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چكيده
ــول اكرم ، از مسائل  ــط رس ــوى خداى متعال، و صدور نص بر آن توس تعيين امام از س
چالشى و بحث برانگيز ميان مسلمانان است. مقاله حاضر پس از تبيين معناى نص در لغت 
و اصطالح، در پى تبيين و تشريح منزلت و جايگاه نص در تعيين امام و اعتبار يا عدم اعتبار 
راه هاى ديگر در اين مسأله نزد فرق اسالمى است. معتزله نظر اهل حل و عقد را در تعيين و 
نصب امام پذيرفته و اعتبار تنصيص در تعيين امام را توسط امام پيشين در غير پيامبر اسالم 
 قبول كرده اند. عالوه بر راه هاى مورد قبول نزد معتزله، اهل حديث و اشاعره قهر و غلبه 
ــته و براى  ــروع دانس را هم در تعيين امام ذكر كرده اند. اماميه تعيين امام را تنها به نص مش

اثبات نظر و عقيده خود به برهان ها و دليل هاى عقلى و نقلى تمسك نمودند. 
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مقدمه 
ــأله مورد اختالف بين اماميه و بيشتر فرق اسالمى  انتصاب يا انتخاب امام، بزرگ ترين مس
ــول خدا  هستند. در  ــت. اماميه معتقد به صدور و ظهور نص در تعيين امام پس از رس اس
ــأله انكار و تعيين  ــاعره تحقق نص را در اين مس مقابل، معتزليان، و غالب اهل حديث و اش
ــته اند، گرچه  ــول اكرم  به انتخاب اهل حل و عقد و خبرگان امت دانس امام را پس از رس
پس از رسول خاتم  انتخاب و تعيين امام را به تنصيص و تعيين امام پيشين روا شمرده اند 
ــروعيت آن را هم به تأييد اهل حل و عقد  ــتخالف يا عهد ياد نموده اند و مش و از آن به اس
مشروط كرده اند. مطلب حائز اهميت و قابل پژوهش و امعان نظر، توجه به جايگاه تنصيص 
در امامت، چگونگى تحقق و مشروعيت و علل اثبات و رد آن از سوى معتزله، اشاعره، اهل 
حديث و اماميه است كه از بزرگ ترين مكاتب كالمى دنياى اسالم هستند. اين بحث از آن 
ــيارى در  ــت كه با قبول يا رد تنصيص در امامت، آثار علمى و عملى بس رو در خور توجه اس
ــته و  حوزه عقايد و احكام عملى پديد خواهد آمد. بنابراين  براى پژوهش گر و محقق شايس
ــتندات را در اين مسأله بررسى كند و سپس به ديده انصاف در  ــت كه داليل و مس نيكو اس

آن ها بنگرد تا قضاوتى از روى عدل و به دور از هر گونه تعصب صورت پذيرد. 
در اين گفتار پس از بررسى معناى لغوى و اصطالحى واژه نص، اقسام آن بيان و سپس به 

جايگاه و منزلت نص نزد فرق اسالمى پرداخته شده است. 
ــت و برخوردارى امام نيز  ــه امامت و خالفت منصبى الهى اس ــه در اين باره برآنند ك امامي
چونان پيامبر از صفاتى مثل عصمت و علم گسترده براى تبيين، حفظ و دفع شبهات از دين 
ضرورى است، و از آنجا كه اين صفات باطنى هستند و براى كسى جز خداى متعال اطالع 
از اين صفات باطنى ممكن نخواهد بود، از اين رو، امام و رهبر جامعه اسالمى بايد از سوى 
خداى متعال تعيين شوند، و معرفى و شناساندن او توسط پيامبر به مردم ابالغ گردد، از اين 
رو، جز تنصيص، هر راه ديگرى را در تعيين امام، فاقد اعتبار دانسته اند و براى اثبات نظريه 

خود داليل بسيارى را بيان كرده اند. در اين گفتار به برخى از اين ادله اشاره شده است. 
ولى معتزله و اهل سنت و جماعت از جهت حسن ظن به صحابه كه خود بيان داشته اند لزوم 
صدور و وقوع چنين نصى را انكار كرده اند؛ زيرا الزمه پذيرفتن نص بر تعيين امام از سوى 
پيامبر اسالم  پذيرش تخلف برخى از صحابه از امر و فرمان رسول خاتم  خواهد بود؛ 
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ــول اكرم آورده  ــت: آنچه را رس چرا كه خداى متعال در قرآن كريم صريحاً امر فرموده اس
ــرپيچى امر الهى در پى  قبول و از آنچه نهى فرموده پرهيز نماييد.1 و حداقل اثرى كه س
دارد فسق متخلفان است. از اين روى معتزله، اشاعره و اهل حديث در تعيين جانشين پس از 
رسول اكرم  به وسيله اهل حل و عقد مشتركند2 و اهل سنت و جماعت، قهر و غلبه را هم 
به عنوان راه سوم مطرح كردند.3 در گفتار حاضر با توجه به اهميت تنصيص و مقبوليت اصل 
آن نزد همه فرق اسالمى، پس از مفهوم شناسى واژه نص، رويكرد مكاتب كالمى معتزله، 
اشاعره، اهل حديث و اماميه به تنصيص و طريقه اختيار امام مورد كاوش قرار گرفته است. 

1ـ  مفهوم شناسى 
1ـ1ـ نص در لغت

نص در لغت به معناى استوار شدن، باال بردن، نهايت يك چيز، اظهار و بيان چيزى است؛ 
چنان كه در النهايآل فى غريب الحديث آمده است: «نص عبارت است از نهايت يك شئ و 
هر چيزى كه معناى آن كامًال اظهار و بيان شود و منظور فقهاء از نص قرآن و نص سنت 

همين معنى است».4
لغويان براى واژه نص معناى ديگرى نيزبيان كرده و گفته اند: «نص لفظى است كه بر معناى 

مشخصى داللت مى كند به گونه اى كه احتمال معناى ديگرى براى آن داده نمى شود». 
صاحب تاج العروس در معناى اين واژه چنين نگاشته است: 

نص به معناى اظهار هر چيزى است و نص قرآن و حديث هم از اين معنى 
گرفته شده است؛ يعنى هر لفظى كه تنها بر يك معنى داللت كند... و اصل 

نص نهايت و غايت يك شىء را گويند.5
لغويان ديگر مانند خليل در العين و ابن منظور در لسان العرب نيز برخى از همين معانى را 

1.  حشر/ 7. 
2.  قاضى عبد الجبار، المغنى، 20/ق1/ 305ـ304؛ بغدادى، أصول الدين، ص279. 

3.  فراء، األحكام السلطانيه، ص23؛ ابن تيميه، منهاج السنة، 142/1؛ تفتازانى، شرح المقاصد، 233/5. 
4.  ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث و األثر، 65/5. 
5.  زبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، 369/9. 
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براى واژه نص بيان كرده اند.1
2ـ1ـ نص در اصطالح

طريحى در بيان معناى اصطالحى واژه نص آورده است: «نص آن لفظى است كه در داللت 
بر معنايش احتمال نقيض آن معنى از لفظ برداشت نشود».2

ميرزاى قمى در تبيين واژه نص مى گويد: 
نص عبارت است از هر لفظى كه در داللت بر مقصود راجح باشد و در مقام 
ــاند و احتمال معناى ديگرى در آن داده  اطالق، غير از معناى خود را نرس
نشود؛ پس اگر لفظ در مقام اطالق، معناى مطابقى خاص خود را برساند و 
ــود ندهد نص است، ولى اگر در  احتمال معنايى غير از آنچه فهميده مى ش
ــود و آن  ــد و احتمال غير آن معنى نيز داده ش معناى لغوى خود راجح باش

معناى محتمل مرجوح و مأول باشد چنين لفظى ظاهر نام دارد.3
ــى مى گويد: «نص آن است كه در مراد متكلم صريح باشد ومقصود او بدان  ابن حزم اندلس

وسيله كامال روشن شود».4
ــريف جرجانى نص را چنين معنى كرده است: «آنچه در داللت بر معنايى كه متكلم  مير ش
ــن بوده و تنها داراى يك معنى باشد و احتمال تأويل در آن  ــت واضح و روش اراده كرده اس

داده نشود».5
ــت: «لفظى كه مجمل نباشد بر دو قسم است، نص و  ــته اس غزالى در بيان واژه نص نگاش
ظاهر، تعريف مختصر واجمالى اين دو واژه عبارت است از: نص آن لفظى است كه احتمال 

تأويل در آن نباشد و ظاهر آن لفظى است كه تأويل آن محتمل است». 
او در توضيح نظر خود گفته است: 

ــناخت معناى دقيق و تفصيلى نص بايد بدانيم كه نص در كلمات  براى ش

1.  فراهيدى، خليل بن احمد، العين، 86/7؛ ابن منظور، لسان العرب، 97/7. 
2.  طريحى، مجمع البحرين، 186/4. 

3.  ميرزاى قمى، قوانين األصول، 164/1. 
4.  ابن حزم اندلسى، رسائل، ص415. 

5.  جرجانى، التعريفات، ص106. 
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علماء بر سه گونه اطالق و استعمال شده است: 
يكم، شافعى ظاهر را نص ناميده است و اين معنى با لغت هماهنگى دارد، 
ــت چنانكه عرب  چون نص در لغت به معناى بلند كردن ظاهر نمودن اس
مى گويد: «نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته وسمى الكرسى منصة 
إذ تظهر عليه العروس»، بنابراين تعريف نص با ظاهر تفاوتى ندارد و نص 
آن لفظى است كه معناى مقطوعى ندارد، ولى نسبت به معنايى در مقايسه 

با ساير معانى غلبه دارد. 
دوم، نص آن لفظى است كه در داللت بر معنايش احتمال معناى ديگرى 
ــت و احتمال  ــود مثل «پنج» كه تنها داراى يك معنى اس در آن داده نش
ــش و چهار و ساير معانى عددى در آن داده نمى شود. و نيز مثل  معناى ش
ــب كه احتمال استفاده معناى حيوان ديگرى از آن ممكن نيست،  لفظ اس
پس هر لفظى در داللت بر معنايش بايد روشن و واضح بوده و تنها داراى 

يك معنى باشد، چنين لفظى با توجه به معنايش نص ناميده مى شود. 
سوم، نص آن لفظى است كه به جز يك معنى، هيچ احتمال مقبول ديگرى 

كه معتضد به دليل باشد، در آن راه پيدا نكند... .
در ميان معانى سه گانه اى كه براى نص بيان شد معناى دوم از ساير معانى 
شايسته تر و مشهور تر است و با توجه به معناى دوم، نص با ظاهر، مشتبه 

نخواهد شد.1
ــت روشن مى شود كه اهل لغت و اصطالح  از آنچه در معناى لغوى و اصطالحى نص گذش
در تبيين و بيان معناى اين واژه اتفاق نظر دارند. ديگر اين كه بين معناى لغوى و اصطالحى 
ــانى دارند و آنچه را كه معنا و مراد  ــت و بلكه هم پوش ــب و هماهنگى كاملى اس نص، تناس
ــود به گونه اى كه در داللت بر مقصود و معناى خود روشن  ــيله آن اظهار و آشكار ش به وس
ــاند و احتمال معناى ديگرى در  ــد و در مقام اطالق، غير از معناى خود را نرس و واضح باش
ــود نص دانسته اند. با روشن شدن معناى لغوى و اصطالحى واژه نص، رويكرد  آن داده نش

1.  غزالى، المستصفى من علم األصول، 387/1ـ384. 
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مذاهب اسالمى به صدور نص در خصوص امام و جانشين پيامبر اسالم  و اعتبار يا عدم 
اعتبار طرق ديگر در تعيين امام مورد بررسى قرار مى گيرد. 

2ـ رويكرد معتزله به نظريه نص
ــالم  بر امامت على در  ــت: «پيامبر اس پيروان مكتب اعتزال به جز نّظام كه گفته اس
مواردى تصريح فرمودند و اين مسأله توسط ايشان به گونه اى روشن شد كه امر امامت بر هيچ 
  كس مشتبه نشود، ولى عمر سبب كتمان اين امر شد»؛1 تعيين جانشين توسط پيامبر اسالم

و تنصيص بر امام را به وسيله ايشان نفى و انتخاب امام را به دو راه محدود كرده اند: 
اول اين كه گروه ويژه اى از مسمانان به نام اهل حل و عقد شخصى را به امامت برگزينند. 
ــينى خود انتخاب كند كه از آن به  ــروع و مقبول امام ديگرى را به جانش دوم آنكه امام مش

عهد يا استخالف ياد كرده اند. 

1ـ2ـ انتخاب امام توسط خبرگان يا اهل حل وعقد
ــط نمايندگان مردم عملى مى شود؛ زيرا اجماع  معتزله بر اين عقيده اند كه انتخاب امام توس
همه افراد امت در يك نظر امرى محال و ناشدنى است، به ويژه اين كه با وجود فرقه هاى 
ــق محكوم  مذهبى گوناگون و تعارض آراء، هر يك از اين مذاهب ديگرى را به كفر يا فس
مى كند و هيچ يك انتخاب امام را توسط ديگرى نمى پذيرد و چنين وحدتى حاصل نخواهد 
شد و حكم به لزوم اجماع در اين مسأله تكليف به ما ال يطاق خواهد بود.2 با اين همه، چنين 
انتخابى مشروط بر آن است كه «اهل حل و عقد به عنوان منعقد كنندگان پيمان امامت، با 

مسلمانان ديگر مشورت كنند».3 و از رضايت عموم مردم اطمينان حاصل نمايند.4
 گروه هاى معتزلى در اين نكته اتفاق نظر دارند كه امامت و فرمانروايى تنها از طريق انتخاب 

1.  شهرستانى، الملل والنحل، 59/1. 
2.  قاضى عبدالجبار، المغنى، 20/ ق2/ 68. 

3.  همان، ق261/1. 
4.  همان، ق5/2. 
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امكان پذير است، ولى در اين مورد كه آيا چنين انتخاب و بيعتى بايد توسط همگان صورت 
پذيرد و يا به وسيله نخبگان و خواص؟ مواضع مختلفى اتخاذ كرده اند. ابوبكر اصم بر خالف 
معتزليان ديگر و همه دانشمندان علم كالم معتقد است انتصاب شخصى به امامت بر همه 
ــگان، امامت منعقد مى گردد. بدين ترتيب  ــت.1 و تنها در صورت اجماع هم مردم واجب اس
ــده است،  ــالم براى انتخاب امام به كار گرفته ش ــيوه هايى را كه در صدر اس ابوبكر اصم ش
نفى مى كند؛ زيرا درآن دوره انتصاب امام به وسيله گروهى انجام پذيرفته و اجماعى در اين 
ــده بود. او تنها معاويه را در اين ميان استثنا مى كند و چنان كه بغدادى  خصوص حاصل نش

نقل كرده، امامت معاويه را به سبب اجماع امت صحيح مى پندارد.2
قاضى عبد الجبار نظر ابوبكر اصم را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «شرط اجماع همه 
ــت، انتصاب امام را به امر محال تبديل مى كند».3 او با اين كه نظر اصم را تخطئه  ــراد ام اف
نموده، در عين حال مى گويد: «در بيعت با ابوبكر همگان اجماع كرده بودند». او نظر خود را 
چنين توجيه مى كند كه «اين مورد جنبه استثنايى داشت و تكرار آن درباره هر امامى مطلوب 

نيست؛ زيرا انتصاب ابوبكر عملى تأسيسى بود و نظام خالفت با آن بنيان نهاده شد».4
معتزليان ديگر غير از اصم و نيز همه فرقه هاى معتقد به انتخاب امام، در اين مورد اتفاق نظر 
ــت نه براى همه مردم. معتزله در مورد انتخاب  دارند كه انتخاب تنها بر نخبگان واجب اس
امام، ميان سطح فهم و شناخت عامه مردم و خواص و نخبگان تفاوت قائل مى شوند. جاحظ 

درباره شناخت توده مردم مى گويد: 
ــرآن بدون تأويل آن و  ــت از ظاهر ق ــند عبارت اس اما آنچه آنان مى شناس
ــير آن؛ و نيز هر آنچه از احاديث به  ــريعت بدون وقوف به تفس مجمل ش
ــت. اما آنچه آنان  ــده و براى عموم مردم آشناس ــنيده ش فراوانى نقل و ش
نمى دانند و نخبگان بدان واقفند عبارت است از تأويل آيات و تفسير آنچه 
ــنت هاى غامضى كه نخبگان آن ها را از  ــده و س به صورت مجمل بيان ش

1.  اشعرى، مقاالت اإلسالميين، 133/2؛ شهرستانى، الملل و النحل، 70/1. 
2.  بغدادى، أصول الدين، ص287؛ ناشى اكبر، اإلمامة، ص214. 

3.  قاضى عبدالجبار، المغنى، 20/ق1/ 301. 
4.  همان، ق64/2. 
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ناقالن اخبار و پژوهندگان احاديث نقل كرده اند.1
ــوع انتخاب امام بركنار  ــود مى گويد آنچه توده مردم را از موض ــظ در توجيه ديدگاه خ جاح
مى دارد، جهل آنان به مسائلى است كه آگاهى به آن ها الزمه ورود به عرصه انتخاب است؛ 

زيرا:
عامه مردم معنى امامت و مفهوم حقيقى خالفت را نمى دا نند و بين مزيت 
وجود و نقص عدم آن تمايز نمى نهد و از داليل و اسباب ترقى و انحطاط 
ــد، و از نحوه ورود بدان آگاهى ندارند. آنان با هر بادى مى وزند  آن بى خبرن
ــب مايه اميد اهل باطل  ــايد اغل ــر مدعى را راهنما مى پندارند. آنان ش و ه
ــت نخبگان  ــند تا اهل حقيقت. و در واقع عامه مردم به منزله ابزار دس باش
ــتند. نخبگان آنان را براى خدمتگزارى و انجام امور به كار مى گيرند.  هس
ــبت به  ــان نس ــگاه عوام در قياس با خواص به مثابه اعضاى بدن انس جاي
انسان است. هنگامى كه آنان داراى چنين ويژگى و جايگاهى هستند و در 
مرتبت فروترى قرار دارند، از شايستگى الزم براى دخالت در عرصه انتخاب 
ــرا آنان در حقيقت مانند ابزارهايى  ــب امام برخوردار نخواهند بود؛ زي و نص
هستند كه ديگران به كارشان مى گيرند و چون وسيله اى در دست خواص 
ــاد و اتكا كرد نه به  ــه نخبگان مى توان اعتم ــتند، بدين ترتيب تنها ب هس

كسانى كه ابزار دست آنانند.2
ــاند كه عوام به طور  ــام اين تمايز ميان نخبگان و عامه مردم را بدان جا مى رس ــظ فرج جاح
خاص شناختى به انتخاب و انتصاب امام ندارند. از اين رو، اين امر تنها مختص نخبگان و 
ــت؛ و مقصود از مردم در اين سخن كه «مردم بايد امام و  ــؤوليت هاى آنان اس از جمله مس

خليفه اى براى خود برگزينند، نخبگان هستند و نه عامه مردم».3
قاضى عبد الجبار بر اين عقيده است كه: 

وقتى اين نخبگان كسى را به پيشوايى برگزينند، وى امام محسوب مى شود 

1.  جاحظ، العثمانية، ص253. 
2.  جاحظ، العثمانية، ص250. 

3.  همان، ص261. 
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ــتند... . اين  ــوايى هس و ديگران (عامه مردم) ملزم به تبعيت از چنين پيش
ــوا و امام نيستند و تنها اهل  ــان مجاز براى دخالت در امر انتخاب پيش كس
حل و عقد از چنين اختيار و حقى برخوردارند و محال است كه چنين اختيار 

و انتخابى به عهده همه مردم واگذار شود.1
ــؤوليت انتخاب امام جديد را به عهده آن گروه از اهل حل و عقد مى گذارند كه  معتزله مس
مقيم پايتخت و محل سكونت و مرگ پيشواى پشين بوده اند و براى نخبگان مناطق ديگر 

چنين مسؤوليت و حقى را نمى پذيرند. قاضى عبد الجبار در اين باره مى نويسد: 
ــلمانان امين و داراى شناخت واگذار مى شود  انتخاب امام به گروهى از مس
ــت و اگر برخى از آنان بدين  ــاركت آنان نيز در حد كفايت الزم اس و مش
ــؤوليت از ديگران ساقط مى شود؛ زيرا اگر انتخاب امام  كار اقدام كنند، مس
منوط به رضايت و توافق همه آنان باشد، چون دست يابى به توافق جمعى 
ــت و براى حصول چنين توافقى صرف زمان زيادى الزم است،  دشوار اس
در نتيجه اين شيوه به تضييع حدود و باطل شدن احكام و بروز فساد منجر 

خواهد شد.2
1ـ1ـ2ـ تعداد افراد اهل حل و عقد

ــنت در مورد تعداد اهل حل و عقد و اين كه حداقل  ــاير مكاتب اهل س اهل اعتزال و نيز س
بايد متشكل از چند تن باشند تا صالحيت انعقاد پيمان امامت و بيعت با امام را داشته باشند، 
ــوا  ــانى كه داراى صالحيت انتخاب پيش ــالف نظر دارند. برخى معتقدند بايد همه كس اخت
ــل حل و عقد را براى  ــدام كنند، بعضى ديگر اقدام يك تن از اه ــن زمينه اق ــتند، در اي هس
انتخاب و انعقاد پيمان امامت كافى مى دانند. برخى ديگر بر اين اعتقادند كه امامت نيز همانند 
شهادت دادن با اقدام دو تن منعقد مى شود، و مجادالت بسيار ديگرى نيز در ميان قائلين به 

اين ديدگاه رخ داده است.3

1.  قاضى عبد الجبار، المغنى، ج20، ق1، ص 305ـ304. 
2.  همان، 20/ ق278/1. 

ــل، 4/ 167ـ 169؛ بغدادى، أصول  ــلطانية، ص7؛ ابن حزم، الفص ــراى تفصيل، ر: ك: ماوردى، األحكام الس 3.  ب
الدين، ص280ـ281. 
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2ـ1ـ2ـ اختالف نظر معتزليان پيرامون تعداد نخبگان
ــداد مطلوب اهل حل و عقد با يكديگر اختالف نظر دارند. ابو على و ابو  ــان درباره تع معتزلي
ــد كه  ــم جبايى و قاضى عبد الجبار بر اين عقيده اند كه كمترين تعداد بايد پنج نفر باش هاش
يك تن از آنان با رضايت چهار تن ديگر با فرد ششم پيمان امامت ببندد. اين گروه از معتزله 

در توجيه نظر خويش به دو رخداد پيشين تاريخى تمسك جستند: 
يكى پيمان خالفت با ابوبكر در سقيفه بنى ساعده، كه در آن روز از ميان پنج تن (عمر بن 
ــالم موالى ابو حذيفه، اسيد بن خضير انصارى و بشير بن سعد)،  خطاب، ابوعبيده جراح، س
ــم يعنى ابوبكر پيمان خالفت را منعقد  عمر بن خطاب با رضايت چهار تن ديگر، با نفر شش

ساخت. 
ــوراى شش نفره اى بود كه عمر تشكيل داد و يكى از آنان با رضايت چهار تن ديگر  دوم ش

عثمان را به خالفت منصوب كرد.1
ــم  برخى ديگر از معتزليان معتقدند يك تن، با رضايت چهار تن ديگر، مى تواند با فرد شش
پيمان امامت و خالفت منعقد كند، در عين حال مشورت با مسلمانان ديگر را نفى نمى كنند، 

ولى ضرورت شركت آنان و حضور همه آنان در بيعت مورد قبول ايشان نيست.2
بغدادى گفته است: «گروهى از معتزله با مقايسه پيمان امامت و پيمان نكاح، بر اين عقيده  

بوده اند كه پيمان امامت با اقدام دو تن منعقد مى شود».3
ابو على جبايى گفته است: 

به هنگام ضرورت، انعقاد پيمان امامت به واسطه يك تن جايز خواهد بود، 
ــرايط امامت در يك تن وجود  ــه هنگامى كه تمام خصوصيات و ش از جمل
ــد... به گونه اى كه همه مردمان روزگارش به فضل و دانش او  ــته باش داش
ــورت پس از در گذشت  ــدن شور و مش ــند. مورد ديگر طوالنى ش آگاه باش
ــتگى است كه اساس حكومت را  ــوب، و چند دس خليفه و احتمال بروز آش

1.  قاضى عبد الجبار، المغنى، 20/ ق1/ 261ـ260. 
2.  همان، ص261. 

3.  بغدادى، أصول الدين، ص281. 
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تهديد كند.1

2ـ2ـ انتخاب جانشين و واليت عهد توسط امام پيشين(تنصيص)
معتزليان انتخاب فردى را به جانشينى، توسط امام و پيشوا در زمان حيات خود تأييد كرده اند، 
ولى در مورد اين اختيار و تعيين جانشين توسط امام، دو رويكرد متمايز در ميان ايشان وجود 

داشته است: 
1ـ2ـ2ـ  وصيت امام پيشين

ــم جبايى به عنوان نمايندگان اين رويكرد معتقد بودند واگذارى  قاضى عبد الجبار و ابوهاش
ــتى مردم از سوى امام به ديگرى به منزله استمرار فرمانروايى اوست.  فرمانروايى و سرپرس
اشراف او به امور مسلمانان در زمان حياتش به او اين حق و اختيار را مى دهد كه بتواند براى 
خود جانشينى را اختيار كند، و اين انتخاب را مى توان با مقوله وصيت سنجيد. همچنان كه 
هر كسى حق دارد در زمان حيات خود وصيت كند و اين وصيت پس از مرگ وصيت كننده 
ــود، در اين مورد نيز چنين است. با اين تأكيد كه تحقق آن منوط به رضايت و  اعمال مى ش

قبول جمع مسلمانان نيست. 
پيروان اين رويكرد براى توجيه ديدگاه خود به انتخاب عمر از سوى ابوبكر استناد كرده اند كه 

پس از وفات ابوبكر بيعت مجددى براى عمر صورت نگرفت.2
2ـ2ـ2ـ رضايت مردم از تعيين جانشين امام

ــروط شده است. ابو على جبايى از اين  ــين به رضايت مردم مش در اين رويكرد تعيين جانش
رويكرد پشتيبانى كرده است. خالصه نظر او اين است كه امام مى تواند در زمان حيات خود 
ديگرى را به جانشينى برگزيند ولى مشروط بر آنكه رضايت جمع نخبگان و آنان كه بدون 
موافقتشان انتخاب امام صحيح نخواهد بود،  حاصل شده باشد. اگر اين شرط رعايت نشود، 
ــود و اهل حل و عقد مجدداً عمل انتخاب امام و پيشوا را  ــمرده مى ش پيمان امامت باطل ش

از سر مى گيرند.3

1.  قاضى عبدالجبار، المغنى، 20/ق1/ 255ـ253. 
2.  همان، 20/ ق1/ 263ـ262و ق2، ص5. 

3.  همان، ق5/2. 
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3ـ رويكرد اشاعره و اهل حديث به نظريه نص
ــه راه را مطرح مى كنند كه قريب به اتفاق  ــاعره و اهل حديث در تعيين و انتخاب امام س اش
ــرايط از راه هاى اول و  ــب مورد و ش آنان راه دوم را پذيرفته اند اگر چه برخى از آنان به حس

سوم نيز دفاع كرده و بدان قائل شده اند. 

1ـ3ـ نص يا عهد
در ميان اشاعره و اهل حديث اختالفى نيست كه امامت با نص اثبات مى شود؛ حتى برخى 

مانند باقالنى، فخر رازى و بيضاوى در اين باره ادعاى اجماع و اتفاق نموده اند.1
ماوردى گفته است: «منعقد شدن امامت با عهد و نص امام قبل از امورى است كه بر صحت 

آن اجماع و اتفاق محقق شده است».2
ــلم مى گويد: «مسلمانان اجماع دارند بر اينكه اگر خليفه  ــرح خود بر صحيح مس نووى در ش
نشانه هاى مرگ خود را دريافت جايز است شخصى را به عنوان جانشين خود معرفى نمايد 

يا اين امر را ترك كند، ولى به هر حال بر انعقاد خالفت توسط استخالف اجماع دارند».3
ــتخالف يا ترك آن توسط امام پيشين اتفاق  ــلمين در جواز اس ــت: «مس ابن حزم گفته اس
دارند».4 ابن حزم نص و عهد را بهترين طريق براى تعيين امام دانسته و در ادامه گفته است: 
ــين  ــت كه بهترين و صحيح ترين آن عهد براى امام پس «امامت به وجوهى قابل تحقق اس

توسط امام پيشين است، زيرا هيچ نص و اجماعى در منع اين وجوه يافت نشده است». 
سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود آن است كه آيا خالفت به مجرد عهد و نص از امام سابق 
محقق مى شود؟ يا مشروط به بيعت اهل حل و عقد است؟ عالمان اشاعره و اهل حديث در 

اين مسأله دو قول دارند: 
ــرط نمى داند و از جمله ايشان  ــت رضايت اهل و حل و عقد را در انعقاد امامت ش قول نخس

ــى بصرى، التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة، ص165؛ رازى، معالم  1.  باقالن
أصول الدين، ص103. 

2.  ماوردى، األحكام السلطانية و الواليات الدينية، ص10، 1393م. 
3.  نووى، شرح النووى على صحيح مسلم، 205/15. 

4.  ابن حزم، مراتب اإلجماع ، ص145. 



131

ماوردى است كه مى گويد: «صحيح آن است كه رضايت اهل حل و عقد معتبر نيست».1 و 
براى صحت قول خود به عمل خليفه اول استدالل كردند كه مشروط به رضايت صحابه نبود.2
ــد: «امامت تنها با  ــته اند. ابو يعلى فراء مى نويس قول دوم بيعت اهل حل و عقد را الزم دانس
ــلمين هم بايد آن را به رسميت بشناسند».3  ــين قابل تحقق نيست بلكه مس عهد امام پيش
ــت: «برخى از عالمان بصره رضايت اهل حل و عقد را در تحقق امامت  ــته اس ماوردى نوش
امام پسين شرط دانسته اند».4 ابن تيميه مى گويد: «عمر هنگامى با عهد و نص ابوبكر امام 
ــد كه با او بر امامت بيعت كردند و اگر اهل حل و عقد، عهد ابوبكر را تنفيذ و با او بيعت  ش

نمى كردند امام نمى شد».5
ــتركند كه هر دو مشروط به موافقت و بيعت  بنابر قول دوم، اختيار و عهد در اين جهت مش
ــت از  ــنت عبارت اس ــتند؛ پس به بيان امروزى عهد و نص نزد اهل س اهل حل و عقد هس
ــينى به توصيه يا فرمان پيامبر يا امامى براى  ــنهاد و نامزد كردن شخصى براى جانش پيش
امام بعد. و در نظر بعضى معناى نص، تعيين و كشف شخص اصلح و افضل است از لحاظ 

برخوردارى از اوصاف و شرايط امامت.6
بنابراين، اهل سنت و جماعت معتقدند پيامبر يا امام سابق نسبت به امام بعدى فرمانى صادر 
مى كند كه به «عهد امام پيشين براى شخص بعدى» تعبير شده است؛ مانند «عهد ابوبكر 

براى عمر» و «فرمان عمر به شوراى شش نفرى»؛ 
با توجه به اين موارد، بايد توجه داشت كه نص شيعه با نص غير شيعه صرفاً مشترك لفظى است، و 
معنايى را كه غير اماميه از نص قصد مى كنند با معناى لغوى و اصطالحى آن تناسب چندانى ندارد. 

1ـ1ـ3ـ  وقوع نص بر امام يا عدم آن از ديدگاه اهل حديث و اشاعره
پس از بيان مفهوم نص اين سؤال مطرح مى شود كه آيا در ديدگاه اشاعره و اهل حديث از 

1.  ماوردى، األحكام السلطانية و الواليات الدينية، ص10، 1393م. 
2.  همان. 

3.  فراء، األحكام السلطانية، ص25. 
4.  ماوردى، األحكام السلطانية و الواليات الدينية، ص10، 1393م. 

5.  ابن تيميه، منهاج السنة، 142/1. 
6.  دميجى، اإلمامة العظمى، ص192؛ جمعى از نويسندگان، دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 148/10. 
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جانب پيامبر بر شخص خاصى مانند ابوبكر نص وارد شده است يا خير؟ 
برخى نص بر خالفت ابوبكر را اختيار نموده و قائل شدند پيامبر اين عهد را براى او منظور فرموده 

است و ايشان خود دو گروه شده اند؛ عده اى  نص خفى و گروه ديگر به نص جلى نظر داده اند. 
قول به نص خفى به حسن بصرى و جماعتى از اهل حديث نسبت داده شده است.1 از احمد 
ــت.2 اين گروه به نماز ابوبكر و حديث «عدم سد خوخه»  ــده اس حنبل هم اين قول نقل ش

ابوبكر بر مدعاى خود استدالل نموده اند. 
ــدند.3 ابن حزم ظاهرى و  عده اى از اهل حديث نيز به نص جلى بر خالفت ابوبكر قائل ش

ابن حجر هيتمى4 اين قول را اختيار كردند و به رواياتى بر مدعاى خود استدالل نمودند. 
ابن تيميه در اين باره مى گويد: 

ــلمين را بر خالفت ابوبكر ارشاد و اخبار نمود  پيامبر با اقوال و افعال خود مس
ــد؛ ولى چون متوجه  ــراى اين عهد مطلبى را بنويس ــت كه ب و تصميم داش
ــد اين عمل را ترك كرد... .        ــلمين بر خالفت او مجتمع خواهند ش شد مس
نصوص صحيحه بر صحت خالفت ابوبكر داللت دارد و خالفت او به بيعت 
ــن اوصافى احتياج به عهد  ــلمين تحقق يافت و تحقق اين امر با چني مس

خاص ندارد.5
ــود كه وى معتقد بوده؛ پيامبر بر خالفت ابوبكر امر  ــته هاى ابن تيميه استفاده مى ش از نوش

خاصى صادر نفرموده است؛ ولى مى دانست كه مسلمين او را برمى گزينند.
ابوالحسن اشعرى در اين باره مى نويسد: 

بعضى قائلند كه پيامبر مردم را بر امامت ابوبكر آگاه ساخته و بر او نص وارد 
ــبب فرمان حضرت براى ابوبكر كه امام  ــت؛ و بعضى قائلند به س كرده اس
جماعت در نماز بشود، بر امامت وى توصيه و سفارش كرده است. در عين 

1.  حنفى، من العقيدة إلى الثورة، 471/5. 
2.  فراء، المعتمد فى أصول الدين، ص226. 

3.  ابن حزم ظاهرى، الفصل فى الملل و االهواء و النحل، 108/4. 
4.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص26. 

5.  ابن تيميه، منهاج السنة، 1/ 141ـ 139. 
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حال بعضى از آيات قرآن نيز بر امامت او داللت دارد.1
ــر از آيات قرآن و  ــته هاى ديگر خود ضمن بيان مناقب و فضايل ابوبك ــعرى در نوش اما اش
ــت اگر پيامبر بر امامت  ــته و معتقد اس بيان نص پيامبر بر ابوبكر، اين نظريه را باطل دانس
ــراغ شخص  ــخصى چه امام علىو چه ابوبكر نص كرده بود اوًال جايز نبود كه س هر ش
ــقيفه كه: «أبسط  ديگرى غير از منصوص پيامبر رفت، ثانياً خطاب عمر به ابوبكر در روز س

يدك أبايعك» جايز نبود. 2
در باب ديدگاه هاى اشاعره و اهل حديث پيرامون نص چند نكته به دست مى آيد: 

الف) اشاعره و اهل حديث به جز قاضى بيضاوى و ابن ابى العز و ابن حزم و ابن حجر هيتمى 
قائلند كه از سوى پيامبر بر احدى پس از خويش نصى نيست.3

ب) آنان مدعى اند اگر بر شخص خاصى نص وارد شده بود عالوه بر آنكه به حد تواتر مشهور 
مى گشت، «اجماع صحابه و امت» يا «بيعت» صحيح نبود.4

ــخص ديگرى را رد كردند؛  ــاعره و اهل حديث نص پيامبر درباره ابوبكر و هر ش اگر چه اش
ولى آنان بر خالف جوينى5 فرمان ابوبكر براى عمر و فرمان عمر به شوراى شش نفرى را 

پذيرفته و با آن به عنوان نص رفتار مى كنند. 

2ـ3ـ بيعت و اختيار
يكى ديگر از راه هاى عقد امامت براى شخصى كه شرايط امامت را داراست، اختيار و انتخاب 
ــاعره و اهل حديث نيز چون معتزله اين گزينش از طريق «اهل  ــت. در ديدگاه اش مردم اس
حل و عقد» انجام مى گيرد. البته اين زمانى است كه خليفه فوت كرده و كسى را به عنوان 

1.  اشعرى، مقاالت االسالميين، ص 456ـ 455. 
2.  همان، ص161ـ 159و 168ـ167. 

3.  بغدادى، الفرق بين الفرق، ص349؛ جوينى، اإلرشاد إلى قواطع األدلة، ص353؛ غزالى، االقتصاد فى االعتقاد، 
ص151؛ آمدى، غاية المرام فى علم الكالم، ص376؛ تفتازانى، شرح المقاصد، 253/5ـ252؛ ابن تيميه، منهاج 

السنة، 141/1ـ 139. 
4.  جوينى، لمع األدلة، ص199؛ شهرستانى، نهاية االقدام فى علم الكالم، ص481ـ480؛ رازى، معالم أصول الدين، 

ص103. 
5.  جوينى، لمع األدلة، ص199. 
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جانشين تعيين نكند يا اين كه خليفه به هر دليلى از خالفت خلع شود. 
ــت: اوًال، اهل حل و عقد چه كسانى هستند و چه شرايطى  ــؤال مطرح اس در اين جا چند س
دارند؟ ثانياً، تعداد آنان چند نفر است؟ ثالثاً، در گزينش امام، اجتماع اهل حل و عقد تمام بالد 

الزم است يا صرفا بلد امام؟ 
ــعرى، برخى اهل حل و عقد را جماعتى مى دانند كه تواطؤ بر كذب ندارند و  به گزارش اش
گمان بد هم به آنان نمى رود. برخى قائلند با پنج نفر عقد امامت بسته مى شود و برخى ديگر 
كمتر از چهار نفر و عده اى نيز دست كم دو نفر مى دانند و برخى معتقدند كه حتى با يك نفر 

از اهل علم و معرفت نيز امامت منعقد مى گردد. 
باقالنى معتقد است اهل حل و عقد از افاضل مسلمانان و افرادى مورد اعتماد و امين مردم 
ــند. وى در مورد تعداد اين افراد مى گويد: «با يك نفر از اهل حل و عقد نيز امامت  مى باش
منعقد مى گردد». هم چنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا عقد امامت به تمام فضالى امت 
در هر عصرى از اعصار مسلمانان سپرده نمى شود؟ مى گويد: اوًال اهل اختيار بر بطالن چنين 
روشى اجماع دارند. ثانياً، اجتماع ساير اهل حل و عقد در بالد ديگر مسلمانان و اتحاد آنان 
ــد و خداوند هم فعل محال و  ــت، بلكه ممتنع مى باش براى بيعت با يك نفر امكان پذير نيس
ممتنع را تكليف نكرده است. ثالثاً، صحابه نيز پس از پيامبر در عقد امامت براى ابوبكر، عمر، 
عثمان و على حضور جميع اهل حل و عقد در بالد مسلمانان و حتى اهل حل و عقد 

تمام مدينه را مراعات نكردند.1
بغدادى مى گويد: «جمهور اعظم از اصحاب ما و از معتزله و خوارج و نجاريه قائلند كه طريق 
ثبوت امامت اختيار است». سپس وى اين اختيار را به دست گروهى مى دهد كه اهل اجتهاد 

هستند و شخصى را كه صالحيت براى امامت دارد، برمى گزينند.2 
اما درباره عدد اهل اختيار مى گويد: 

ابوالحسن اشعرى قائل است يك نفر از اهل اجتهاد و ورع نيز مى تواند براى 
كسى كه شايستگى امامت دارد، عقد ببندد و پس از انعقاد عقد، وجوب پيروى 

1.  باقالنى، التمهيد، ص178. 
2.  بغدادى، أصول الدين، ص279. 
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بر همه ثابت مى گردد، اما اگر مجتهد فاسقى عقد بست يا عالم پرهيزكارى 
براى شخص غير صالح عقد را منعقد ساخت آن امامت منعقد نمى گردد، چنان 

كه نكاح با يك نفر عادل بسته مى شود و نه با شخص فاسق.1
ــت، لذا عدد و حد مشخصى نيز  ــت چون در عقد امامت اجماع شرط نيس جوينى معتقد اس
ــخصى عقد بست كفايت  ــت، بلكه اگر يك نفر از اهل حل و عقد براى ش در آن الزم نيس

مى كند.2
شهرستانى در ملل و نحل مى گويد: «كسانى كه امامت را از طريق اتفاق و اختيار امت ثابت 
ــروط  مى دانند معتقدند كه اتفاق همه امت يا جماعت معتبرى از امت به نحو مطلق يا مش

براى اثبات امامت يك شخص الزم است».3
ــان مى كند و مى گويد:  ــداد اهل حل و عقد اقوال مختلفى را بي ــآل االقدام در تع ــا در نهاي ام
«بعضى يك نفر عادل و برخى دو نفر و برخى چهار نفر و برخى جماعتى از اهل حل و عقد 

و اجتهاد و آشناى به امور را براى عقد امامت الزم مى دانند». 
سپس مى گويد: «اگر يك نفر عقد بست و ديگران انكار نكردند كفايت مى كند. و البته واجب 

است به ديگران اعالن گردد چون مقامى بزرگ و منصبى عظيم است».4
ــته نه نص، دليل صحت  ــن اينكه طريق تعيين امام را بيعت و اختيار دانس ــر رازى ضم فخ
چنين طريقى را انتخاب ابوبكر از اين راه مى داند و دليل صحت امامت ابوبكر را اجماع امت 

بيان مى كند.5
ــلف  ــته نه نص و دليل اين ديدگاه را روش س ــتند گزينش امام را اختيار دانس آمدى نيز مس
صالح دانسته است چنان كه در عقد ابوبكر براى امامت عمر و در عقد عبدالرحمان بن عوف 
براى امامت عثمان فقط يك نفر در كار بوده است. او از اين روش نتيجه مى گيرد كه نه تنها 
اجماع امصار و اقطار ديگر بالد اسالمى شرط نبوده، بلكه حتى اجماع مردم مدينه نيز الزم 

1.  همان، ص 281ـ280. 
2.  جوينى، اإلرشاد إلى قواطع األدلة، ص356. 

3.  حنفى، من العقيدة إلى الثورة، 26/5. 
4.  شهرستانى، نهاية االقدام فى علم الكالم، ص496. 

5.  فخر رازى، براهين در علم كالم، 202/2 و معالم أصول الدين، ص103. 
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نمى باشد. به نقل آمدى و به تبع وى ايجى1 بعضى از اصحاب در موقع انعقاد امامت شهود 
و بينه عادل را واجب مى دانند.2

تفتازانى معتقد است كه امامت نزد اكثر فرق اسالمى غير از شيعه با اختيار اهل حل و عقد، 
اگر چه تعداد آنان كم باشد، ثابت مى شود.3

بنابراين، اشاعره بر اين باورند كه گزينش امام اگر با اختيار بزرگان و عالمان صورت پذيرد 
مقبول است، حتى اگر يك نفر از اهل اختيار عادل و عالم عقد امامت را براى مستحق امامت 

منعقد سازد و بيعت مردم را به همراه داشته باشد پذيرفته شده است. 
نكته قابل توجه آن است كه اشاعره و اهل حديث در امامت ابوبكر به اتفاق مسلمانان، اجماع 
 ، ــه و يا اجماع اهل حل و عقد باور دارند و تالش مى كنند مخالفت اميرالمؤمنين صحاب

سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و ديگران را توجيه كنند. 

3ـ3ـ تغلب
ــومى كه اهل حديث و برخى از اشاعره براى نصب امام بدان تمسك جسته اند، قهر،  راه س
غلبه و استيال است؛ يعنى شخصى از طريق قهر و غلبه بر جامعه اسالمى مسلط شود و خود 

را حاكم و امام مسلمانان معرفى كند. 
مسلمانان در اعتبار اين طريق بر دو گروهند: 

گروه نخست قائلند كه امامت چنين شخصى منعقد نمى گردد و اطاعتش واجب نيست؛ زيرا 
ــت. اين قول را معتزله و خوارج و برخى از شافعيه اختيار  ــده اس امامت او به بيعت منعقد نش

كرده اند.4
ــتند قائلند كه امامت به غلبه و استيال قابل تحقق  ــنت و جماعت هس گروه دوم كه اهل س
است. احمد حنبل گفته است: «اگر كسى با شمشير خليفه و اميرالمؤمنين ناميده شد بر كسى 

1.  عضدالدين ايجى، المواقف فى علم الكالم، ص 400ـ 399. 
2.  آمدى، غاية المرام فى علم الكالم، ص 382ـ381 و ابكار االفكار، 5/ 189ـ 188. 

3.  تفتازانى، شرح المقاصد، 5/ 253ـ252. 
4.  قلقشندى، مآثر االنافة فى معالم الخالفة، 59/1. 
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كه ايمان به خدا و آخرت دارد جايز نيست بخوابد و او را امام نداند».1
نووى گفته است: 

ــوم در تحقق امامت قهر و استيالء است، پس اگر امامى وفات يافت  راه س
ــخصى كه شرايط امامت را دارا است بدون استخالف و بيعت بلكه با  و ش
ــلط يافت خالفت او منعقد خواهد شد تا  ــوكت و سپاه خود بر مردم تس ش
ــلمين حفظ شود و اگر واجد تمام شرايط امامت نبود؛ مثال فاسق  اتحاد مس
ــت كه  ــت و صحيح تر آن اس يا جاهل بود در تحقق امامت او دو وجه اس
خالفت را براى او منعقد بدانيم به دليلى كه ذكر شد اگر چه در اعمال خود 

عاصى شمرده شود.2
ابن تيميه نگاشته است: «اگر شخصى بر امور و سياست مردم به جهت اطاعت آنها از او يا 
با قهر و غلبه تسلط يافت، چنانچه به اطاعت خدا فرمان دهد سلطانى است كه بايد اطاعت 

شود».3
محمد بن عبدالوهاب مى نويسد: 

اگر كسى بر شهرى يا شهرهايى به قهر و غلبه تسلط يافت به اجماع ائمه 
ــد  ــت، و اگر چنين نباش تمام مذاهب در همه امور حكم امام را خواهد داش
ــود چون مردم قبل از احمد بن حنبل تا روزگار  نظم و امنيتى پابرجا نمى ش
ما هيچ يك از علما را سراغ ندارند جز اينكه به وجود امامى در جامعه حكم 

نموده اند.4
اشعرى در كتاب اصول اهل السنآل و الجماعآل المسماآل برسالآل اهل الثغر در باب «عدم خروج 
ــده امام است و نبايد عليه وى خروج  ــت امامى كه با قهر و غلبه حاكم ش بر ائمه»معتقد اس

كرد.5

1.  فراء، األحكام السلطانيه، ص23. 
2.  نووى، روضة الطالبين، 46/10. 
3.  ابن تيميه، منهاج السنة، 142/1. 

4.  دميجى، اإلمامة العظمى، ص224. 
5.  اشعرى، أصول اهل السنة و الجماعة المسماة برسالة اهل الثغر، ص 94ـ93. 
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ــلطانى كه با قهر و غلبه بتواند بر جامعه  ــتت آراء، س ــت در صورت تش غزالى نيز معتقد اس
اسالمى مسلط شود و اختالفات را از بين ببرد و وحدت را به جامعه اسالمى بازگرداند و در 

عين حال متصف به صفات ائمه باشد، حاكم و امام است.1
آمدى پس از غزالى براى گزينش امام سه راه را مطرح كرده كه راه سوم را خروج يا دعوت 
ــت. سپس قول به تنصيص و دعوت را ممتنع و قول به اختيار را  ــته اس به خويش بيان داش
ــته به سبب اثبات خالفت  ــد دو راهى را كه آمدى باطل دانس ثابت مى داند.2به نظر مى رس

ابوبكر است نه اين كه راه نص و قهر و غلبه را نپذيرفته باشد. 
بيضاوى به صراحت استيال و غلبه را يكى از راه هاى نصب امام دانسته و آن را به اصحاب 

خويش نسبت داده است.3
ــوم پذيرفته و درباره آن به تفصيل سخن گفته  ــتيال را به عنوان راه س تفتازانى نيز قهر و اس

و نوشته است: 
امامت با راه هايى منعقد مى گردد... سوم: قهر و استيال، زمانى كه امام از دنيا 
ــى كه جميع شرايط امامت را داراست بدون بيعت و استخالف  برود و كس
ــر منصب امامت تكيه زند و مردم را مقهور خويش گرداند، خالفت براى  ب

وى منعقد مى گردد.4

4ـ رويكرد اماميه به نظريه نص
ــاير راه ها  ــته و براى س ــالمى، اماميه، تنها راه تعيين امام را تنصيص دانس از ميان فرق اس
ــت و از اين جهت رويكردى خاص به نص دارد. علماى امامى اقسام  مشروعيتى قائل نيس
ــيمى آن را به نصوص فعلى و قولى  ــى و تبيين، و در تقس نصوص صادره بر امامان را بررس

تقسيم كردند: 

1.  غزالى، االقتصاد فى االعتقاد، ص150. 
2.  آمدى، ابكار االفكار، 5/ 133ـ132. 

3.  بيضاوى، طوالع األنوار من مطالع األنظار، ص238. 
4.  تفتازانى، شرح المقاصد، 233/5. 



139

1ـ 4ـ نص فعلى
نص فعلى بر امامت مربوط به رفتار پيامبر اكرم  نسبت به امير المؤمنين است، مانند 
اينكه پيامبر اكرم  هيچ گاه فردى را بر اميرالمؤمنين فرمانده و امير قرار نداد، بلكه 
 ــاب خويش را براى جنگ يا مأموريت ديگرى اعزام مى فرمود و امام على هرگاه اصح
ــتند، او را امير و فرمانده آنان قرار مى داد،1 و يا آن حضرت را به  ــان حضور داش در ميان ايش
 ــه ويژه اى مورد اكرام و احترام قرار مى داد تا همگان جايگاه و منزلت اميرالمؤمنين گون
ــش دريابند؛ به عنوان نمونه مى توان به ماجراى برادرى امير المؤمنين با  ــزد حضرت را ن
 واقعه ليلآل المبيت3، قضيه سد األبواب4، مناجات پيامبر با امير المؤمنين ،2 پيامبر اكرم
در ماجراى غزوه طائف و مشاركت اميرالمؤمنين با پيامبر اسالم  در سفر و حضر و 
 همراهى با ايشان در همه اوقات و احوال تا هنگام رحلت اشاره نمود كه امير المؤمنين

به برخى از اين وقايع در خطبه قاصعه اشاره فرموده اند. 

2ـ 4ـ نص قولى
نص قولى با توجه به مراتب اظهار و صراحت بر دو گونه است: 

1ـ2ـ 4ـ نص جلى 
نصى است كه براى داللت بر مقصود، ضميمه كردن مقدمات ديگرى به آن الزم نيست و 

به گونه اى است كه شنونده با صدور آن ضرورتاً به مراد متكلم يقين حاصل مى كند. 
نص جلى در باب امامت آن است كه در آن الفاظى به طور واضح و آشكار بر امامت داللت 
ــده است. از آن جمله  ــاره ش كند مانند: امامت، خالفت، امارت كه در برخى احاديث بدان اش
به حديث «سّلموا على علّى بإمرة المؤمنين» و «هذا خليفتى فيكم من بعدى فاسمعوا له 

1.  براى تفصيل، ر: ك: عبداهللا بحرانى، منار الهدى، 270/1 به بعد. 
2.  براى تفصيل، ر: ك: الغدير، 6/ 124ـ112. 

3.  براى تفصيل، ر: ك: ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغه، 259/13ـ 258؛ الطبرى، التاريخ، 101/2؛ ابن هشام، 
البداية و النهاية، 217/3؛ ابن كثير، السيرة النبوية، 230/2. 

ــند، 369/4؛ الطبرانى،  ــرح نهج البالغه، 173/9؛ احمد بن حنبل، المس 4.  براى تفصيل، ر: ك: ابن ابى الحديد، ش
المعجم الكبير، 78/12؛ حاكم نيشابورى، المستدرك، 125/3. 
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و أطيعوا» مى توان اشاره كرد.1
2ـ2ـ 4ـ نص خفى

نصى است كه در آن براى داللت بر مقصود، از مقدمات و قراين عقلى يا نقلى كمك گرفته 
شود. در باب امامت با صدور چنين نصى شنونده به مراد و مقصود گوينده كه تعيين فردى 
به عنوان امام است ضرورتاً يقين حاصل نمى كند،2 بنابراين، بايد استدالالتى به آن ضميمه 
شود تا مقصود حاصل شود. احاديثى مانند «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى االّ أنه ال نبّى 

بعدى»، «من كنت مواله فعلّى مواله» از جمله نصوص خفى شمرده شده است.3

3ـ 4ـ نقش نص در تعيين امام
ــان و كتب  ــيخ مفيد تا عالمه حلى4 و بعد از ايش ــيرى در كتب كالمى اماميه از آثار ش با س
كالمى ساير مذاهب اسالمى مى توان به جزم ادعا كرد كه اماميه تعيين امام را در تنصيص و 
يا معجزه كه قائم مقام نص است و برصدق امام در مدعاى خودش داللت مى كند منحصر 
ــر كرده اندـ  كه به برخى از آنها  ــيارى ذك ــوده5 و بر مدعاى خود داليل عقلى و نقلى بس نم

اشاره خواهد شد. 
ــه امامت بال فصل على بن  ــالمى متمايز مى كند، اعتقاد ب ــه اماميه را از ديگر فرق اس آنچ
ــر اماميه در اين  ــه در آثار متقدم و متأخ ــه دليل وجود نص معتبر بوده ك ــب ب ابى طال

خصوص سخن گفته شده است.6
بر اين اساس اماميه در اين انديشه از پيامبر اسالم  پيروى و ديگران را نيز به آن فراخواند، 

1.  سيد مرتضى، رسائل، 339/1 و الشافى فى اإلمامة، 67/2. 
2.  فاضل مقداد، اللوامع اإللهية، ص337؛ تفتازانى، شرح المقاصد، 259/5. 

3.  سيد مرتضى، الشافى فى اإلمامة، 67/2. 
ــاد الطالبين، ص37؛ قواعد المرام، ص181؛ المنقذ من التقليد، 296/2؛ المســلك فى  4.  براى تفصيل، ر: ك: ارش

أصول الدين، ص212. 
5.  شيخ طوسى، االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، ص313. 

ــيخ مفيد، اوايل المقاالت، ص 7ـ 9؛ عالمه حلى، كشــف المراد، ص 288ـ293؛ حر  6.  براى تفصيل، ر: ك: ش
عاملى، اثبات الهداة فى النصوص و المعجزات؛ شرف الدين ، المراجعات؛ امينى، الغدير، 1/ 21ـ 241، 2/ 2ـ 
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گرچه در اين ميان بكريه و راونديه نيز به نص قائل بودند؛ بكريه در مورد ابوبكر و راونديه 
ــنت و جماعت به زعم خود برخى از  به نص درباره عباس قائل بودند، ولى معتزله و اهل س
 آيات و رواياتى را كه به اعتقاد شيعه مؤيد وجود نص در مورد امامت اميرالمؤمنين على
است، بررسى كرده، در داللت اين احاديث خدشه و نظريه انتخاب را پذيرفته اند.1 ايشان بر 
اين عقيده اند كه درباره تعيين امام بعد از رسول اكرم ، نص معتبر وجود ندارد. قاضى عبد 
الجبار مى گويد: «با آنان درباره ادعايشان نسبت به نص سخن بگوييد كه اصل آنها است».2

4ـ 4ـ تحقق نص بر امامت 
مذاهب اسالمى در اين كه تنصيص پيامبر اكرم  براى امامت امرى مستقل است اختالفى 
ندارند، گرچه تلقى و برداشت ايشان از نص متفاوت است؛ چنانكه اهل سنت و جماعت نص 
ــته اند،3 ولى در تحقق نص بر امامِت فردى معين دچار  ــيح و پيشنهاد دانس را به معناى ترش

اختالف وتشتت آراء گشته اند. 
ــت  ــيعه اماميه، تنها راه نصب امام را تنصيص ويا انجام معجزه كه قائم مقام نص اس اما ش
دانسته اند؛ در نظر ايشان امام به وسيله پيامبر و يا امام پيشين بايد تعيين و مشخص گردد. 
متكلمان اماميه در ضرورت تعيين و نصب امام از طرف خدا و معرفى او با تنصيص رسول يا 
امام پيشين، داليل و براهين عقلى و نقلى متعدد و بسيارى را ذكر كرده اند؛ از جمله داليل 
ــاره نمود؛ مانند: عصمت،  ــد اش ــته باش عقلى مى توان به صفاتى كه بايد در امام وجود داش
ــت و شناخت آنها با روش هاى  ــترده امام و چون اين صفات درونى اس افضليت و علم گس
معمول و انتخاب مردم ناممكن است، پس امام بايد از جانب خدا تعيين و به واسطه پيامبر 
ــت و  به مردم معرفى گردد.4 در حقيقت، از نظر مقام ثبوت، امامت مقام و منصبى الهى اس

1.  قاضى عبدالجبار، شرح األصول الخمسة، ص 754ـ753. 
2.  همان، تثبيت دالئل النبوة، 494/1. 
3.  دميجى، اإلمامة العظمى، ص190. 

4.  براى تفصيل، ر: ك: سيد مرتضى، الشافى فى اإلمامة، 2/ 5ـ 8؛ شيخ طوسى، االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، 
ص 313ـ314؛ محقق حلى، المسلك فى أصول الدين، ص210؛ عالمه حلى، كشف المراد، ص496؛ بحرانى، 

على بن عبداهللا، منار الهدى، 1/ 259ـ407. 
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ــت كه فرد يا افرادى را به عنوان امام منصوب مى كند. و در مقام اثبات، تنها راه  خداوند اس
آن«نص قرآنى يا روايى» است، ولى در برخى موارد معجزه نيز راه گشا بوده و به وسيله آن 
ثابت خواهد شد كه آورنده آن از طرف خداوند منصوب شده است. بنابراين«نص و اعجاز» 

مربوط به مقام اثبات و «نصب و تعيين» به مقام ثبوت مربوط است. 
 اماميه معتقدند هر آن كس كه پيامبر بر امامت او تصريح و تنصيص كرده باشد همو امام 
ــنت و جماعت بر امامت ابوبكر نصى  خواهد بود و به اتفاق اماميه و معتزله و غالب اهل س

صادر نشده، و تنها امامت اميرالمؤمنين نزد اماميه منصوص است.1
ــت كه صراحتاً بر امامت داللت كند، و ممكن است  مراد از تنصيص در اين بحث امرى اس

قولى يا فعلى باشد. 
ــط  ــت و نيز اين نصوص توس نص قولى هم در برخى موارد جلى و در برخى موارد خفى اس
ــوده و در مواردى ديگر با بيان  ــخص امام تصريح نم ــرم  در مواردى به نام و ش پيامبراك

صفاتى كه بايسته امام است، مشخص و معين شده است. 
1ـ 4ـ 4ـ نصوص فعلى

رسول خدا  از ميان اصحاب خويش با امير المؤمنين به گونه اى خاص رفتار نموده كه 
بيانگر مقام و منزلت ويژه ايشان نزد رسول خداست. 

برخى از افعال پيامبراكرم  در برخورد با امير المؤمنين نمايان گر عظمت و مقام واالى 
ايشان نزد خدا و رسول اوست؛ مانند خوابيدن اميرالمؤمنين در بستر پيامبرخدا  براى 
حفاظت از جان شريف ايشان در ليلة المبيت، مشاركت وى توسط پيامبر اسالم  در امورى 
كه مربوط به شخص رسول خدا  بوده است، دعاى پيامبر  و تمجيد بسيار از او هنگام 
ــا عمرو بن عبدود كه فرمود: «برز اإليمان كّله إلى الكفر كّله»؛ دخترش را كه  ــى ب روياروي
برترين زنان عالم است به ازدواج ايشان در آورد؛ و بسيارى از امور ديگر كه در اين مقال و 

گفتار نمى گنجد. 
برخى ديگر از رفتارهاى رسول خدا  بيانگر شايستگى اميرالمؤمنين براى عهده دار شدن 
ــول خدا  است، به عنوان نمونه هيچ يك  ــالمى پس از رس منصب و امر امامت امت اس

1.  شيخ طوسى، تلخيص الشافى، 3/2؛ عالمه حلى، كشف المراد، ص367. 
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ــاخت، در هر مأموريت يا جنگى كه اميرالمؤمنين در  از اصحاب را والى و امير بر او نس
ــوره برائت به كافران نخست آن را به  ــت، او را فرمانده قرار داد.1 در ابالغ س آن حضور داش
ابوبكر سپرد، ولى قبل از آن كه وى به مكه برسد به وسيله پيكى بركنارى او از اين مأموريت 
ــپرد و در توجيه اين عمل خود فرمود:  را ابالغ و انجام اين مهم را به اميرالمؤمنين س
ــردى از خاندانت بايد انجام دهد». در  ــه من وحى فرمود، اين كار را يا تو و يا ف ــد ب «خداون
مباهله با نصاراى  نجران تنها حضرت على را به عنوان مصداق «انفسنا» با خود همراه 
ــد اخوت برقرار فرمود، اميرالمؤمنين را به  ــرد؛ در دو نوبت كه ميان اصحاب خود عق ك
ــهيم نكرد. اين  عنوان برادر خويش برگزيد و در اين فضيلت هيچ يك از صحابه ديگر را س
اقدام پيامبر اسالم  نمايان گر آن است كه حضرت على بر ساير اصحاب برترى دارد 
و مقام ومنزلتش تنها با مقام و منزلت پيامبر قابل سنجش است. متكلمان اماميه از گونه دوِم 
اين كردار و رفتار به «نصوص فعلى» بر امامت اميرمؤمنان تعبير نموده اند. مجموع اين 
رفتار بيانگر آن است كه پيامبر اكرم  امير المؤمنين را شايسته مقام خالفت و امامت 
مى دانسته است، همان گونه كه اگر فرمانروايى يكى از افراد را با افعال و رفتارى ويژه تكريم 
و احترام كند، فهم عاقالن بشر از چنين رفتارى آن است كه او اين شخص را شايسته مقام 

جانشينى خود و فرمانروايى بر مردم دانسته است.2
2ـ 4ـ 4ـ نصوص قولى 

ــالم  بر لزوم تعيين امام از جانب خدا  ــيارى از اقوال و گفتار پيامبر اس آياتى از قرآن و بس
ــه با قبيله بنى وليعه روى داد  ــول خدا  در برخوردى ك ــت دارد؛ از جمله اين كه رس دالل

تصريح فرمود كه: «األمر إلى اهللا يضعه حيث يشاء».3 
ــين پس از خود صادر  ــول خدا  براى معرفى امام و جانش ــيارى از ناحيه رس نصوص بس
ــته است كه متكلمان تعبير «نصوص قولى» را براى اين گفتار رسول خدا برگزيده اند.4  گش
ــيم شده كه در برخى به نام و شخص امام  اين نصوص خود به نص جلى و نص خفى تقس

1.  سيد مرتضى، الشافى فى اإلمامة، 65/2. 
2.  ابو الصالح حلبى، تقريب المعارف، ص 184ـ182. 

3.  ابن هشام، السيرة النبوية، 289/2. 
4.  سيد مرتضى، الشافى فى اإلمامة، 65/2؛ نوبختى، إلياقوت فى علم الكالم، ص80. 
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تصريح شده و برخى ديگر با بيان صفات امام، مصداق و شخص جانشين رسول خدا  را 
براى امت ايشان تبيين و روشن ساخته اند. 

 مرحوم مير حامد حسين در كتاب عبقات االنوار و عالمه امينى در كتاب الغدير بسيارى از 
اين نصوص را تبيين و تشريح نموده اند. در گفتار حاضر برخى از اين نصوص ذكر مى شود. 

1ـ2ـ4ـ4ـ حديث الدار يا بدء الدعوآل
يكى از نصوص قولى جلى كه در آن به شخص امير المؤمنين به عنوان خليفه و وصى 
ــت كه نام «بدء الدعوآل» را نيز برخى براى  ــده «حديث الدار» اس پيامبر اكرم  تصريح ش
اين حديث برگزيده اند. اين حديث در منابع حديثى، تاريخى، و تفسيرى شيعه و اهل سنت 
آمده است. صدور اين حديث پس از نزول آيه شريفه َو أَْنِذْر َعشيَرَتَك  اْألَْقَربيَن1 بود، 
كه پيامبر اسالم  مأموريت يافت نزديك ترين خويشاوندان خود را انذار و به اسالم دعوت 
كند. حضرت آنها را با غذايى از گوشت گوسفند و نوشيدنى از شير پذيرايى و سپس به اسالم 
دعوتشان فرمود. در همان مجلس فرمود: «هر آن كس از شما حاضر شود مرا در مأموريتم 
يارى و مدد رساند همو برادر، وصى و خليفه من خواهد بود». از ميان آنها تنها امير المؤمنين 
علىدعوت ايشان را پاسخ و لبيك گفت، و پيامبر اكرم  او را به عنوان وصى و جانشين 

خود معرفى و تعيين، و اطاعت او را برآنان واجب نمود. 
ــده و راويان آن نزد  ــط تعدادى از صحابه نقل ش ــريف با الفاظ مختلف، توس  اين حديث ش
دانشمندان علم رجال اهل سنت مورد وثوق و اطمينانند.2 عبارتى كه رسول اكرم  پس از 

پذيرايى خويشاوندانشان و دعوت آنها به اسالم بيان داشتند چنين بود: 
ــون أخى و وصيّى و خليفتى  ــم يوازرنى على أمرى هذا و يك «فأيك
فيكم»؛ فقال امير المؤمنين: يا نبى اهللا أكون وزيرك عليه. فأخذ رسول 
اهللا برقبة علّى و قال: «إن هذا أخى و وصيّى و خليفتى فيكم، فاسمعوا 
ــه و أطيعوا». فقام القوم يضحكون و يقولون ألبى طالب: قد أمرك أن  ل

1.  شعراء/214.
2.  براى تفصيل، ر: ك: شيخ طوسى، تلخيص الشافى، 2/ 57 و164؛ امينى ، 2/ 394ـ  407؛ ميالنى، سيد على، 

حديث الدار؛ همان، تشييد المراجعات، 3/ 140ـ 161. 
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تسمع لعلّى و تطيع.1 
ــول خاتم در ابتداى دعوت  ــا توجه به زمان و مكان صدور اين حديث مى توان گفت رس ب
خويش سه مسأله را هم زمان و در كنار هم تبليغ فرمود كه اين خود گوياى اهميت آنها است: 

الف) دعوت به توحيد و يگانگى خداى متعال؛
ب) بيان رسالت خود؛

ج) تنصيص بر خالفت امير المؤمنين كه الفاظ حديث، يعنى«أخى و وصيّى و خليفتى 
فيكم» كامًال رسا و گوياى اين مسأله است به گونه اى كه اقوام آن حضرت نيز چيزى جز 
اين از بيان ايشان برداشت نكردند، و از اين رو به حضرت ابوطالب خطاب كردند: او تو را به 
ــتور داد. بنابراين، الفاظ اين حديث شريف در خالفت امير المؤمنين  اطاعت از على دس
از صراحت كامل برخوردار بوده و عالوه بر آن امر به اطاعت از ايشان، چيزى جز اثبات 

امامت براى امير المؤمنين نيست. 
2ـ 2ـ4ـ4ـ حديث طير مشوى

يكى ديگر از نصوص وارده از سوى رسول خدا بر جانشينى امير المؤمنين حديث «طير 
ــين پيامبر با صفت «محبوب ترين فرد نزد خدا  ــوى» است. در اين حديث شريف جانش مش
ــده است. به نقل از انس بن مالك و ديگران، رسول خدا  پس از  ــول او» معرفى ش و رس
آن كه پرنده بريانى به ايشان اهدا، يا از جانب خداوند برايشان فرستاده شد دعا فرمود: «اللهم 
ائتنى بأحّب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير». به اتفاق ائمه حديث و روايات على 

بن ابى طالب در آن غذا با ايشان شريك شد. 
حاكم نيشابورى سند حديث «طير» را با توجه به شرط بخارى و مسلم در تصحيح احاديث، 
ــت.2 اين حديث در منابع اهل سنت با نقل بيش از ده صحابى و نود نفر  ــمرده اس صحيح ش
ــت تا جايى كه عده اى از  ــهرت و اعتبار وااليى برخوردار اس ــده،3 و از ش از تابعين روايت ش
دانشمندان شيعه و سنى درباره اين حديث به تأليفات جداگانه اى پرداخته اند. محمد بن جرير 

1.  بغوى، معالم التنزيل فى تفسير القرآن، 480/3. 
2.  حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، 130/3. 

3.  ميالنى، نفحات األزهار، 13/ 93ـ 79. 
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طبرى، ابن عقده، حاكم نيشابورى، شمس الدين ذهبى و... از اين جمله اند.1
از سوى ديگر امير المؤمنين براى بيان افضل بودن خود نسبت به ساير صحابه، به اين 
حديث و مانند آن در شورى استدالل فرمود و صحابه هم به اين فضائل اقرار نمودند، پس 

اين خبر صحيح مى باشد».2
با روشن شدن صحت حديث «طير» و تعدد طرق و بسيارى نقل آن، چگونگى داللت اين 
حديث بر امامت امير المؤمنينو تنصيص به خالفت ايشان توسط رسول خاتم  بايد 
مورد بحث و دقت نظر قرار گيرد. با توجه به محتواى اين حديث پيامبر از خداوند در خواست 
كرد تا محبوب ترين آفريده خود را براى خوردن پرنده بريانى نزد او بياورد. تقاضاى رسول 

اكرم مستجاب شد، و حضرت على نزد او آمد. 
ــت كه اوًال مالك و  ــى كه از دقت نظر در اين حديث به ذهن خطور مى كند آن اس پرسش
ميزان محبوبيت نزد خدا چيست؟ ثانياً آيا ميان محبوبيت و خالفت و امامت ارتباطى هست 

ياخير؟ 
ــت: ِإنَّ  ــريف بيان فرموده اس ــى خود موازينى را در اين خصوص در قرآن ش ــداى تعال خ
أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللاَ أَْتقاُكْم ِإنَّ اَهللاَ َعليٌم َخبير  3.َيْرَفِع اَهللاُ الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَّذيَن أُوُتوا 

 5.ًَل اهللاُ الُْمجاِهديَن َعَلى الْقاِعديَن أَْجراً َعظيما الِْعْلَم َدَرجات   4َفضَّ
بنابراين، تقوى و علم و جهاد از امورى است كه اسباب محبوبيت انسان را نزد خداوند فراهم 
ــازد و با توجه به سوابق امير المؤمنين در اسالم، شركت ايشان در غزوات به گونه اى  مى س
ــر درباره اش فرمود: «ضربة علّى يوم الخندق أفضل من عبادة  ــه تنها در نبرد خندق پيامب ك
الثقلين»؛ و او را درب علم خود معرفى نمود، بيان مى كند كه اميرالمؤمنين برتر از ديگر 
اصحاب رسول خدا  است و عقل سليم به امامت و جانشينى برتر و افضل حكم مى نمايد. 

1.  همان، ص 52 ـ 51. 
2.  قاضى عبد الجبار، المغنى، 20/ ق122/2و براى تفصيل، ر: ك: ميالنى، سيد على، نفحات األزهار، ج13و14، 

مير حامد حسين، عبقات األنوار، ج13. 
3.  حجرات/ 13. 
4.  مجادله / 11.

5.  نساء / 95.
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ــن مى شود كه پيامبر اسالم  با بيان صفت «محبوب ترين فرد نزد  ــد روش از آنچه ذكر ش
خدا» برخليفه و جانشين پس از خود تصريح و تنصيص نموده اند. 

نصوص ديگرى چون «حديث تشبيه»، «حديث رايآل» و... صفات ديگرى از خليفه و جانشين 
رسول خاتم  را بيان داشته اند.1 

3ـ2ـ 4ـ 4ـ نص من كنت مواله فعلّي مواله
ــراه با ارائه  ــت و خالفت امير مؤمنان هم ــى از نصوصى را كه بر امام ــان برخ متكلم
ــواهدى داللت مى كند نص خفى نام نهاده اند. از جمله اين نصوص  ــتدالل، قرائن و ش اس
عبارت «من كنت مواله فعلّي مواله» در حديث شريف غدير است.2 بيشتر دانشمندان اهل 
سنت اين حديث را صحيح دانسته اند و براى آن طرق متعدد و بسيارى را نقل نمودند تا جايى 
كه برخى آن را مستفيض3و برخى مانند ذهبى تواتر آن را پذيرفته اند كه آلوسى از قول ذهبى 
ــد: «من كنت مواله فعلي مواله، متواتر است و يقين دارم فرمايش  ــيرش مى نويس در تفس

رسول اهللا  است و جمله «اللهم وال من وااله» سندش قوى است».4
برخى ديگر از انديشمندان اهل سنت نيز تواتر حديث غدير را پذيرفته اند.5

از آنچه ذكر شد صحت قطعى حديث غدير ثابت شده و اشكالى در بحث سند آن باقى نمى ماند. 
ــمندان اماميه كتب  ــريف بر امامت و خالفت اميرالمؤمنين دانش در داللت اين حديث ش

بسيارى نگاشته اند. به فراخور اين نوشتار به بخشى از ماجراى غدير اشاره مى گردد: 
پيامبر اسالم  در غدير خم پيش از بيان جمله «من كنت مواله فعلى مواله» خطاب به 
مسلمانان فرمود: «ألست أولى بكم من أنفسكم»؛ «آيا من به شما از خودتان برتر و سزاوارتر 
نيستم؟» مسلمانان حاضر در غدير گفتند: آرى، اى رسول خدا. پس از اذعان آنان به اولويت 
او نسبت به مسلمين، بى درنگ فرمود: «من كنت مواله فعلى مواله»؛ «هر كسى كه من بر 
او اولويت دارم، پس على هم بر او اولويت دارد و موالى اوست». بيان اين جمالت با چنين 

1.  براى تفصيل، رك: عالمه امينى، الغدير، 355/3؛ ميالنى، سيد على، سلسلة اعرف الحق، ج 17حديث الراية. 
2.  سيد مرتضى، الشافى فى اإلمامة، 67/2. 

3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 167/6 و166/9
4.  آلوسى، روح المعانى، 361/3. 

5.  براى تفصيل، ر: ك: ميرحامد حسين، عبقات األنوار، ج1؛ ميالنى، سيد على، نفحات األزهار، 6/ 102ـ120. 
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تركيب و سياقى، قرينه اى گويا و رسا است بر اينكه مقصود از «مولى» در حديث غدير، جز 
امامت و خالفت نخواهد بود؛ زيرا مقصود از اولويتى كه پيامبر براى خودش نسبت به آن از 
مسلمانان اقرار گرفت و همان را براى اميرالمؤمنين اثبات فرمود آن است كه هر گاه او 
درباره آنها تصميمى اتخاذ كند كه با ميل و خواست آنها ناسازگار باشد، بر آنها واجب است 

كه تابع تصميم پيامبر  باشند. 
ــلمين را به آنان ياد آورى و از ايشان  ــخن پيامبر در غدير خم كه واليت خود بر مس اين س
ــه در قرآن دارد. خداوند در سوره احزاب فرموده است: النَِّبيُّ أَْولي   بر آن اقرار گرفت ريش
ــير اين آيه تصريح كرده اند كه رأى و خواست  ــران در تفس بِالُْمْؤِمنيَن ِمْن أَْنُفِسِهم .1مفس
پيامبر اكرم  بر رأى و خواست مسلمانان مقدم و حاكم است و آنان بايد بدون چون و چرا 

تسليم فرامين پيامبر  باشند.2
زمخشرى در تفسير اين آيه گفته است: 

ــت، هيچ قيدى ندارد و پيامبر در همه امور دنيا و آخرت  اين آيه مطلق اس
ــان واجب است پيامبر نزد آنها  بر مؤمنين اولويت و برترى دارد، پس بر ايش
محبوب  تر از نفس خودشان باشد، و امر و دستور او درباره آنان نافذتر از دستور 
ــد، و حق او را بر حقوق خود مقدم دارند، و دلسوزى آنها نسبت  خود آنها باش
به پيامبر از دلسوزى آنها نسبت به خودشان بيشتر باشد، خود را فداى او كنند، 
ــگام جنگ با نفس خود از او محافظت نمايند و از هر آنچه به آن فرمان  هن
مى دهد پيروى نمايند، زيرا پيامبر به هر آنچه فرمان دهد فرمانبردارى از آن 
نتيجه اش نجات و خوشبختى هر دو سرا است و از چيزى نهى نمى كند جز 

آنكه ارتكاب آن بدبختى و ورود به آتش را فراهم مى كند.3
ــريفه سرپرستى و اولويت در  ــن مى شود كه معناى «أولى» در آيه ش ــت روش از آنچه گذش
تصرف است و در واقعه غدير پيامبر  همين معنى را براى اميرالمؤمنين اثبات فرمود 
و اين چيزى جز تنصيص بر امامت و خالفت نخواهد بود. قرينه ديگرى كه داللت مى كند 

1.  احزاب/6.
2.  بغوى، معالم التنزيل، 608/3؛ بيضاوى، انوار التنزيل و اسرار التأويل، 255/4. 

3.  زمخشرى، كشاف، 523/3. 
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وا ژه مولى در حديث غدير به معناى امامت و حكومت است تبريك صحابه به اميرالمؤمنين 
ــت آن گاه كه خليفه دوم پس از پايان حديث غدير خطاب به  ــت اس به عنوان ولى و سرپرس
اميرالمؤمنين گفت: «هنيئاً يا ابن ابى طالب؛ أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة»،1 
و فهم شاعران و اشعارى كه درباره اين واقعه سرودند نيز دليل ديگرى بر اين مدعى است؛ 

چنانكه حسان بن ثابت چنين سرود: 
الهـك موالنا و أنت نبينـا                    و لم تلق منا فى الوالية عاصيًا

فقال له: قم يا علّى فإننـى                    رضيتك من بعدى اماما وهاديا2
مواردى كه ذكر شد تنها برخى از داليل بسيارى است كه شيعه اماميه براى نظريه نص در 

تعيين امام و انتصاب او بيان كرده اند. 

نتيجه
در ميان مذاهب اسالمى اختالفى نيست كه امامت با نص اثبات مى گردد. و چنانچه از ناحيه 
پيامبر اسالم نصى بر امامت شخصى صادر شده باشد مسلمين آن را به رسميت مى شناسند. 
ــلمين  ــول اكرم  بين مس ــخصى معين از ناحيه رس اما در اصل صدور نص بر امامت ش
ــت، گرچه برخى از معتزليان و اهل سنت و جماعت به صدور نص خفى يا  اختالف نظر اس
ــدند، ولى اكثر ايشان صدور نص را بر امامت او يا هر شخص  جلى بر امامت ابوبكر قائل ش
ديگرى منكر شدند و قائلند رسول اكرم با اقوال و افعال خود مسلمين را بر خالفت ابوبكر 
ــد را به عنوان راهى براى انتخاب  ــار نمود، از اين روى اختيار اهل و حل و عق ــاد و اخب ارش
ــاعره و اهل حديث انعقاد امامت را با تغلب نيز ممكن  امام مطرح كردند و عالوه بر اين اش
و واقع دانسته اند. از ميان مذاهب اسالمى اماميه نظريه نص را تنها راه مشروع براى تعيين 
امام معرفى نموده و در بيان عقيده خود ضمن تقسيم نصوص به متواتر و غير متواتر، فعلى 
ــط رسول  ــيم نموده اند بر انتصاب امام توس و قولى كه نصوص قولى را به جلى و خفى تقس

اكرم  استدالل نموده است. 

1.  مرعشى، احقاق الحق و ازهاق الباطل، 290،235/6و364. 
2.  براى تفصيل، ر: ك: امينى، عبدالحسين، الغدير، 65/2. 
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Place of Stipulation (Nas) in 
Foundations of Imamate through 
a Comparative Approach to Ideas 
of Mu'tazalis, Ash'aris, People of 
Hadiths, and Imamis
Hamed Moghaddam

Appointment of Imam by God- the Exalted- and issuance of 
a stipulation for it by the Holy Prophet (PBUH) is one of the 
challenging and controversial issues among Muslims. After 
explaining the verbal and technical meanings of stipulation 
(nas), the present article goes to explain and describe place of 
stipulation in appointment of Imam and validity or invalidity of other 
ways according to Islamic sects. Mu’tazalis have accepted the 
opinion of people of “dissolution and agreement” in appointment 
of Imam and stipulation made by the previous Imam (other than 
the Holy Prophet (PBUH)) to appoint new Imam. In addition to 
ways accepted by Mu’tazalis, people of hadith and Ash’aris have 
mentioned “force and constraint” as a way to appoint Imam. 
Imamis are of the opinion that the only legitimate way to appoint 
Imam is stipulation; and, to prove their opinion they appeal to 
rational and transmitted arguments.

Keywords: stipulation, Imamis, Ash’aris, people of hadith, 
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