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چکیده
ینش و یا انتصاب امام، یكی از مهم ترین مسأله ها در حوزۀ خالفت  مسأله انتخاب و گز
و امامت است. امامیه معتقد به انتصاب امام از جانب پروردگار متعال از طریق نص 
می باشد، و سایر فرق از قبیل معتزله و اشاعره و اهل حدیث، وجود نص را در باب 

خالفت انكار نموده و این فرآیند را بر عهدۀ اهل حل و عقد و خبرگان امت گزارده اند.
یح مسائل مربوط به اجماع اهل حل و عقد با استناد به متون معتبر  نوشتار حاضر به تشر
یف، شرایط، وظایف و مبانی حّجیت اهل  یخی، تعر اهل سنت پرداخته و از پیشینۀ تار
حل و عقد سخن می گوید. در این میان برخی از آراء مورد نقد قرار گرفته و به مناسبت، 
یابی شده است. در نهایت، این مقاله  دیدگاه های دانشمندان اهل سّنت نیز طرح و ارز
می کوشد تا تصویری گویا و مستند از مباحث پیرامون اجماع اهل حل و عقد ارائه دهد.

كلید واژه ها: اهل حل و عقد؛ اهل سنت؛ اجماع؛ خلیفه و حجیت.

معنا و جايگاه امجاع اهل حل وعقد
 سید حسن سبزواری*
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پیشینۀ تاریخی استدالل به اجماع اهل حل وعقد
یخ اسالم مطرح  که به صورت دلیل شرعی در تار نخستین اجماع از اهل حل و عقد 
شد، در سقیفۀ بنی ساعده اتفاق افتاده است.1 پس از وفات رسول خدا؟ص؟ و پیش از 
ک سپردن او، شماری از اصحاب پیامبر؟ص؟ در سقیفۀ بنی ساعده گرد هم آمدند  به خا
کنند، و این به رغم سفارش های متعدد پیامبر؟ص؟ به  تا خلیفه رسول خدا؟ص؟ را تعیین 
گون و مهم تر از همه،  گونا یح امام علی ؟ع؟ در مناسبت ها و مكان های  جانشینی صر

در واقعه غدیر خم و در جمع شمار فراوانی از مسلمانان بود. 
در این رخداد خطیر و اعالن عمومی که در واپسین روزهای عمر مبارک پیامبر؟ص؟ اتفاق 
افتاد، مردم و از جمله ابوبكر و عمر پس از سخنان پیامبر؟ص؟ مبنی بر تعیین علی بن ابی 
یک گفتند؛ اما وقوع  طالب؟ع؟ در جایگاه وصی خود، با او بیعت کرده و بر این مهم تبر
بعضی اتفاقات و دخالت برخی از اصحاب و سرپیچی متخلفان از پیوستن به سپاه 
اسامه، سبب شد بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ ، اوضاع به نفع ابوبكر تغییر یابد. این گونه 
یخ اسالم ایجاد کرد؛ به طوری که عمر مانع از تكرار آن  انتخاب، سابقه خطیری را در تار

شد؛ از این روی در خطابه ای گفت: 
شنیـــده ام فـــردی از شما گفته اســـت: اگر عمر بمیرد، بـــا فالنی بیعت 
یب ندهد که بگوید بیعت با ابوبكر لغزشی  می کنم. کسی دیگران را فر
بوده است. آری، چنین بوده است؛ اما خداوند شر آن را دور کرد و امروزه 
گاه باشید  کـــه مورد اتفاق همه باشـــد. آ کسی مثـــل ابوبكر وجود ندارد 

کسی که دوباره چنین بگوید، او را بكشید.2
به هر حال، چون بیعت با ابوبكر توجیهی از کتاب و سنت نداشت، مجبور شدند آن را 
مستند به فعل برخی از صحابه، یعنی اجماع اهل حل و عقد نمایند که با گذشت زمان 

به عنوان نوعی فرآیند در تعیین امام معرفی شد. 
که برای حجیت بخشیدن به این راه، ناچار امر خطیر امامت را  از   الزم به ذکر است 

1 . قرطبی، الجامع ألحكام القرآن، 37/16؛ دمیجی، اإلمامة العظمی، 386/1.
یخ اإلسالم، 6/3. 2 . بخاری، صحیح بخاری، 26/8؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، 55/1؛ ذهبی، تار
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دایرۀ اصول دین بیرون کشیده و از فروع دین قلمداد نمودند؛ و در کنار کتاب و سنت، 
به جهت قصور حجیت اجماع امت در اصول دین، به اجماع حجیت بخشیدند و با 
توسعه در محدوده آن، اجماع را به صورت دلیلی که در تمام مسائل شرعی قابل استناد 

است، به شمار آوردند.

1_ مفهوم شناسی »اجماع اهل حل وعقد« 
1_ 1_ معنای لغوی »اجماع اهل حل و عقد«

1_ 1_ 1_ واژه »اجماع« 
یشه )ج، م، ع( بوده و دو معنا برای آن بیان شده است: اجماع از ر

1_ 1_ 1_ 1_ اتفاق؛ 

در  >پس  ُشَركاَءُكم<؛2  َو  ْمَرُكْم 
َ
أ ْجِمُعوا 

َ
>َفأ نمودند.1  اتفاق  کار  آن  بر  األمر«  علی  »أجمعوا 

کارهایتان با شریکان خویش اتفاق کنید<.

2_ 1_ 1_ 1_ عزم و تصمیم و اراده؛ 

کرد.3 این واژه  کارى اقدام  گرفت و براى انجام  کذا«؛ فالنی تصمیم  »أجمَع فالن علی 

در حدیث »ال صیام لمن لم یجمع قبل الفجر«4 از پیامبر؟ص؟ به معنای »عزم« استعمال 

<،5 نسبت به برادران حضرت  ُجِبّ
ْ
وُه فی َغيابَِت ال

ُ
ْن َيْجَعل

َ
ْجَمُعوا أ

َ
یفۀ >َو أ  شده و در آیۀ شر

کردند و یا تصمیم  که آنان اتفاق  یوسف؟ع؟، هر دو معنا لحاظ می شود، بدین معنا 
گرفتند وی را در چاه بیندازند.

2_ 1_ 1_ واژه »اهل«

این واژه که به صورت مضاف در عنوان آمده است به معنای شایستگی فرد برای امری 
که استحقاق آن را داشته باشد. در قرآن مجید نسبت به خداوند متعال چنین  است 

1 . فیومی، مصباح المنیر، 109/2.
2 . یونس/71.

3 . فیومی، مصباح المنیر، 2/ 109؛ ابن منظور، لسان العرب، 8 / 57؛ فیروزآبادی، قاموس المحیط، 3 / 19؛ 
ابن اثیر، النهایة، 1/ 296.

4 . ترمذی، سنن، 3 / 108، ح 729. )کسی که پیش از طلوع فجر تصمیم به روزه نگرفته باشد روزه نیست.(
5 . یوسف/15.
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َمْغِفَرِة<؛1 >خداوند متعال سزاوار است نسبت به او تقوی 
ْ
ْهُل ال

َ
ْقوى وأ ْهُل الّتَ

َ
آمده است: >ُهو أ

پیشه شده و عصیان نگردد<.2 
؛ یعنی آن مرد شایسته و سزاوار آن چیز شد.3  َهَل الرجل الشيء، ِبمْعَنی اْسَتَحّقَ

ْ
اْسَتأ

»
ّ

3_ 1_ 1_ واژه »حل
اصل این واژه »ح، ل، ل« بوده که مادۀ آن به معنای فتق و گشودن، نقیض عقد و بستن 

یر استعمال می شود: می باشد. از این رو، در مفاهیم ز
1_3_ 1_ 1_ نقیض عقد 

: یعنی آن را گشود، پس آن باز  ً ّ
ها، حال

ّ
 العقدة، یحل

َ
اصل »حّل« گشودن گره است از حّل

 ُعْقَدًة ِمْن ِلَسانِي<.5 
ْ

ل
ُ
یفه نیز بدین معناست: > َواْحل شد. 4آیۀ شر

2_3_ 1_ 1_ خروج از قید شرعی: 

ه؛ یعنی زمان و موقع خروج از احرام و خروج از حرم 
ّ
: بلغ األجل محل

ُ
 وُمِحّل

ٌ
رجل َحالل

رسیده است.
ُتْم َفاْصطاُدوا<؛6 >پس از خروج از احرام، صید کنید<. 

ْ
ل

َ
خداى عّز وجّل می فرماید: >وِإذا َحل

کن و فارغ البال هستی<.8 ِد<؛7 >تو در این دیار سا
َ
َبل

ْ
نَْت ِحّلٌ ِبهَذا ال

َ
یفۀ >وأ نیز آیۀ شر

3_3_ 1_ 1_ وجوب:

 علیه أمر اهلل، 
َ

؛ حّل
ًّ

 ِحال
ُ

 َیِحّل
َ

 والَحالل والِحالل والَحِلیل؛ ضد حرام است. َحّل
ُ

الِحّل
ه اهلُل علیه؛ یعنی خدا بر او واجب کرد.9 

َّ
َحل

َ
یحّل، حلواًل؛ یعنی امر خدا بر او واجب شد؛ وأ

1 . مدثر/56.
2 . ابن منظور، لسان العرب،  30/11.

3 . فیومی، مصباح المنیر، 28/2.
المحیط،  القاموس  آبادی،  فیروز  العرب، 203/11؛  لسان  منظور،  ابن  العین،  27/3؛  فراهیدی،  خلیل   . 4

.492/3
5 . طه/27.

6 . مائده/2.
7 . بلد/2.

یب  غر مفردات  راغب،  المحیط، 492/3؛  القاموس  آبادی،  فیروز  العرب، 199/11؛  لسان  منظور،  ابن   . 8
القرآن، 251/1.

9 . ابن منظور، لسان العرب، 167/11؛ فیومی، مصباح المنیر،147/2.
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با<.2 َم الّرِ َبْيَع وَحّرَ
ْ
ُه ال

َّ
َحّلَ الل

َ
<؛1 >أ

ً
ُموَنُه عاما  وُيَحّرِ

ً
وَنُه عاما

ُّ
>ُيِحل

4_ 1_ 1_ واژه »عقد«

که در معانی  کردن اطراف یک چیز می باشد  گره زدن و جمع  اصل این واژه به معنای 
یر به کار رفته است:  ز

 به معنای بستن:
ّ

1_4_ 1_ 1_ عقد نقیض حل

ید و فروش؛ عقد الحبل:  عقد به معنای فتق و بستن؛ مانند: َعْقُد البیِع: پیمان بستن خر
بستن و گره زدن طناب.3 

2_4_ 1_ 1_ عهد مؤكد و میثاق و پیمان محکم:

>َعَقَدْت  است:  آمده  چنین  قرآن  در  بست.4  راسخ  عهد  و  پیمان  او  با  یعنی  عاَقَده؛ 
ْيماَن<.6 

َ
أ

ْ
ْدُتُم ال

َ
ْم<؛5 نیز: >ِبما َعّق

ُ
ْيَماُنك

َ
أ

که بدان  گفته می شود: لفالن َعِقیَدة، یعنی او را عقیده و آئینی است  گر   از این رو، ا
پایبند است. ِعْقد: قالده و گردنبند.7 

3_4_ 1_ 1_ وجوب و ابرام:

کید بر مقصودی می باشد. عَقَد األمر وأبرم األمر؛  عقد به معنای مستحكم کردن و نیز تأ
یعنی آن را محكم و نافذ کرد.8 

گشودن و بستن می باشد و»اهل حل و  نتیجه آنكه »حل« و »عقد« در لغت به معنای 
عقد« یعنی کسانی که شایستگی فتق و رتق امری را داشته باشند.

معنای ترکیبی »اجماع اهل حل و عقد« چنین می شود: اتفاق و تصمیم گیری افرادی که 
کید بر آن را دارند.  شایستگی برای رتق و فتق امور و ابرام و تأ

1 . توبه/37.
2 . بقره/275.

یب القرآن، 576/1؛ گروهی از اهل لغت، المعجم الوسیط، 368. 3 . راغب، مفردات غر
4 . ابن منظور، لسان العرب، 296/3.

5 . نساء/33.
6 . مائده/98.

یب القرآن، 576/1. 7 . راغب، مفردات غر
8 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 68/4.

قد
و ع

ّل 
ل ح

ع اه
جما

ه ا
یگا

جا
ا و 

معن



40

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

2_ 1_ معنای اصطالحی 

یف مختلفی برای اجماع به عنوان یكی از منابع فقه اهل سنت نقل شده که برخی  تعار
اعم از دیگری است. عده ای اجماع را به اتفاق امت حضرت محمد؟ص؟ بر امری از امور 
یف مذکور، »امت« را محدود به »اهل حل و  گروهی در تعر یف نموده اند؛1 و  دینی تعر

عقد« نموده اند؛ »اتفاق اهل حل و عقد از امت پیامبر بر امری از امور«.2 
گروه خاصی از امت هستند، نه تمام امت، الزمۀ این  که در برخی از اعصار،  از آنجایی 
یف دیگری برای  از این رو، تعار یف، عدم انعقاد اجماع تا روز قیامت است؛  دو تعر

یف مذکور است: اجماع بیان شده که اخص از دو تعر
»اتفاق علما و مجتهدین از امت حضرت محمد؟ص؟ در عصری از اعصار بر حكم یا امر 
یف اجماع از برخی از علمای امامیه منظور شده است:  شرعی«.3 و این نكته در تعر

»اتفاق جماعتی در یک عصر که اتفاق آن ها کاشف از رأی معصوم باشد«.4
یرا  گروهی از اهل سنت معتقدند: عالی ترین اجماع، اتفاق و هم رأیی صحابه است؛ ز
یعت نزدیك تر بوده اند. برخی اتفاق اهل حرمین  آنان به زمان پیامبر و زمان تبیین شر
)مكه و مدینه(؛ و عده ای از آن جهت که مدینه محل نزول وحی و مرکز حدیث و مجمع 
فقها و صحابه بوده است، اتفاق اهل مدینه؛5 و برخی دیگر اتفاق اهل مصرین )کوفه و 
بصره( را اجماع معتبر می دانند. در این زمینه نیز در میان اهل سنت آرای دیگری بیان 

شده است.6 

1 . غزالی، المستصفی، 137.
2 . رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، 20/4؛ غزالی، المنخول، 399.

3 . آمدی، االحكام فی اصول األحكام، 254/1؛ سرخسی، اصول السرخسی، 107/2؛ سبكی، االبهاج فی 
شرح المنهاج، 2021/5؛ خضری، اصول الفقه، 271.

یعة، 604/2؛ تونی، الوافیة، 152؛ قمی، قوانین األصول، 349؛  4 . طوسی، العدة، 602/2؛ علم الهدی، الذر
انصاری، فرائد األصول، 184/1.

5 . این گروه به روایاتی در باب فضیلت مدینه از پیامبر؟ص؟ استناد می کنند که مدینه به کورۀ آهنگرى تشبیه 
که ناخالصیها را می زداید و خالصها را آشكار می کند. )ر.ک: نووی، شرح صحیح المسلم،  شده است 

153/9؛ عینی، عمدة القاری،235/10(
6 . ر.ک: خضری، اصول الفقه، 270؛ جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسالمی، 182.
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یكی از مهم ترین جایگاه های ادعا شده برای این منبع فقهی، »اجماع اهل حل و عقد« 
برای تعیین خلیفه و امام برای جامعه اسالمی بوده است. این گروه بر مبنای ضوابطی، 
شایستگی فردی را برای خالفت احراز نموده و بعد از اتفاق نظر بر رهبری و حكومت 
گروه »اهل اختیار«، »اهل  گاهی به این  وی، او را  برای آحاد مسلمین معرفی می کنند. 
یف بزرگان اهل سنت  گفته می شود. به برخی از تعار شوری« و »اهل رأی و تدبیر« نیز 

پیرامون »اهل حل و عقد« اشاره می شود:
1_  بدر الدین ابن جماعة )773ق( و محمد رملی )1004ق(: »طریق نخست در اختیار 
امام، بیعت اهل حل و عقد از امیران و دانشمندان و سران و آبرومندان مردم است؛ 

افرادی که حضور آنان در شهر و اقامتگاه امام میسور باشد«.1 
که  2_  عبد الرحمن ابن خلدون مغربی )808ق(: »حقیقت اهل حل عقد آن است 
که چنین قدرتی نداشته باشد  کسی  برای آنان قدرت حل و عقد باشد؛ از این رو، 

شایستگی این امر )حل و عقد( را ندارد«.2
گروهی از علما و  3_ احمد بن عبد اهلل قلقشندی شافعی )820ق(: »اهل حل و عقد 
یف افرادی هستند  رئیسان و آبرومندان از مردم هستند«.3 مراد از »آبرومندان« در تعر

که نسبت به امارت و دانش و غیر این دو در نظر مردم سرآمد باشند.4
بـــوط به مسلمین،  کـــه در دیـــن و  ورع و رأِی نیكو در اموراِت مر 4_ صنعانـــی: »افـــرادی 

شناخته شده هستند«.5
که سه ویژگی در آنان  5 _ دسوقی مالكی )1230ق(: »اهل حل و عقد افرادی هستند 

جمع است: علم به شرایط امام، عدالت، رأی و نظر«.6 

1 . بدر الدین ابن جماعة، تحریر األحكام في تدبیر أهل اإلسالم، 30؛ رملی، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج، 
.390/7

2 . ابن خلدون، مقدمه، 177.
3 . قلقشندی، مآثر اإلنافة، 42/1.

4 . شروانی، حاشیة الشروانی علی تحفة المحتاج، 76/9.
5 . صنعانی، التتمة علی الروض النضیر، 17.

6 . دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الكبیر، 298/4.
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گروه افرادی از دانشمندان و رئیسان و  6 _ محمد صدیق بهادر و محمد عبده: »این 
کمان شهر هستند که صاحب رأی و نصیحت برای مسلمین باشند«.1 حا

نتیجه آنكه اجماع اهل حل و عقد در اصطالح، اتفاق صاحبان رأی و معتمد مردمان و 
کسانی است که سر رشتۀ کارها و زمام برخی از امور را در دست دارند. 

به دیگر سخن، اهل حل و عقد گروهی از مردم هستند که به درجه ای از دین و اخالق 
گاهی پیدا می کنند  که بواسطه آن از احوال مردم و تدبیر اموراتشان آ و علم رسیده اند 
که یكی از امورات مهم آنان  و نسبت به امورات مسلمین، از جمله تعیین امامت _ 

می باشد _  تصمیم گرفته و بر آن اتفاق می نمایند. 

2_ جایگاه اجماع اهل حل و عقد در تعیین امام 
فقهاى مذاهب اسالمی از اهل سنت در تعداد منابع فقه اختالف نظر داشته، ولی در 
این میان بر »اجماع« به عنوان منبعی برای استنباط احكام و همسنگ با کتاب و سنت 

اتفاق نظر دارند. 
در دیدگاه اهل سنت، اجماع به عنوان منبعی مهم و مستقل قلمداد شده است، تا 
جایی که ابن تیمیه وجه نامگذاری اهل سنت را به »اهل سنت و جماعت« به جهت 
اهمیت اجماع در نزد آنان می داند.2 ولی بنابر اعتقاد امامیه، _ همان گونه که در معنای 
اصطالحی اشاره شد _ اجماع به واسطه وجود رأی و نظر معصوم در میان مجمعین 

دارای اعتبار شده و دارای حجیت استقاللی نیست.
که به اجماع مشروعیت و ارزش داده است، فهم سلف  در اندیشۀ اهل سنت، آنچه 
گرفته و بر  که بر آن تصمیم  از صحابه و تابعین و تابعین آنها می باشد؛ از این رو، امری 
آن اتفاق نمایند، حجت شمرده می شود و هیچ گونه خلل و اشتباهی در آن راه ندارد. 
به دیگر سخن، اهل سنت در فرآیند اجماع، به عصمت آن اذعان داشته و حجیت و 

مشروعیت آن را وامدار فهم سلف می دانند.

کلیل الكرامة فی بیان مقاصد اإلمامة، 75؛ احمد شبلی، السیاسة واالقتصاد، 55؛ و نزدیک به  1 . بهادر، ا
همین مضمون از ولی اهلل دهلوی، الحجة البالغة، 49/2.

2 . عاصمی، مجموع فتاوى ابن تیمیه، 346/3.
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 از این رو، بر هر فرد مسلمان، اعتقاد بر آنچه را که سلف از اصحاب بر آن اتفاق نموده اند، 
الزم و ضروری می دانند1 و مخالفت با اعتقاد آنان را مخالفت با نصوص و مراد خداوند 
عّزوجّل و رسول؟ص؟ می شمارند، و هر گونه عمل تعبدی را که سلف بر آن پایبند بوده اند 
که تبعیت از فهم  مبنی بر فهم آنها از ادلۀ شرعیه تلقی می کنند.2 بدین جهت است 
سلف صالح از شعائر و اصول اهل سنت و جماعت شده3 و در مقابل، شعار اهل 

بدعت را عدم تبعیت از فهم سلف بیان کرده اند.4
این رویكرد نسبت به اجماع موجب شده است که اهل سنت در مسائل دینی بر اساس 
فهم سلف مشی نموده و در هر امری از امورات شریعت که اتفاق نظری از این گروه رسیده 
باشد، به این اجماع تمسک نمایند و تا زمانی که مخالف با کتاب و سنت نباشد، معتقد 

بر عصمت آن بوده و هر گونه نسبت خطا و اشتباهی را  در مورد آن مردود شمارند.5 

کتاب اهلل وسنة رسوله   علیه 
ّ

1 . همان، 235/12: »الذی یجب علی االنسان اعتقاده فی ذلک وغیره ما دل
واّتفق علیه سلف المؤمنین«.

2 . دمیجی، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة، 26.
کان علیه أصحاب  3 . اعتقاد احمد بن حنبل در این باره چنین است: »اصول السنة عندنا التمّسک بما 
یخ اإلسالم، 78/18؛ و طبری اللكائی، شرح اصول اعتقاد اهل  رسول اهلل واالقتداء بهم..«. )ذهبی، تار

السنة والجماعة، 156/1(
ابونصر سجزی در این باره می نویسد: »اهل السنة هم الثابتون علی اعتقاد ما نقله إلیهم السلف الصالح _ 
رحمهم اهلل _ عن الرسول أو عن أصحابه فیما لم یثبت فیه نص من الكتاب وال عن الرسول؛ ألنهم أئمة وقد 

بید، 99( أمرنا باقتداء آثارهم واّتباع سّنتهم وهذا أظهر مما یحتاج فیه إلی برهان«.)الرسالة إلی أهل ز
کالم ذهبی در کتاب العلو للعلی الغفار چنین است: »فإن أحببت یا عبد اهلل االنصاف، فقف مع نصوص 
القرآن والسنة، ثّم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسیر في هذه اآلیات وما حكوه من مذاهب 

السلف«.)به نقل از: مبارکفوری، تحفة األحوذی، 267/3( 
4 . عاصمی، مجموع فتاوی ابن تیمیة، 155/4.

 معصومًا... وال یحكم بخطأ قوٍل من أقوالهم 
ّ

5 . ابن تیمیه در این باره می نویسد: »وذلک أن اجماعهم ال یكون إال
حتی یعرف داللة الكتاب والسنة علی خالفه«. )عاصمی، مجموع فتاوی ابن تیمیه، 24/13( 

فخر رازی در حجیت و عصمت اجماع بر اساس آیه »أولی األمر« می نویسد:» اعلم أن قوله: >وأولي األمر 
منكم< یدل عندنا علی أن إجماع األّمة حّجة، والدلیل علی ذلك أن اهلل تعالی أمر بطاعة أولي األمر علی 
سبیل الجزم في هذه اآلیة؛ ومن أمر اهلل بطاعته علی سبیل الجزم والقطع البّد وأن یكون معصومًا عن الخطأ«. 

)رازی، مفاتیح الغیب، 114/10(
یح می کند: »اّن السلف اذا أجمعوا علی أمر فإجماعهم حّجة  دمیجی، از بزرگان معاصر اهل سنت نیز تصر

إجماعهم معصوم«. )دمیجی، شبهات العصرانیین اإلسالمیین، 23( و
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بوده  تعیین خلیفه  و  امر جانشینی  پیامبر اسالم؟ص؟،  از رحلت  بعد  مهم ترین مسأله 
که در  که اهل سنت در این مسأله به فرآیند اجماع تمسک نموده و با توجه به آنچه 
یكرد، مسأله خطیر خالفت و امامت  یخی گذشت، اولین خاستگاه این رو پیشینۀ تار
ین و مهم ترین دلیل بر وجوب نصب امام بعد از پیامبر و نیز  بوده است. از این رو آغاز
اولین دلیل بر خالفت اولین خلیفه را، اجماع اهل حل و عقد تلقی می کنند.1 به برخی 
از کلمات اندیشمندان و بزرگان اهل سنت در جایگاه اجماع اهل حل و عقد در تعیین 

امام اشاره می شود.
قاضی عبد الجبار )415 ق( در کتاب المغني می نویسد:

گر برخی از اهل حل و عقد، کسی را به امامت منصوب کردند، وجوب  ا
ینند امام  نصـــب امـــام از دیگران ساقط می شود. و کسی را کـــه آنها برگز
خواهد بود و بر آنها الزم است که این موضوع را از طریق مكاتبه و مراسله 
به اطالع دیگران برسانند تا دیگران به فكر انتخاب امام نباشند تا از این 

طریق فتنه ای به وجود نیاید.2
ابوالحسن ماوردی )450ق( می نویسد:

امامت به دو گونه منعقد می گردد: یكی توسط انتخاب اهل حل و عقد 
)خبرگـــان( و دیگـــری توسط امام قبلـــی. اما در بیـــن کسانی که معتقد 
ینش امامت توسط اهـــل حل و عقد هستند در تعـــداد این گروه  بـــه گز

اختالف است.3
قاضی ابویعلی فراء حنبلی )458ق( دو راه را برای تعیین امام معرفی می کند، سپس 

می نویسد:
انعقـــاد امامت از جانـــب اهل حل و عقد باید بـــه تصویب جمهور آنان 

1 . تفتازانی، اجماع را اولین دلیل برای وجوب نصب امام وبه عنوان »دلیل عمده« معرفی نموده است. وی 
یح می کند که عملكرد اصحاب نسبت به بحث خالفت و تعیین آن _ که اهم واجبات بود _ این بود  تصر
که از تجهیز و تدفین بدن مبارک پیامبر اعراض کرده وبر جانشینی ابوبكر اجماع نمودند. )تفتازانی، شرح 

المقاصد، 237/5(
2 . قاضی عبد الجبار، المغني،303/20.

3 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 6 و7.
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برســـد؛ ولی در انتصـــاب از جانب امام قبلی محتاج بـــه شهادت اهل 
یقی بود که ابوبكر، عمر را به خالفت  یرا این طر حـــل و عقد نمی باشد؛ ز

منصوب کرد.1 
عبد الملک جوینی شافعی )478ق( می نویسد:

کـــه در عقد امامت، اجماع شرط نیســـت، بلكه امامت منعقد  بدانید 
گر اجماع  می شود هر چند همه امت بر عقد آن اجماع نكرده باشند و ا
شرط نباشد، عدد خاصی هم الزم نیست، بلكه امامت با عقد یک نفر 

از اهل حل و عقد نیز منعقد می شود.2
کم می نویسد: عبد اهلل ابن قدامه حنبلی )620ق( در خصوص نحوه تعیین حا

فردی را که مسلمانان بر امامت و بیعتش اجماع نمایند، امامتش ثابت 
و تمســـک و یـــاری وی واجب است؛ به دلیلی کـــه از اجماع و احادیث 

بیان کردیم.3 
یا یحیی بن شرف نووی )676ق( از علمای بزرگ شافعی نیز می نویسد: ابن زکر

امامت به وسیلۀ بیعت منعقد می گردد و صحیح ترین شیوۀ آن، بیعت 
اهـــل حل و عقد از علماء و رؤســـا و چهره های برجسته و خوشنام امت 
اســـت که می توانند برای تصمیم گیـــری در امری اجتماع کنند مشروط 
 بـــر اینكه ایشان همـــه شرایط شهـــود )از قبیل ایمـــان و عدالـــت و...( را 

دارا باشند.4 
  : از  که عبارتند  راه منحصر می نماید  را در سه  امام  فرآیند تعیین  تفتازانی )793ق( 

بیعت اهل حل و عقد، استخالف و تعیین امام از راه شورا و قهر و استیالء.5 

1 . ابویعلی فراء، األحكام السلطانیة، 23.
ة فی اصول االعتقاد، 424.

ّ
2 . جوینی، اإلرشاد إلی قواطع األدل

3 . عبد اهلل بن قدامه، المغنی،52/10. نیز ر.ک: قرطبی، الجامع ألحكام القرآن، 268/1؛ ابن تیمیه، منهاج 
السنة، 141/1.

4 . نووی، منهاج الطالبین، 518. نیز ر.ک: جرجانی، شرح مواقف، 351/8.
5 . تفتازانی، شرح المقاصد، 233/5.
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محمد رأفت عثمان، از معاصرین و محققین اهل سنت مهم ترین وظیفه اهل حل و 
عقد را این گونه بیان می کند که:

به نیابت از جامعه اسالمی و به نیابت از آنان، امام بعد از نبی را اختیار 
کننـــد. از این رو، اختیار آنان به منزلـــۀ اختیار از خود نیست؛ بلكه چون 
بـــه نیابت از امت اسالمی است، بیعت بـــا آن امام مختار، بر تمام مردم 

واجب و الزامی بوده و بایستی همگان منقاد و مطیع او گردند.1
نتیجه آنكه با توجه به اعتقاد اهل سنت بر اجماع و دیدگاه آنان بر عصمِت اجماع بر 
اساس فهم سلف، عالوه بر اهمیت و جایگاه اجماع، روشن شد که اتفاق و تصمیم آنان 
بر مسأله جانشینی _ که مهم ترین مسأله بعد از رحلت پیامبر است _ حجیت داشته و 
به عنوان فرآیندی مشروع در تعیین خلیفه تلقی شده است که جای هیچگونه تردیدی 

در آن نیست. 

3_ شرایط أهل حل و عقد:
یدن و انتخاِب امام، را به عهده گرفته و در این امر خطیر  از آنجا که این گروه تولیت برگز
به عنوان نیابت از جمیع افراد جامعه اسالمی هستند، ورود هر فردی را به این گروه جایز 

ندانسته اند. از این رو، شرایطی را برای اهل حل و عقد بیان کرده اند.
این بایستگی ها به دوقسم تقسیم می شود: الف( شروط عام، ب( شروط خاص.

1_3_ شرایط عام 
1_ 1_3_ اسالم 

اساسی ترین شرط در تولیت انتخاِب امام، مسلمان بودن صاحبان این منصب است. 
از این رو، چون والیت غیر مسلم بر مسلمین جایز نیست، اولین شرط اهل حل و عقد، 
ُمْؤِمِنیَن َسِبیاًل<؛2 >وخداوند هرگز براى 

ْ
ی ال

َ
یَن َعل َكاِفِر

ْ
ن َیْجَعَل اهلُل ِلل

َ
با استناد به آیۀ >َول

طی بر مؤمنان، قرار نداده است< اسالم معرفی شده است.
ّ
کافران راه تسل

1 . محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه اإلسالمي، 257.
2 . نساء/141.
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ابن منذر در این باره می نویسد: »همه حافظان از اهل علم اتفاق دارند بر اینكه کافر 
هیچگونه والیتی بر فرد مسلمان ندارد«.1

2_ 1_3_ عقل و فهم

مهم ترین وظیفه و تكلیف برای اهل حل و عقد، انتخاب و اختیار خلیفه است، و این 
گروه حاصل  که از ناحیۀ عقل و فهم برای این  مهم جز به واسطه قدرت تشخیصی 
می شود، ممكن نیست. از این رو، یكی از شرایط مهم اهل حل و عقد قّوۀ عقل سلیم و 

فهم صحیح است. و تولیت غیر عاقل برای اختیار خلیفه جایز نیست. 
فقدان قّوه عاقله و فهم، چه به واسطه صغر سن باشد و چه به سبب طاری شدن عاملی 
که موجب زوال و نقصان عقل شود، مانند جنون و سفاهت و نسیان، موجب سلب این 

اختیار می گردد.

3_ 1_3_ ذكوریت

کرده و برای  یت  گروه حل و عقد را مشروط به ذکور غالب فقیهان اهل سنت، ورود در 
این شرط به قرآن و سنت تمسک نموده اند: 

 ِمْن 
ْ
نَفُقوا

َ
ی َبْع���ٍض َوِبَما أ

َ
���َل اهلُل َبْعَضُهْم َعل َساء ِبَما َفّضَ ی الّنِ

َ
اُم���وَن َعل  َقّوَ

ُ
َج���ال >الّرِ

ْمَواِلِه���م<؛2 >مـــردان سرپرست زنانند، به دلیل آنكه خدا برخی از ایشان 
َ
أ

را بر برخی برترى داده و ]نیز[ به دلیل آنكه از اموالشان خرج می کنند<.
کسری به  که خبر جانشین شدن دختر  کالم رسول خدا؟ص؟ _ زمانی  از سنت نبوی به 
که امر  وا أمرهم امرأة؛ قومی 

ّ
که فرمود: »لن یفلح قوم ول حضرتش رسید _ تمسک می کنند 

خویش را به زنی بسپارند رستگار نمی شوند«.3 

برخی، دیگر عدم صالحیت زنان در منصب قضاوت را با قیاس اولویت، دلیل بر این 
شرط بیان کرده اند. 

یت در منصب قضاء، بعد از حدیث  ابن قدامه مقدسی )620ق( در بحث شرط ذکور

1 . ابن قیم، أحكام أهل الذمة، 414/2.
2 . نساء/34.

3 . ترمذی، سنن ترمذی، 360/3، ح 2365؛ نسائی، سنن نسائی، 227/8.
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مذکور از پیامبر؟ص؟ می نویسد: 
کـــالم پیامبـــر دلیل بـــر مدعای ماســـت و نیـــز این که شخـــص قاضی 
در محافـــل نـــزاع و مجالـــس مردان حضـــور پیدا می کنـــد و در قضاوت 
یرکی می باشد؛ ولی زنان دارای این  نیازمنـــد به رأی کامل و عقل تام و ز
خصوصیات نیستند و شایستگی برای حضور در محافل مردان ندارند 
و عـــالوه مادامی کـــه در شهادت دادن یک مرد بـــا آنان همراهی نكند، 

شهادت آنها قبول نمی شود اگر چه هزار زن به تنهایی باشد.
وی پس از استناد به آیه 282 از سوره بقره می نویسد:

زنان بـــرای امامت عظمی و تولیت بر بالد صالحیـــت ندارند؛ از این رو، 
پیامبر و هیچ یک از خلفا منصب قضاوت و تولیت بر شهرها را به زنان 

واگذار نكردند.1 
از کالم ابن قدامه استفاده می شود وقتی در منصب قضاوت که نوعی از والیت صغری 
یت شرط باشد، به طریق اولی در بحث اهل حل و عقد، که نوعی از والیت  است، ذکور
کلمۀ »امرهم« در حدیث »لن  عظمی است، این شرط ضروری خواهد بود. با توجه به 
وا أمرهم امرأة« که مفرد مضاف به معرفه است، استفاده می شود که زنان در 

ّ
یفلح قوم ول

هیچ یک از مناصب والیت عامه صالحیت حضور و مشارکت با مردان را ندارند.2
کنونی اسالم در عرصۀ جهانی،  برخی از روشنفكران اهل سنت با توجه به وضعیت 
قائل به مشارکت زنان در برخی از مناصب والیت عامه، مانند مشارکت در مجالس 
پارلمانی شده اند. اگرچه این واسپاری همراه با رعایت حدود و ضوابط اسالمی است 
کامل و بالفعل را در اختیار آنان  اما هیچ گاه تولیت وزارت و منصب نیابت به صورت 

قرار نمی دهند.3
این گروه نسبت به مدعای خود استدالل نموده اند که پیامبر اکرم؟ص؟ در غزوۀ حدیبّیه 

1 . ابن قدامه، المغنی والشرح الكبیر، 380/11.
2 . مجدی، دور أهل الحل والعقد فی نقض القرارات السیاسیة، 23.

3 . یوسف قرضاوی، فقه الدولة فی اإلسالم، 176.
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از اّم سلمه مشورت خواسته و بعد از مشورت، قول وی را تنفیذ فرمودند. نیز عبد الرحمن 
بن عوف نسبت به استخالف عمر در شورای شش نفره به دِر خانۀ برخی از زنان رفته وبا 

آنان مشورت می کرد.1 

ت 4_ 1_3_ حّرِیّ

ّیت، در بهره مند شدن از والیت ضرورت دارد؛ از این رو، فقهای اهل  اعتبار شرط حّر
سنت چنین تعلیل آورده اند که بنده و کسی که تحت والیت دیگری است، نمی تواند 

بر دیگران والیت و سرپرستی داشته باشد.
گر چه در علم و دانش صاحب  جوینی می نویسد: »این امر به بندگان واگذار نمی شود؛ ا

رتبه باشند«. 2
که در آن،  بوده  کرده اند، حدیث جابر  به آن استناد  این شرط  برای  که  دیگر دلیلی 

یت شده است:  اشتراط بر حر
در زمـــان هجرت پیامبر، برده ای با پیامبر معامله کرد و حضرت از بنده 
بودن وی بی اطالع بود.]!![ در این هنگام موالیش، وی را خواست. پیامبر 
یداری  ید آن برده را نمـــود و او را به ازای دو برده سیاه خر درخواســـت خر
کرد. از آن پس پیامبر با کسی معامله نمی کرد مگر آنكه از بنده بودن وی 

سؤال می نمود.3 

2_3_ شرایط خاص
1_2_3_ عدالت

عدالت حالتی در نفس انسان است که با حصول آن از کبائر و صغائر دوری می شود. 
با توجه به معنای عدالت، یكی از شرایط اهل حل و عقد دارا بودن این ملكه است؛ و 
یح  لذا شخص فاسق شایستگی تولیت این منصب خطیر را ندارد. بر این اساس تصر

کرده اند که عدالت برای فردی به واسطۀ استفاضه و شهرت ثابت می شود.

1 . همان، 167.
2 . جوینی، غیاث األمم، 49.

3 . مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، 55/5؛ نسائی، سنن نسائي، 150/7. 
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دسوقی مالكی)1230ق( می نویسد: »اهل حل و عقد افرادی هستند که سه ویژگی در 
آنان جمع است: علم به شرایط امام، عدالت، رأی و نظر«.1 

که عدالتش بین اهل علم مشهور شده و مدح و ثنا نسبت به  نووي می گوید: »فردی 
عدالت وی شیوع پیدا کند؛ در احراز عدالت وی کافی است«.2 

2_2_3_ علم:

یكی از شرایط مهم برای اهل حل و عقد، رسیدن به درجه ای از علم است تا بتوانند 
نسبت به اختیار خلیفه برای جامعه اسالمی، حسن انتخاب داشته باشند. 3 

جویني در این باره می نویسد: 
گر امر انتخاب امام به فردی واگذار شود که عالم به ویژگی ها و شؤونات  ا
این مقام نباشد، چه بسا امامت را در غیر محل آن قرار دهد و به واسطۀ 
یان شـــود. از این رو، عوام مـــردم و افراد  ســـوء انتخابش موجب ضـــرر و ز

بدون بصیرت در این منصب )اهل حل و عقد( قرار نمی گیرند.4 

3_2_3_ رأی و حکمت

اهل حل و عقد باید دارای رأی سدید و نظر ثاقب و صحیح باشند و قدرت تمییز و 

شناخت کافی نسبت به اختیار امام از میان جامعه را داشته باشند.

کسی  ماوردی می نویسد: »سومین شرط، داشتن رأی و حكمت نسبت به امر اختیار 

است که برای امر امامت شایسته تر و به مصالح جامعه اسالم آشناتر باشد«.5 

گر در فردی  بعد از بیان شروط عامه و خاصه برای اهل حل و عقد الزم به ذکر است که ا

این شرایط موجود باشد، نباید نسبت به انتخاب امام اهمال بورزد و عدم قیام  او  بر این 
امر مستلزم معصیت است.

1 . دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الكبیر، 298/4.
یب النووي، 301/1. یب الراوي شرح تقر 2 . سیوطی، تدر

3 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 6.
4 . جوینی، غیاث األمم، 50.

5 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 6؛ ابویعلی فراء، األحكام السلطانیة، 19.
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ماوردی در این باره می نویسد:
اگر نسبت به امر انتخاب امام اهمال و سستی شود، دو گروه معصیت 
کرده انـــد: گروه اول، اهل اختیـــار )حل و عقد( تا زمانی که امامی را برای 
مـــردم انتخاب کننـــد...؛ و دوم، اهل امامت تا اینكه فـــردی را  برای امر 

امامت نصب نمایند«.1

4_ محدودۀ جغرافیایی اهل حل و عقد 
گسترش بالد مسلمین و عدم انحصار اهل حل و عقد در یک منطقه، این  با توجه به 
سؤال مطرح می شود که بعد از سپری شدن مدت امامت فردی_ به فوت و یا عزل امام 
که امام در آن  _ برای انتخاب امام جدید، آیا حق انتخاب با اهل حل و عقدی است 
ک، سبقت  منطقه زندگی می کرده و یا نسبت به مكان، معیاری وجود نداشته و تنها مال

گرفتن این گروه از هر منطقه ای است؟ 
در این مسأله دو قول بیان شده است:

که امام سابق در  1_4_  از باب االقرب في األقرب، اهل حل و عقد از شهر و منطقه ای 

آنجا سكنی داشته است حق انتخاب امام جدید را دارند.
 قاضی عبد الجبار می نویسد:

کـــه امـــام در آن از دار  دنیا  رفته است،  انتصـــاب امامت بر اهل شهری 
واجب است و وجوب آن بر این گروه از کسانی که نسبت به آن شهر دور 

هستند، سزاورتر است.2 
یتی نداشته، بلكه معیار سبقت  2_4_  اهل حل و عقد از هر منطقه ای بر مناطق دیگر مز

گرفتن بر انتخاب امام در یكی از شهرهای اسالمی است.
ک  یتی بر تقدم افراد شهرهای مختلف قائل نیست، مال أبویعلی فراء بعد از آنكه مز

ینش امام را سبقت گرفتن اهل حل و عقد می داند.3  تولیت گز

1 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 5، 6.
2 . عبد الجبار، المغني68/20.

3 . ابویعلی فراء، األحكام السلطانیة/19.
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ابن حزم نیز در این باره می نویسد:
کـــه می گویـــد: عقـــد و انتخـــاب امامت فقـــط برای  امـــا گفتـــار کســـی 
 کسانـــی اســـت که در حضـــور امام و محـــل سكونـــت وی بوده اند، قول
یرا حجت و دلیلی برای این گروه نیست، و هر گفتاری  فاسدی است؛ ز
در دین که کتاب و سنت و اجماع امت از آن خالی باشد، به یقین باطل 

است.1 
که این مسأله خود یكی از مسائل مورد اختالف در میان  گذشت روشن شد  از آنچه 
اهل سنت بوده و به سبب عدم تدوین قانون مشخص و نداشتن مستند شرعی در این 

باب، نمی توان این راه را به عنوان فرآیند تعیین امام تلقی نمود.

5_ تعداد أهل حل و عقد:
یه مختلف وجود دارد که به آن اشاره می شود. در تعداد اهل حل و عقد سه مذهب و نظر

1_ 5_ نظریۀ اول )اجماع تام(:

کرده، و عددی را برای تنفیذ رأی اهل  گروه اجماع تام را برای خلیفه مختار شرط  این 
حل و عقد معین نكرده اند. این عده نسبت به اجماع بر دو قسم هستند: 

1_ 1_ 5_ گروهی اجماع تام را از جانب امت اسالمی بر خلیفه مختار اهل حل و عقد 

می دانند.
کالم  را به اصم معتزلی نسبت داده؛2 و ابن تیمیه برای این قول به  اشعری این قول 
 احمد بن حنبل استناد نموده است. احمد از رسالة عبدوس بن مالك عطار چنین 

نقل می کند: 
یۀ ما _ تمسک کردن به سیرۀ اصحاب پیامبر  اســـاس سنت _ بنا بر نظر
است... . و فـــردی عهده دار خالفت می شود که مردم بر جانشینی وی 

متفق بوده و بدان راضی باشند.3 

1. ابن حزم، الفصل في الملل والنحل 96/3.
2. اشعری، مقاالت اإلسالمیین 194/2 و ر.ک: بغدادی، الفرق بین الفرق/176.

3. ابن تیمیه، منهاج السنة 112/1
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نیز در روایت دیگری از إسحاق بن منصور می نویسد: 
زمانـــی که از معنای حدیـــث پیامبر سؤال شد: »من م���ات ولیس له إمام 
م���ات میتة الجاهلی���ة«.وی گفت: آیـــا می دانی مراد از امـــام کیست؟ امام 

 کســـی است که تمام مسلمین متفق بر امامـــت وی شوند. این معنای
 امام است.1

2_ 1_ 5_ گروهی اجماع تام را، اجماع خود اهل حل و عقد می دانند.

بیر از بیعت  یه و عمروعاص و عایشه و ز ابن خلدون سبب اعراض صحابه مثل معاو
که اجماع اهل حل و عقد از صحابه  امیر مؤمنان علی؟ع؟ را همین امر دانسته است 

نسبت به امیر مؤمنان منعقد نشد.2
ابویعلی فراء در این مورد می نویسد: »در عقد امامت برای فرد امام مانند انعقاد اجماع، 

آراء تمام اهل حل و عقد معتبر است«.3 
یه اول( را  یرا اجماع جمیع امت )نظر یه را قبول نموده اند؛ ز غالب اهل سنت این نظر
تكلیف ما الیطاق دانسته و نیز رخداد بین صحابه در سقیفه بنی ساعده را مستند خود 
قرار داده و آن را به عنوان عمل اصحاب حجت می دانند. افزون بر آن، بر این باورند که 

در آن واقعه صحابه منتظر حضور جمیع مسلمین نبودند و با ابوبكر بیعت کردند.
يِن ِمْن َحَرٍج<، اجماع فضالء در  ْم فِي الّدِ

ُ
ْيك

َ
یفۀ >َوَما َجَعَل َعل ابن حزم با تمسک به آیۀ شر

اقطار بالد مسلمین را تكلیف به ما الیطاق معرفی نموده است.4

2_ 5_ نظریه دوم )تعداد اهل حل و عقد(:

1_2_ 5_ گروهی اهل حل و عقد را محدود به چند نفر دانسته و عددی را برای آن معین 

گر چه به طور اتفاق عدد خاصی را برای اهل حل و عقد اعالم نكرده و در آن  نموده اند. ا
اختالف نموده اند.

1. فقال: أتدري ما اإلمام ؟ اإلمام الذي یجمع علیه المسلمون کلهم یقول هذا إمام فهذا معناه«. )همان(
یخ ابن خلدون 214/1. 2. ابن خلدون، تار

3. ابویعلی فراء، المعتمد في أصول الدین/139.
4. ابن حزم، الفصل في الملل والنحل 95/3.
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که عقد  1_ 1_2_ 5_ گروهی عدد چهل را مطرح نموده و دلیل بر آن را چنین می دانند 

امامت فراتر از انعقاد نماز جمعه است و نماز جمعه کمتر از چهل نفر منعقد نمی شود.1 
گر از پنج نفر کمتر باشند اهل حل و  بزرگان معتزله از جبائیین و ماوردی معتقدند که ا

عقد نمی توانند اختیار امام کنند.2 
ماوردی می نویسد: »این قول بیشتر متعلق به فقها و متكلمین اهل بصره است«. 3

3_ 1_2_ 5_ برخی عدد را به چهار رسانده اند و عقد امامت را به شهود در محكمه قیاس 

نموده اند.4 
4_ 1_2_ 5_ برخی عدد اهل حل و عقد را سه نفر اعالم کرده اند.5 

5_ 1_2_ 5_ عده ای از علماء کوفه و گروهی از معتزله، عدد دو را برای تعداد این گروه بیان 

یرا در عقد نكاح به دو شاهد بسنده می شود و عدد دو اقل الجمع است.6  کرده اند؛ ز
یک  بیعت  به  امامت  امر  که  قائلند  قرطبی  و  غزالی  اشعری،  ابوالحسن   _5  _2_1  _6 

که خطاب به امیر  کالم ابن عباس است  نفر منعقد می شود. استدالل این طائفه به 
مؤمنان؟ع؟ فرمود: »امدد یدك أبایعك، فیقول الناس عّم رسول اهلل _ صلی اهلل علیه و 

سلم _ بایع ابن عّمه، فال یختلف علیك اثنان«. 
کردند و  که با ابوبكر بیعت نمود عمر بود و همه صحابه از وی تبعیت  کسی  نیز تنها 

چنین تعبیر می کنند: »ألنه ُحْكٌم، و حكم واحد نافذ«.7 
قاضی ابوبكر باقالنی می نویسد: 

اگر کسی گوید: آیا به رأى چند نفر، امامت و رهبرِى شخص، مشروعیت 
مـــی یابد؟ در جـــواب گوییم: به نظـــر و رأى یك نفر از اهـــل حّل و عقد، 

1 . قلقشندی، مآثر اإلنافة 42/1.
2 . ابن حزم، الفصل في الملل والنحل 95/3.

3 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 7.
4 . قلقشندی، مآثر اإلنافة، 43/1؛ رملی، نهایة المحتاج، 410/7.

5 . رملی، نهایة المحتاج، 410/7.
6 . همان؛ ماوردی، همان، 7.

7 . همان.
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امامـــت و رهبـــرى شخص ثابت مـــی گردد، در صورتـــی که آن شخص 
شرایط و خصوصیات الزم در امام را داشته باشد.1 

عبد القاهر بغدادى می گوید: 
که  کوشش و تقوا ثابت می شود براى شخصی  امامت و رهبرى با رأى یك نفر از اهل 
الیق آن باشد، و در صورت بیعت یك نفر بر سایرین الزم است که از او اطاعت کنند.2 

3_ 5_ نظریه سوم )جمهور اهل حل و عقد(: 
گروه دیگری از اهل سنت در تحدید اهل حل و عقد، نه قائل به اجماع مسلمین هستند 
و نه عددی را برای این گروه معین نموده اند. قائلین این مذهب معتقد به »جمهور اهل 
حل و عقد« هستند و مرادشان اغلب کسانی است که اهل شوکت اند و بواسطه بیعت 

آنان و اختیار کردن امام، وظیفه مهم آنان حاصل می شود. 
ماوردی3 و نیز ابویعلی این قول را پذیرفته اند. ابویعلی می نویسد: 

امـــا انعقاد امامت بـــه واسطه اختیار اهـــل حل و عقد اســـت. از این رو، 
عقد امامت منحصرًا در اختیار جمهور این عده می باشد. اسحاق بن 
ابراهیم در بیان معنای »امام« می نویسد: »امام کسی است که تمام اهل 
حـــل و عقد متفق بر امامت وی شوند. این معنـــای امام است«. احمد 
کـــالم آن است که امامت به  در توضیـــح کالم وی می گوید: »ظاهر این 

واسطه جماعتی از اهل حل و عقد منعقد می شود«.4 
ابن تیمیه نیز این قول را بر اقوال دیگر ترجیح داده و امامت ابوبكر را از رهگذر جمهور 
صحابه که دارای قدرت و شوکت بودند تلّقی کرده است؛ از این رو مخالفت سعد بن 
عباده و عدۀ دیگری از اصحاب را در واقعۀ سقیفه مضر بر اختیار جمهور اهل حل و 

عقد ندانسته است.5 

1 . باقالنی، التمهید، 164.
2 . بغدادی، اصول الدین، 280؛ نیز ر.ک: جرجانی، شرح المواقف،400؛ غزالی، فضائح الباطنیة، 176.

3 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 7. 
4 . أبو یعلی فراء، األحكام السلطانیة، 23.

5 . ابن تیمیه، منهاج السنة، 141/1. 
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گر  که ا یح می کند  که از اجالء و بزرگان فقهاء مذهب شافعی است، تصر نیز رافعی _ 
خبر بیعت جمعی از اهل حل و عقد به مسلمین در نقاط دیگر جهان اسالم رسید، 
 الزم است از آنها تبعیت و متابعت کنند و عدد مشخصی برای مشروعیت بیعت ذکر 

نشده است.1 
الزم به ذکر است که مسأله الزام امامت در نزد برخی از متكلمین و فقهای اهل تسنن از 
آنچه اشاره شد فراتر است؛ و بر این باورند که در انعقاد امامت، بیعت ضرورت ندارد؛ 
که برای حفظ مصالح اسالم و جلوگیری از فتنه و اضطراب و اختالل در زندگانی  چرا 
سیاسی و اجتماعی مردم، اگر شخصی بدون بیعت قادر بود امامت خویش را به وسیله 
کند و قدرت را به دست بیاورد اطاعت از او واجب و الزم  زور و فشار بر مردم تحمیل 
بوده و مخالفت با او حرام است، هر چند که معروف به عدالت و تقوی نباشد، مگر وی 
امر به معصیت نماید که در این صورت اطاعت از او جایز نیست. از افرادی که به این 

یح دارند احمد بن حنبل است. ابویعلی فراء از او چنین نقل می کند: مطلب تصر
گـــر کسی با اعمال قوت و زور توانســـت منصب خالفت و امامت را به  ا
دست بیاورد، مخالفت با او جایز نیست و بر مسلمین واجب است او را 

امام خود بدانند؛ خواه صالح باشد یا غیر صالح.2 
کثرت اقوال و تعدد آراء در این مسأله، دلیل  که  در پایان این بخش الزم به ذکر است 
گر راه تعیین امام منحصرًا به انتخاب  بر عدم وضوح این فرایند است. به دیگر سخن، ا
اهل حل و عقد باشد _ که این مسأله از مسلمات اعتقادات اهل سنت و جماعت تلقی 
می شود _  چگونه با عدم وضوح در این اقوال متباین و متناقض می توان برای تعیین امام 

بدان تمسک نموده و به انتخاب آنان حجیت و مشروعیت بخشید؟!

6 _ وظائف أهل حل و عقد:
 بـــرای ایـــن گـــروه وظایفـــی را برشمرده اند که برخـــی از ایـــن وظایف با توضیـــح اجمالی 

چنین است:

1 . رافعی، فتح العزیز، 162/14.
2 . ابویعلی فراء، احكام السلطانیه، 23.
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1_6_ اختیار خلیفه و عقد بیعت 

اولین و مهم ترین وظیفه ای که برای این گروه بیان شده آن است که با اجتماع خویش و 
بررسی شرایط موجود در فضای جامعه اسالمی، فردی را برای امامت و رهبری بر مردمان 
ینند. این وظیفۀ خطیر، در حقیقت بارزترین شأن آنهاست و دیگر وظایف این گروه  برگز

که بدان اشاره می شود، در راستای این امر قرار می گیرد.
بـــه بیان دیگـــر، در واقع علت نشأت گرفتن چنین گروهی، اختیـــار و انتخاب خلیفه و 
عقد بیعت برای وی بوده و انتخاب آنان به منزلۀ نیابت از دیگر مردم از جامعه اسالمی 
یـــده از جانـــب خبرگان امـــت، بر همگان  اســـت. از ایـــن رو، بیعـــت نمودن بـــا امام برگز

 الزامی است.1 

2_6_ تمییز و شناخت برگزیدگان 

که در زمان واحد، وجود دو امام جایز نیست؛ لذا  اهل سنت بر این اعتقاد هستند 
کم اسالمی  خالفت را برای بیش از یک نفر در زمان واحد جایز نمی دانند؛ و با وجود حا
کمیت شود، هر چند که این دو از همدیگر  فرد دیگری نمی تواند متصدی امامت و حا
فاصله مكانی فراوانی داشته باشند و در دو طرف و دور از همدیگر باشند. جمهور فقهاء 

و متكلمین اهل سنت و نیز معتزله و خوارج بر این مطلب باور دارند.2 
در این زمینه از پیامبر اکرم ؟ص؟ نقل می کنند: »زمانی که برای دو خلیفه بیعت گرفته شد، 

دومی از آنها را به قتل برسانید«.3 

بنابراین در صورت تعدد خلیفه، شخص دوم را به اطاعت از شخص اول الزام می کنند و در 
صورتی که از اطاعت وی سرپیچی کند یاغی به حساب می آید و محكوم به قتل می شود.4 

1 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 7؛ أبو یعلی فراء، األحكام السلطانیة، 24.
2 . ابن حزم، الفصل فی الملل واالهواء والنحل، 5/3؛ احمد بن یحیی، البحر الزخار، 386/5. ابن حزم بعد از 
اثبات این مسأله نقل می کند که محمد بن کرام سجستاني وأبا الصباح سمرقندي و اصحاب آن دو معتقد 
به تعدد امام در زمان واحد هستند، و به گفتار انصار در سقیفه )مّنا أمیر ومنكم أمیر( و نیز به خالفت علی بن 
یه استناد می کنند. )ابن حزم، الفصل في الملل واالهواء والنحل،  5/3( ابی طالب و امام حسن؟امهع؟ با معاو

3 . مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، 23/6، ح 4905.
4 . رافعی، فتح العزیز فی شرح الوجیز، 164/14. 
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با توجه به مطلب مزبور و شرایطی که برای خلیفه بیان شده است، هرگاه در مواردی دو 
کم معرفی  شوند، از وظایف اهل حل  که حائز شرایط هستند به عنوان خلیفه و حا نفر 
ینند و وی را بر  که در میان افراد منتخب، بر اساس قواعد فردی را برگز و عقد آن است 

دیگری مقدم سازند.
کسی  گر دو نفر نسبت به شروط و امتیازات برابر بودند،  که ا یح می کند  ماوردی تصر
که سن او بیشتر است مقدم می شود و در صورتی که وی حائز شرایط نباشد، بیعت با 

فردی کوچک تر جایز است.1
نكته قابل توجه در اینجا شرط نبودن افضلیت مطلقه نزد اهل سنت است. از این رو، به 
نیاز جامعه نظر انداخته و بر اساس احتیاج جامعه اسالمی، افضلیت در شرط مورد نیاز 
گر در میان  ک قرار داده، و بر آن معیار، امام را انتخاب می نمایند. به عنوان مثال ا را مال
افراد منتخب، فردی اعلم و دیگری در شجاعت سرآمد بود، بر اساس احتیاج جامعه 
اسالمی برای دفاع از حدود و ثغور اسالمی یا از میان بردن بدعتها، به ترتیب امام اشجع 

و یا اعلم مقدم می شود.2
گر دو نفر متقدم، در تمام شرایط تكافیء  وی در ادامه صورت سومی را مطرح نموده که ا

یر انتخاب می شود: و تساوی داشتند؛ به دو صورت ز

1_2_6_ قرعه؛

که رأیشان به وی تعلق  2_2_6_ واگذاری اختیار به اهل حل و عقد نسبت به هر یک 
می گیرد. 3

روایت  به  قرعه  به  نسبت  وی  است.  داده  نسبت  احمد  به  را  اول  قول  فراء  أبویعلی 
فرزندش عبد اهلل استناد نموده که دو نفر در مسجد نسبت به گفتن اذان ادعا نمودند و 
بین آن دو قرعه انداخته شد. نیز به روایت ابوحفص العكبری به سند خود از ابی شبرمه 
احتجاج کرده است که مردم در روز قادسیه برای گفتن اذان نسبت به یكدیگر سبقت 

1 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 7.
2 . همان.

3 . همان، 8.



59

گرفته و منازعه نمودند و سعد بین آن افراد قرعه انداخت.1 

3_6_ بیعت با فرد اصلح 

که انفع و  کنند  که اقدام به بیعت با فردی  یكی از وظایف اهل حل و عقد آن است 
اصلح و مناسب با مقام خالفت باشد. با توجه به این دیدگاه، اختیار شخص افضل را 

ک افضلیت مطلقه را برای امام ضروری نمی دانند.  واجب ندانسته و مال
البته اگر شخص افضل، برای مقام رهبری و حكومت، انفع واصلح بود فهو المطلوب. 
کالم به سیرۀ پیامبر؟ص؟ بر امارت امراء بر جیوش با حضور افراد برتر در جهات  برای این 

دیگر، استناد می کنند.2 
یح می کند: ماوردی نیز بر این مطلب تصر

وجود افضـــل در میان جامعه، مانع از امامت فرد مفضوِل دارای شرایط 
امامـــت نمی شـــود؛ همان گونه که نسبت بـــه والیت قضا، تقلیـــد از فرد 
مفضـــول در صورت وجـــود افضل جایز است؛ چـــرا که افضلیت نوعی 
مبالغـــه در بـــاب اختیـــار خلیفـــه می باشد و شـــرط استحقـــاق امامت 

نیست.3 

4_6_ عزل خلیفه

گر امام و خلیفۀ مسلمین  یكی دیگر از وظایف اهل حل و عقد را چنین برشمرده اند که ا
گرفتاری در دست دشمن  به واسطه امری مانند جنون، مرض شدید، ارتداد از دین، 
گروه عزل شده و دیگری را در جای او  و... صالحیت رهبری نداشته باشد، توسط این 

می نشانند.4 
که خلع امام را بدون سبب و علت نمی پذیرد و انعزال بنفسه را _  تفتازانی بعد از آن 
بدین معنا که شخص خود را از مقام خالفت عزل کند _ مردود می شمارد، به نكته فوق 

1 . أبو یعلی فراء، األحكام السلطانیة، 25.
2 . ابن قیم، إعالم الموقعین، 107/1.
3 . ماوردی، األحكام السلطانیة، 8.

4 . نووی، روضة الطالبین، 46/10؛ ابن تیمیه، منهاج السنة، 142/1؛ دمیجی، اإلمامة العظمی، 224.
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یح می کند که امام به واسطۀ فسق]![ و اغماء عزل نمی شود و در ادامه  اشاره کرده و تصر
به مواردی از اسباب خلع مانند عجز از به پا داشتن امر خالفت، جنون، نابینایی، کر و 

گنگ شدن و فراموشی علوم اشاره می کند.1
با توجه به دیدگاه عزل خلیفه و موجبات آن، یكی از وظایف اهل حل و عقد آن است 
که به موجب وجود اسباب عزل، به انعزال خلیفه اقدام نموده و پس از اعالن، به اختیار 

و انتخاب خلیفه جدید می پردازند.
نتیجه مباحث گذشته چنین شد که اهل سنت جایگاهی را برای اجماع اهل حل و 
 عقد بر اساس فهم سلف تعریف کرده اند که همسنگ با کتاب و سنت بوده است. و با 
با توجه  را مردود می شمارند و  اذعان بر عصمت آن، هر گونه نسبت خطا و اشتباهی 
بود، مهم ترین وظیفه  این رویكرد که در مسأله تعیین جانشین و خلیفه  به خاستگاه 
برای این گروه را اختیار خلیفه و عقد بیعت معرفی نموده و نسبت به اهل حل و عقد 
 شرایطی را بیان کردند. در ادامه به ادله و مستندات اهل سنت بر اجماع اهل حل و عقد

 اشاره می شود.

7 _ نقدوبررسی مستندات اجماع اهل حل و عقد 
اهل سنت برای حجیت اجماع اهل حل و عقد از قرآن و سنت، ادله ای را نقل کرده اند 

که ضمن اشاره به برخی از آنان، هر یک را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:
 >...

َ
ُسول 1_7_ آیۀ >وَمْن ُيشاِقِق الّرَ

ی وُنْصِلِه 
َّ
ِِه ما َتَول

ّ
ُمْؤِمنيَن ُنَول

ْ
ِبْع َغْيَر َسبيِل ال

َ
ُهدى وَيّت

ْ
ُه ال

َ
َن ل  ِمْن َبْعِد ما َتَبّيَ

َ
ُسول >وَمْن ُيشاِقِق الّرَ

کس، پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به  <؛ 2 >و هر 
ً
َم وساَءْت َمصيرا َجَهّنَ

یم و به  مخالفت برخیزد، و غیر راه مؤمنان را در پیش گیرد، او را به آنچه به دنبال اوست وا می گذار

دوزخش کشانیم، و چه بازگشتگاه بدى است<.

یفه،  با توجه به این که اجماع از مصادیق سبیل مؤمنان شمرده می شود، بر اساس آیۀ شر
اهل ایمان ملتزم به پیروی از اجماع و احكام مترتب بر آن هستند و مخالفت با راه 

1 . تفتازانی، شرح المقاصد،  234/5.
2 . نساء/115.
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گمراهی منتهی شده و در قیامت، عذاب  مؤمنین و عدم پیروی از آنان به ضاللت و 
جهنم را در پی خواهد داشت.

فخر رازی روایت می کند که از شافعی پیرامون آیه ای دال بر حجیت اجماع سؤال شد. 
وی سیصد بار قرآن را ختم نمود تا آیۀ مذکور را دال بر اجماع یافت!!1 

کیفیت استدالل به این آیه بر حّجیت  یفه، مسأله  وی در تفسیر خود در ذیل آیۀ شر
اجماع را مطرح کرده و اجماع را از مصادیق سبیل مؤمنین بیان نموده است.

که تبعیت نكردن از راه مؤمنین برابر است با تبعیت و پیروی از راه  وی بیان می کند 
که امر دوم )اتباع غیر سبیل المؤمنین( حرام است، امر اول نیز  غیر مؤمنین، و از آنجا 
مستلزم حرمت است. سپس بر اساس این قیاس، وجوب تبعیت و پیروی از راه مؤمنین 

را استفاده می کند.2
پاسخ به این استدالل چنین است:

که آن دو امر عبارت  یفه ادغام دو امر با هم، شرط را تشكیل داده است  اواًل، در آیۀ شر
که در  است از: »مشاّقه و مخالفت با رسول« و »عدم اّتباع از راه مؤمنین«. واضح است 
که از دو شرط معطوف و یک جزا تشكیل شده است، ترتب و اثر  جمالت شرطیه ای 
جزا منوط به تحقق هر دو شرط است و با تحقق یک شرط، جزا مترتب نمی شود. در 
گر در مخالفت از مؤمنین، مخالفت با رسول نباشد )یعنی یک شرط محقق  یفه ا آیۀ شر
شود(، جزا که خلود در جهنم است بر آن مترتب نمی شود. از این رو، بر فرض که اجماع 
یفه هیچ گونه داللت بر  اهل حل و عقد از مصادیق سبیل مؤمنین به شمار آید، آیۀ شر

عدم پیروی از سبیل مؤمنین و ورود در جهنم ندارد.
یفه، سبیل و راه اهل ایمان، همان اطاعت از رسول؟ص؟ است.  ثانیًا، با توجه به آیات شر
به عبارت دیگر عدم تبعیت از مؤمنان بیان دیگر از مخالفت رسول؟ص؟ می باشد. بر این 
یمه این است که هر فردی که مشاّقه و مخالفت با پیامبر نماید و از  اساس مراد از آیه کر

فرامین ایشان اطاعت نكند _ آن گونه که مؤمنین متابعت کردند _ جایگاهش در جهنم 

1 . رازی، مفاتیح الغیب،  219/11.
2 . همان.
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می باشد. بنابر این، آیۀ مبارکه هیچ داللتی بر حجیت اجماع اهل حل و عقد نداشته، 

و قابلیت استناد بر آن را ندارد.

یفه، »اتباع از سبیل غیر مؤمنین« است و حال آنكه  ثالثًا، پایه استدالل مذکور به آیۀ شر

کفر باشد. شاهد بر این احتمال  کّفار یعنی  ممكن است مراد از فقرۀ مذکور، سبیل 

ِه َفَقْد 
َّ
ْن ُيْشَرَك ِبِه وَيْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاُء وَمْن ُيْشِرْك ِبالل

َ
َه لا َيْغِفُر أ

َّ
آیه بعد است:>ِإّنَ الل

کفر است واضح  که بیان از شرک و  که مراد از غیر سبیل مؤمنین را  <؛ 
ً
َضّلَ َضلالًا َبعيدا

یفه ارتباطی با حجیت اجماع ندارد. در تفسیر الجاللین  می سازد. در این صورت آیۀ شر

ُمْؤِمنيَن< را به کفر 
ْ
ِبْع َغْيَر َسبيِل ال

َ
به این معنا اشاره شده است1 و فخر رازی نیز عبارت >وَيّت

و سبیل غیر موحدین معنا می کند.2

یفه، مؤمنین واقعی بوده و آیه مقتضی تبعیت از اهل ایمان  رابعًا، مراد از مؤمنین در آیه شر

واقعی است. از این رو، مراد از مؤمنین، مطلق مسلمانان یا گروه خاصی از آنان نیست، 

گروه  بلكه منحصرًا مراد، افرادی هستند که در باطن و ظاهر ایمان حقیقی دارند و این 

منحصرًا اهل بیت معصومین؟مهع؟ می باشند.3 

یفه ارتباطی با مسأله اجماع نداشته  در نتیجه با توجه به مدلول آیه و قرائن موجود، آیۀ شر

گر چه معنایی دیگر  و قابلیت استناد برای حجیت بخشیدن به این امر را ندارد. غزالی ا

یح نموده که آیه مزبور مربوط به اجماع نبوده و وی »راه  از این آیه استفاده کرده ولی تصر
مؤمنان« را به جهاد و دفاع از پیامبر و یاری او در برابر کافران تفسیر کرده است.4 

2_7_ آیۀ »امت وسط« 

<؛5 
ً
ْم َشهيدا

ُ
ْيك

َ
 َعل

ُ
ُسول وَن الّرَ

ُ
اِس وَيك ی الّنَ

َ
وُنوا ُشَهداَء َعل

ُ
 ِلَتك

ً
ًة َوَسطا ّمَ

ُ
ناُكْم أ

ْ
>وَكذِلَك َجَعل

>وبدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر بر شما گواه باشد<.

1 . سیوطی، تفسیر الجاللین، 123.
2 . رازی، مفاتیح الغیب،  219/11.

3 . طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن،  170/3.
4 . غزالی، المستصفی، 175/1.

5 . بقره/143.
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»وسط«، به سكون سین، مانند:»جلست وسط القوم« ظرف بوده و به فتح سین، به 
کالم پیامبر؟ص؟:»خیر  ْوَسُطُهْم<.1 أي أعدلهم. و 

َ
 أ

َ
معناى عدل استعمال می شود. >قال

األمور أوسطها« به معنای »أعدلها« می باشد. 
خلیل فراهیدی و ابن منظور و راغب نیز »وسطا« در آیه را به معنای عدل و اعدل و 
افضل گرفته اند.2 نیز این واژه به معنای »خیر« آمده است که رازی از قول مفسرین، این 

معنا را به عنوان قول بهتر معرفی می کند.3 
اهل سنت برای مشروعیت بخشیدن بر اجماع به آیۀ مزبور استناد جسته و بر این باورند 
که با توجه به معنای »وسط« خداوند متعال در مقام ستودن و مدح امت بر صفت 
گر امت بر خطا اتفاق کنند بر این وصف نخواهند بود. نتیجه آنكه  عدالت است؛ لذا ا
که همراه با وصف عدالت هستند، حجت و روش آنان پذیرفته  اتفاق و اجماع امتی 
است. ابن تیمیه بعد از ذکر آیه و معنای آن به »عداًل خیارًا« به تبین این نكته می پردازد 
که امت اسالم در همه امورات از قبیل اصول ایمان، فرائض و سنت و حتی اصحاب 
پیامبر دارای وصف »وسط« هستند و از این جهت خداوند متعال آنان را شهداء بر 

یعت آنان را بر تمام شرایع برتری بخشیده است.4 مردم قرار داده و شر
یفه به دلیل حجیت اجماع اشاره دارد. وی می نویسد: قرطبی ذیل آیه شر

یفه بر صحیح بودن اجماع و وجوب حكم به آن داللت می کند؛  آیۀ شر
گـــر دارای صفـــت عدالت باشنـــد شاهد و حجت بـــر سایر مردم  یـــرا ا ز
هستند. پس )روش افراد( در هر دوران حجت برای دوران بعد می باشد؛ 
از این رو، گفتار صحابه، حجت و شاهد بر تابعین و گفتار آنان حجت 

برای افراد دوران دیگر است.5 

1 . قلم/28.
2 . خلیل فراهیدی، العین، 279/7:» الوسط من الناس وکّل شي ء: أعدله، وأفضله، لیس بالغالي وال المقصر«؛ 

ابن منظور، لسان العرب، 428/7؛ راغب، المفردات، 869.
3 . رازی، مفاتیح الغیب، 83/4.

4 . عاصمی، مجموع فتاوی ابن تیمیة، 363/3.
5 . قرطبی، الجامع ألحكام القرآن، 156/2.
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فخر رازی نیز در ذیل آیه به طور مبسوط حجیت اجماع امت را استفاده می کند.1 
پاسخ به استدالل بر این آیه عبارت است از:

گروه خاصی مانند اهل حل و عقد،  یفه بر تمام افراد و یا صحابه و یا  اوال، حمل آیه شر
یادی از امت و برخی از صحابه از حد  که عده ز یرا مبرهن است  فاقد دلیل است؛ ز
وسط و عدالت خارج شدند، و خداوند متعال در قرآن تعبیر منافق و فاسق را برای آنان 
به کار برده است. از این رو، آیۀ مبارکه حمل بر افراد مخصوصی نمی شود، جز افرادی که 
یم و این عقیده بیانگر عصمت آنان است و  یقین بر عدالت آنان در تمام عمرشان دار

هیچ یک از اصحاب و تابعین، غیر از امامان شیعه ادعای عصمت ننموده اند.
ثانیًا، عدالت و عصمت، دو وصفی هستند که نسبت بین آن عموم و خصوص مطلق 
گروهی ثابت نشود اتفاق و اجماع بر باطل عقاًل  که عصمت برای  است، و تا زمانی 
که افرادی دارای ویژگی عدالت بوده اند ولی به جانب باطل روی  محال نیست؛ چرا 
گناه عملی  که فسق و  آوردند و عدالت برای یک فرد غالبًا در صورتی تعبیر می شود 
یفه نمی توان حجیت و  نداشته باشد. با توجه به نكتۀ مزبور، از وصف عدالت در آیۀ شر

مشروعیت مطلقۀ اجماع اهل حل و عقد را به دست آورد.

گمراهی 3_7_ حدیث عدم اجتماع امت بر 

یكی از مهم ترین ادله ای که اهل سنت بر مشروعیت اجماع استدالل کرده اند، روایاتی 
از پیامبر اکرم؟ص؟ است که عالوه بر تعظیم امت اسالم و امر بر اجتماع و وحدت کلمه، 

بیان می دارد که امت بر ضاللت و گمراهی اجتماع نمی کنند.

گمراهی 1_3_7_ متن روایات عدم اجتماع امت بر 

که مجال بررسی هر یک از الفاظ مختلف این مجموعه در این مقاله  با توجه به این 
کتابهای معتبر محدثین از عامه آمده  که منحصرًا در  نمی باشد، به برخی از عباراتی 

1 . رازی، مفاتیح الغیب، 86/4: »المسألة الرابعة: احتّج جمهور األصحاب وجمهور المعتزلة بهذه اآلیة علی 
یتهم فلوأقاموا علی شي ء من  أّن إجماع األّمة حّجة؛ فقالوا:أخبر اهلل تعالی عن عدالة هذه األّمة وعن خیر
إذا ثبت أّنهم ال یقدمون علی شي ء من المحظورات وجب أن یكون  یة و المحظورات لما اتصفوا بالخیر

قولهم حّجة«.
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است، اشاره می شود: 
الف( سنن ابن ماجه: حّدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حّدثنا الولید بن مسلم، 
حّدثنا معان ابن رفاعة السالمي، حّدثني أبوخلف األعمی، قال: سمعت أنس بن 
مالك یقول: سمعت رسول اهلل _ صلی اهلل علیه و سلم _ یقول: »إّن أّمتي ال تجتمع 

علی ضاللة؛ فإذا رأیتم اختالفًا فعلیكم بالسواد األعظم«.1 
ب( سنن ابوداود: حّدثنا محمد بن عوف الطائي، حّدثنا محمد بن إسماعیل، حّدثني 
یح،  أبي، قال ابن عوف: و قرأت في أصل إسماعیل، قال: حّدثني ضمضم، عن شر
عن أبي مالك یعنی األشعري، قال: قال رسول اهلل _ صلی اهلل علیه وسلم: »إّن اهلل 
أجارکم من ثالث خالل: أن ال یدعو علیكم نبّیكم فتهلكوا جمیعًا، وأن ال یظهر أهل 

الباطل علی أهل الحق، وأن ال تجتمعوا علی ضاللة«.2 
ج( سنن ترمذی: حّدثنا أبوبكر بن نافع البصري، حّدثني المعتمر بن سلیمان، حّدثنا 
سلیمان المدني، عن عبد اهلل بن دینار، عن ابن عمر، عن رسول اهلل _ صلی اهلل علیه 
ید اهلل مع  ّمة محّمد _ علی ضاللة، و

ُ
متي _ أو قال: أ

ُ
وآله وسلم، قال: »إّن اهلل ال یجمع أ

 إلی النار«.3
َّ

 شذ
َّ

الجماعة، ومن شذ
بن  عبید  بن  البختري  عن  عیاش،  ابن  حّدثنا  أبوالیمان،  حّدثنا  احمد:  مسند  د( 
سلیمان، عن أبیه، عن أبي ذر، عن النبي _ صلی اهلل علیه وآله وسلم، أّنه قال: »اثنان 
ثة، فعلیكم بالجماعة، فإّن  ثة خیر من اثنین، وأربعة خیر من ثال خیر من واحد، وثال

 علی هدى«.4
ّ

ّمتي إال
ُ
اهلل عّز وجّل لن یجمع أ

کیفیت استدالل بر این مجموعه از روایات چنین است که امت اسالم بر امر ضالل و 
گمراهی اجتماع نمی کنند؛ از این رو  از مفاد آن، عصمت امت استنباط شده و طبق این 
دیدگاه، اجماع و اتفاق امت، حجت و منبع مستقلی برای شناخت احكام الهی است. 
کـــه اصحـــاب، بعـــد از رحلـــت  یـــخ نقـــل شـــده اســـت   امـــا از جهـــت صغـــری؛ در تار

1 . ابن ماجه، سنن ابن ماجة، /1303، ح3950.
2 . سجستانی، سنن ابی داود، 98/2، ح4253.

3 . ترمذی، سنن ترمذي، 466/4 ح 2167.
4 . أحمد بن حنبل، مسند، 14/5.
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پیامبر اسالم؟ص؟، دفن جسد مطهر حضرت را که مهم ترین واجب الهی بود، رها کردند و 
به مسأله خالفت و جانشینی پرداختند. در آن هنگام با تدبیر عمر بن الخطاب و درنگ 
کردن مبنی بر رسیدن ابوبكر به مدینه، ابوبكر بر مردم خطبه خواند و از آنان در این باره 

درخواست نظر نمود و هیچ فردی نسبت به نیاز امام مخالفت نكرد.1 
این سیره، بنا بر حجیت فعل صحابه، در اّمت اسالم مورد عمل قرار گرفت و هر فعلی 
که مورد تأیید اصحاب رسول خدا و جامعه اسالمی باشد، به حكم »ال تجتمع أّمتي 
علی الضاللة« واجب شمرده می شود. در نتیجه امر تعیین امامت بواسطه اجماع اهل 

حل و عقد مبنی بر حدیث مزبور واجب است.
این دسته از روایات که داللت بر عدم اجتماع امت بر ضاللت و گمراهی است، به جهت 

عدم تمامیت از حیث سند و داللت، مقتضی و قابلیت برای حّجیت اجماع را ندارند.

2_3_7_ عدم تمامیت روایت از نظر سند: 

که علماء جرح و  حدیث اّول از سنن ابن ماجه، به علت وجود »ابی خلف األعمی « 
تعدیل از اهل سنت اتفاق بر عدم وثاقت وی دارند، ضعیف شمرده شده است. ابن 
ماجه بعد از بیان حدیث مزبور، کالمی را از مجمع الزوائد مبنی بر ضعف راوی مذکور 
به یحیی بن 

ّ
کذ بیان می کند.2 ذهبی پیرامون وی نویسد: »یروي عن أنس بن مالك، 

معین، وقال أبوحاتم: منكر الحدیث«.3 
حدیث دوم از سنن ابی داود سجستانی نیز به جهت دو نفر تضعیف شده است. 
ذهبی دربارۀ محمد بن عوف الطائي می نویسد: »محمد بن عوف، عن سلیمان بن 
یح،  عثمان، مجهول الحال«.4 نیز در وثاقت ضمضم اختالف است.5 عالوه بر اینكه شر

1 . تفتازانی، شرح المقاصد، 236/5.
2 . ابن ماجه، سنن ابن ماجة، 1303/2: »في الزوائد: في إسناده أبوخلف األعمی، واسمه حازم بن عطاء، 

یج أحادیث البیضاوي«. ها نظر. قاله شیخنا العراقي في تخر
ّ
وهوضعیف. وقد جاء الحدیث بطرق، في کل
3 . ذهبی، میزان االعتدال، 521/4، رقم 10156.

4 . همان، 676/3، رقم 8030.
یح بن عبید. وّثقه یحیی بن معین، وضّعفه أبوحاتم،  5 . ذهبی چنین می نویسد: »ضمضم بن زرعة عن شر

روى  عنه جماعة«. )ذهبی، میزان االعتدال، 331/2، رقم 3960(
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مروی عنه خود یعنی ابی مالک اشعری را درک نكرده است. 1 
حدیث سوم از سنن ترمذی را، علماء جرح و تعدیل مانند ذهبی و ابن معین و ابوحاتم 
یح  و دارقطنی، سلیمان بن سفیان المدني را تضعیف نموده و به کمی روایت از او  تصر

کرده اند.2 
ترمذی در ادامه حدیث سوم می نویسد: 

وتفسیر الجماعة عند أهل العلم، هم أهل الفقه والعلم والحدیث، قال: 
وسمعـــت الجارود بـــن معاذ، یقـــول: سمعت علي بن الحســـن، یقول: 
سألت عبد اهلل بن المبارك، َمن الجماعة؟ قال: أبوبكر وعمر. قیل له: قد 
مات أبوبكر وعمر؟ قال: فالن وفالن. قیل له: قد مات فالن وفالن؟ فقال 
عبد اهلل بن المبـــارك: أبوحمزة الّسكري جماعة. أبوحمزة، هومحّمد بن 

إّنما قال هذا في حیاته عندنا«.3  میمون، وکان شیخًا صالحًا، و
البته تفسیر ترمذی از امت به »اهل فقه و علم و حدیث« در روایت فاقد دلیل است؛ 
که ایمان به رسالت پیامبر اکرم؟ص؟ داشته  یرا امت اسالم شامل تمام افرادی می شود  ز
کالم عبد اهلل بن مبارک و تفسیر او از امت مبنی بر اینكه مراد ابوبكر و عمر و  باشند. و 
که مراد از آن معلوم نیست _ و در پایان تطبیق امت بر ابی حمزة  سپس فالن و فالن _ 

السكری، تفسیر به رأی بوده و فاقد ارزش است.4 
حدیث چهارم از مسند احمد نیز به جهت ابن عیاش حمیری و نیز بختری بن عبید، 
مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. ذهبی ابن عیاش را مجهول معرفی کرده5 و نسبت 

به »بختري« تضعیف ابوحاتم را نقل نموده و می نویسد: 
ابونعیـــم حافـــظ می گویـــد: وی از پـــدرش روایاتی موضـــوع را نقل نموده 

1 . صدر، بحوث فی علم األصول، 4 /308.
2 . ذهبی چنین می نویسد: قال ابن معین: لیس بشي ء، وقال مّرة: لیس بثقة، وکذا قال النسائي. وقال أبوحاتم، 
والدار قطني: ضعیف«. و بعد از بیان دو روایت کالم ابن عدی را نقل می کند: »ما اظّن له غیرهما«. )ذهبی، 

میزان االعتدال، 209/2، رقم 3469(
3 . ترمذي، سنن ترمذی، 466/4،رقم 2167.

4 . سبحانی، رسائل و مقاالت، 199/2.
5 . ذهبی، میزان االعتدال، 594/4، رقم 10821.
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است. و ابن عدی می نویسد: وی از پدرش بیست روایت نقل کرده که 
کیر هستند.1  همۀ آنها  از  منا

کتابهای دیگر از اهل سنت با الفاظ مختلف به  که این روایت در  الزم به ذکر است 
صورت مرسل بیان شده است که قابل استناد نمی باشد؛2 نیز در میان محدثین شیعه، 
کرده؛  فقط شیخ صدوق مفاد این روایت را به صورت مسند از امیر مؤمنان؟ع؟ نقل 
که  نموده است  نقل  از شیخ صدوق  را  روایت مذکور  و مرحوم طبرسی در احتجاج 
سند این روایت شامل افراد مجهول و مهمل می باشد3 که در این روایت استدالل امیر 
مؤمنان؟ع؟ به حدیث مذکور در مقابل ابوبكر احتمال دارد به جهت جدل و رد بر او از 

باب اعتقاد وی باشد.
دیگر آنكه در تحف العقول در رساله إمام هادی؟ع؟ در رد بر أهل جبر و تفویض، این 

مضمون به صورت مرسل نقل شده است.4
در پایان به کالم دو نفر از بزرگان حدیثی اهل سنت پیرامون این حدیث اشاره می کنیم:

الف( عینی در کتاب خود چنین می نویسد: »حدیث: ال تجتمع أّمتي علی الضاللة، ضعیف«.5 

ب( مبارکفوری نیز روایت مذکور را از طریق ابی داود به اسناد ابی مالک اشعری و نیز از 
کم به اسناد ابن عمر نقل می کند و طریق اول را به انقطاع اسناد  طریق ترمذی و حا
محكوم نموده و طریق دوم را به جهت وجود سلیمان بن سفیان المدنی در سند _ 

که فردی ضعیف است _ به عدم قبول تلقی نموده است.6 
یقین به سند صحیح نقل  که روایات مذکور از اخبار آحاد بوده و در کتب فر نتیجه آن 
نشده است؛ از این رو، قابلیت احتجاج برای حجیت و مشروعیت بخشیدن به اجماع، 

به عنوان منبع مستقل را ندارد.

1 . همان، 299/1، رقم 1133.
2 . غزالی، المستصفی، 11/1.

3 . صدوق، الخصال، 548/2_ 549، أبواب األربعین، ح 30.
4 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، 481، باب ما روي عن اإلمام الهادي ؟ع؟.

5 . عینی، عمدة القاری، 52/2.
6 . مبارکفوری، تحفة األحوذی، 322/6.
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لت: 3_3_7_ عدم تمامیت حدیث از نظر دال

 علی غیر هدى« می باشد و لفظ 
ّ

، آنچه که از روایات مسند بیان شد، لفظ »الضاللة« یا »اال
ً
اّوال

کتب حدیثی و غیر آن با سند ذکر نشده است. در نتیجه حدیث  »الخطأ« در هیچ یک از 

که مبنی بر هدایت و  بر فرض صحت سند و ثبوت آن، به مسائل اعتقادی بازگشت دارد 

کلمه و پرهیز از تفرقه می کند،  ضاللت است و یا داللت بر صالح امت به واسطه وحدت 

که از مصیب و مخطیء در مسائل فقهی به هدایت و ضاللت تعبیر  نه مسائل فقهی؛ چرا 
نمی شود؛ از این رو، استدالل به حدیث برای حجیت اجماع در مسائل فقهی غیر تام است.1

، بر فرض گستره و اطالق مفهوم هدایت و ضاللت در مسائل فقهی، ظاهر روایت از 
ً
ثانیا

افرادی که مصون از ضاللت می باشند، جمیع امت است و تفسیر آن به گروهی از امت 
مانند: فقها و اهل علم و اهل حل و عقد و یا افراد مشخص و معّین فاقد دلیل می باشد. 
تا روز  بر تمام مسلمین در جمیع اعصار و امصار  کردن »امت«  که حمل  از آنجایی 
قیامت، مستلزم عدم تحقق اجماع می شود؛ اهل سنت، امت در روایت را مقید به 
افرادی کرده اند که در زمان صدور خبر بوده اند. ولی این سؤال مطرح می شود که گروهی 
که منحصرًا اتفاق و  یتی بر دیگران داشته اند  که در زمان صدور خبر هستند، چه مز
اجتماع آنها بر امری حجت باشد؟ و آیا این گروه بر فرض اتفاق بر امری، بر اتفاق خویش 
گروهی بعد از عصر  گر  باقی مانده و یا نسبت به آن اعراض نموده اند؟ و دیگر آنكه ا
صحابه بر امری اتفاق نمودند، آیا اتفاق آنها مشروعیت نداشته و واجد هیچ ارزشی 

نیست تا بدین وسیله منحصرًا اجماع صحابه ثابت شود؟
در  همچنان که  امت،  از  گروهی  یكی  فیز اجتماع  صرف  امامت،  مسألۀ  در  بنابراین، 
یان بیعت سقیفه روی داد، مشروعیت اجتماع و در نهایت حجیت قول آنان را ثابت  جر

نمی کند و چنین تفسیری، تفسیر به رأی و فاقد دلیل و ارزش می باشد. 
کالم شیخ سلیم بشری، مبنی بر اجماع و اتفاق امت و  مرحوم شرف الدین در پاسخ 

استناد به احادیث مذکور می نویسد:
ّیه شخصی چند نفر از اّمت باشد، که براى  کـــارى که بر اساس نظر اّما 

1 . صدر، بحوث فی علم األصول، 307/4.
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کراه  پیشبـــرد آن بـــه پا خیزند و اهل حـــّل و عقد، اّمت را بر آن مجبـــور و ا
سازند، دلیلی بر درستی و عدم گمراهی آن وجود ندارد.1 

از روایات استفاده می شود، مصونیت امت به  بر فرض صحت سند  که  ، آنچه 
ً
ثالثا

جهت وجود معصوم در میان آنان است؛ از این رو نمی توان با قطع نظر از وجود معصوم 
در میان امت، به عصمِت اجتماِع امت استدالل کرد. با توجه به ادلۀ عقلی و شرعی بر 
که محال است امت بواسطه وجود  ضرورت وجود امام در تمام ازمنه، مبرهن می شود 
امام در میان آنها، اجتماع بر ضاللت و گمراهی کنند و به دیگر سخن، اجماعی معتبر 

است که کاشف از قول و رأی معصوم باشد.2 
تجتمعوا  آمده است؛ »أن ال به صیغه نهی  این باب،  روایات در  از  برخی  ، مفاد 

ً
رابعا

علی ضاللة؛3 نباید امت من بر ضاللت اجتماع کنند«. از این رو، احتمال دارد عبارت 
یه و نافیه، تا داللت  تجتمع أّمتي علی الضاللة« نیز به صیغه نهی باشد؛ نه جمله خبر »ال
کند. بنابراین، با وجود این احتمال، نمی توان آن را بر نفی  بر إخبار نفی خطا از امت 

گمراهی از امت حمل نمود. 4
یح محدثین بزرگ بر  کالم آنكه با توجه به خدشه در اسناد این حدیث و تصر حاصل 
ضعف این روایت، از نظر داللت نیز با وجوهی که بیان شد، این روایات نمی تواند مورد 
استناد قرار بگیرد. و آنچه از حدیث استفاده می شود این است که ضاللت و گمراهی 
که همه امت را به سوى خود بكشاند، بلكه  گیر نمی شود  در جامعه اسالمی آنقدر فرا
دائما افرادی در بین آنان خواهند بود که بر حق و پیرو حق می باشند، هر چند آن بعض، 
یك نفر معصوم باشد. در نتیجه مضمون روایت مذکور موافق است با روایاتی که داللت 

دارند بر اینكه زمین هیچگاه خالی از حجت معصوم نیست.

1 . شرف الدین، المراجعات، 495.
2 . مظفر، اصول الفقه، 105/2: »به راستی اجماع از آن جهت که اجماع است هیچ قیمت و ارزش علمی ای 
یقین  کاشف از قول  نزد امامیه مادام که کاشف از قول معصوم نباشد ندارد. پس هنگامی که از روی قطع و
معصوم بود، در آن صورت در حقیقت آنچه حجت است، همانا منكشف )یعنی سنت( است نه کاشف 

)یعنی اجماع(. پس اجماع داخل در سنت می شود، نه آنكه دلیلی مستقل در مقابل آن باشد«.
3 . سجستانی، سنن أبی داود، 292/4، ح 4253. 

4 . حلی، نهایة الوصول، 186/3_187.
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ابن حجر عسقالنی می نویسد: 
پایی قیامت، داللتی  در نمـــاز خواندن عیسی در آخر الزمان و نزدیک بر

وجود دارد بر صّحت روایات »إّن األرض ال تخلوعن قائم هلل بحّجة«. 1 
اهل سنت با رویكرد به فرآیند اجماع اهل حل و عقد و اعتقاد بر عصمت و عدم خطا 
اولین  و  نموده  را مطرح  پیامبر   از  بعد  و جانشینی  امام  تعیین  اجماع، مسأله  پذیری 
خاستگاه این باور  را در خالفت خلیفه اول تلقی کرده اند؛ بدین جهت بعد از بررسی 
مستندات مهم آنها بر حجیت اجماع و نقد آن، به نقش اجماع در خصوص مسأله 
تعیین جانشین و خلیفه در اندیشه اهل سنت از منظر تاریخی اشاره کرده و به نقد آن 

می پردازیم.

 8_ بررسی و نقد نقش اجماع در تعیین امام
1_ 8_ پیشینۀ اجماع و بی اساس بودن آن

یخی و پیشینۀ اجماع، سستی و بی بنیادی آن واضح می گردد.  یشۀ تار با توجه به ر
یخی و علت اتخاذ اجماع از جانب علمای اهل سنت به  یشۀ تار برای پی بردن به ر
یخ مسلمین به عنوان  که در تار عنوان یكی از منابع فقه، الزم است به اولین اجماعی 
که بر بیعت ابوبكر به عنوان خلیفه مسلمین ادعا  دلیل اتخاذ شده؛ یعنی اجماعی 
کنیم. پس از آنكه بیعت او تحقق یافت اهل سنت برای تصحیح  شده است، رجوع 
مشروعیت آن _ چون از قرآن، سنت و عقل دلیلی نداشتند _ به اجماع روی آوردند و آن 
را مستند به اجماع ساختند. سپس پا را از این فراتر گذاشته و اجماع را به طور مستقل به 

عنوان یک دلیل در جمیع مسائل شرعی فرعی معتبر دانستند.2 
یافت.  از روایت معاذ بن جبل بی اساس بودن اجماع و عدم مشروعیت آن را می توان در
که در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ بحثی از اجماع نبوده و مستند  این روایت داللت می کند 

شرعی صحابه فقط کتاب و سنت بوده است:
رسول خدا؟ص؟ معاذ بن جبل را به عنوان نمایندۀ خویش به یمن فرستاد. 

1 . ابن حجر عسقالنی، فتح الباري، 385/6. 
2 . مظفر، اصول الفقه، 99/2.
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گر نیاز به قضـــاوت کردن داشتی، بر چه اساس  حضـــرت به او فرمود: »ا
حكم می کنی«؟ در جواب گفت: بر اســـاس قرآن. حضرت فرمود: »اگر 
در کتاب خدا حكم آن را نیافتی چگونه قضاوت می کنی«؟ عرض کرد: 
بـــه سنت رسول خدا؟ص؟ حكم می کنم، فرمود: »اگر سنتی پیدا نشد«؟ 
معـــاذ گفت: بـــه رأی خـــود اجتهاد می کنـــم و در آن کوتاهـــی نمی کنم. 
حضرت دست مبارک خود را به سینه او زدند و فرمودند: »خدا را شكر که 
فرستادۀ رسول اهلل را موفق کرد به چیزی که پیامبرش را راضی می کند«.1 
که در زمان پیامبر  کرده اند   از این روایت، برخی از اندیشمندان اهل سنت استفاده 

اجماع نبوده است.2

2_ 8_ عدم قانون مدون در حکومت انتخابی

یخی جامعه اسالمی در تعیین امام توجه  صرف نظر از دیدگاه شیعه، وقتی به سیر تار
که حكومت انتخابی در دیگاه اهل سنت، قانون مدّونی نداشته  می کنیم، می یابیم 
است. در خالفت خلیفه اّول قائل به اجماع اهل حل و عقد شده و در خالفت خلیفه 
دوم تشخیص امام قبلی و بیعت یک نفر را حجت دانسته و در نحوه خالفت خلیفه 
که نظام  سوم، به شورای تعداد معدودی قائل شده اند. با توجه به این روند غیر معّین 
روشنی ندارد، می توان یقین کرد که مسیر حكومت، مسیر انتخابی نبوده و تنها راه برای 
گر به حقیقت، راه  یه و معتقد شیعه امامیه، یعنی »نص« می باشد. ا تعیین امام، نظر
ینش خلیفۀ اّول  گز که خلیفه دوم، نحوه  تعیین امامت، انتخابی بود، وجهی نداشت 
ینشی بی اندیشه و بدون تدّبر وفلتًة اعالن نماید! در میان اهل سنت نه تنها مسألۀ  را گز
ینش امام مورد اختالف و نزاع قرار گرفت، بلكه در شرایط امام نیز در میان متكلمین  گز

از ایشان نزاع و اختالف است.

1 . سجستانی، سنن أبی داود، 162/2، ح 3592؛ ابن حزم، االحكام، 766/6.
2 . آمدی، االحكام فی اصول األحكام، 268/1. سرخسی بعد از نقل حدیث می نویسد: »این حدیث دلیل 
است که در زمان رسول خدا؟ص؟ چیزی غیر از کتاب و سنت نبوده که به آن عمل کنند. )اصول سرخسی، 

)107/2



73

طه حسین نویسنده معروف مصری می نویسد:
گر این امـــر )انتخاب امام( بـــرای مسلمانـــان قانونی مدون  بـــه راستـــی ا
داشت، مسلمانان به آن در زمان عثمان آشنایی داشتند، با آنكه بر این 

امر قادر بودند.1 

3_ 8_ پسینی بودن رویکرد اهل حل و عقد
یه اهل سنت در فرآیند تعیین امام، پس از وقوع واقعه و بعد از پیاده شدن در جامعه  نظر
در  است.  آمده  فراهم  رخدادها  اساس  بر  آن  تئوری  و  خالفت  اصل  و  شده  نگاشته 
حقیقت نظام جانشینی توجیه حوادث گذشته بوده و از قبل طرحی نداشته است؛ لذا 
کم و  فقهای بزرگ اهل سنت عمومًا برای علت و مشروعیت طرق و شیوه های تعیین حا
خلیفۀ اسالمی به سیرۀ خلفای نخستین و عمل و قول آنان استناد می کنند نه به قرآن و 
سنت و عقل که به عنوان منابع فقه شمرده می شود. این در حالی است که مشروعیت 
و حجیت عمل و قول و سیرۀ صحابه و خلفا، خود محتاج دلیل از کتاب و سنت است. 
خصوصا زمانی که در می یابیم به نظر خود ایشان هیچ یک از خلفاء و صحابه پیامبر؟ص؟ 

غیر از امیر مؤمنان؟ع؟ ، معصوم از خطا و گناه و اشتباه نبوده اند.

4_ 8_ عدم تولیت اهل حل و عقد

 اساسی ترین اشكال بر این دیدگاه و متوقف ساختن فرآیند تعیین امام بر اتفاق اهل 
کمیت این گروه بر جامعه اسالمی است.  حل و عقد، عدم والیت و حا

کمیت و والیت مطلقه مخصوص خداوند متعال است و هیچ  به حكم قرآن، حق حا
که خداوند متعال در قرآن  کمیتی بر دیگران ندارد، به جز مواردی  فردی والیت و حا
گروهی تفویض نموده باشد؛ لذا  مستثنی فرموده و مرتبه ای از والیت را به نحو مقید به 

هر نوع والیتی بدون اذن خداوند متعال، والیت حرام و ممنوع است.2
با توجه به آیات مبنی بر انحصار والیت خداوند، مردم اختیار واگذاری این حقیقت را به 

1 . طه حسین، الفتنة الكبری عثمان، 42.
َولِّيُ< )شوری/9(. و 

ْ
ُه ُهَو ال

َّ
ْوِلَياَء َفالل

َ
َخُذوا ِمْن ُدوِنِه أ ِم اّتَ

َ
2 . خداوند در قرآن پیرامون والیت مطلقه خویش می فرماید: >أ

در موضع دیگر، حكم را منحصرًا برای خود اعالن می فرماید: >ِإِن ال�ُحك�ُم ِإلا هلِِل<. )یوسف/40(.

قد
و ع

ّل 
ل ح

ع اه
جما

ه ا
یگا

جا
ا و 

معن

ْ ْ



74

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

دیگری ندارند و نمی توانند شأنی از والیت را به کسی اعطا کنند؛ و در صورت تفویض 
والیت به دیگران، مرتكب امر حرام می شوند؛ چرا که این واگذاری مخالف با حكم الهی 

است.1 
کرم و ائمۀ  یم، خداوند متعال مرتبه ای از والیت خود را به پیامبر ا بر اساس آیات قرآن کر

معصومین؟مهع؟ تفویض نموده است: 
ْنُفِسِهْم<.2 

َ
ُمْؤِمِنيَن ِمْن أ

ْ
ی ِبال

َ
ْول

َ
ِبّيُ أ >الّنَ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن<.3  لاَة َوُيْؤُتوَن الّزَ ِذيَن ُيِقيُموَن الّصَ
َّ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
ُه َوَرُسول

َّ
ُم الل

ُ
ك َما َوِلّيُ > ِإّنَ

که شأنی از شؤونات والیت و  در این آیات، خداوند متعال آشكارا والیت و حكومت _ 
خالفت می باشد _ را برای افراد مذکور در آیه جعل نموده و این شأن سترگ را در راستای 

والیت خود قرار داده است.
بنا براین، برای اثبات والیت و حكومت فرد و یا گروهی بر دیگری و یا عموم مردم، نیازمند 
حجت و دلیل قطعی از قرآن و سنت می باشیم و از آنجایی که تولیت و اتفاق اهل حل 
و عقد فاقد حجیت و مشروعیت است، و مستند به خداوند متعال نیست، انقیاد و 

اطاعت از این گروه و بیعت نمودن با خلیفۀ منتخب آنان جایز نمی باشد. 

5_ 8_ عدم مستند بر اجماع اهل حل و عقد و انتخاب آنان

که نمی توان آن را به  عالوه بر وجود ابهامات در این فرآیند و عدم وضوح در مفهوم آن، 
م تلقی نمود، اشكال مهم بر این طریق، عدم مستند بر اجماع 

ّ
صورت یک اصل مسل

گرفته و سپس برای  م 
ّ
اهل حل و عقد است. اهل سنت، خالفت خلفاء را امری مسل

ثه استدالل می کنند. حال آن که اساس و  امامت و رهبری دیگران به خالفت خلفاء ثال
یشه بحث در اولین خالفت منعقد شدۀ بعد از پیامبر اکرم؟ص؟ می باشد.  ر

که آنان اجماع صحابه  با بررسی در منابع معتبر اهل سنت و اقوال متكلمین می یابیم 

ْم ِبَما 
ُ

ْم َيْحك
َ
اِلُموَن *...َوَمْن ل

َ
ِئَك ُهُم الّظ

َ
ول

ُ
 اهلُل َفأ

َ
ْنَزل

َ
ْم ِبَما أ

ُ
ْم َيْحك

َ
َكاِفُروَن*...َوَمْن ل

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ُه َفأ

َّ
 الل

َ
ْنَزل

َ
ْم ِبَما أ

ُ
ْم َيْحك

َ
1 . >َوَمْن ل

َفاِسُقوَن< )مائده/44_ 47(
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
 اهلُل َفأ

َ
ْنَزل

َ
أ

2 . احزاب/6.
3 . مائده/55.
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را مستند به دلیل عقلی ندانسته و منحصرًا حجیت و مشروعیت اجماع مزبور را از 
ۀ شرعی، غیر از اجماع در نزد اهل سنت، 

ّ
طریق شرع ثابت می دانند. در حالی که ادل

کتاب، سنت و قیاس است که هیچ یک از آنها داللت بر مدعا ندارد. به دیگر سخن، در 
ین خاستگاه این فرآیند است _ اجماعی متحقق  انتخاب خالفت خلیفۀ اّول _ که آغاز
گر در امر خطیر و مهمی مانند انتخاب  کنند. البته ا نشده بود تا صحابه بر آن استناد 
امام که آن را اهّم واجبات می دانند، دلیلی وجود داشت، بعد از رحلت حضرتش قطعًا 
آن را مطرح نموده و بدان تمسک می کردند، در صورتی که کسی، حتی قائلین به اجماع، 

چنین ادعایی ندارند.1
البته برخی از متكلمان اهل سنت مانند جرجانی، به اشكال فوق چنین پاسخ داده اند:
مـــدرك اجمـــاع، به دو دلیل، بـــه ما نرسیده است: نخســـت آنكه با نقل 
متواتـــر اجماع، دیگر نیـــازى به ذکر مدرك آن نبوده اســـت؛ و دیگر آنكه 
شاید مدرك و مستنـــد اجماع در این خصوص، از قبیل قراین و شواهد 

بوده است که قابل نقل به دیگران نیست«.2 
کم  که برای توجیه عدم نقل مدرک و حجیت اجماع مطرح شده، مستلزم  کالم مذکور 
اهمیت جلوه دادن مسأله امامت است. و حال آنكه به تعبیر برخی از متكلمین اهل 
سنت، نسبت به بحث امامت، مسأله ای از مسائل دین به اندازه بحث امامت مورد 
اختالف و کشمكش قرار نگرفته است: »در تمام اعصار بر سر هیچ یک از مسائل دینی 
شمشیری کشیده نشده است به مانند شمشیری که بر سر مسأله امامت کشیده شده 

است«.3 
که اهّم مسائل  که مدرک و مستند اجماع بر امامت  عالوه، چگونه می توان تصور نمود 
گر  دین است را از قبیل قرائنی دانست که قابلیت نقل برای دیگران را ندارد؛ از این رو، ا

دلیل متقنی وجود داشت قطعًا به نحو تواتر بیان می شد.

1 . الهیجی، سرمایۀ ایمان، 112؛ محمدمهدى نراقی، انیس الموحدین، 135.
2 . جرجانی، شرح المواقف، 346/8.
3 . شهرستانی، الملل والنحل، 24/1.
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اعتراف خلیفه دوم مبنی بر اینكه بیعت ابوبكر فلتًة و به طور حساب نشده و بدون فكر 
گویای مدعای ماست و با حجیت ادعا شده در مسأله، تعارض و تهافت دارد.  بود، 
عمر بر روی منبر قرار گرفت و گفت: »همانا بیعت ابوبكر امر حساب نشده ای بود و تمام 

شد؛ چنین انجام شد ولی خداوند مردم را از شر آن مصون نگه داشت«.1 

6_ 8_ عدم حضور بزرگان از صحابه و مخالفت آنان
آنچـــه کـــه در شرایط اهل حـــل و عقد _ مانند اســـالم، عقل و فهم، عدالت، علـــم، رأی و 
حكمـــت و... _ گذشـــت، بر اساس وظایف خطیـــری است که این گـــروه از قبیل اختیار 
خلیفه، عقد بیعت و عزل وی بر عهده گرفته اند، و ورود هر فردی در این گروه منوط به دارا 
بودن شرایط مذکور است. با توجه به نكته مزبور، یكی دیگر از اشكاالت مهم این است: 

بر فرض آنكه امر تعیین و جعل خلیفه در اختیار این گروه باشد، این سؤال مطرح می شود 
که واجد مراتب اعلی در  گروه برای اولین خلیفه، افرادی  ین تجمع این  که چرا در آغاز
شرایط مذکور بودند، حضور نداشتند و نقش آنان در این امر نادیده گرفته شد؟ افرادی 
مانند امیر مؤمنان؟ع؟، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، حذیفة بن یمان، و مقداد که سایر 
صحابه بر فضل و صداقت و عدالت آنان اذعان داشتند. این امر در دومین مجمع 

مشورت برای انتخاب خلیفه سوم نیز به چشم می خورد. 
کسی با عمل صحابه در سقیفه بنی  که  گر چه افرادی مانند تفتازانی بر این باورند  ا
یخی ثبت شده است،  ساعده مخالفت نكرده؛2 ولی این گفتار با آنچه که در منابع تار

1 . بخاری، صحیح بخاری، 26/8. قابل ذکر است که امیر مؤمنان؟ع؟ همین ایراد را بر نحوۀ انتخاب ابوبكر و 
اساس اجماع اهل حل و عقد وارد ساخته و از کمی بیعت کنندگان با ابوبكر و عدم حضور صحابه کبار در 
گر با شورا کار آنان را در دست گرفته اى، چه شورایى که رأى دهندگان  مجمع اهل حل وعقد سخن راندند:»ا
گر از راه خویشاوندى بر مدعیان حجت آوردى، دیگرى غیر از تو به پیامبر؟ص؟ نزدیك  تر و  آنجا نبودند؛ و ا

سزاوارتر بود«. 
در مقابل، حضرت  در برابر کسانی که تعیین امامت را بر اتفاق اهل حل و عقد باور داشتند، چنین فرمودند: 
گهانی و بدون حساب و فکر و اندیشه نبوده است، و همه اجتماع نمودند و از روی تفکر و  »بیعت من با شما نا
اندیشۀ درست اقدام بر این امر نمودند؛ از این رو، نباید با توجه به باورتان بر تعیین امر امام، نقض بیعت کنید و 

یا پشیمان شوید و بیعت با من، همچون بیعت ابى بکر نبود«. 
2 . تفتازانی، شرح المقاصد 255/5: »اشتغل الصحابة _ رضی اهلل تعالی عنهم _ بعد وفاة النبی ومقتل عثمان 

یقًا«. _ رضی اهلل تعالی عنه _ باختیار اإلمام وعقد البیعة من غیر نكیر، فكان إجماعًا علی کونه طر
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منافات دارد. عده ای از اصحاب مانند سعد بن عباده انصاری، عباس عموی پیامبر، 
بیر بن عوام و امیر مؤمنان؟ع؟ از بیعت خلیفۀ منتخب سرباز زدند؛  فضل بن عباس، ز

چرا که بر خالفت امیر مؤمنان؟ع؟ باور داشتند. 
که بر آن ادعای اجماع شده و مخالف با حكم  ابن حزم اندلسی در برخی از احكامی 
امیر مؤمنان؟ع؟ است، اجماع یاد شده را مورد نفرین خود قرار می دهد. وی در مسأله ای 
ابن ابی طالب و  که علی بن  بر آن اجماعی باد  می نویسد:»لعنت و نفرین خداوند 

اصحاب وی در آن نباشند«.1

گرفتن اهل حل و عقد بر امام منتخب كراه و اجبار و تطمیع در بیعت  7_ 8_ ا

کراه و اجبار با حقیقت موضوع بیعت در امر  بیعت امری است اختیاری و هر گونه ا
کراه برخی در رابطه  یخ، شاهد تطمیع و اجبار و ا انتخاب امام تنافی دارد. با بررسی تار
با فرد منتخب می باشیم. در اجتماع سقیفه هم رگه هایی از برخوردهای تحّكم آمیز 
در اخذ بیعت دیده می شود و در آن اجتماع خبرگان امت، سعد راضی به واگذاری 
یاد  خالفت به ابوبكر نبود و در هجوم جمعیت و کشمكش بین انصار و مهاجرین و فر

»مّنا أمیر ومنكم أمیر« مورد آزار قرار گرفت. 
یح نمود: عمر در خطبۀ خود در داستان سقیفه تصر

مـــا به طرف سعـــد هجوم بردیم. مـــردی از آنان گفت: سعـــد را کشتید! 
گفتم: خدا سعد را بكشد. بعد از سقیفه هم علی و پیروانش که در خانۀ 

وی گرد آمده بودند، برای بیعت با ابوبكر تحت فشار قرار گرفتند.2 
یخی  بیعت گرفتن از امیر مؤمنان؟ع؟ از سوی دستگاه خالفت، یكی از شواهد مسلم تار
که ابوبكر افرادی را توسط عمر  گرفت  بر اجبار و تهدید می باشد. این امر تا بدانجا باال 
به خانه حضرت؟ع؟ فرستاد و با تهدید به قتل و ارعاب و آتش زدن دِر خانه، حضرت 

کّل إجماع یخرج عنه علی بن أبی طالب، ومن بحضرته من  1 . ابن حزم، المحلی، 345/9: »ولعنة اهلل علی 
الصحابة«. در جای دیگر می نویسد: »أّفٍ لكّل إجماع یخرج عنه علي بن أبي طالب، وعبد اهلل بن مسعود، 

وأنس بن مالك وابن عباس و...«. )همان، 127/5(
2 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة، 11/6.

قد
و ع

ّل 
ل ح

ع اه
جما

ه ا
یگا

جا
ا و 

معن



78

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

فاطمه زهرا؟اهع؟ را مورد ضرب قرار داده و امیر مؤمنان؟ع؟ را با دستان بسته به نزد ابوبكر 
بردند. این مظلومیت به حدی بود که وقتی حضرت امیر مؤمنان؟ع؟ به نزد قبر پیامبر؟ص؟ 

رسید، آیه استضعاف را تالوت نمود 1>يا بَن أّمَ إّنَ القوَم اسَتضَعفوني َو كاُدوا َيقُتلوَنني<.2
یه، پرده  گذشت بیست و پنج سال از آن حادثه به معاو نامۀ امیر مؤمنان؟ع؟ بعد از 
یه به صورت انتقاد و طعن  یان برمی دارد. معاو کراهی را از آن جر زور و غلبه و بیعت ا
کرد و بسان شتر  که دستگاه خالفت تو را مهار  به حضرت در نامه ای نوشت: »تا آنجا 

سرکشی برای بیعت سوق داد«.3 
امیر مؤمنان؟ع؟ در پاسخ نامۀ وی، اصل موضوع را پذیرفته و آن را نشانۀ مظلومیت خود 

دانسته و کالم او را مخالف با دیدگاه حكومت انتخابی تلقی می نماید:
در نامـــۀ خود نوشته بودی که من بسان شتـــر سرکش برای بیعت سوق 
داده شـــده ام! بـــه خـــدا سوگند،خواستـــی از مـــن انتقـــاد کنـــی؛ ولی در 
حقیقـــت مرا ستودی. و خواستی مرا رسوا کنی، اما خود را رسوا نمودی. 

هرگز بر مسلمان ایرادی نیست که مظلوم واقع شود.4 
کراهی و زورگویانه دستگاه خالفت، اساسًا شرط رضایت  ماوردی با مشاهدۀ برخورد ا
که بیعت ابوبكر  را از مفهوم بیعت حذف می کند. وی می نویسد: »صحیح آن است 
یرا بیعت عمر متوقف بر  منعقد شده و رضایت به آن )در اصل خالفت( اعتبار ندارد؛ ز

رضایت صحابه نبود«.5 
بهوتی حنبلی و ابن حجر هیثمی می نویسند: »رضایت و نظر غیر از این گروه )اهل حل 

و عقد( اعتباری ندارد و آنان بسان عوام هستند«.6

1 . ابن قتیبه، اإلمامة والسیاسة، 30/1.
2 . اعراف/150.

3 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة، 186/15.
4 . سید رضی، نهج البالغة، نامه 28؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة، 183/15.

5 . ماوردی، االحكام السلطانیة، 10: »والصحیح أّن بیعته منعقدة وأن الرضا بها غیر معتبر؛ ألّن بیعة عمر لم 
تتوّقف علی رضا الصحابة«.

6 . بهوتی، کشاف القناع عن متن االقناع، 128/6: »افراد ال نظرة لمن عدا هؤالء ألّنهم کالعوام«.)!(
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یحیی انصاری شافعی4 و دیگر از علماء  قرطبی،1 قلقشندی،2 ابومنصور بغدادی،3 ابو
متقدمین و نیز گروهی از علماء معاصرین اهل سنت مانند عبد القادر عوده،5 سعید 
یـــان9 نیز بر این عقیده  حـــوی،6 خضری،7 مطیعـــی،8 و حمد بن احمد بن سعد آل فر

هستند.
الزم بـــه ذکر است که تطمیع و اعطای رشوه، ابزار دیگری به منظور کسب رضایت برای 
خلیفـــۀ منتخب بـــوده و بر این امر پافشـــاری می شد. زمانی که به پیرزنـــی از بنی عدی 
مقـــداری پول توسط زید بن ثابت در ازای بیعت با خلیفه پرداخت شد، چنین گفت: 
آیـــا برای برگشت از دینم به من رشوه می دهید و نسبت به آنچه که بدان معتقد هستم 

مرا می ترسانید؟!10 
بنـــا براین، نه تنهـــا شخصیتهای برجسته از صحابـــه و فرزندان پیامبـــر؟ص؟، بلكه مردم 
عـــادی را بـــه طور علنی با زور شمشیـــر و سالح و ارعاب و رشوه و تطمیـــع وادار به بیعت 
و اطاعـــت از سالطین جـــور می کردند. این امر با حقیقت اجماع و بیعت منافات دارد. 
نتیجه آنكه نمی تـــوان این خاستگاه در این رویكرد را طریقی برای تعیین امام و خلیفه 

تلقی کرد.

1 . قرطبی، الجامع ألحكام القرآن، 282/1.
2 . قلقشندی، مأثر االنافة، 42/1.
3 . بغدادی، اصول الدین، 281.

4 . انصاری، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، 155/2.
5 . عبد القادر عودة، اإلسالم وأوضاعنا السیاسیة، 146.

6 . حوی، اإلسالم، 151/2.
7 . خضری، اتمام الوفاء، 9.

8 . مطیعی، تكملة المجموع، 519/17.
یان، آراء ابن تیمیة فی الحكم واالدارة، 349. 9 . حمد آل فر

یخ مدینة دمشق، 276/30؛ متقی هندی، کنزالعمال،  کر، تار 10 . ابن سعد، طبقات الكبری، 182/3؛ ابن عسا
607/5: »فلما اجتمع الناس علی أبي بكر قسم بین الناس قسمًا فبعث إلی عجوز من بني عدي بن النجار 
ید بن ثابت. فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبوبكر للنساء. فقالت: أتراشوني عن دیني؟! فقالوا:  بقسمها مع ز
ید إلی أبي بكر  ال. فقالت: أتخافون أن أدع ما أنا علیه؟! فقالوا: ال. قالت: فواهلل ال آخذ منه شیئًا أبدًا. فرجع ز

فأخبره بما قالت، فقال أبوبكر: ونحن ال نأخذ مّما أعطیناها شیئًا أبدًا«.
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گیری نتیجه 

کاوش در مفهوم اجماع اهل حل و عقد و بررسی شرایط  رهاورد این نگاشته _ بعد از 
عام وخاص آنان، و وظایف مهمی که بر عهدۀ خبرگان امت سپرده شد _  این است که 
مستنداتی از قرآن و روایات برای آن بیان شده که از جهت سند یا داللت مورد خدشه 
قرار گرفته است و قابلیت استناد برای حجیت و مشروعیت به اجماع اهل حل و عقد را 
ندارد. دیدگاه مذکور عالوه بر عدم وضوح در کیفیت و کمیت آن، با توجه به مستندات 
کراه و اجبار و تطمیع در امر خالفت، به طور قطع و یقین از مفهوم خود  یخی از ا م تار

ّ
مسل

گرفته، و در  که شرایط ادعا شده در این دیدگاه مورد اعراض قرار  تهی شده است؛ چرا 
اندیشه اهل سنت، نصب الهی و نص فرمایش پیامبر اسالم؟ص؟ جای خود را به قدرت 

یه، کودتا و غصب داده است.  قهر
یكرد در حوزه خالفت و جانشینی، هیچ نقشی را ایفا نمی کند و نهایت ُبرد و  این رو
یخ  که در بسیاری از موارد، تار کارآمدی این روش در سیاستهای ُمدن و دنیوی است 
از این رو، نمی توان  از این رهیافت بوده است.  شاهد عدم شایستگی افراد منتخب 
تصور نمود امر امامت _ که از اهّم مسائل دینی است _ از مصالح همگانی، و وابسته به 
اختیار امت باشد و فرآیند تعیین امام _ به عنوان یكی از مهم ترین مسائل حوزه خالفت 
و امامت _ از جانب پروردگار و رسول خدا؟ص؟ مسكوت واقع شده باشد؛ بلكه با توجه به 
اعتقاد راستین و براهین بیان شده در اندیشۀ امامیه، تنها طریق برای تعیین امام، وجود 
نص است و فرآیند اجماع اهل حل و عقد _ عالوه بر عدم مشروعیت _  در این امر خطیر 

کارآیی ندارد. 
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آمدی، علی بن محمد، االحكام فی اصول االحكام، تحقیق عبد الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمی، 
1402ق.

ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغة، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار 
احیاء الكتب العربیة، بیروت، بی تا.

یة، بیروت، دار  ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، منهاج السنة النبویة في نقض کالم الشیعة القدر
الكتب العلمیة، بی تا.

الكنانی، تحریر األحكام في تدبیر أهل اإلسالم، مخطوط در دار الكتب  ابن جماعة، بدر الدین 
یة، شماره 23841/ب. المصر

ابن حجر عسقالنی، شهاب الدین، فتح الباري في شرح صحیح البخاری، دار المعرفة، بیروت، 
بی تا.

ابن حزم اندلسی، ابومحمد علی بن احمد، الفصل في الملل واألهواء والنحل، تعلیق از احمد شمس 
الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1416ق.

__________________ ، االحكام فی اصول االحكام، مطبعة القاهرة، بی تا.
یة، مصر، بی تا. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، مكتبة تجار

یخ ابن خلدون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بی تا.  __________________ ، تار
ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبری، دار صادر، بیروت، بی تا.

ابن شعبه حرانی، ابی محمد حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول ؟ص؟، انتشارات کتابچی، 
تهران، 1384ش.

بیروت،  یع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  دمشق،  مدینة  یخ  تار حسین،  بن  علی  کر،  عسا ابن 
1415ق.

یا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق محمد عبد السالم  ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس زکر
هارون، مكتبة األعالم اإلسالمی، 1404ق.

ابن قدامة مقدسی، أبومحمد موفق الدین عبد اهلل بن أحمد، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، بی تا.
یة، محمد بن أبي بكر بن أیوب، أحكام أهل الذمة، تحقیق یوسف بن أحمد البكري _  ابن قیم الجوز

کر بن توفیق العاروري، رمادى للنشر، الدمام، 1418ق. شا
عالم الموقعین، تعلیق: طه عبدالرؤف سعد، دار الجیل، بیروت، بی تا.

َ
__________________ ، أ

ینی، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، دار الفكر  ید القزو ابن ماجه، محمد بن یز
یع، بیروت، بی تا. للطباعة والنشر والتوز

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر_ دار الصادر، بیروت، 1414ق.
ابوداود، ابن اشعث سجستانی، سنن أبي داود، تحقیق سید محمد اللحام، دار الفكر للطباعة 
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یع، بیروت، 1410ق. والنشر والتوز
احمد بن حنبل، مسند احمد، دار صادر، بیروت، بی تا.

أحمد بن یحیی بن المرتضی، البحر الزّخار، دار الحكمة الیمانیة، صنعاء، 1409ق.
الدین عبد  تحقیق محمد محي  اإلسالمیین،  إسماعیل، مقاالت  بن  الحسن علی  أبي  اشعری، 

یة، بی تا. الحمید، مكتبة النهضة المصر
یا بن محمد شافعی، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، مطبعة مصطفی  انصاری، ابویحیی زکر

البابی الحلبی، مصر، بی تا.
انصاری، مرتضی، فرائد االصول، گروه تحقیق تراث الشیخ األعظم، انتشارات مجمع الفكر اإلسالمی، 
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تعریف إجماع أهل الحل والعقد ومنزلته في تعیین اإلمام 

السید حسن السبزواري 

تعتبر مسألة انتخاب اإلمام أو تعیینه من أهم المسائل الخالفیة والمهمة في مجال الخالفة 
واإلمام���ة. وق���د اعتق���دت اإلمامیة بأن تعیین اإلم���ام لیس إال من قب���ل اهلل عز وجل بطریق 
النص، بینما ذهبت المعتزلة واألشاعرة وأهل الحدیث إلی أنها ملقاة علی عاتق أهل الحل 

و العقد و الخبراء من األمة.
ه���ذه المقالة دراسة حول المسائل المربوطة بإجماع أهل العقد والحل استنادًا إلی مصادر 
أهل السنة المعتبرة من خالل التاریخ، والتعریف، والشرائط، والوظائف ومبانی حجیة قول 

أهل الحل والعقد، مشتماًل علی نقد اآلراء المطروحة، وتقییم نظریات علماء أهل السنة.
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Semantics and Status of the Consensus 
between People of Hall and Aqd in the 

Process of Specifying Imam

Seyyed Hasan Sabzavari

In the field of Caliphate and Imamate, “electing or appointing the 
Imam” is one the most important issues. Imamis are of the opinion that 
Imam is appointed, through Nass, by the Lord- the Exalted. Others 
such as Mu’tazalis, Ash’aris, and people of hadith, have rejected 
the impact of Nass concerning Caliphate and left this process to 
go through by people of Hall and Aqd (those whose opinions are 
what count) as well as the experts from among Ummah. Relying on 
the authentic texts of Sunnis, the present writing describes issues 
concerning consensus between people of Hall and Aqd, and speaks 
of the history, definition, conditions, and duties of people of Hall and 
Aqd and the foundations for their authority. Meanwhile, some ideas 
have been criticized; and, opinions of Sunni scholars have been 
mentioned and assessed accordingly. Finally, the present article 
tries to provide an expressive and well-documented picture of the 
issues which concern consensus between the people of Hall and 
Aqd.
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