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مسئله امامت از دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی
محسن حبیبی



استادیار فلسفه ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران ،ایران
فاطمه

عباسزاده

کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت۱3۹7/0۹/22 :؛ تاریخ پذیرش)۱3۹۸/03/۱۹ :

چکیده
غزّالی وجود امام را به ادلة شرعی و اجماع امت ،ضروری و برای قوام دین و دنیا مفید میداند؛ اما
عصمت را برای امام شرط نمیداند .او معتقد است تنها در امور کشورداری وتجهیز سپاه و ...به امام نیاز
است؛ و از آنجا که برای انجام این قبیل کارها به علم الهی و لدنّی نیازی نیست ،از اینرو ،به عصمت
نیازی نیست .او مانند دیگر پیروان اهل سنّت ،تعیین امام را به انتخاب مردم میداند و هرگونه ادعای نصی
از سوی شیعه را بیربط به مسئلة امامت و غیرمتواتر معرفی میکند .از نظر او اگر این اخبار ،متواتر بودند،
هرگز در آنها شک نمیشد ،در حالیکه در مورد این اخبار شک وجود دارد .بنابراین احادیثی چون
(ع)
حدیث غدیر و منزلت صرفاً بیانگر احترام و دوستی میان پیامبر(ص) و علی(ع) است و دلیلی بر امامت علی
محسوب نمیشود.
خواجه نصیرالدین طوسی در برابر این دیدگاه موضع گرفته ووجود امام را نه به ادلة شرعی ،بلکاه باه
دلیل عقلی و با استناد به «قاعدة لطف» بر خداوند واجب میداند .وی همچنین با ارائا ة ادال ة عقلا ی متعادد،
عصمت را نیز برای امام ضروری میداند و عقیده دارد که درصاورت معصاوم نباودن اماام ،تسلسال الزم
آمده و دیگر نمیتوان به تکالیف شرع اطمینان کرد .درضمن ،در صورت انجام افعال قبیح از وی ،نهی او
از آن عمل ،واجب میشود و در این صورت ،غرض از نصاب اماام نقاض شاده،مقام اماام از اس ایر ماردم
پایینتر میآید؛ در حالیکه امام بایا د افضال از هماه باشاد .خواجاه ،پا س از اثباات عصامت بارای اماام،
میگوید عصمت خصیصة ناآشکاری است که کسی جز پروردگار به آن علم ندارد .لذا نصب اماام باای د
از سوی خدا و رسولش صورت گیرد و این یعنی نص؛ و همچنین با توجه باه شا یوة رساول خادا(ص) بعای د
است که ایشان در خصوص چنین امر خطیری سکوت کا رده باشاد .در مجماوع ،ادلّا ة خواجاه نسابت باه
دالیل ادعایی غزّالی از وجاهت و قوت بهتری برخوردار است.

واژگان کلیدی :امامت ،نصب ،نص ،عصمت ،غزّالی ،خواجه.
)نویسندۀ مسئول( E-mail: mohsenhabibi212@gmail.com
E-mail: fatemehabaszadeh25@gmail.com





سئلة امامت از دیدگاه غزّالی و خواجه نصیرالدین طوسی /محسن حبیبی و فاطمه عباسزاده

302

مقدّمه
از آنجا که بحث از اماما ت صاارفاً یااک بحااث تاااریخی نیساات و ابعاااد و زوایااای ایاان
مسئله ،حیات فکری ،اعتقادی ،اجتماعی وسیاساای اماات اسااالمی را هاام شااامل میشااود و
نقش اساسی و سرنوشتسازی در تفکرات و تعالیم اسالمی ایفا میکنااد .لااذا پاارداختن بااه
این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ابعاااد مختلااف ایاان مساائله ،همچا ون چگااونگی شناسااایی امااام ،برخااورداری یااا عاادم
برخورداری از عصاامت و بساایاری مااوارد دیگاار ،مااورد اخااتالف نظا ر فرقااههای مختلااف
اسالمی قرار گرفته و نظرات در این خصوص بسیار گسترده و متنااوع اساات .باارای نمونااه،
مذهب امامیّه تعیین امام را از شئونات خداوند میداند و در تعیین امام با ه "انتصاااب" قائا ل
است و وجوب آن را وجوب کالمی میداند؛ یعنی همانطور که در مااورد نباای  ،خداونااد
باید فردی را برای هدایت معرفی نماید ،در امامت هاام الزم اساات خاادا و رسااولش ،امااام
جامعه را با نصّ صریح تعیین نمایند و بر مردم هم واجب اساات اطاعاات کننااد .از دیاادگاه
امامیّه ،امام ،عالوه بر منصوصبودن ،باید معصوم هم باشد؛ اما اهل س ّنت ،تعیااین امااام را از
وظایف مردم و مکلفان و نیز وجوب امامت را وجوب فقهی میداننااد و در تعیااین اما ام بااه
انتخاب قائلاند نه انتصاب .از جمله بزرگتاارین متکلمااان اهاال سا ّنت و مخااالف دیاادگاه
شاایعه در اماماات« ،ابوحاماا د غزّالاای» اساات .وی از جملااه متکلمااان اشااعری و یکاای از
شخصیتهای تأثیرگذار در جهااان اسااالم اساات کااه نمیتااوان تا أثیرات وی را باار اندیشا ة
کالمی جهان اسالم نادیده گرفت .زمانة غزّالی ،زمانة بروز اتفاقات و حااوادث اجتماااعی و
سیاسی معنوی در جهان اسالم است .یکی از ایاان اتفاقااات ،قاادرت یااافتن فرقا ة اسااماعیلیه
است .اینان که در قلعهها حکومت تشکیل داده بودند و از ابزار زور برای حااذف مخالفااان
خود بهره میبردند ،بزرگترین خطر برای دولاات ساالجوقی بهشاامار میرفتنااد .از ایا نرو،
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یکی از فعالیتهای مهم غزّالی به درخواست حکومت ساانیمذهبِ ساالجوقی ،نقااض و ردّ
نظریة امامت با قرائت باطنیه است که البته نظر آنها در موضوع امامت تا حاادود زیااادی بااا
نحوة نگرش فرقة امام ّیه مشابهت دارد .در ایاان راسااتا او باار ردّ نظریااه اماماات شاایعه هماات
گماشته و اعتقاد به امام معصوم را بااا دو مبنااای عقاال و نقاال ،معااارض و منااافی میدانااد و
عصمت امام را رد میکند .البته قابل ذکر است که غزّالی ،با وجود واقف بودن به وجوب
امامت در امت اسالمی ،معتقد است که امام باید از طرف مردم انتخاب شود.
در مقابل ،متفکران و متکلمان شیعی نیز با استناد به ادلة عقلی و نقلاای بااه اثبااات نظریا ة
امامت پرداختهاند که از جملة آنها خواجه نصیرالدین طوسی ،متفکاار باازرگ جهااان تشاایع
است که بهکرّات در این خصوص بحث کرده و در کتابهای کالمی خود ادلا های باارای
اثبات امامت ،عصمت و نصّ امام ارائه داده است .در این تحقیااق ،دیاادگاه ایاان دو متفکاار
در خصوص مسئلة امامت و ابعاااد آن بررساای خواهااد شااد و سااعی باار آن اساات کااه ادلا ة
هریک از دو متفکر در رد یا اثبات مساائلة اماماات و ابعاااد آن ذکاار شااود و تااا حادّ تااوان،
دیدگاه آنها با یکدیگر مقایسه شود .روش کار اینگونه است که بااه دلیاال تقاادم تاااریخی
غزّالی بر خواجه ،در هر بخشی ،ابتدا نظریة غزّالی تبیین میشااود و سااپس نظاار خواجااه در
آن مسئله توضیج داده میشود .در انتهای مقاله هم بخشی به مقایسة میان این دو اختصاص
داده خواهد شد.

نظر غزّالی و خواجه در مورد ضرورت وجود امام
غزّالی با توجه به مسلک اشعری خود ،وجود امام را به ادلة شرعیه برای امت اسالمی
واجب میداند .وی دالیل ضرورت امام را شرع ا اعم از کتاب و س ّنت ا و اجماع امت
میداند ،نه عقل .همچنین ،وی وجود امام را برای امت مفید و دافع اضرار میداند که
وجود آن موجب ایجاد نظم و عدالت در جامعه میشود (غزّالی.)2۱3 :. ۱3۸۸ ،
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غزّالی بر وجوب وجود امام ،به برهانی شرعی قائل است که مضمون برهان وی به این
صورت است:
۱ا نظم در امور دینی ،هدف و مقصود شارع بوده است.
2ا چنین نظمی جز بهوسیلة امامی که از او اطاعت شود ،در دین حاصل نمیشود؛زیرا
احکام دین جز بهوسیلة نظام دنیا و نظام دنیا نیز جز بهوسیلة امام حاصل نمیشود؛ چون
اگر در جامعهای امام و سلطانی که همه از او اطاعت کنند وجود نداشته باشد ،هرج و
مرج میشود ،ظلم و ستم افزایش مییابد و دارایی و سرمایة افراد نابود میشود .،لذا نظام
دنیا باید با سلطان و امام همراه باشدا پس نظام دین هم جز بهواسطة امام حاصل نمیشود .
نتیجه :امامی که از او اطاعت میشود ،پاسدار امور دینی است و وجودش برای قوام
دنیا و به دنبال آن ،قوام دین ضروری است (غزّالی۱3۸۶ ،ش۱۹2 :.ا  .)۱۹۴او اینگونه
وجود امام را به جهت فوائدش از ضروریات و واجبات شرعی بهحساب میآورد و آن را
برای صیانت دین و حفظ مصالح دنیوی امت الزم میداند .در هرصورت ،غزّالی اصل
ضرورت امام را میپذیرد؛ اما در اینکه چه کسی میتواند به چنین مقامی برسد و وظیفة
حراست و پاسداری از امور دینی را بهعهده بگیرد ،با شیعه اختالف نظر دارد.
خواجه نصیرالدین طوسی ،برخالف غزّالی ،اثبات لزوم وجود امام برای جامعه را از
طریق دالیل نقلی درست نمیداند و معتقد است این موضوع فقط از طریق دالیل عقلی
قابل پیگیری است .وی نصب امام را بهدلیل عقلی بر خداوند واجب میداند .مهمترین
دلیل عقلی ارائهشده از سوی خواجه" ،قاعدة لطف" است .وی بر این ادعا ،اینگونه
استدالل میکند که نصب امام ،لطف محسوب میشود و لطف بر خداوند واجب است،
پس نصب امام بر خداوند واجب است .او در توضیح اینکه چرا وجود امام لطف
بهحساب میآید ،معتقد است هر آن چیزی که مکلفان را به طاعت نزدیک و از معصیت
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دور کند ،لطف نام دارد و هر عقل سلیمی به طور بدیهی این مسئله را میپذیرد که اگر
در میان یک قوم ،رئیس یا زعیمی باشد که مانع اختالف افراد قوم شود وآنها را بر
انصاف و عدالتورزی با یکدیگر ترغیب کند ،آن قوم به صال نزدیکتر و از فساد
دورتر خواهند بود (طوسی۱3۸۹ ،ش33۸ :.ا 3۴0؛ ۱3۹2ش27۸ :.ا  .)27۹بنابراین ،در
صورتی که خداوند برای جامعه ،امامی منصوب کند که قدرت تصرّف در امور داشته
باشد ،مکلفان به طاعت نزدیکتر و از ارتکاب معصیت دورتر میشوند و این برای
مخلوقات ،لطف بهحساب میآید (همان۱3۵۹ ،ش.)۴2۶ :.
خواجه لطف بودن وجود امام را از جهات مختلف میداند .نخست اینکه ،امام،
احکام و شریعت را حفظ میکند و از زیادت و نقصان آن مانع میشود و دوم اینکه،
باور وجود امام و نفوذ حکم وی ،مکلفان را به صال نزدیک میکند و ایشان را از فساد
بازمیدارد و سوم اینکه ،تصرّف امام در امور ،لطفی است که جز با وجود وی تام
نمیشود ،پس وجود امام خودش لطفی است و تصرّف او در امور ،لطفی دیگر
(همان۱3۹2،ش.)2۸2 :.
خواجه عالوه بر تمسک به قاعدة لطف ،استدالل دیگری را نیز در«رسالة االمامة» بیان
میکند که به این شر است :هر عاقلی میداند که اگر حکمی از احکام مربوط به امت
در دست حاکم خیرخواهی است که امضای آن مستلزم مصلحت و توقّف در آن مستلزم
مفسدهای در حقّ امت باشد ،در این صورت از چنین حاکمی برنمیآید زمانی که خود
زمام امور را به دست ندارد کسی را بهمنظور راه انداختن کارهای امّت به جای خود
نگمارد.
در اینجا ،خواجه خداوند را به چنین حاکمی تشبیه میکند و معتقد است خدایی که
احکام مکلفین به او بسته است و او هم چیزی جز مصلحت بندگانش را اراده نمیکند و
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از طرفی هم او خود متکفّل همة امور آنان نمیشود ،پس بر او قبیح است که در میان
امت ،کسی را نگمارد که برعهدهگیرندة این امور باشد .لذا نصب امام بر خدا واجب
است و خدا هم که اخالل در واجب نمیکند ،پس امام هم موجود است و هم منصوب
(همان۱3۵۹ ،ش۴2۸ :.ا .)۴2۹
بنابراین هرچند خواجه و غزّالی هر دو وجود امام را برای امت اسالمی ضروری
میدانند و در اصلِ ضرورت وجود امام با یکدیگر همعقیدهاند؛ اما در این موضوع تفاوت
عمدهای هم دارند .غزّالی دلیل وجوب امام را شرعی میداند و خواجه به دلیل عقلی،
نصب امام را واجب میداند .در مقام مقایسه باید گفت ،دلیل عقلی خواجه بر وجوب
نصب امام را از سوی خداوند نمیتوان نادیده گرفت .لذا اکتفای صرف به دالیل شرعی
درست نیست.

تبیین نظر غزّالی و خواجه در مورد عصمت امام
در این مورد نیز ابتدا به سراغ نظر غزّالی میرویم .وی با اینکه وجود امام را برای
جامعة اسالمی ضروری و مفید میداند؛ اما «عصمت» را برای امام شرط نمیداند .وی در
فضایح الباطنیه بخشی را به ابطال گفتة باطنیان (و از این طریق نظر عام شیعه) در عصمت
امامان از خطا ،لغزش ،گناهان صغیره وکبیره ،اختصاص میدهد؛ زیرا هدف نهایی غزّالی
این است که خالفت خلفای عباسی را مشروع جلوه دهد ،چرا که شرط معصومیت برای
امام یا خلیفه ،بیش از هر چیزی ،صحت و مشروعیت خالفت آنها را در میان امت اسالمی
مورد تردید قرار میداد .لذا وی اعتقاد به امام معصوم را با دو مبنای عقل و نقل معارض

دانسته و وجود آن را سبب تشدید اختالف بین امت میداند و در المنقذ من الضالل
خطاب به طرفداران نظریة امامت معصوم مینویسد« :امام تو که خواهان ازمیان بردن
اختالف بین آنان است پس چرا تاکنون این اختالف ازمیان نرفته است؟ چرا علی(ع) که
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پیشوای امامان بود اختالفهای میان خلق را ازبین نبرده است؟» (غزّالی۱3۹3 ،ش.)3۵ :.
غزّالی معتقد است باطنیه وجود امام معصوم را در هر عصری ضروری میداند تا در تأویل
ظواهر و تفسیر آیات و حلّ مشکالت و بیان چگونگی وقوع قیامت و حشر و نشر و...
(ص)

روشنگری کند ،در صورتی که نیاز به چنین معصومی با شخص پیامبر اکرم

رفع

میشود (همان 32 :ا.)33
غزّالی همچنین معتقد است از هیچ طریقی نمیتوان وجود عصمت را در امام تشخیص
داد و شناسایی شخص معصوم کاری نشدنی است .وی در فضایح الباطنیه میگوید:
«آنهایی که وجود امام معصوم را ضروری میدانند چگونه و به چه وسیلهای شخص
معصوم را میشناسند و به وجوب و ضرورت عصمت در امام یقین حاصل میکنند؟ اگر
بگویند از راه عقل به این شناخت رسیدهایم ،میگوییم شما باطنیان که عقل را برای
شناخت ،کافی نمیدانید و اتکا به عقل نزد شما باطل است! و اگر بگویند از امام خود
شنیدیم که عصمت برای امام ضرورت دارد؛ میگوییم چگونه میتوانید به گفتة امامی که
هنوز عصمتش را ثابت نکردهاید ،اطمینان داشته باشید؟ زیرا اول باید معصوم بودن امام از
طریق دیگری ثابت شود تا بتوان به قولش اعتماد کرد .پس دقیقاً از چه راهی میتوان به
وجوب عصمت امام شناخت حاصل کرد؟» (غزّالی ،بیتا۱۴2 :ا  .)۱۴۵به عقیدة غزّالی ،ما
در آموزش علوم به امام نیازی نداریم؛ زیرا امام همانند سایر مردم عادی ،یادگیرنده است،
تا حدی که در روش یادگیری هم فرقی با دیگران ندارد .وی میگوید« :شما گمان
میکنید دلیل نیاز ما به امام ،استفاده از علوم اوست در حالیکه اینطور نیست و امام در
تحصیل علوم همانند مردم عادی است .او عالم بهدنیا نمیآید و همچنین به او وحی هم
نمیشود ،بلکه او نیز مانند دیگران یادگیرنده است و حتی در روش یادگیری هم فرقی با
دیگران ندارد» (همان).
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غزّالی در این مورد ،امام را به قاضی تشبیه میکند و معتقد است امام برای جهانیان در
حکم یک قاضی است برای یک کشور؛ نیاز مردم به قاضی در اموری است که برای
انجام آنها به عصمت نیازی نیست .غزّالی نیاز به امام را در جامعة اسالمی همینگونه
میداند و معتقد است مسلمانان در اموری از قبیل حراست از اسالم ،جمعآوری سربازان
برای مقابله با دشمنان ،پاکسازی زمین از وجود تبهکاران ،سروسامان دادن به امور
جامعه ،اقدام فوری در زمان پدیدآمدن بحران و امثال اینها به امام نیاز دارند ،بیآنکه به
عصمت وی احتیاجی باشد (همان).
برخالف غزّالی ،خواجه ،با توجه به رویکرد شیعی خود در اعتقادات ،به وجوب
عصمت برای امام قائل است .وی لزوم عصمت برای امام را با چندین دلیل عقلی اثبات
مینماید که عبارتاند از:
۱ا اگر امام معصوم نباشد تسلسل الزم میآید؛ زیرا آنچه نصب امام را واجب میکند
جایزالخطابود ِن مردم عادی است و امامی الزم است که آنها را از ارتکاب خطا بازدارد؛
حال اگر امام نیز مرتکب خطا شود ،امام دیگری الزم میآید و این روند به تسلسل
میانجامد؛ و از آنجا که تسلسل باطل است ،پس مقدّم نیز باطل خواهد بود؛ مگر اینکه به
امامی منتهی شود که اخالل به واجب و ارتکاب قبیح از او جایز نباشد که همان امام
معصوم است.
ال دربر ندارد
2ا امام حافظ شرع است؛ چون از آنجا که قرآن همة احکام را تفصی ً
نمیتواند حافظ شرع ،سنّت و اجماع امت باشد؛ زیرا اگر امام معصومی بین جماعت
وجود نداشته باشد ،احتمال میرود که افراد در اجماع دچار اشتباه شده باشند .خواجه
همچنین قیاس و برائت اصلی را نیز حافظ شرع نمیداند و معتقد است جز امام کسی و
چیزی نمیتواند حافظ دین باشد و حال که امام حافظ دین است اگر خطا و معصیت بر او
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جایز باشد ،در این صورت دیگر نمیتوان به تکالیف الهی اطمینان داشت و به دنبال آن
نمیتوان مطیع خواستة خداوند بود .پس امامی که حافظ دین و شریعت است ،باید
معصوم باشد.
3ا اگر امام ،معصوم نباشد و گناهی از او سر زند ،بهخاطر وجوب نهی از منکر ،نهی از
طیعُوا اللّ َه
عملِ او واجب میشود و این با امر به اطاعت و فرمانبرداری از امام در آیة ﴿أَ ِ
م﴾(نساء ،)۵۹ /منافات دارد.
وَ أَطِیعُوا الرَََّسُولَ وَ أُولِی األمرِ مِنْکُ ْ
۴ا غرض از نصب امام ،آن است که امّت از او اطاعت و نیز از او در کارهایش پیروی
کنند؛ حال اگر گناه و اشتباهی از او سر بزند ،دیگر اطاعت از او واجب نخواهد بود و در
این صورت ،غرض از نصب امام نقض خواهد شد.
۵ا اگر امام ،مرتکب گناه شود ،مقامش از سایر مردم عادی کمتر خواهد بود؛ زیرا از
آنجا که معرفت امام به خدا بیشتر و عقلش کاملتر است ،پاداش و کیفر او هم از سایرین
بیشتر است؛ پس با ارتکاب خطا ،مقامش از سایر گناهکاران پستتر خواهد بود و از آنجا
که امام باید افضل از دیگران باشد ،نتیجه میگیریم که مرتکب خطا و گناه نمیشود
(طوسی۱3۸۹ ،ش 3۴0 :.و3۴۱؛ ۱3۹2ش2۸3 :.ا .)2۸۶

خواجه ،عالوه بر این پنج دلیل ،که در تجرید به آنها اشاره میکند ،در رسالة االمامه
هم با استفاده از تمثیلی ،ضرورت عصمت را نشان میدهد .وی در این رساله میگوید:
«اگر حاکم یک جامعه به منظور رعایت مصالح امّت ،نمایندهای را از
طرف خود برای امت قرار دهد که در عمل ،مصالح آنها را رعایت
نکند ،در این صورت افراد جامعه ،چنین انتخابی را قبیح و ناشایست
میدانند و از او اطاعت نخواهند کرد و نصب امام غیرمعصوم از
طرف خداوند نیز همین حالت را دارد و چنین امامی شایستة اطاعت
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نخواهد بود و بدین ترتیب ،عصمت امام نتیجه گرفته میشود»( ۱همان،
۱3۵۹ش.)۴30 :.
به این صورت ،خواجه با دالیلی که ذکر شد عصمت را برای امام شرط میداند؛
برخالف غزّالی که عصمت را رد میکرد و آن را منافی عقل و نقل میدانست و وجود
امام معصوم را عامل اختالف بین امّت معرفی میکرد.
قابل ذکر است که با وجود اینکه غزّالی در برخی آثارخود به موضوع علم الهی و
لدنّی اولیای الهی معتقد است (غزّالی۱3۶۱،ش3۹ :.اا )۴7؛ اما در نقد نظریة امامت شیعه
علم کشفی و لدنّی امام را نادیده گرفته است .در حالی که شیعه نیز در باب علم امامان به
وحی الهامی و علم لدنی معتقد است که بهعنوان ودیعهای الهی از پیامبراکرم(ص) به آنها
رسیده است.

تبیین نظر غزّالی و خواجه در مورد نص بر امام
غزّالی در مورد چگونگی تعیین امام نیز با نظر شیعه مخالف است .شیعه بر این باور
است که جانشین پیامبر باید به نصّ صریح از سوی خدا تعیین و بهواسطة رسولش معرفی
شود؛ اما غزّالی ،همانند سایر اهل س ّنت ،منصوص بودن امامت را مردود میداند و معتقد
است امام در صورت دارا بودن شرایط ،از جانب مردم انتخاب میشود .به نظر وی ،عقیدة
امامیّه در این خصوص نه تنها پایة علمی ندارد و مفید یقین نیست ،بلکه بیاساس و شاید
هم کاذب باشد (طوسی۱3۵۹ ،ش.)۴30 :.
غزّالی معتقد است اگر پیامبر ،شخصی را بهعنوان امامِ پس از خود معرفی میفرمودند،
حتماً به سمع و نظر همة امت میرسید و پنهان نمیماند که مورد اختالف واقع شود.
چنانکه هرگاه برای منطقهای ،امیری برمیگزیدند ،همگان آگاه میشدند .چگونه ممکن
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است جانشینی برای امت اسالمی تعیین کنند؛ اما کسی از آن آگاه نشود؟ وی این مسئله
را در احیاء علومالدین به صورت زیر تقریر میکند:
«امام بهحق پس از پیامبرا علیهالصلوه والسالم ا ابوبکر است ،پس عمر ،پس
عثمان ،پس علی ا رضیاللعنهم و پیغامبر هیچ کس را تعیین نکرده بود؛ چه
اگر کرده بودی ظاهر شدن آن اولی بودی از ظاهر شدن تعیین در آحاد
والیان و امیران که به شهرها نامزد میفرمود؛ و آن پوشیده نماند ،پس اینکه
بزرگتر است چگونه پوشیده ماند؟ و اگر ظاهر بود چگونه مندرس شد و به
ما نرسید؛ و امامت ابوبکر نبود مگر به اختیار و بیعت» (غزّالی۱3۸۹ ،ش ،.ج
.)2۵۸ :۱

غزّالی در ردّ ادلة مورد استناد شیعه در اثبات نص ،گاهی به ابطال آن ادله میپردازد و
روایات را ،از لحاظ سند ،نامعتبر معرفی میکند وگاهی باور شیعه را نتیجة کجفهمی در
داللت آیات و روایات و تفاسیر نادرست شیعه میداند .برای نمونه ،شیعه معتقد است آیة
اکمال دین در روز غدیر نازل شده و شأن نزول آن والیت امام علی است .اما غزّالی چنین
تفسیری را از این آیه نپذیرفته است و نزول آن را در خصوص امر والیت نمیداند؛ بلکه
معتقد است این آیه در شأن مناسک حج نازل شده و اهمیت این عمل عبادی مورد توجه
بوده است؛ نه والیت علی(ع) .وی میگوید« :بدانکه حج از جمله ارکان و مبانی اسالم و
م
ت لَ ُک ْ
عبادت عمر و خاتمت امر است و تمام اسالم و کمال دین؛ و آیة ﴿الْیَوْمَ اکْمَلْ ُ
ت لَکُمُ الْاسْالمَ دیناً﴾(مائده )3/در شأن وی
ت عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَرَضی ُ
دینَکُمْ وَاتْمَمْ ُ
نازل شده است (همان۱3۸۹ ،ش ،.ج .)۵27 :۱
چنانچه گفته شد غزّالی برخی از روایات مورد استناد شیعه را بهطور کامل باطل
میداند و از لحاظ سند ،نامعتبر معرفی میکند .برای نمونه ،احادیثی چون حدیث غدیر
که پیامبر(ص) فرمودند« :من کنت مواله فهذا علی مواله» و حدیث منزلت که میفرماید:
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«انت م ّنی بمنزله هارون من موسی» را نه تنها بیربط به مسئلة خالفت میداند وآنها را
صرفاً در خصوص بزرگداشت و تکریم علی(ع) بهعنوان یکی از صحابه و پسر عمّ پیامبر
صی دال بر جانشینی و والیت وی (کمپانی زارع۱3۹۱ ،ش ،)۱22 :.بلکه
میداند ،نه ن ّ
ادعای تواتر در مورد این احادیث را ادعایی باطل و متواتر بودن چنین خبرهایی را محال
میداند و معتقد است اگر این خبرها واقعاً متواتر بودند ،هیچگاه در آنها شک
نمیکردیم؛ درحالیکه اکنون به آنها مشکوکیم .همچنین ،اگر پیامبر ،سخنی در خصوص
ص صریح ،تعیین میفرمودند ،از آنجاکه سخن
خالفت پس از خود داشتند و امامی را به ن ّ
کوچک و بیارزشی نبود ،ظهور و بروز مییافت و نمیتوانست نشنیده گرفته شود
(غزّالی ،بیتا۱3۶ :ا .)۱37غیر از حدیث غدیر و منزلت ،احادیث دیگری هم هستند که
غزّالی به آنها بهعنوان احادیث غیرمعتبر اشاره میکند و آنها را خبرهای واحدی میداند
ال میگوید« :برخی از شیعیان برای اثبات
که نمیتوانند هیچ ادعایی را اثبات کنند .مث ً
ادعای خود به این روایت از رسول خدا که فرموده است «االمامه بعدی لعلی و بعده
ال و ال یموت واحد منهم قبل تولیته العهد
ألوالده ال تخرج من نسبی و ال ینقطع نسبی اص ً
لولده» (بعد از من امامت برای علی است و بعد از او برای اوالدش و امامت از نسب من
ال خارج نمیشود و نسب من هیچگاه قطع نمیشود و هیچیک از اوالد من نمیمیرند؛
اص ً
مگر اینکه امامت را فرزند دیگرم برعهده میگیرد» متمسک میشود و میگوید« :اما این
روایت خبر واحد بوده و در حدّ تواتر نقل نشده است و فقط شیعیان بهدلیل تبعیت از
خواهشهای نفسانی و از روی عناد ،آن را متواتر میدانند نه از روی اعتقاد» (همان ،بیتا:
۱3۵ا  .)۱3۶درنتیجه ،غزّالی انتصاب امام را به انتخاب مردم میداند و معتقد است هیچ
نصّی از سوی خدا و رسولش در خصوص جانشینی پس از پیامبر وجود ندارد .غزّالی،
برخالف شیعه ،بیعت را عامل رفع اختالف میداند ،نه تنصیص را؛ و معتقد است در زمان
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ابوبکر و عثمان ،که با بیعت به والیت رسیدهاند ،هیچ اختالفی دیده نمیشود ،در حالیکه
در دورة امام علی بیشترین اختالف بهچشم میخورد (همان۱3۸۶ ،ش۱۹7 ،.ا .)۱۹۸
برخالف غزّالی ،خواجه در تجرید االعتقاد پس از اثبات دو ویژگی عصمت و نص
برای امام ،راه تعیین امام را از طریق نص میداند .کار خواجه در اینجا دو مرحله دارد؛ او
در گام اول ،به اثبات لزوم نص اقدام میکند؛ و در گام دوم ،ادلة متعددی را برای وجود
نص بر امام ذکر میکند .در مرحلة اول وی برای اثبات نظریة لزوم وجود نص در تعیین
امامان ،دو دلیل ذکر میکند :یکی اینکه امامیّه از طرفی عصمت را برای امام شرط
میدانند و از طرف دیگر عصمت ،خصیصهای است ناآشکار که کسی جز پروردگار به
آن علم ندارد ،و تنها اوست که دارا بودن یا نبودن شرایط امامت را در افراد تشخیص
میدهد .لذا نصب امام باید از سوی خداوند صورت بگیرد و به همین نصب از طریق خدا،
ص صریح از سوی خدا و رسولش تعیین شود نه به
نص گفته میشود؛ یعنی امام باید به ن ّ
انتخاب و گزینش مردم که سایر مسلمانان خصوصاً اهل س ّنت بر این عقیدهاند.
دلیل دیگر اینکه پیامبر نسبت به امت خویش همچون پدری مهربان و دلسوز بود که
در اموری که از کمترین اهمیت برخوردار بود احساس مسئولیت میکرد و راهنماییهای
الزم را مبذول میداشت و همچنین ،هرگاه یک یا دو روز از مدینه خارج میشد ،کسی
را جای خود میگماشت تا امور مسلمین را برعهده گیرد ،حال کسی که این همه دلسوز
و نگران امّت باشد ،چطور میتوان تصور کرد که در امر خطیر امامت که نیاز اولیة امّت
پس از وفات پیامبر بود ،بیتفاوت باشد و امت را به حال خود رها کند؟ درنتیجه ،از
روش و منش آن حضرت الزم میآید که امام پس از خود را با نصّ صریح تعیین و به
مردم ابالغ کرده باشد (طوسی۱3۸۹ ،ش3۴3 :.؛ ۱3۹2ش2۹0 :.ا .)2۹2
در مرحلة دوم ،خواجه به اثبات وجود نص برای امام میپردازد .وی برخالف غزّالی
که وجود نص بر امامت علی(ع) را باطل میدانست و روایات وارده در این خصوص را
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نامعتبر معرفی میکرد؛ پس از اثبات لزوم وجود نص برای تعیین امام ،ابتدا ادلهای را بر
(ع)

منصوص بودن امامت علی

ذکر میکند و سپس ادلهای سلبی بر عدم امکان امامت

غیرعلی میآورد .ادلة ایجابی خواجه بر وجود نص بر امامت علی(ع) دوازده مورد است
که تماماً در کتاب تجریداالعتقاد آمده است و در اینجا فقط به شش مورد از آنها اشاره
میشود.
اولین دلیل خواجه این است که از میان اصحاب ،علی(ع) تنها فردی است که از مقام
عصمت برخوردار است .در این زمینه میگوید« :و هما مختصان بعلی(ع) » .مراد از "هما"
در اینجا عصمت و نص است که به نظر خواجه ،لزوم آنها با ادلة عقلی و نقلی ثابت
شدهاند .شخصی که هر دوی این ویژگیها را داراست ،فقط علی(ع) است .به عبارت
دیگر ،غیر از علی(ع) نه کسی معصوم بوده و نه پیامبر اکرم در مورد امامت کسی غیر از
(ع)

علی

صراحتاً بیانی داشتند .لذا خالفت پس از پیامبر از آن علی

(ع)

است (همان،

۱3۸۹ش3۴۹ :.ا 3۵۸؛ ۱3۹2ش307 :.ا .)33۱
(ص)

دومین دلیل خواجه این است که پیامبر

در روز غدیر با نصّی روشن فرمودند:

«سلّموا علیه بامره المومنین» (بر او یعنی علی؛ با عنوان امیرالمؤمنین سالم کنید) و یا در
مواضع متعددی از جمله ماجرای دعوت از نزدیکان و عشیرة خود به اسالم فرمودند« :انت
الخلیفه من بعدی» (تو خلیفة من پس از من هستی).
این سخنان پیامبر ،بهصورت متواتر از امامیّه نقل شده و حتی غیرامامیّه نیز به آن اقرار
دارند .از جمله مواردی که پیامبر این عبارات را بهکار بردند ،مجلسی بود که حضرت به
ن﴾ (شعراء( ،)2۱۴ /و خویشان نزدیک
دستور آیة شریفة ﴿وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِی َ
خود را بیم ده) به کمک علی(ع) طعامی را فراهم کرده و فرزندان عبدالمطلب را گرد
ی من
آورده و به آنها فرمودند :چه کسی از شما مرا یاری میکند تا برادر و خلیفه و وص ّ
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پس از من باشد؟ و آنگاه که علی(ع) و تنها علی(ع) به ندای رسول خدا پاسخ مثبت دادند
حضرت فرمودند« :این مرد برادر من ،وصی من و خلیفة من پس از من و وارث من است،
پس سخن او را بشنوید و از او فرمان برید» .مورد دیگر زمانی بود که پیامبر بین صحابه
برادری برقرار ساخت و هرکسی دست برادر دینی خود را گرفته بود جز علی که تنها
مانده بود و به پیامبر گفت« :میان همه ،برادری برقرارساختی جز من» .آنگاه پیامبر
فرمودند« :آیا تو خشنود نمیشوی که برادر من و خلیفة من پس از من باشی؟» و موارد
ص صریح بر امامت است به
دیگری که حضرت رسول ،چنین عباراتی را که ن ّ
مناسبتهای مختلف به زبان جاری میساختند (همان).
ن
ن آمَنُوا الَّذِی َ
خواجه دلیل سوم را داللت آیة ﴿إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ َو رَسُولُهُ وَ الَّذِی َ
یُقِیمُونَ الصَّال َة وَ یُؤْتُونَ الزََََّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ﴾ (مائده«،)۵۵ /ولیّ شما فقط خدا
و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردند ،همان کسانی که نماز را برپا میدارند و در
حال رکوع ،زکات میدهند» .بر امامت علی(ع) میداند .خواجه برای استفاده از این آیه
برای امامت منصوص علی(ع) چند مقدّمه ذکر میکند:
اوالً« ،انّما» برای حصر بهکار میرود و زبانشناسان عرب نیز بر آن اتفا نظر دارند،
ی» معنای سزاوارتر به تصرّف را میدهد؛ زیرا اهل لغت نیز ولیّ را به همین معنا
ثانیاً« ،ول ّ
ی کسی است که ولیّ ندارد» و یا
ال هنگامی که میگویند« :سلطان ،ول ّ
استعمال میکنند .مث ً
ی مرده» به همین معنا هستند .ثالثاً ،مراد از «الّذین آمنوا»...
ی خون» و«ول ّ
تعابیری چون «ول ّ
برخی از مؤمنان است ،نه همة آنان؛ زیرا صفاتی را برای آن مشخص کرده که به بعضی از
آنها اختصاص دارد وگرنه اگر همة مؤمنان مرادش باشد ،در اینصورت دیگر ولیّ و
(ع)

متولی یکی خواهد شد .درنتیجه ،مراد از آن «بعضی» که ولیّ دیگر مؤمنان است ،علی

است؛ زیرا هم مورد اجماع است و ادعای داللت آیه بر غیر علی(ع) خالف اجماع خواهد
بود و هم اینکه علی(ع) داخل در مراد آیه هست  -یعنی یکی از آن ایمانآورندگان ،که
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ولیّ مسلمین است ،علی(ع) است ا حال یا همة مراد آیه است یا آیه شامل افراد دیگر هم
میشود؛ و از آنجا که اثبات کردیم آیه عمومیت ندارد و برخی از آنها را شامل میشود.
لذا علی(ع) همة مراد آیه است؛ و در مورد اینکه آن شخصی که در حال رکوع ،صدقه
داد ،علی(ع) بود هیچ اختالفی بین مفسران وجود ندارد (همان).
دلیل چهارم خواجه بر اثبات امامت بالفصل علی(ع) ،وجود حدیث غدیر است که طبق
آن ،پیامبر(ص) هنگام بازگشت از حجهالوداع خطاب به امت فرمودند« :ای مسلمانان ،آیا
من سزاوارتر به شما از خود شما نیستیم؟» گفتند :چرا .سپس پیامبر فرمودند« :هرکس را
من موالیم ،علی موالی اوست .خداوندا کسانی را که علی را دوست دارند ،دوست بدار
وکسانی را که او را دشمن دارند ،دشمن بدار ،محبّان او را محبوب دار و آنان را که کینة
او را در دل دارند ،مبغوض دار».
خواجه معتقد است همة مسلمانان بر اینکه این حدیث به صورت متواتر نقل شده
است توافق دارند؛ اما در مورد اینکه این حدیث داللت بر امامت و جانشینی علی(ع) دارد
یا نه ،اختالف نظر دارند و بیشترین اختالف بر سر واژة «مولی» است .اهل س ّنت مدّعیاند
که مولی بهمعنای اولی و سزاوارتر نیست ،در حالیکه ما با ادلة متعدد اثبات میکنیم که
واژة مولی در لفظ رسول خدا بهمعنای «اولی و سزاوارتر» است نه چیز دیگر .زیرا اوالً،
مقدّمة حدیث یعنی آنجا که پیغمبر از امت میپرسد آیا من سزاوارتر به شما از خود شما
ال وقتی
نیستم؟ بر این امر داللت دارد .ثانیاً ً،کاربرد واژة مولی اقتضای این معنا را دارد؛ مث ً
م﴾ (حدید ،)۱۵ /مولی معنای سزاوارتر میدهد
خداوند میفرماید﴿ :النَّارُ هِیَ مَوْلَاکُ ْ
وآیه به این صورت معنا میشود :آتش سزاوارتر به ایشان است؛ و یا عبارت «موالی بنده»
یعنی کسیکه به تدبیر امور بنده و تصرف در آن سزاوارتراست .ثالثاً ،مولی ،معنای
متعددی دارد؛ اما هیچیک از آنها در اینجا بهکار نمیآید و با مفهوم قبل و بعدِ جمله
سازگاری ندارد .بنابراین ،وقتی ثابت شد که مولی در کالم رسول خدا بهمعنای سزاوارتر
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است و ایشان علی(ع) را موالی مسلمین معرفی نمودهاند دیگر نمیتوان در داللت حدیث
بر امامت علی(ع) شکی داشت (همان).
دلیل پنجم خواجه ،حدیث منزلت است که در داللت آن بر امامت ،اختالف کردهاند.
در این حدیث ،پیامبر خطاب به علی(ع) فرمودند« :انت م ّنی بمنزله هارون من موسی الّا انّه
ال نبی بعدی» (نسبت تو با من همانند نسبت هارون به موسی است جز آنکه پیامبری پس
از من نیست).
بنابر مضمون حدیث ،علی(ع) همة شئونی را که هارون نسبت به موسی داشت نسبت به
پیامبر دارد؛ زیرا در غیر این صورت ،لزومی نداشت که یک مورد را استثنا کند (الّا انّه ال
نبیّ بعدی) و همچنین اگر همة شئون مراد نباشد ،نمیتوان فهمید کدامیک از شئون
هارون برای علی(ع) ثابت است .پس علی(ع) همة شئون هارون را دارا بوده است و از جملة
آنها ،خالفت و جانشینی بود که اگر هارون پس از موسی زنده میماند ،خلیفة او میشد،
زیرا در زمان حیات موسی اینگونه بود و این شأن برای علی(ع) نیز وجود داشت و پس از
پیغمبر ،خالفت و جانشینی حضرت از آنِ علی(ع) بود (همان).
و اما ششمین دلیل خواجه بر امامت بالفصل علی(ع) این است که امام باید به حکم
عقل ،افضل از دیگران باشد و علی(ع) به دالیل متقن ،افضل از دیگران بوده است ،پس او
امام است (طوسی۱3۸۹ ،ش3۴3 :.ا 3۴۸؛ ۱3۹2ش2۹2 ،.ا  .)303خواجه دالیل بسیاری بر
افضل ّیت علی(ع) از دیگران ارائه میدهد (همان) که برای جلوگیری از اطالة کالم از ذکر
آن دالیل صرفنظر میشود.
اقدام دیگر خواجه در این مقام ،اقدام سلبی است؛ یعنی ادلّهای را برای ابطال امامت
ال میگوید اشخاصی همچون ابوبکر ،عمر و عثمان که مدّعی
غیر علی(ع) ذکر میکند .مث ً
ل
امامت هستند ،پیش از ظهور پیامبر(ص) ،سابقة کفر داشتند که با توجه به آیة ﴿لَا یَنَا ُ
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ن﴾ (بقره ،)۱2۴ /نمیتوانند به امامت نائل شوند (همان) .در جای دیگر
عَهْدِی الظَّالِمِی َ
میگوید ابوبکر در مورد میراث حضرت زهرا با کتاب خدا مخالفت کرده بود و با استناد
به حدیثی که فقط خودش از پیامبر نقل کرده بود و کسی غیر او آن را نشنیده و نقل
نکرده بود ،ارثیة دختر پیغمبر را به او نداد .در حالیکه خداوند در قرآن در خصوص ارث
ن دَاوُو َد﴾ (نمل ،)۱۶ /و نیز در داستان
بردن سلیمان از داوود میفرماید﴿ :وَ وَرِثَ سُلَیْمَ ُ
ن آلِ یَعْقُوبَ﴾(مریم« ،)۶ /از من ارث برد و از
زکریا میفرماید﴿:یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِ ْ
خاندان یعقوب ارث برد» .مفاد این آیات ،برخالف ادعای ابوبکر است که صرف ًا خبر
واحدی بیش نیست .لذا مخالفت وی با کتاب خدا و منع ارث رسول خدا از دخترش
فاطمه ،عدم صالحیت وی برای امامت را نشان میدهد (همان) .دیگر آنکه ابوبکر
خودش در روز سقیفه گفت« :أقیلونی فلست بخیرکم و علیٌ فیکم» (مرا رها کنید که من
بهترین شما نیستم در حالیکه علی در میان شماست) وقتی خود ابوبکر معترف است که با
وجود علی(ع) شایستگی امامت را ندارد چگونه میتوان وی را اصلح دانست؟ زیرا دو
حالت دارد یا ابوبکر راست گفته ،که در این صورت شایستة امامت نیست و صالحیت
ندارد و یا دروغ گفته که باز هم نشاندهندة عدم صالحیت اوست؛ زیرا شخصیکه دروغ
بگوید شایستة امامت نیست (همان).
به نظر خواجه غیر از این موارد ،امام باید از احکام شرع و حدود الهی مطلع باشد،
درحالیکه تاریخ گواهی میدهد که ابوبکر از احکام آگاه نبود و چندین بار در صدور
حکم اشتباه کرد .در اینجا فقط به دو نمونه از موارد مذکور توسط خواجه اشاره میشود.
مروّی است که در قضیهای ابوبکر بهاشتباه دست چپ دزدی را بهجای دست راست وی
قطع کرد و در موردی دیگر ،مادربزرگی در مورد میراث خود از وی سؤال کرد ،اما او
نتوانست جوابش را بدهد و به او گفت برای تو در کتاب خدا و سنّت پیامبر چیزی
نمییابم ،برو تا در این خصوص بپرسم .آنگاه به او خبر دادند که سهم جدّه ،یکششم
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است .خواجه میگوید ابوبکر در بسیاری موارد یا حکم غلط صادر میکرد و یا از خود
رأی قاطع نداشت و از صحابه دربارة آن میپرسید و این نشانگر نارسایی دانش اوست که
شایستگی امامت را از وی سلب میکند (همان) .همچنین خواجه مبتنی بر روایات تاریخی
معتقد است عمر ،همچون ابوبکر ،از احکام اسالمی چندان مطلع نبود و بارها در فتوا و
صدور حکم مرتکب اشتباه میشد ،تا جایی که خودش اعتراف کرد اگر علی(ع) نبود،
عمر هالک میشد .بهنظر خواجه عالوه بر آن ،یکی از عیوب عمر این بود که وقتی
کشمکش بین فاطمه و ابوبکر طوالنی و جدی شده بود ،ابوبکر فدک را به زهرا
برگردانده و نامهای در این خصوص برای او نوشت؛ اما عمر در راه با دیدن فاطمه و
نامهای که در دست داشت و اطالع از محتوای آن ،نامه را از او گرفت و پاره کرد .وی با
این عمل ،مورد لعن و نفرین فاطمه قرار گرفت .کسی که مورد لعن دختر رسول خدا
باشد ،چگونه میتواند امام امّت باشد؟
خواجه معتقد است از عثمان هم صفاتی سراغ داریم که نمیتوان او را بهعنوان
ال مبلغ هنگفتی از بیتالمال را به خانوادة خود
سرپرست و امام جامعة اسالمی پذیرفت؛ مث ً
اختصاص میداد و چراگاهها را برای خود قر میکرد و نمیگذاشت مسلمانان از آن
استفاده کنند .همچنین عثمان آنقدر ابنمسعود را کتک زد که مُرد و مصحفش را سوزاند.
عمار را کتک زد تا به فتق مبتال شد و همچنین اباذر را کتک زد و به ربذه تبعیدش کرد
(همان).
از این مطالب مذکور میتوان نتیجه گرفت که هیچکدام از صحابه ،جز علی(ع) لیاقت
و شایستگی مقام جانشینی رسول خدا را نداشتند و نمیتوان به آنها بهعنوان امام و خلیفة
مسلمین اعتماد کرد.
خواجه در ادامة این بحث با ذکر نام یازده امام بعد از علی(ع)با سه دلیل موجز به اثبات
امامت آنها میپردازد .یکی از دالیل امامت ایشان روایاتی است که بهطور متواتر از شیعه
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نقل شده است و بر امامت هریک از آنها با ذکر نام داللت میکند .یکی از آن روایات،
حدیث متواتری است از رسول خدا که با اشاره به حسین(ع) فرمود« :این پسر من است،
امامی پسر امامی ،برادر امامی و پدر امامان نهگانه که نهمین ایشان ،امام قائم است».
و دلیل دیگر بر امامت این یازده امام این است که عصمت یکی از شروط واجب برای
امامت است و امام باید معصوم باشد ،در حالیکه به اتفا همه ،کسی غیر از این دوازده
امام ،از عصمت برخوردار نیست و چون محال است که زمین از معصوم خالی باشد ،پس
عصمت برای آنان متعین میشود.
دلیل سوم کماالت آنها از نظر روحی و بدنی است که هریک از آنها را در زمان
خودشان افضل از دیگر افراد قرار میدهد و به حکم عقل آنکه افضل است ،باید امام
باشد ،پس الزم است که هریک از ایشان امام باشد (همان).

مقایسة نظرات غزّالی و خواجه دربارة موضوع امامت
در مسئلة اول مورد اختالف یعنی انتخااابی یااا انتصااابی بااودن اماماات ،نظاار غزّالاای بااا
مشکالت عدیدهای مواجه است؛ زیرا وجوب وجود امام از نظاار غزّالاای فقهاای اساات و از
احکام شرعیه محسااوب میشااود؛ امااا ازنظاار خواجااه ایاان موضااوع از تکااالیف شاارعیه باار
مکلفین محسوب نمیشود ،بلکه موضوعی ضروری و از لوازم صفات الهی است؛ و لااذا از
اصول عقاید محسوب میشود و اعتقاد به آن واجب است ،نه عمل به آن .از نظاار خواجااه،
دلیل اصلی ضروری بودن نصب امام از سوی خداوند ،قاعدة لطف است و خواجا ه معتقااد
است این قاعده از مقدّمات و مبااانی عقلاای برخااوردار اساات و دالیاال غزّالاای تمامااً مااورد
خدشه است .علّامه حلّی در شر این قاعده و اثبات ضرورت امام میگوید:
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«چون انسان دارای قوای شهوانی ،غضبی و وهمی است و بااهکارگیری
نادرستِ این قوا ،سبب نزاع و درگیری عدهای باار عاادة دیگاار شااده و
برهمزدنِ نظام جامعه را درپی خواهد داشت .لذا بهمنظور جلوگیری از
این اتفاقات ناشایست وجود یک مااانع و رادع ،ضااروری اساات کااه از
وقوع حوادث غیرمترقبااه جلااوگیری نمایااد و حضااور چنااین مااانعی در
میان امت اسالمی لطفی است واجب بر پروردگار» (حلّی ،بیتا.)۵۵ :
علّامه معتقد است گذشته از متقن بااودنِ دلیاال خواجااه ،نمیتااوان آنچااه غزّالاای ادعااا
میکند ا مبنی بر شرعی بودن دلیل وجوب اماما را پذیرفت؛ زیاارا اثبااات ضاارورت وجااود
امام با دلیل شرعی ،مستلزم دور است (همان)7۴ :؛ زیرا علّامه میگوید لطف امری عقلاای
و مقدّم است و امور دینی و شرعی در مرتبة دوم قرار دارند؛ با وجود این قول ،هنوز لطف
موجود است؛ پس اگر امامت بر اساس شرع و دین واجب باشد ،امر مؤخر باار اماار مقادّم،
تقدم پیدا میکند .شاید هم دلیل دور بودن این ادعا این باشد که در این فرض ،با استناد به
گفتة خود امام ،ضرورت وجود امام اثبات میشود ،درحالیکه تا قبل از اثبات وجود امااام
و ضرورت آن نمیتوان به گفتة وی اعتماد کرد؛ بلکه باید ابتدا با دالیل عقلی ،ضروررت
وجود امام اثبات شود تا بتوان به سخنان وی بهعنوان ادلة شرعی (نقلی) اعتماد کرد؛ یعناای
اول باید امامی باشد تا چنین حکمی از وی صادر شود؛ ولی از طرفی هم وجود این امااام و
امامتش باید با دلیلی شرعی از قبل اثبات شده باشد؛ و این یعنی دور.
غزّالی در خصوص عصمت نیز نهتنها آن را برای امام ضروری نمیداند ،بلکه آن را با
دو مبنای عقل و نقل ،معارض میداند .وی میگوید:
«آنچه شیعه را بر آن داشته تا عصمت را برای امام ضروری بداننااد ایاان
است که خود را در تحصیل علوم مختلف ،به امام نیازمند میداننااد .در
حالیکه شخص پیامبر نیاز به چنین معصومی را بر طرف ساااخته اساات

322

سئلة امامت از دیدگاه غزّالی و خواجه نصیرالدین طوسی /محسن حبیبی و فاطمه عباسزاده

و ما در تحصیل علوم ،هیچ نیااازی بااه امااام نااداریم .غزّالاای امااام را در
فراگیری دانش همانند سایر مردم عااادی میدانااد و معتقااد اساات امااام
همچون دیگران یادگیرنده است» (غزّالی ،بیتا۱۴2 :ا .)۱۴۵
این در حالیاساات کااه وی در دیگا ر نوشااتههای خااود موضااوع علاام لاادنّی را اثبااات
میکند و در این مقام آن را فراموش کرده و یا به کنااار گذاشااته اساات .غزّالاای در اثبااات
علم لاادنّی کتااابی بااه همااین نااام نگاشااته اساات .وی روش کسااب معرفاات را از دو طریااق
میداند :یکی آموزش انسانی و دیگااری تعلاایم ربّا انی؛ و تعلا یم ربااانی را هاام بااه دو گونااه
تقسیم میکند :وحی و الهام .غزّالی میگوید:
«علمی که از وحی بهدست میآید علم نبوی و علمی که بهوسیلة الهام
حاصل میشود علم لدنّی نامیده میشود و علم لدنّی علماای اساات کااه
باارای درک آن ،میااان رو و آفریاادگارش واسااطهای وجااود ناادارد»
(غزّالی۱3۶۱ ،ش.)۴۴ :.
وی علم وحی را که واالتر از علم الهامی است فقط مخصوص پیامبران میدانااد ،ولاای
علم لدنّی را برای انبیا و اولیا هر دو اثبات میکند و به علم لدنّی حضاارت خضاار در قاارآن
اشاره میکنااد﴿ :وَ عَلَّمنَا ُه مِن لَدُنَّا عِلمًـ ا﴾ (کهااف )۶۵ /و همچنااین روایتاای از علا یبن
ابیطالب نقل میکند که میفرمایند« :زبان خود را در دهان نهاااده سااکوت کااردم ،آنگاااه
هزار در از علم در دلم گشوده شد که با هر دری هزار در وجود داشت ».در ادامه ،غزّالاای
حتی حکمت حقیقی را منحصر در علم لدنّی میداند و معتقد است هاارکس بااه ایاان مقااام
نائل نیامده ،به حکمت دست نیافته است (غزّالی۱3۶۱،ش3۹ :.ا.)۴7
بین عقیدة غزّالاای در خصااوص علاام لاادنّی و ادعااایی کااه در فضااایحالباطنیه در مااورد
عصمت امام ،مبنی براینکه امام حتی در روش یادگیری با بقیة مردم عااادی فرقاای ناادارد،
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تناقضی آشکار دیده میشود .عالوه بر ناسااازگاری گفتااههای غزّالا ی در باااب علاام امااام،
خواجه نیز با ذکر چند دلیل ،به اثبااات ضاارورت عصاامت میپااردازد (طوساای۱3۸۹ ،ش:.
 3۴0و3۴۱؛۱3۹2ش2۸3 :.ا .)2۸۶
علّامه حلّی نیز در این خصوص نظراتی دارد که مؤید نظر خواجه اساات .یکاای اینکااه
امام کسی است که بهطور مطلق نزدیککننده به سعادت اخروی و دورکننده از مجااازات
باشد و چنین کسی باید ،هم برحسب قوة نظری و هم برحسااب قااوة عملاای ،کاماال باشااد؛
زیرا در غیر این صورت ممکن است امت را به چیزی که باید از آن دوری نمود ،نزدیااک
و از چیزی که شایستة تقریب است ،دور کند؛ و فقط معصوم اساات کااه میتوانااد در قااوة
عملی و نظری کامل باشد .دلیل دیگر اینکه ،نفس امام بایااد مجاارد از عالیااق جساامانی و
شواغل بدنی و لذات حیوانی باشد و به تحصیل این امور نپردازد .با اسااتناد بااه آیا ة کریمااه
که میفرماید﴿ :وَ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (حدیااد)20 /؛ «زناادگانی جااز بهاارة
غرور نیست» بنابراین چنین کسی باید معصوم بوده باشد؛ زیرا فقااط معصااوم اساات کااه بااه
زشتی گناه و ترک واجااب داناساات و هاایچ قااوة نااادانی و تعلقااات جساامانی در او وجا ود
ندارد؛ همانطور که امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به دنیا فرمودند« :آیا به من متعرض شاادی
یا به من اشتیا یافتی ،من تورا سهطالقه نمودم» (حلّی ،بیتا۱7۶ :ا .)200
موضوع اختالفی این دو ،در مسئلة نص است که غزّالی سعی کرده برخاای از نصااوص
ادعایی شیعیان را ازنظر سندی و برخی را هم محتوایی مخدوش نماید .در مقام مقایسة این
مسئله هم باید گفت حدیث غدیر مسئلهای است که مورد اتفااا عمااوم فرقااههای اسااالمی
بوده و برای علمای اهل س ّنت هم ثابت و محقق اساات و از متااواترات و مساالمات بهشاامار
میآید؛ و حتی در ثبت و ضبط این روایاات ،دانشاامندان اها ل سا ّنت دساات کاام از امام ّیااه
نداشتهاند .علّامه امینی در الغدیر نااام  ۱۱0تاان از صااحابه و هشااتادوچهار نفاار از تااابعین را
بهعنوان راویان حدیث ذکر نموده است.
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درضمن ،حدیث غدیر را تنها منابع شیعه نقل نکردهاند؛ بلکه آن را بیشتر از شاایعیان در

منابع معتبر اهل س ّنت میتوان یافت که از آن جمله میتوان به منابع زیر اشاره کاارد :مسااند
احمد بن حنبل ،ج  ۱و ۴؛ جامعالصااحیح ترمااذی ،ج 2؛ ساانن ابنماجااه ،ج ۱؛ الخصااایص
ابنعباس؛ مجمعالزواید هیثمی ،ج ۹؛ المناقب خوارزمی؛ حاادیث الوالیااه ابنعقااده ،ج ۴؛
تاریخ آل محمد بهجت شافعی و همچنین افرادی چااون محماادبن جریاار طبااری در تفساایر
کبیر ،ابیداود در سنن ،خطیب بغدادی در تاریخ خود ،شربینی در سراجالمنیر ،عالءالاادین
سمنانی در عروةالوثقی ،متقی هندی در کنز العمال و بساایاری دیگاار (امیناای۱3۸7 ،ش ،.ج
۸۵ :۱ا ۱7۵؛ سلطانالواعظین۱3۸۶ ،ش ،.ج ۵۹ :2ا  ،)۶3که نام بردن همة آنها از گنجایش
این مقاله بیرون است .اما پرواضح است که با همین تعداد ذکرشده هم جایی برای شک و
تردید در تواتر و اعتبار سند این حدیث باقی نمیماند و به ظر میرسد که انکار غزّالاای و
زیرسؤالبردن تواتر حاادیث توسااط او هاایچ دلیاال منطقا ی نداشااته و فقااط از روی عناااد و
تعصب کورکورانه است.
حال ،زمان بررساای متناای ایاان روایاات اساات .غزّالاای مادّعی اساات لفااظ مااولی صاارفاً
بیانکنندة دوستی است؛ اما واقعاً نظر غزّالی صحیح نیست؛ زیاارا پیااامبر حتاای اگاار عبااارت
«من کنت مواله فهذا علی مااواله» را نمیفرمودنااد ،باااز هاام صاادر حاادیث در ابااالغ خباار
والیت علی(ع)به گوش مسلمین کفایت مینمود .از مجموع آنچه که گفتااه شااد ،میتااوان
نتیجه گرفت که آنچه خواجه پیرامون مسئلة امامت گفته ،بر نظاار غزّالا ی تاارجیح داشااته و
دالیلی که درخصوص عقلی بودن وجوب امام ،اثبات عصمت و نصّ امام ارائه داده اساات
نسبت به ادلة غزّالی در انکار موارد مذکور ،برهانیتر و محکمتر است.
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نتیجهگیری
از مجموع مطالب این مقاله میتوان نتیجه گرفت در هر سه موضوع مورد مناقشه حق با
خواجه است؛ زیرا هرچند هر دو بر واجب بودن وجود امام در جامعه متفق هستند ،اما غزّالی
آن را فعلی واجب بر مردم میداند و خواجه فعلی ضروری و از مصادیق صفت لطف الهی .با
توضیحات خواجه ،در مسئلة صفت لطف ،لزوم هدایت و نقص عقل در هدایت؛ میفهمیم نظر
خواجه به حق نزدیکتر است .در باب علم امام هم حق با خواجه است و امام باید دارای علم
الهی (لدنّی) باشد؛ زیرا با علم معمولی و اکتسابی همواره راه اشتباه و باطل بودن برای اعتقاد
باز است و این با بخش قبلی یعنی ضرورت عقلی لطف الهی ناسازگار است .در موضوع
عصمت هم حق با خواجه است و بدون آن ،مقام جانشینی پیامبر با مشکالت عدیدهای مواجه
خواهد شد .به نظر خواجه ادلة عقلی و نقلی (آیات وروایات) هر دو بر عصمت امام داللت
دارند و دالیل غزّالی مخدوش هست .در موضوع سوم یعنی منصوص بودن امام ،هم حق با
خواجه است و ادلّة مختلف وی بر وجوب نص بر امام و تعیین امام علی(ع) از قوام و صحت
برخوردارند.

پینوشت
 1انّا نعلم ضروره أنّ الحاکم اذا نصب فی رعیته من یعرف منه انه ال یقوم بمصالحهم و. ...
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منابع و مآخذ
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