هامامّی ةفرقنگرش  ةنحو

 و داناادیممنااافی  نقاال، معااارض و اعتقاد به امام معصوم را بااا دو مبنااای عقاال و گماشته و

به وجوب  بودن با وجود واقف  ،غزّالیبل ذکر است که لبته قا. اکندیم امام را رد عصمت

 شود.مام باید از طرف مردم انتخاب ست که امعتقد ا ،امامت در امت اسالمی

 ةیاا نظرنقلاای بااه اثبااات  عقلی و ةادلا استناد به بنیز متکلمان شیعی  ران ومتفک ،در مقابل

 تفکاار باازرگ جهااان تشاایعمطوسی،  ن یرالدی نصخواجه آنها  ةجملاز که  اندپرداختهامامت 

باارای  یاهادلاا خود کالمی  یهاکتابدر  وین خصوص بحث کرده کرّات در ابه است که

متفکاار  دیاادگاه ایاان دو . در این تحقیااق،ده استامام ارائه دا نصّ وعصمت ، اثبات امامت

 ةدلاا اآن اساات کااه سااعی باار  وخواهااد شااد بررساای ابعاااد آن  امت وام مسئلةدر خصوص 

تااوان،  حاادّ تااا ن ذکاار شااود وابعاااد آ اماماات ومساائلة در رد یا اثبات فکر ز دو مت هریک ا

تقاادم تاااریخی است که بااه دلیاال  ونهگن یاروش کار  .شودگر مقایسه با یکدی دیدگاه آنها

سااپس نظاار خواجااه در  و شااودیمتبیین غزّالی  ةینظرابتدا  ،بر خواجه، در هر بخشیغزّالی 

اختصاص  میان این دومقایسة تهای مقاله هم بخشی به . در انشودیماده توضیج دئله مسآن 

 داده خواهد شد.

 مورد ضرورت وجود امام  واجه درخ و یغزّالنظر 

 یاسالمشرعیه برای امت  ةادلشعری خود، وجود امام را به با توجه به مسلک ا یالغزّ

اع امت اجم و  ا تسّن و بکتااعم از  ا  ضرورت امام را شرع  لیدال یو. داندیمواجب 

 هک داندیمدافع اضرار  و دی مف امت  یبراامام را وی وجود  ،ن ی همچننه عقل.  ،داندیم

 (. 2۱3.:  ۱3۸۸ ،یغزّال) دشویمدالت در جامعه ع نظم و جادیاوجود آن موجب 
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 نیابه  یومضمون برهان  کهقائل است  یشرع یبرهانبر وجوب وجود امام، به  یغزّال

 :صورت است

 مقصود شارع بوده است.  ، هدف وین ید در امورنظم ا  ۱

 رایز؛شودینمحاصل  ن ید، در اعت شوداز او اط که یامام ةلی وسبهجز  ینظم ن یچن ا 2

چون  ؛شودینمامام حاصل  ةلی وسبهجز  زی ن ای دننظام  و ایدننظام  ةلی وسبهجز  ن ید حکاما

 شته باشد، هرج وجود نداو کننداعت مه از او اطه که یسلطان امام و یاجامعهاگر در 

لذا نظام  .،شودیمنابود افراد  ةیسرما و ییدارا و ابدییم ش یزاافستم  ، ظلم وشودیممرج 

 .  شودینمامام حاصل واسطة بههم جز  ن یدپس نظام ا ه باشدامام همرا ا سلطان وب دیبا ای دن

قوام  یبرادش وجو است و ینیدر امور پاسدا ،شودیماز او اطاعت  که یامام: جهینت

 گونهن یا(. او ۱۹۴ا ۱۹2 :ش.۱3۸۶ ،غزّالی) است یضرور ن یدقوام  ،به دنبال آن و ای دن

آن را  وآورد میحساب به یشرع واجبات و اتیضروراز وجود امام را به جهت فوائدش 

اصل ی غزّال. در هرصورت، داندیمامت الزم  یوی دنحفظ مصالح  و ن ید انتی ص یبرا

 ةفیوظ برسد و یمقام ن یچن به  تواندیم یکسچه  کهن یا؛ اما در ردیپذیمامام را  ضرورت

 اختالف نظر دارد. عهی ش، با ردی بگعهده به را  ین یدامور  از یپاسدار حراست و

، اثبات لزوم وجود امام برای جامعه را از غزّالیبرخالف  ،خواجه نصیرالدین طوسی

 یعقل لیدالاز طریق فقط ضوع این مو معتقد است و داندنمی درست طریق دالیل نقلی 

 نیترمهم. داندیمجب اوند وابر خد یعقل لی دلبهست. وی نصب امام را قابل پیگیری ا

 گونهن یا ،ادعا ن یااست. وی بر  "لطفقاعدة "خواجه،  شده از سویلی ارائهدلیل عق 

ت، ند واجب اسلطف بر خداو و شودیمنصب امام، لطف محسوب  که کندیماستدالل 

چرا وجود امام لطف  کهن یا حی توضصب امام بر خداوند واجب است. او در پس ن

 تی معصاز  و کینزدرا به طاعت  مکلفان که یزی چتقد است هر آن مع ،دیآیمحساب به
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اگر  که ردیپذیمرا مسئله  ن یا یهیبدبه طور  یمی سلهر عقل  لطف نام دارد و ،کنددور 

مانع اختالف افراد قوم شود وآنها را بر  هکباشد  یمی زع ای س یرئقوم،  کی انی مدر 

د از فسا و ترکینزدوم به صال  ، آن قدکن  بی ترغ گریکدیبا  یورزعدالت انصاف و

، در ن یبنابرا(. 27۹ا 27۸ :ش.۱3۹2؛ 3۴0ا 33۸ :ش.۱3۸۹ ،)طوسی دورتر خواهند بود

شته امور داتصرّف در  کند که قدرتصورتی که خداوند برای جامعه، امامی منصوب 

 یبرا نیا و شوندیمدورتر  تیمعص رتکابااز  و ترکینزدبه طاعت  مکلفانباشد، 

 (. ۴2۶ :ش.۱3۵۹ ،همان) دیآیمحساب لطف به ،مخلوقات

امام،  ،کهن یا. نخست داندیملطف بودن وجود امام را از جهات مختلف  خواجه

 ،کهن یادوم  و دشویمع صان آن ماننق  و ادتیز از وکند میرا حفظ  عتیشر و احکام

را از فساد  شانیا و کندیم کینزدرا به صال   مکلفان، یو محکنفوذ  باور وجود امام و

 م تا یوجز با وجود  کهاست  یلطف در امور،  تصّرف امام ،کهن یا سوم و داردیبازم

 گرید یلطفتصرّف او در امور،  است و یلطف ، پس وجود امام خودش شودینم

 . (2۸2: .ش۱3۹2همان،)

 انی ب« رسالة االمامةرا نیز در» یگریدالل لطف، استد ةقاعدبه  تمسکخواجه عالوه بر 

مربوط به امت  احکاماز  یکمحاگر  که داندیم یلعاقشر  است: هر  ن یابه  که ندکیم

توقّف در آن مستلزم  آن مستلزم مصلحت و یامضا کهاست  هیخیرخوا حاکمدر دست 

خود  که یزمان دیآیبرنم یحاکم نی چنصورت از  ن یا اشد، درحقّ امت ب در یامفسده

خود  یجابه  امّت یکارهانظور راه انداختن مرا به یکسزمام امور را به دست ندارد 

 نگمارد.

 که ییخدامعتقد است  و کندیم هیتشب  یحاکم ن ی چنخداوند را به خواجه  ،نجایادر 

 و کندینمبندگانش را اراده مصلحت  جز یزی چهم او  ه است وبه او بست  ن یمکلف احکام
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 انی مدر  کهاست  حی قب بر او  ، پس شودینمامور آنان  ةهم متکّفلخود  هم او یطرفاز 

امور باشد. لذا نصب امام بر خدا واجب  ن یا ةرندی گهبرعهد کهرا نگمارد  یکسامت، 

ب هم منصو و م موجود است، پس امام هکندینماخالل در واجب  کهخدا هم  است و

 (. ۴2۹ا ۴2۸: ش.۱3۵۹ ،همان)

 یضرور یاسالمت ام یبراهر دو وجود امام را  یغزّال ه وبنابراین هرچند خواج

؛ اما در این موضوع تفاوت انددهی عق هم گریکدیرورت وجود امام با ض در اصلِ و دانندیم

، یعقل لی دله خواجه ب و ددانیم یشرعوجوب امام را  لی دل یالغزّای هم دارند. عمده

دلیل عقلی خواجه بر وجوب  ،د گفت. در مقام مقایسه بایداندیمامام را واجب نصب 

رف به دالیل شرعی لذا اکتفای ص .گرفت توان نادیدهز سوی خداوند نمیام را انصب ام

 درست نیست.

 خواجه در مورد عصمت امام   و ی غزّالتبیین نظر 

 یبراوجود امام را  کهن یاا م. وی برویمیالی غزّراغ نظر در این مورد نیز ابتدا به س

. وی در داندینمم شرط رای اما؛ اما »عصمت« را بداندیم دی مف و یضرور یاسالمجامعة 

( در عصمت عهی شاز این طریق نظر عام  )و انی باطن  ةگفتابطال  را به یبخش هی الباطن حیفضا

 یغزّال ییانههدف  رایز؛ دهدیم، اختصاص رهی وکب  رهی صغامامان از خطا، لغزش، گناهان 

 یبرا تیمعصومشرط  کهرا مشروع جلوه دهد، چرا  یعباس یخلفاخالفت  کهاست  ن یا

 یاسالمامت  انی مفت آنها را در خال  تی مشروع صحت و ،از هر چیزی ش یب ،فهیخل ایمام ا

عارض نقل م عقل و یمبنااعتقاد به امام معصوم را با دو  یو. لذا دادیمقرار  دیتردمورد 

 المنقذ من الضاللدر  و داندیمامت  نیباختالف  دیتشدد آن را سبب وجو ه ودانست 

بردن  انی ازمخواهان  کهم تو : »اماسدینویمم امامت معصو ةینظران خطاب به طرفدار

 که )ع(یعلنرفته است؟ چرا  انی ازماختالف  ن یا تاکنونآنان است پس چرا  ن یباختالف 
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 (. 3۵: ش.۱3۹3 ،یالغزّنبرده است؟« ) ن یازب خلق را انی م یهافاختال ن بود اماما یشوای پ

 لیتأودر تا  داندیم یضرور یعصردر هر صوم را وجود امام مع هی باطنمعتقد است  یغزّال

.  نشر و.. حشر و و امتی قوقوع  یچگونگ انی ب و مشکالت حلّ و اتیآ ری ستف  ظواهر و

رفع  )ص(رماک امبریپبا شخص  یمعصوم ن یچنبه  ازین که یصورت، در کند یروشنگر

 (. 33ا 32: )همان شودیم

عصمت را در امام تشخیص وجود  نتواینمطریقی  هیچهمچنین معتقد است از  یغزّال

: دیگویم فضایح الباطنیهاری نشدنی است. وی در شناسایی شخص معصوم ک داد و

شخص  یالهی وسبه چه  وچگونه  دانندیم یضروروجود امام معصوم را  که ییهاآن »

؟ اگر کنندیمحاصل  ن یق یام ضرورت عصمت در ام به وجوب و و شناسندیما معصوم ر

 یبراعقل را  که انی باطن شما  میی وگیم ،میادهی رسشناخت  ن یابه اه عقل از ر ندیبگو

از امام خود  ندیبگواگر  به عقل نزد شما باطل است! و اتکا و دی دانینم یکافشناخت، 

 که یماما ةگفتبه  دی توانیمچگونه  مییگویمرد؛ رورت داامام ض یرابعصمت  که میدی شن

امام از  بودن عصومم دیبااول  رایز؟ دی باشداشته  نانیطما ،دیانکردههنوز عصمتش را ثابت 

به  توانیم یراهاز چه  قاًیدق. پس کردثابت شود تا بتوان به قولش اعتماد  یگرید قیرط

، ما یالغزّ ةدی عق (. به ۱۴۵ا ۱۴2: اتیب، یغزّال؟« )دکراخت حاصل وجوب عصمت امام شن 

است،  ند سایر مردم عادی، یادگیرندهام همانزش علوم به امام نیازی نداریم؛ زیرا امدر آمو

: »شما گمان  دیگویمروش یادگیری هم فرقی با دیگران ندارد. وی تا حدی که در 

امام در  و ستی ن طورن یا کهیحالت در از علوم اوسما به امام، استفاده  ازی ن لی دل دی کنیم

هم  یوحبه او  ن یهمچن و دیآینم ای دنبهاست. او عالم  یعادم علوم همانند مرد لی تحص

با  یفرقهم  یری ادگیدر روش  یحت است و رندهی ادگی گرانیدمانند  زی ناو  بلکه ،شودینم

 ندارد« )همان(. گرانید
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در  انی جهان یبرااست امام  معتقد و کندیم هی تشب یقاضبه امام را  ،مورد ن یادر  یغزّال

 یبرا کهست اموری ا؛ نیاز مردم به قاضی در کشور کی یبرات اس یقاض کی حکم

 گونهن یهماسالمی  ةجامعبه امام را در  ازی نی غزّال. ستی ن یازی نت انجام آنها به عصم

ازان سرب یآورعجمز اسالم، قبیل حراست ا معتقد است مسلمانان در اموری از و داندیم

دادن به امور  سروسامان، تبهکارانود از وج ن یزم یسازپاکمقابله با دشمنان،  یابر

به  آنکهیبدارند،  ازی نه امام ب نهایاامثال  ران وبح دآمدنی پددر زمان  یفوردام معه، اقجا

 )همان(. باشد یاجی احت یوعصمت 

جوب به و ،تدر اعتقاداد شیعی خود با توجه به رویکر ،، خواجهغزّالیبرخالف 

ات اثب  یعقل لی دل ن یچندامام را با  یبرات عصمت برای امام قائل است. وی لزوم عصم

 ند از:اکه عبارت دیمانیم

کند ؛ زیرا آنچه نصب امام را واجب میدیآیمسلسل الزم امام معصوم نباشد ت اگرا ۱

زدارد؛ خطا با از ارتکاب که آنها را امامی الزم است مردم عادی است و زالخطابودنِ یجا

سلسل این روند به ت و دیآیممام دیگری الزم ا، حال اگر امام نیز مرتکب خطا شود

به  کهن یاباطل خواهد بود؛ مگر  زی نباطل است، پس مقدّم از آنجا که تسلسل  ؛ وانجامدیم

ام که همان ام نباشد زیجااز او  حی قب ارتکاب اخالل به واجب و کهشود  یمنته یامام

 .ستامعصوم 

دربر ندارد  اًلیتفصرا  احکام ةمهامام حافظ شرع است؛ چون از آنجا که قرآن ا 2

جماعت  ن یب یوممعصاگر امام  رایز؛ اجماع امت باشد ظ شرع، سّنت وحاف اندتوینم

افراد در اجماع دچار اشتباه شده باشند. خواجه  که رودیماحتمال  ،وجود نداشته باشد

 و یکسمعتقد است جز امام  و داندینمحافظ شرع  زی نرا  یاصلرائت ب و اسی ق ن یهمچن

بر او  تی صمع است اگر خطا و ن یدام حافظ ام کهل حا باشد و ن یدحافظ  تواندینم یزی چ
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به دنبال آن  داشت و نانیاطم یاله فیتکالبه  توانینم گریدصورت  ن یا، در باشد زیجا

 دیبا ،است عتیشر و ن یدظ حاف که یامامبود. پس  خداوند ةخواست  عی مط توانینم

 معصوم باشد.

از  ینه، منکراز  ینهوجوب  خاطرهباز او سر زند،  یگناه ، معصوم نباشد واگر اماما 3

 اللّهَ  یعُواأَطِ ﴿ ةیآاز امام در  یبردارفرمان با امر به اطاعت و نیا و شودیماو واجب  عملِ

 دارد. (، منافات۵۹ /)نساء ﴾مِنْکُمْ  األمرِ یولِأُ وَ سُولَََالرَّ یعُواأَطِ وَ

 یروی پ شیهاکاردر  از او نیز امّت از او اطاعت و کهن است غرض از نصب امام، آا ۴

در  اطاعت از او واجب نخواهد بود و گرید ،ر بزنداز او س یاشتباه ه و؛ حال اگر گناکنند

 غرض از نصب امام نقض خواهد شد. ،صورت ن یا

از  رایزخواهد بود؛  کمتر یعادمردم  ریاسمش از ه شود، مقاگنا مرتکب، اگر اماما ۵

سایرین او هم از  فریک پاداش و ،است ترکاملعقلش  و شتری بجا که معرفت امام به خدا آن

از آنجا  خواهد بود و ترپست گناهکاران ریساخطا، مقامش از  ارتکابس با است؛ پ شتری ب

 شودینمگناه  خطا و مرتکب هک میری گیم جهینت  ،اشدامام باید افضل از دیگران ب که

 (.  2۸۶ا 2۸3: ش.۱3۹2؛ 3۴۱و 3۴0: ش.۱3۸۹)طوسی، 

 االمامه ة رسال در ،کندیمها اشاره به آن دیتجردر  که ،لی دلپنج  ن یابر  عالوه ،خواجه

 : دیگویمرساله  این  در یو. دهدیم، ضرورت عصمت را نشان یلی تمثهم با استفاده از 

را از  یاندهینمامصالح امّت،  تیرعاظور امعه به من ج کی حاکمر »اگ

 تیعارها را در عمل، مصالح آن کهامت قرار دهد  یبراطرف خود 

 ستیناشا و حی قبرا  یانتخاب ن یچن جامعه،  صورت افراد نیا، در نکند

از  رمعصومی غ  نصب امام  و کرداز او اطاعت نخواهند  ودانند می

اطاعت  ةست یشا یامام ن ی چن ودارد حالت را  ن ی هم زی نطرف خداوند 
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)همان،  ۱«شودیمگرفته  جهی نتصمت امام ، عبی ترت ن یبد نخواهد بود و

 (.  ۴30 :ش.۱3۵۹

؛ داندیمامام شرط  یبراصمت را شد ع ذکر که یلیدال صورت، خواجه با ن یابه 

وجود  و ستدانیمنقل  عقل و یمنافآن را  وکرد میعصمت را رد  که یالغزّبرخالف 

 .کردیم یمعرفامّت  نیباختالف  را عاملمام معصوم ا

 و الهیبه موضوع علم ثارخود در برخی آغزّالی   کهن یااست که با وجود قابل ذکر 

امامت شیعه نظریة (؛ اما در نقد ۴7اا 3۹ :ش.۱3۶۱،غزّالی) معتقد است الهیلیای ی اولدنّ

ب علم امامان به ز در باکه شیعه نی ت. در حالی ی امام را نادیده گرفته اسلدنّ علم کشفی و

به آنها  )ص(مامبراکراز پی  الهی یاعهیودعنوان تقد است که بهعلم لدنی مع وحی الهامی و

 رسیده است.

 ه در مورد نص بر امام خواج   و ی غزّالن نظر تبیی

ور با ن یابر  عهی شمخالف است.  عهی شامام نیز با نظر  نییتع یچگونگدر مورد  یغزّال

رسولش معرفی  واسطةبه خدا تعیین و یسوصریح از  به نصّ دیبابر پیام ن ی انشج کهاست 

 معتقد وداند میدود امامت را مر بودن منصوص ،تسّناهل  ریساهمانند  ،یغزّالشود؛ اما 

 ةدی عق ،. به نظر ویشودیم، از جانب مردم انتخاب طیشرااست امام در صورت دارا بودن 

 دیشا و اساسیب بلکهنیست،  نی قی دی مف و ندارد یعلم ةیپاا خصوص نه تنهاین  در امامیّه

 (. ۴30: ش.۱3۵۹ ،)طوسی باشد کاذبم ه

، فرمودندیمد معرفی نوان امامِ پس از خوعرا به یشخص، امبری پاست اگر معتقد  یغزّال

. مورد اختالف واقع شود که ماندینمپنهان  و دی رسیمامت  ةهمنظر  به سمع و حتماً

 ممکن. چگونه شدندیم، همگان آگاه دندیگزیبرم یری ام، یامنطقه یبرارگاه ه کهچنان
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مسئله  ن یا یوود؟ از آن آگاه نش یکس؛ اما کنند ن ییتع یاسالمامت  یبرا ینی جانشاست 

 : کندیم ریتقر ریزبه صورت  ن یالدعلوم اء ی احدر  را

پس  ، پس عمر، است ابوبکر ا والسالم  الصلوه ه ی عل امبرایپحق پس از »امام به 

بود؛ چه   نکرده  ن ییتعرا  کس چیه غامبریپ  و عنهماللی رضا  یعلن، پس عثما

در آحاد  ن ییتعاز ظاهر شدن  ی بود یاولآن  دنش  ظاهر یبود کرده اگر 

 که نیا نماند، پس  ده ی پوشآن  ؛ وفرمودیمبه شهرها نامزد  که ران یام و  ن ایوال

به   رس شد و ونه منداهر بود چگاگر ظ ند؟ و ما ده یپوشاست چگونه  تربزرگ

 ج ،ش.۱3۸۹ ،یالغزّ« )عتیب  و اریاختمگر به  نبود ابوبکرامامت  ؛ ودینرسما 

۱ :2۵۸.) 

 وپردازد میبه ابطال آن ادله  یگاهات نص، در اثب  عهیشاستناد  مورد ةادلدر ردّ  یغزّال

در  یمفهکج ةجیت نر شیعه را باو یوگاه کندیم یمعرفنامعتبر  ،از لحاظ سند ،را اتیروا

 ةیآشیعه معتقد است  ،نمونه یبرا. داندیم عهی شنادرست  ری تفاس و اتیروا و اتیآاللت د

 نیچن  یغزّالام علی است. اما أن نزول آن والیت امش دین در روز غدیر نازل شده واکمال 

 هبلک؛ داندینم تیوالنزول آن را در خصوص امر  واست  رفتهینپذرا از این آیه  یری تفس

مورد توجه  یعبادعمل  نیا تی اهم حج نازل شده و مناسکدر شأن  هیآ ن یات معتقد اس

 اسالم و یمبان و ارکانجمله از حج  کهبدان : »دیگویم یو .)ع(یعل تیوالبوده است؛ نه 

 لَُکمْ  اکْمَلُْت وْمَیَالْ﴿ ةیآ ؛ ون ید کمال تمام اسالم و است و خاتمت امر عبادت عمر و

 یو( در شأن 3/)مائده﴾ناًید الْاسْالمَ لَکُمُ ُتیوَرَض ینِعْمَت کُمْیْلَعَ مَمُْتوَاتْ نَکُمْید

 (. ۵27: ۱ ، جش.۱3۸۹ ،مانه) نازل شده است

باطل  کامل طوربهرا  عهی شمورد استناد  اتیروا از یبرخ یغزّاله شد گفت  چهچنان

 ریغد ثیحدچون  یث یاحاد ،نمونه یبرا. کندیم یمعرفنامعتبر  ،از لحاظ سند وداند می

 : دیفرمایم کهمنزلت  ثیحد مواله« و یعلا مواله فهذ کنتفرمودند: »من  )ص(امبری پ که
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وآنها را داند میخالفت مسئلة به  ربطیبنه تنها  « رایموسبمنزله هارون من  یّنم»انت 

 امبری پ عمّ پسر از صحابه و یکیعنوان به )ع(یعل میتکر و داشتبزرگدر خصوص  صرفاً

 بلکه(، ۱22: ش.۱3۹۱ ،زارع یکمپان) یو تیوال و ینی جانشدال بر  ینصّ نه ، داندیم

را محال  ییخبرها ن یچن بودن متواتر باطل و ییادعارا  ثیاداح ن یا تواتر در مورد یادعا

 شکدر آنها  گاهچی ه ،متواتر بودند معتقد است اگر این خبرها واقعاً و داندیم

در خصوص  یسخناگر پیامبر،  ،ن یهمچن . میمشکوک به آنها وناکن  کهیحالدر؛ میکردینم

 سخن آنجاکه، از فرمودندیم نیی تع، حیصر را به نصّ  یامام ت پس از خود داشتند وخالف

 گرفته شود دهی نشن  توانستینم و افتییمبروز  ود، ظهور ونب  یارزشیب و کوچک

 کهستند هم ه یرگید ثیاحادمنزلت،  و ریغد ثیحداز  ری غ(. ۱37ا۱3۶ :تایب، یغزّال)

 داندیم یاحدو یخبرهاآنها را  وکند میاشاره  رمعتبری غ ثیاحادعنوان به آنها به یغزّال

اثبات  یبرا انی عی شاز  یبرخ: »دیگویم ثاًلاثبات کنند. م را ییادعا هیچ توانندینم که

بعده  و یللع یبعدامه از رسول خدا که فرموده است »االم تیروا ن یاخود به  یادعا

العهد  تهیتولواحد منهم قبل  موتیال  و اصاًل ینسب نقطعیال  و ینسب ال تخرج من  ألوالده

امامت از نسب من  دش واوال یبرابعد از او  است و یعل یبراد از من امامت ده« )بعلول

 ؛رندی مینماز اوالد من  کیچی ه و شودینمقطع  گاهچی هنسب من  و شودینمخارج  اصاًل

 نیا»اما  :دیگویم و شودیم متمسک« ردی گیمبرعهده  گرمیدرزند مت را فاما کهن یامگر 

از  تی تبع لی دلبه انی عی شفقط  تواتر نقل نشده است و دّدر ح و خبر واحد بوده تیروا

: تایب، همان) اعتقاد«  یرونه از  دانندیمعناد، آن را متواتر  یرواز  و ینفسان یهاخواهش 

 چی هاست  معتقد و داندیم ب امام را به انتخاب مردم انتصا یغزّال ،یجهدرنت (. ۱3۶ ا۱3۵

 ،یغزّالوجود ندارد.  امبریپپس از  ین یجانشص خصو رسولش در خدا و یسواز  ینصّ

معتقد است در زمان  ، نه تنصیص را؛ وداندیم، بیعت را عامل رفع اختالف برخالف شیعه
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 کهیحال، در شودینم دهید یفاختال چی ه ،انددهی رس تیوالبه  عتی ببا  که ،عثمان و ابوبکر

 (.  ۱۹۸ا ۱۹7، ش.۱3۸۶ ،انهم) خوردیمچشم اختالف به ن یشتری ب یعلم اما ةدوردر 

نص  عصمت و یژگیوپس از اثبات دو  االعتقاد دیتجر، خواجه در لیغزّابرخالف 

او ؛ دارد ا دو مرحلهاجه در اینج. کار خوداندیمنص  قیطرامام را از  ن ییتعامام، راه  یبرا

ی وجود متعددی را برا ةادل  ،در گام دوم ؛ وکندی م به اثبات لزوم نص اقدام  ،در گام اول

لزوم وجود نص در تعیین  ةینظرات اول وی برای اثب حلة مر. در کندیمنص بر امام ذکر 

ط امام شر یرابعصمت را  یطرفاز  امامیّه کهن یا: یکی کندیم ذکر لی دلامامان، دو 

جز پروردگار به  یکس که ناآشکاراست  یاصهی خصعصمت،  گریدرف از ط و دانندیم

 صیتشخمت را در افراد اما طیشرانبودن  ایبودن  دارا کهوست تنها ا آن علم ندارد، و

خدا،  قیطرنصب از  ن یهمبه  و ردی بگخداوند صورت  یسواز  دیبالذا نصب امام  .دهدیم

شود نه به  نیی تعرسولش  خدا و یسواز  حیصر به نصّ  دیباامام  یعن ی ؛شودیمنص گفته 

 . انددهی عق  ن یات بر اهل سّن مسلمانان خصوصاً ریسا کهمردم  نش یگز ب وانتخا

 کهدلسوز بود  مهربان و یپدرهمچون  ش یخوبه امت  تب پیامبر نس کهن یاگر دلیل دی

 یهاییماراهن  وکرد می تی مسئولبرخوردار بود احساس  تی اهم ن یکمتراز  که یاموردر 

 یکس، شدیمخارج  نهیمددو روز از  ای کیهرگاه  ،ن یهمچن  و داشتیمالزم را مبذول 

همه دلسوز  ن یا که یکس، حال ردی گا برعهده ر ن ی مسلمتا امور  گماشتیمود خ یجاا ر

امّت  ةی اول ازی ن کهامامت  ری خطدر امر  که کردتصور  توانیمنگران امّت باشد، چطور  و

از  ،درنتیجه؟ کندامت را به حال خود رها  باشد و تفاوتیب، مبر بودز وفات پیاپس ا

به  و ن ییتع حیصر امام پس از خود را با نصّ که دیآیم منش آن حضرت الزم روش و

 (. 2۹2ا 2۹0: ش.۱3۹2؛ 3۴3: ش.۱3۸۹ ،)طوسی باشد کردهدم ابالغ مر

 غزّالی ف وی برخال . پردازدیمبرای امام دوم، خواجه به اثبات وجود نص مرحلة در 

وص را روایات وارده در این خص و دانستیمباطل  را )ع(که وجود نص بر امامت علی
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را بر  یاادلهرای تعیین امام، ابتدا ثبات لزوم وجود نص ب؛ پس از اکردیمامعتبر معرفی ن

مت م امکان اما سلبی بر عد یاادلهسپس  کند وذکر می )ع(منصوص بودن امامت علی

دوازده مورد است  )ع(علیایجابی خواجه بر وجود نص بر امامت  ةادل. آوردیمغیرعلی 

اشاره  هاآنبه شش مورد از فقط  نجایادر  است و آمده االعتقادتجریدب در کتا که تماماً

 .شودیم

تنها فردی است که از مقام  )ع(یعلاولین دلیل خواجه این است که از میان اصحاب، 

 "هما"اد از مر .«  )ع(یبعلهما مختصان  : »ودیگویمینه این زم ار است. درعصمت برخورد

ثابت  ینقل و یعقل ةادلبا  هاآنلزوم  ،واجهه نظر خب کهنص است  عصمت و نجایادر 

است. به عبارت )ع( یعلفقط  ،را داراست هایژگیو ن یا یدوهر  که یشخص. نداشده

از  ری غ یکسدر مورد امامت  اکرم رامب ی پنه  ومعصوم بوده  یکسنه  )ع(یعلاز  ری غ، گرید

 ،هماناست ) )ع(یعلآن  از امبری پلذا خالفت پس از  .داشتند یانی ب صراحتاً )ع(یعل

 (. 33۱ا 307: ش.۱3۹2؛ 3۵۸ا 3۴۹: ش.۱3۸۹

در روز غدیر با نصّی روشن فرمودند:  )ص(امبری پاست که  دومین دلیل خواجه این

 یا در ( ودی کنسالم  ن یرالمؤمن ی امبا عنوان ؛ یعلی )بر او یعن « نیالمومن  بامره هی عل»سلّموا 

»انت  خود به اسالم فرمودند:عشیرة  دیکان ومواضع متعددی از جمله ماجرای دعوت از نز

 (.یهست من پس از من  ةف یخل« )تو یدبعمن  فهیالخل

ر به آن اقرا زی ن مامیّهاری غ یحت نقل شده و امامّیهصورت متواتر از ، بهامبری پسخنان  ن یا

حضرت به  کهبود  یمجلسبردند،  کاربه عبارات را ن یا امبری پ که یموارد. از جمله دارند

  ک ینزد شانیخو (، )و2۱۴ /شعراء ) ﴾َنیالْأَقْرَبِ رَتَکَیعَشِ أَنذِرْ وَ﴿ ةفیشر ةیآور دست 

لب را گرد فرزندان عبدالمط و کردهرا فراهم  یطعام )ع(یعل کمکده( به  میبخود را 

من  یّ وص و فهیخل برادر وتا  کندیم یاریاز شما مرا  یکسمودند: چه آنها فربه  ورده وآ
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مثبت دادند رسول خدا پاسخ  یندابه  )ع(یعلتنها  و )ع(یعل که آنگاه وپس از من باشد؟ 

وارث من است،  من پس از من و ةفیخل ومن  یوصمرد برادر من،  ن یاحضرت فرمودند: »

ابه صح ن یب امبری پ کهبود  یزمان گرید«. مورد دی برمان از او فر و دیبشنورا  پس سخن او

نها ت که یعلخود را گرفته بود جز  ین یدر دست براد یهرکس برقرار ساخت و یبرادر

 امبری پجز من«. آنگاه  یبرقرارساخت یبرادرهمه،  انی مگفت: » امبری پبه  مانده بود و

موارد  ؟« ویباشمن پس از  من ةفی خل وبرادر من  هک یشوینمتو خشنود  ایآفرمودند: »

به بر امامت است  حیصرنّص  کهرا  یعبارات نی چنحضرت رسول،  که یگرید

 )همان(. ساختندیم یجارزبان مختلف به  یهابتمناس

 نَ یالَّذِ آمَنُوا َنیالَّذِ وَ رَسُولُهُ وَ  اللَّهُ کُمُیُّوَلِ إِنَّمَا﴿ ةیآسوم را داللت  لی دلجه خوا

خدا فقط شما  یّول»(،۵۵ / )مائده ﴾رَاکِعُونَ هُمْ وَ الزََََّکَاةَ ؤْتُونَیُ وَ َةالصَّال ونَمُیقِیُ

در  و دارندیمبرپا نماز را  که یکسانن آوردند، هما مانیا که یکسان واوست  رامب ی پ و

آیه . خواجه برای استفاده از این داندیم )ع(بر امامت علی «.دهندیم زکات ،رکوعحال 

 :کندیمذکر  مقدّمهچند  )ع(یعلامت منصوص برای ام

آن اتفا  نظر دارند، بر  زی نعرب  شناسانزبان و رودیم کاربهحصر  یابر»انّما«  ،اوالً

معنا  ن یهمرا به  یّول زی ناهل لغت  رایز؛ دهدیمتر به تصرّف را سزاوار یمعنا« یّ ول» ،اًی ثان

 ای ندارد« و یّول کهت اس یکس یّ وللطان، : »سندیگویم که یهنگام . مثاًلکنندیماستعمال 

آمنوا...«  نیالّذمراد از » ،الثاًمعنا هستند. ث نیهممرده« به  یّ ولخون« و» یّ ولچون » یری تعاب

از  یبعضبه  که کردهآن مشخص  یبرارا  یصفات رایزآنان؛  ةهمه از مؤمنان است، ن یخبر

 و یّول رگید ورتصن یادر  ،مرادش باشد مؤمنان ةهمآنها اختصاص دارد وگرنه اگر 

 ()عیعل ،مؤمنان است گرید یّول که« یبعضاد از آن »، مردرنتیجهخواهد شد.  یکی یمتول

خالف اجماع خواهد  )ع(یعل ری غبر  هیآداللت  یادعا ت وهم مورد اجماع اس رایزاست؛ 

 که ،انآورندگمانیااز آن  یکی یعنی - هست هیآداخل در مراد  )ع(یعل کهن یاهم  بود و
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هم  گریدشامل افراد  هیآ ایاست  هیآمراد  ةهم ایحال ا  است )ع(یعل ،است ن ی مسلم یّول

 .شودیمرا شامل از آنها  یبرخ ارد وند تی عموم هیآ میکرداثبات  کهز آنجا ا ؛ وشودیم

، صدقه رکوعدر حال  که یشخصآن  کهن یادر مورد  است؛ و هیآمراد  ةهم )ع(یعللذا 

 مفسران وجود ندارد )همان(. نیب یالفاخت چی هود ب )ع(یعلد، دا

طبق  کهاست  ریغد ثیدحوجود  ،)ع(یعلواجه بر اثبات امامت بالفصل چهارم خ لی دل

 ایآ ،مسلمانان یاخطاب به امت فرمودند: » الوداعحجهنگام بازگشت از ه (ص)امبری پآن، 

را  هرکس د: »فرمودن مبرای پرا. سپس ؟« گفتند: چمیست ی نمن سزاوارتر به شما از خود شما 

دوست بدار  ،را دوست دارند یعل کهرا  یکساناوست. خداوندا  یموال یعل، میموالمن 

 ةنی ک کهآنان را  محبوب دار و بدار، محّبان او را دشمن  ،او را دشمن دارند کهرا  یوکسان

 مبغوض دار«. ،او را در دل دارند

نقل شده ت متواتر به صور ثیدح ن یا کهن یامسلمانان بر  ةهمخواجه معتقد است 

ارد د )ع(یلع ین یجانش داللت بر امامت و ثیحد نیا کهن یااست توافق دارند؛ اما در مورد 

 اندمدّعیت « است. اهل سّنیمول» ةواژسر  اختالف بر ن یشتری ب ونه، اختالف نظر دارند  یا

 هک می کنیمعدد اثبات مت  ةادلبا  ما کهیحالسزاوارتر نیست، در   و یاول یمعنابه یمول که

 ،الًاو رایز. گرید زی چسزاوارتر« است نه  و یاولمعنای »در لفظ رسول خدا به یمول ةواژ

من سزاوارتر به شما از خود شما  ایآ پرسدیماز امت  رغمب ی پ کهآنجا  یعنی ثیحد ةمدّمق 

 یوقت  ثاًلرا دارد؛ ممعنا  ن یا یاقتضامولی  ةواژ کاربرد ،ًاًی ثانامر داللت دارد.  نیا؟ بر ستمی ن

 دهدیمسزاوارتر  یمعنا یمول(، ۱۵ /دیحد) ﴾لَاکُمْ مَوْ یَهِ النَّارُ﴿: دیفرمایمخداوند 

بنده«  یموالعبارت » ای ؛ واست شانیا: آتش سزاوارتر به شودیمصورت معنا  ن یابه  هیوآ

 یمعنا ،یمول ،لثاً. ثاسزاوارتراستتصرف در آن  امور بنده و ری تدببه  کهیکس یعن ی

بعدِ جمله  با مفهوم قبل و و دیآینم کاربه نجایااز آنها در  کیچی هاما  دارد؛ یددمتع

سزاوارتر  یمعنابه رسول خدا کالمدر  یلمو کهثابت شد  یوقت ، ن یبنابراندارد.  یسازگار
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 ثیحددر داللت  توانینم  گرید اندنموده یمعرف ن ی مسلم یموالرا  )ع(یعل شانیا است و

 )همان(.  داشت یشک )ع(یعلمت بر اما

. دانکردهدر داللت آن بر امامت، اختالف  کهت منزلت اس ثیحد ،پنجم خواجه لی دل

الّا انّه  یموسبمنزله هارون من  یمّنفرمودند: »انت  ع()یعلخطاب به  امبری پ ،ثیحد ن یادر 

پس  یمبرای پ کهآنز است ج یموس« )نسبت تو با من همانند نسبت هارون به یبعد ینبال 

 .(ستی نمن  از

داشت نسبت به  یموسهارون نسبت به  کها ر یشئون ةهم )ع(یعل، ثیحدبنابر مضمون 

ا انّه ال )الّ کندرا استثنا مورد  کی کهنداشت  یلزوم ،در غیر این صورت رایز؛ دارد برامی پ

از شئون  کیکدام دی فهم توانینم ،شئون مراد نباشد ةهماگر  ن ی همچن ( ویبعد یّنب 

 ةجملاز  ارا بوده است وشئون هارون را د ةهم )ع(یعلابت است. پس ث )ع(یعل یبراهارون 

، شدیم او ةف ی خل ،ماندیمه زند یموساگر هارون پس از  که بود ینی جانش آنها، خالفت و

پس از  وجود داشت و زی ن )ع(یعل یبراشأن  نیا بود و گونهن یا یموس اتی حدر زمان  رایز

 )همان(. بود )ع(یعل رت از آنِحض ین یجانش ، خالفت ورغمب ی پ

 حکمبه  دیباام ام کهاست  ن یا )ع(یعلواجه بر امامت بالفصل خ لی دل ن ی ششماما  و

بوده است، پس او  گرانیدمتقن، افضل از  لیدالبه  )ع(یعل باشد و گرانیدعقل، افضل از 

ر ل بسیاری بخواجه دالی (.303ا 2۹2، ش.۱3۹2؛ 3۴۸ا 3۴3: ش.۱3۸۹ ،)طوسی امام است

کالم از ذکر  ةاطالکه برای جلوگیری از دهد )همان( از دیگران ارائه می )ع(علی تافضلّی

 .شودی م نظرفصرالیل آن د

ابطال امامت  یبرارا  یاادّلهام سلبی است؛ یعنی جه در این مقام، اقداقدام دیگر خوا

 عیمدّ کهان عثم عمر و ،ابوبکرچون هم یاشخاص دیگویم . مثالً کندیم ذکر )ع(یعل ری غ

 نَالُ یَ لَا﴿ ةیآداشتند که با توجه به  کفر ةسابق  ،)ص(امبری پاز ظهور  ش یپهستند،  تامام
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)همان(. در جای دیگر  شوند نائلبه امامت  توانندینم(، ۱2۴ /ه)بقر ﴾َنیالظَّالِمِ یعَهْدِ

تناد با اس ود وب کردهالفت خدا مخ کتابحضرت زهرا با  راثی مدر مورد  ابوبکر دیگویم

نقل  و دهی نشناو آن را  ریغ یکس د وبو کردهنقل  امبری پفقط خودش از  که یث یدحبه 

 در قرآن در خصوص ارث خداوند کهیحال. در را به او نداد غمبری پدختر  ةیارثود، ب نکرده

داستان  در زی ن (، و۱۶ /)نمل ﴾دَ ودَاوُ لَیْمَُنسُ وَرِثَ وَ﴿: دیفرمای ماز داوود  مانی سل بردن

از  از من ارث برد و»(، ۶ /میمر)﴾قُوبَعْیَ آلِ مِْن رِثُیَ  وَ یرِثُنیَ﴿:دیمافریم ایرزک

خبر  صرفاً  کهاست  ابوبکر یادعارخالف ، باتیآ نیامفاد «. ارث برد بعقویان خاند

منع ارث رسول خدا از دخترش  خدا و کتاب. لذا مخالفت وی با ستی ن ش ی ب یواحد

 ابوبکر)همان(. دیگر آنکه  دهدیمشان مامت را نا یبرا یو تی صالحعدم  فاطمه،

من  که دی کن « )مرا رها کمیف یٌعل و رکمی بخفلست  یلونی أقگفت: » فهی سقدش در روز خو

با  کهمعترف است  ابوبکرخود  یوقتشماست(  انی مدر  یعل کهیحالدر  ستمی نشما  ن یهترب

دو  رایزت؟ اصلح دانسرا  یو وانتیمچگونه  امامت را ندارد یستگیشا )ع(یعلوجود 

 تیحصال و ستی نامامت  ةستیشاصورت  ن یادر  کهته، ابوبکر راست گف ایحالت دارد 

دروغ  کهیشخص رایزاوست؛  تی حصال عدم  ةدهندنشان باز هم کهدروغ گفته  ای ارد وند

 )همان(. امامت نیست ةستیشا دیبگو

مطلع باشد،  یهالحدود  وشرع  احکاماز  دیباام به نظر خواجه غیر از این موارد، ام

صدور  بار در ن یچند آگاه نبود و احکاماز  ابوبکردهد که می هیتاریخ گوا کهیدرحال

شود. از موارد مذکور توسط خواجه اشاره میبه دو نمونه فقط جا اشتباه کرد. در این  حکم

 یوست راست د یجابهرا اشتباه دست چپ دزدی ابوبکر به یاهی قضی است که در مروّ

، اما او کردسؤال  یوخود از  اثری مدر مورد  یمادربزرگ ،در موردی دیگر و کردقطع 

 یزی چ برامی پسّنت  خدا و تابکتو در  یبرابه او گفت  دهد وبش را بنتوانست جوا

 ششمکیسهم جدّه،  کهخصوص بپرسم. آنگاه به او خبر دادند  نیا، برو تا در ابمیینم
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د از خو ای و کردیمغلط صادر  حکم ایوارد م یاری بس ابوبکر در دیگویماجه است. خو

 کهت دانش اوس یینارسانشانگر  ن یا و دی پرسیمآن  ةدرباراز صحابه  قاطع نداشت و یرأ

)همان(. همچنین خواجه مبتنی بر روایات تاریخی  کندیمسلب  یورا از امامت  یستگیشا

 بارها در فتوا و د ومطلع نبو المی چنداناس احکاماز  ،ابوبکرهمچون  ،معتقد است عمر

نبود،  )ع(یعل اگر کردخودش اعتراف  که ییجا، تا شدیمباه اشت  مرتکب حکمصدور 

 یوقت کهبود  ن یاعمر  وبیعاز  یکی، خواجه عالوه بر آن رنظبه. شدیم هالکعمر 

ا به زهرا ر فدک ابوبکر ،شده بود یجد و یطوالن ابوبکر فاطمه و ن یب کشمکش 

 فاطمه و دنیداه با او نوشت؛ اما عمر در ر یبراخصوص  ن یادر  یانامه  رگردانده وب

با   یو. کردپاره  و گرفت وآن، نامه را از ا یمحتواع از اطال  و در دست داشت که یانامه

مورد لعن دختر رسول خدا  که یکسفاطمه قرار گرفت.  ن ینفر عمل، مورد لعن و ن یا

 ؟ امّت باشد امام تواندیمچگونه  ،باشد

عنوان او را به توانینم که میدارمعتقد است از عثمان هم صفاتی سراغ خواجه 

خود  ةخانوادا به ر المالتیبگفتی از مبلغ هن مثاًل؛ رفتیپذ یاسالم ةجامع امام سرپرست و

مسلمانان از آن   گذاشتینم و کردیمخود قر   یبرارا  هاچراگاه و دادیماختصاص 

را سوزاند.  مصحفش مُرد و کهزد  کتکرا  مسعودابن در عثمان آنق. همچنین دکنن استفاده 

 کرد دشی تبعربذه به  زد و کتکاباذر را  ن یهمچن  شد وزد تا به فتق مبتال کتکعمار را 

 ان(. )هم

 اقتی ل )ع(یعلاز صحابه، جز  کدامچی ه کهگرفت  جهینت  توانیماز این مطالب مذکور 

 ةفی لخ عنوان امام وبه آنها به توانینم د ورا نداشتن رسول خدا  ینی جانشقام م یستگیشا و

 .کرداعتماد  ن ی مسلم

جز به اثبات با سه دلیل مو)ع(علیا ذکر نام یازده امام بعد از بحث ب ن یا ةادامخواجه در 

 عهی شطور متواتر از به کهاست  یاتیروا شانیاامامت  لیدال. یکی از پردازدیمامامت آنها 
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، اتیروااز آن  یکی. کندیم نام داللت  ذکراز آنها با  کی مامت هربر ا است ونقل شده 

پسر من است،  ن یافرمود: » )ع(ن یحساشاره به  با کها است از رسول خد یمتواتر ثیحد

 ، امام قائم است«.شانیا نی نهم که گانهنهپدر امامان  و یامام، برادر یامامپسر  یامام

 یبرااز شروط واجب  یکیعصمت  کهاست  ن یاامام  زدهای ن یامامت بر ا گرید لی دل و

دوازده  ن یااز  ری غ یکس ا  همه،به اتف  کهیحالمعصوم باشد، در  دیباامام  وامامت است 

باشد، پس  یخالاز معصوم  ن ی زم کهچون محال است  و ستی ناز عصمت برخوردار  امام،

 .شودیم ن ی متعآنان  یبراعصمت 

از آنها را در زمان  کیهر کهاست  یبدن و یروحظر آنها از ن تکماالسوم  لی دل

امام  دیبا ،ل استافض نکهآعقل  حکمبه  و دهدیمافراد قرار  گریداز  خودشان افضل

 . امام باشد )همان( شانیااز  کیهر کهزم است باشد، پس ال

 موضوع امامت ةدربارخواجه  و غزّالینظرات مقایسة 

بااا  غزّالاای اماماات، نظاار  دنبااو نتصااابیتخااابی یااا االف یعنی اناول مورد اخت مسئلة  در 

از  اساات و هاایفق  غزّالاای ای مواجه است؛ زیرا وجوب وجود امام از نظاار مشکالت عدیده

نظاار خواجااه ایاان موضااوع از تکااالیف شاارعیه باار شااود؛ امااا ازحسااوب میاحکام شرعیه م

لااذا از  و است؛ الهیت از لوازم صفا شود، بلکه موضوعی ضروری ومکلفین محسوب نمی

، نه عمل به آن. از نظاار خواجااه، اعتقاد به آن واجب است شود ود محسوب میاصول عقای

ه معتقااد خواجاا  لطف است و ةاعدقنصب امام از سوی خداوند،  دنبو روریدلیل اصلی ض

مااورد  تماماااًغزّالاای دالیاال  مبااانی عقلاای برخااوردار اساات و مات واست این قاعده از مقدّ

 : دیگویماثبات ضرورت امام  ده و  این قاعی در شرحلّ علّامه ت. خدشه اس
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گیری کاربااه وهمی است و نسان دارای قوای شهوانی، غضبی و»چون ا

 دیگاار شااده و ةعاادباار  یاعدهدرگیری  اع ونادرستِ این قوا، سبب نز

جلوگیری از  منظورلذا به .نظام جامعه را درپی خواهد داشت زدنِبرهم

ضااروری اساات کااه از  رادع، ع وجود یک مااانو ت ناشایستاین اتفاقا

حضااور چنااین مااانعی در  جلااوگیری نمایااد ووقوع حوادث غیرمترقبااه 

 .(۵۵: تا« )حلّی، بیمی لطفی است واجب بر پروردگارمت اسال میان ا

ادعااا غزّالاای آنچااه  تااوانینمدلیاال خواجااه،  بااودنِ معتقد است گذشته از متقن  علّامه  

ا پذیرفت؛ زیاارا اثبااات ضاارورت وجااود را ب امامدلیل وجون شرعی بودبر مبنی ا  کندیم

گوید لطف امری عقلاای می امهعلّ یرا (؛ ز7۴: )همان ا دلیل شرعی، مستلزم دور استامام ب

با وجود این قول، هنوز لطف  ؛دوم قرار دارندمرتبة در  یشرع و ین یدامور  م است ومقدّ و

م، باار اماار مقاادّ مؤخر امر واجب باشد، ن ید شرع و موجود است؛ پس اگر امامت بر اساس

، با استناد به این فرضاین ادعا این باشد که در  بودن هم دلیل دور. شاید کندیمتقدم پیدا 

تا قبل از اثبات وجود امااام  کهیدرحالشود، ثبات می، ضرورت وجود امام اخود امام ةگفت 

ضروررت یل عقلی، تدا با داللکه باید ابوی اعتماد کرد؛ ب ةگفت به  توانینمضرورت آن  و

یعناای ؛ د کرد)نقلی( اعتما شرعی ةادلعنوان سخنان وی به وجود امام اثبات شود تا بتوان به

 ولی از طرفی هم وجود این امااام ور شود؛ از وی صاد چنین حکمیتا  داول باید امامی باش

 .یعنی دوراین  و د؛از قبل اثبات شده باش شرعی امامتش باید با دلیلی

با  را، بلکه آن داندینمتنها آن را برای امام ضروری نیز نه خصوص عصمتدر  غزّالی 

 :دیگویم. وی داندیممعارض نقل،  دو مبنای عقل و

تا عصمت را برای امام ضروری بداننااد ایاان یعه را بر آن داشته »آنچه ش

. در اننااددیماست که خود را در تحصیل علوم مختلف، به امام نیازمند 

از به چنین معصومی را بر طرف ساااخته اساات پیامبر نی شخص  کهیلحا
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امااام را در زّالاای غ ریم. نیااازی بااه امااام ناادا هیچما در تحصیل علوم،  و

معتقااد اساات امااام  و داناادیمعااادی ش همانند سایر مردم فراگیری دان

 (.۱۴۵ا ۱۴2 :تایب، غزّالیهمچون دیگران یادگیرنده است« )

ی را اثبااات ای خااود موضااوع علاام لاادنّهر نوشااتهوی در دیگاا  اساات کااهحالیاین در  

در اثبااات  غزّالاای اشااته اساات. کنااار گذیا به  را فراموش کرده و آندر این مقام  و کندمی

مااین نااام نگاشااته اساات. وی روش کسااب معرفاات را از دو طریااق ی کتااابی بااه هلم لاادنّع

و گونااه ا هاام بااه دیم ربااانی رتعلاا  انی؛ ودیگااری تعلاایم ربّاا  داند: یکی آموزش انسانی ومی

 گوید: می الیغزّ الهام.  کند: وحی وتقسیم می

م الها ةلی وسبهعلمی که  نبوی وید علم آدست می»علمی که از وحی به

ی علماای اساات کااه علم لدنّ شود وی نامیده میدنّشود علم لحاصل می

« اردای وجااود ناادآفریاادگارش واسااطه باارای درک آن، میااان رو  و

 (. ۴۴ :ش.۱3۶۱، یغزّال)

دانااد، ولاای ت فقط مخصوص پیامبران میعلم وحی را که واالتر از علم الهامی اس وی

ی حضاارت خضاار در قاارآن دنّبه علم ل و کندیمت اولیا هر دو اثبا رای انبیا وی را بعلم لدنّ

 بن یعلاا وایتاای از همچنااین ر ( و۶۵ /)کهااف ﴾المًـ ا عِنَّدُن لَمِ اُهمنَلَّعَ وَ﴿کنااد: ه میاشار

هان نهاااده سااکوت کااردم، آنگاااه فرمایند: »زبان خود را در دکند که میینقل م البطیاب

غزّالاای   ،دامهدر وجود داشت.« در اگشوده شد که با هر دری هزار  در دلم هزار در از علم

معتقد است هاارکس بااه ایاان مقااام  داند وی میحتی حکمت حقیقی را منحصر در علم لدنّ

 (.۴7ا3۹: ش.۱3۶۱غزّالی،) یافته استحکمت دست نبه  ،نیامده نائل

در مااورد  نیهالباطحفضااای ادعااایی کااه در ی ودر خصااوص علاام لاادنّالاای غزّ ةدی عق بین 

مردم عااادی فرقاای ناادارد،  ةی بق ر روش یادگیری با امام حتی د کهن یبراعصمت امام، مبنی 
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لاام امااام، در باااب عی غزّالاا  های شود. عالوه بر ناسااازگاری گفتااهتناقضی آشکار دیده می

:  ش.۱3۸۹ )طوساای، پااردازدیمورت عصاامت به اثبااات ضاار ،خواجه نیز با ذکر چند دلیل

 (. 2۸۶ا 2۸3  :ش.۱3۹2؛3۴۱و 3۴0

 کااهن یاظراتی دارد که مؤید نظر خواجه اساات. یکاای ی نیز در این خصوص نحلّ علّامه

مجااازات از  رکنندهدو اخروی و به سعادت کنندهکینزدطور مطلق امام کسی است که به

کاماال باشااد؛  ،عملاای ةقااوهم برحسااب  ونظری  ةقوهم برحسب  ،چنین کسی باید شد وبا

نمود، نزدیااک  که باید از آن دوری صورت ممکن است امت را به چیزییر این زیرا در غ

 ةقااوتوانااد در معصوم اساات کااه میفقط  تقریب است، دور کند؛ و ةست یشااز چیزی که  و

 نی ونفس امام بایااد مجاارد از عالیااق جسااما ،کهن یال دیگر باشد. دلی  نظری کامل وعملی 

کریمااه  ةیاا آ ن امور نپردازد. با اسااتناد بااهحصیل ایبه ت لذات حیوانی باشد و شواغل بدنی و

 ةبهاارزناادگانی جااز »(؛ 20 /)حدیااد ﴾الْغُرُورِ مَتَاعُ إِلَّا ایَالدُّنْ اةُیَالْحَ مَا وَ﴿: دیمافریمکه 

کااه بااه  معصااوم اسااتفقااط زیرا ؛ ید معصوم بوده باشدین کسی بانابراین چن ب« رور نیستغ

ود در او وجاا  تعلقااات جساامانی انی وناااد ةقااو هاایچ ترک واجااب داناساات و زشتی گناه و

خطاب به دنیا فرمودند: »آیا به من متعرض شاادی  )ع(که امیرالمؤمنین علی طورهمان ؛ندارد

 (.200ا ۱7۶: تای، بیحلّ) ه نمودم« طالقورا سهیا به من اشتیا  یافتی، من ت

ز نصااوص سعی کرده برخاای اغزّالی  نص است که مسئلة ر موضوع اختالفی این دو، د

این مقایسة ی مخدوش نماید. در مقام برخی را هم محتوای وادعایی شیعیان را ازنظر سندی 

سااالمی های افرقااه است که مورد اتفااا  عمااومای مسئلههم باید گفت حدیث غدیر مسئله 

 شااماربهمساالمات  متااواترات واز  محقق اساات و ت هم ثابت ولمای اهل سّنبرای ع و بوده

 امّیااهامت دساات کاام از ل سااّنضبط این روایاات، دانشاامندان اهاا  ر ثبت وحتی د آید؛ ومی

نفاار از تااابعین را  هشااتادوچهار تاان از صااحابه و ۱۱0نااام  الغدیرامینی در  علّامه اند. نداشته

 است.کر نموده یان حدیث ذعنوان راوهب
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یان در اند؛ بلکه آن را بیشتر از شاایععه نقل نکرده، حدیث غدیر را تنها منابع شی درضمن 

 مسااندتوان به منابع زیر اشاره کاارد: می یافت که از آن جمله توانت میمنابع معتبر اهل سّن

 الخصااایص؛ ۱ ماجااه، جابن  ساانن ؛ 2 ترمااذی، ج الصااحیحجامع؛ ۴ و ۱احمد بن حنبل، ج 

؛ ۴ عقااده، جابن  حاادیث الوالیااهمی؛ خوارز المناقب؛ ۹ ، جهیثمی  الزوایدجمعمعباس؛ ن اب

ر تفساایر جریاار طبااری د محماادبن  همچنین افرادی چااون جت شافعی وبه محمدتاریخ آل 

، عالءالاادین ری المن سراج، خطیب بغدادی در تاریخ خود، شربینی در سنن داود در کبیر، ابی

 ، جش.۱3۸7 ،)امیناای بساایاری دیگاار و کنز العمالر قی هندی د، مت الوثقیةعروانی در سمن 

ا از گنجایش آنه ةهمبردن  نام(، که ۶3 ا۵۹: 2 ، جش.۱3۸۶الواعظین، ؛ سلطان۱7۵ا ۸۵: ۱

 است که با همین تعداد ذکرشده هم جایی برای شک و پرواضحله بیرون است. اما این مقا

 و غزّالاای  رسد که انکار می ظربه  ماند ومیدیث باقی نر سند این حاعتبا تردید در تواتر و

 از روی عناااد وفقااط   ه وی نداشاات دلیاال منطقاا  هاایچتواتر حاادیث توسااط او  بردنؤالرسیز

 کورکورانه است.تعصب 

 اساات لفااظ مااولی صاارفاً ماادّعیغزّالاای زمان بررساای متناای ایاان روایاات اساات.  ،حال

پیااامبر حتاای اگاار عبااارت  یست؛ زیااراصحیح ن الیغزّنظر  عاًدوستی است؛ اما واق ةکنندانی ب

ابااالغ خباار  حاادیث درباااز هاام صاادر  ،فرمودناادذا علی مااواله« را نمی»من کنت مواله فه

تااوان می ،که گفتااه شااد چهآن. از مجموع مودنیمش مسلمین کفایت به گو)ع(والیت علی

 شااته وتاارجیح دا یغزّالاا  نظاار  بر ،امامت گفتهمسئلة نتیجه گرفت که آنچه خواجه پیرامون 

امام ارائه داده اساات  نصّ ات عصمت ووجوب امام، اثب  بودن یلی که درخصوص عقلیدال

 است. ترمحکم تر وبرهانیدر انکار موارد مذکور، زّالی غ ةادل نسبت به
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 گیری نتیجه 

 نتیجه گرفت در هر سه موضوع مورد مناقشه حق با توانیماز مجموع مطالب این مقاله 

غزّالی هستند، اما وجود امام در جامعه متفق  بودن ر واجبد هر دو بزیرا هرچن  خواجه است؛

 . باالهییق صفت لطف از مصاد خواجه فعلی ضروری و و داندیمآن را فعلی واجب بر مردم 

نظر  می فهمیمنقص عقل در هدایت؛  صفت لطف، لزوم هدایت ومسئلة توضیحات خواجه، در 

م امام باید دارای عل حق با خواجه است وامام هم  در باب علماست.  ترکینزدخواجه به حق 

برای اعتقاد  نبود باطل همواره راه اشتباه وکتسابی ا ی( باشد؛ زیرا با علم معمولی و)لدنّ الهی

ناسازگار است. در موضوع  الهیاین با بخش قبلی یعنی ضرورت عقلی لطف  ست وباز ا

مواجه  یادهیعدبا مشکالت  نی پیامبرمقام جانشیبدون آن،  وعصمت هم حق با خواجه است 

بر عصمت امام داللت  هر دو( نقلی )آیات وروایات عقلی وادلة خواجه  نظر بهخواهد شد. 

هم حق با  ،امام بودن هست. در موضوع سوم یعنی منصوصمخدوش غزّالی دالیل  دارند و

صحت  واز قوام  )ع(مام علیتعیین ا م ومختلف وی بر وجوب نص بر اماادلّة  خواجه است و

  برخوردارند.

 

 نوشتپی

 . مصالحهم و...ب قومیانه ال  منه عرفیمن  تهیرع ی ف اذا نصب  کمالحاأنّ  انّا نعلم ضروره 1
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مرکز  تهران:.۱واحدی، ج  یحمدتق م ةترجم. الغدیر (.ش.۱3۸7) امینی، شیخ عبدالحسین.

 نشر بنیاد بعثت. چاپ و

 مدحسنمحتحقیق  . ترجمه والغدیر ةدیبرگز(. . ۱۴30) . اااااااااااااااااااااااااااااا

 میراث نبوت. ةشاهرودی. قم: مؤسس عیشفی 

 .جایبجعفر وجدانی.  ةترجم. الفین .(تایب)یوسف.  بنحسن  ن یالدجمالی، حلّ

نشگاه پیام . انتشارات دا2 المی اس ةش یاند(. ۱3۹۱) ایی، محمد.محمدرض سبحانی، جعفر و

 نور.

ا  راسانیخ رو  الل . تحقیق علیپیشاور یهاشب (. ش.۱3۸۶) شیرازی. ن یالواعظسلطان

 جی.ی هقم: انتشارات ال .محمد بابکی رسکتی

.  فوائد کالمی تلخیص المحصل به انضمام رسائل و  (.ش.۱3۵۹) حسن. محمدبن طوسی، 

، با تهران شعبةگیل، کی دانشگاه ممطالعات اسالممؤسسة تمام عبدالل نورانی. تهران: به اه

 همکاری دانشگاه تهران.

  علّامه. شر  االعتقادالمراد فی شرح تجریدشف ک(. ش.۱3۸۹) .ااااااااااااااااااااااااااااا 

 ی. تهران: انتشارات خرسندی.حلّ
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علی شیروانی.  ةجمتر. المرادشرح کشف  ترجمه و . (ش.۱3۹2)ااااااااااااااااااااااااااااا. 

 رات دارالعلم.: انتشای. تهرانحلّ علّامه   شر

عبدالرحمن  ةممقدّ . به تحقیق والباطنیهحضای. ف(تایب)، ابوحامد محمدبن محمد. غزّالی

 .ةدارالکتب الثقافیمؤسسة وی. کویت: بد

 ةترجم. فی االعتقاد االقتصاد (. ش.۱3۸۶) اااااا .ااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 حدیث امروز. نتشاراتاقزوین: ی. پرویز رحمان

 ةرجمت. الدیناحیاء علوم (. ش.۱3۸۹)اااااااااا . ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . تهران: انتشارات علمی و۱محمد خوارزمی. به کوشش حسین خدیو. ج  ن یدالدیمؤ

 .فرهنگی

 سیدترجمة . ن الضالللمنقذ ما(. ش.۱3۹3)اااااااا . ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 لی.تشارات موطباطبایی. تهران: ان ناصر
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 .ةداراالمان

 نیالدن یز ةترجم، یعلم لدنّ .(ش.۱3۶۱).  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 مطبوعاتی عطائی. مؤسسة تهران: . نژادیانی ک

نقد  رجمه، تحقیق و. تصحیح، تغزّالیحیات فکری (. ش.۱3۹۱) مهدی.ع، مپانی زارک

 اصر.المنقذ من الضالل. تهران: انتشارات نگاه مع ةرسال

 

 


