






  مقّدمھ
  

یكي از ویژگیھاي اساسي امام كھ مورد اختالف مسلمانان واقع شده ، بایستگي برتر بودن او از       

. شیعھ ي امامیھ وبرخي از اھل سنت افضلیت را از شرایط الزم امامت مي دانند. سایر افراد امت است

وتقدیم مفضول بر فاضل در مقابل اكثر علماي اھل سنت چنین شرطي را براي امام ضروري ندانستھ 

از آنجا . در این نوشتار مسألھ ي افضلیت امام از دیدگاه فرق كالمي بررسي مي شود.را جایز مي دانند

تابع اختالف نظر ایشان " افضلّیت امام"كھ بھ عقیده ما اكثر اختالفات ایشان درباب امامت و از جملھ 

  :مھ بھ بیان كوتاھي از آن مي پردازیمدرمقد  ،  در مورد حقیقت امامت و شرایط آن مي باشد

اگرچھ بسیاری از اندیشمندان شیعھ و سنی در رویکردی : تعریف امامت از نظر شیعھ و سنی           

تعریف می کنند، اّما کندوکاو بیشتر » ریاست عاّمھ ي در امور دین و دنیا«ظاھرًا مشابھ ، امامت را بھ 

امامت از نظر شیعیان ادامھ ي نبوت . ی در این مسألھ خبرمی دھددر آرای ایشان از اختالف دامنھ دار

است و ھمانند او از گناه و خطا معصوم است ) ص(وحی جانشین پیامبر  ، است و امام جز در دریافت

» .اإلمامة خالفة عن النبوة قائمة مقامھا إال فی تلقی الوحی االلھی بال واسطة... «: و بھ قول فاضل مقداد

امام نھ تنھا رھبر سیاسی مسلمانان است کھ از آن باالتر مرجع دین ) ۶١حادی عشر، ص شرح باب (

او حجت . ت تبیین و تفسیر معصومانھ وحی را داردصالحّی) ص(آنان مي باشد و مانند رسول خدا 

 الھی است و گفتار و کردار او برای فھم دین و استنباط احکامی کھ در ظاھر قرآن و سنت پیامبر نیامده

او از طرف خداوند بھ این مقام نصب گردیده و تعیین او وابستھ بھ . است منبع و سند محسوب می شود

  )٢٧٧ – ٢٧۶و  ٢٠۶ – ٢٠۵، ص ١سیدمرتضی، الشافی فی االمامھ، ج : نگ. (رأی مردم نیست

و برای  امامت را از فروع دین می شمارند. اما اھل سنت چنین جایگاھي رابراي امام قائل نیستند      

امام در فھم احکام شریعت ھمچون سایر . امام شأنی فراتر از رھبری حکومت سیاسی نمي شناسند

او جز در مورد اجرای حدود، . افراد است، نھ معصوم است و نھ دارای علم جامع بھ ھمھ امور دینی

وبکر باقالنی متلکم بزرگ اشعری قاضی اب. تنفیذ احکام و اداره امور دنیوی مردم وظیفھ ای ندارد

  :در بیان وجھ نیاز مردم بھ امام می گوید.) ق ۴٠٣متوفی (

فھل تحتاج األّمة إلی علم االمام و بیان شیء خّص بھ دونھم، و کشف ماذھب علمھ : فإن قالوا«         

: قیل لھم فلماذا ُیقام االمام؟: فإن قالوا. ال، ألّنھ ھو و ھم فی علی الشریعة و حکمھا سّیان: عنھم، قیل لھم

ألجل ما ذکرناه من قبل من تدبیر الجیوش، و سّد الثغور، و ردع الظالم، و األخذ للمظلوم، و إقامة 

فإن غلط فی . فھذالذی ُیقام ألجلھ. الحدود، و قسم الفیء بین المسلمین و الدفع بھم فی حّجھم و غزوھم

  )١٨۵التمھید، ص ( »األخذ لھ بواجبھأو عدل بھ عن موضعھ کانت األّمة من ورائھ لتقویمھ و . شیء منھ

شیعیان چون بھ امامت بھ عنوان یک منصب الھی نگاه می  :شرایط امام از نظر شیعھ و سنی       

اما اھل سنت كھ شأن امام را در حّد خالفت سیاسی تنزل . کنند برای امام شرایط سخت تری را قائل اند

آورده ، عصمت و علم ھمھ جانبھ ي بھ  روی لیفھ بھ تساھلداده اند ، در مقام تعیین شرایط الزم برای خ

اما در عین حال اکثر ایشان بر این باورند کھ امام و رھبر امت . دین را برای خلیفھ الزم نمی دانند



اسالمی باید از شایستگی ھا و شرایط ویژه ای برخوردار باشد تا مورد انتخاب اھل حّل و عقد یا بیعت 

  . ردعاّمھ مردم قرار گی

ر اّتصاف رھبر اّمت اسالمی بھ صفت عدالت آن ھم در حّد اعالی آن اصرار دمتکلمان معتزلی       

افزون بر عدالت ، امام باید . دارند و زمامداری رھبران فاسق را در ھیچ شرایطی مشروع نمی شمرند

. دھد برخوردار باشداز علم در حّدی کھ بتواند بھ اقوال علما مراجعھ و قول ضعیف از قوی را تمیز 

  ) و ما بعد ١٩٨ص / ٢ق / ٢٠قاضی عبدالجبار، المغنی، ج (

اشاعره نیز قریشی بودن، علم بھ احکام شریعت در حّد یک مجتھد یا قاضی، عدالت در حد شاھد       

محکمھ، آگاھی بھ سیاست و ممکلت داری ، آشنایي بھ فنون جنگی، و شجاعت را از صفات الزم برای 

و ایجی،  ٢٩١و بغدادی، اصول الدین، ص  ١٨۴ – ١٨١باقالنی، التمھید؛ ص (شمرده اند  امام بر

  ). ٢۴٣، ص ۵و تفتازانی، شرح مقاصد، ج  ٣٩٨مواقف، ص 

بنابرآنچھ گذشت اکثر دانشمندان شیعھ و سنی  :ضرورت شایستھ ساالري از نظر شیعھ وسني      

قدرت سیاسی و حاکمیت   –نصب امام واجد شرایط  ن ازحداقل در صورت تمّک –اّتفاق نظر دارند کھ

اّمت اسالمی باید در دست اھل فضیلت باشد و زمامدار جامعھ اسالمي باید عادل، عالم، مدیر، شجاع و 

البتھ قابل ذکر است کھ از بعضی از اھل حدیث مانند احمد بن حنبل کلماتی نقل شده است کھ . باشد... 

چنان کھ  –دالت، علم و شایستگی را شرط امامت نمی دانند و حداقل حکایت از آن دارد کھ ایشان ع

اگر امامی فاقد علم و عدالت با قھر و غلبھ بر سر کار آمد و برکناری  –غزالی ھم اظھار داشتھ است 

امامت جاھِل فاسق را ،  او مستلزم فتنھ و فساد غیرقابل تحمل بود، باید از این شرایط صرف نظر کرده

،كتاب قواعد ١و غزالي ، احیاء علوم الدین ، ج ٢۴فّراء حنبلی، احکام السلطانیھ، ص . (مشروع شمرد

اّوال؛ اگر بخواھیم حکومت کودتاچیان  ظالم را : اّما این سخن قابل پذیرش نیست زیرا )١١۵العقائد،ص

رت ھر روز ھر کس کھ از قد. با این توجیھات مشروع بدانیم حکومت بھ ھرج و مرج کشیده می شود

و خود را  هدرک حکومت را قبضھ، و قساوت بیشتری برخودار است با جنایت و کشتار مردم 

. امیرالمؤمنین و واجب االطاعھ می خواند و این ضررش برای امت اسالمی از ھر چیزی بیشتر است

ند و ثانیًا ؛ قرآن با قاطعیت ما را  از ھمکاری با ستمگران و اطاعت از اھل گناه و اسراف نھی می ک

فاصِْبْر ِلُحْکِم َربَِّک َو ال ُتِطْع «، )١١٣/ ھود(» َوَلا َتْرَکُنوا إلی اّلذین ظلموا فتمّسکم الّنار«: می فرماید

وان گفت چون ت ونمي )١۵/شعراء(»و ال ُتِطْع أْمَر اْلُمْسِرفین«و ) ٢۴/ انسان(» ِمْنُھْم َءاِثمًا أْو َکُفورًا

پس بھ حكم قاعده ي  ، ستمگرمستلزم فتنھ واضرار بھ مسلمانان استمبارزه براي بركناري حاكم جاھل 

باید از حرمتي كھ از اطالق این آیات درمورد ھمكاري واطاعت از » ال ضرر و الضرار في االسالم«

ال «زیرا قاعده . ایشان را صادر كرد مشروعیت حكومت حّكام ستمگر استفاده مي شود دست كشید و

این قاعده بھ اصطالح (را رفع می کند نھ آن کھ حکم جدیدی را وضع کند نھایتًا حکم ضرری » ضرر

این قاعده نھایتًا می تواند در موارد خاصی مخالفت با حاکم ستمگری را رفع کند ). رافع است نھ واضع

اما ھرگز نمی تواند مشروعیت حکومت او را وضع و تأمین کندو حق او را در اجرای حدود شرعی 

  . و را در جان و مال و بیت المال و مصالح عمومی مسلمانان مجاز كنداثبات و تصرف ا



حضرت آدم . سّنت الھی برآن است کھ بھ ھیچ کس بھ اندازه شایستگی اش مسؤولیتی سپرده نشود      

بر فرشتگان فضیلت می یابد و شایستھ خالفت الھی بر زمین می  ، بھ سبب علم بھ ھمھ ی اسماء) ع(

امتحان ھای سخت بھ  ي پس از عبور موفق از عرصھ) ع(حضرت ابراھیم ) ٣٣-٣٠/ بقره. (گردد

بودن خود را شایستھ ریاست بر » علیم«و » حفیظ«بھ سبب ) ع(یوسف) ١٢۴/ بقره. (مقام امامت رسید

طالوت بھ سبب فراوانی دانش و توانایی جسمی، بھ فرماندھی بنی ) ۵۵/ یوسف. (خزائن زمین می داند

ت و امامت عھد و پیمان الھی است کھ اھل فسق و ظلم را نشاید و نبّو) ٢۴٧/بقره( .اسرائیل رسید

  )  ۴۶/ و ص  ١٢۴/ ، انعام۵٨/ نساء(امانتی است کھ باید بھ دست اھلش سپرده شود 

تجربھ تاریخي نیز بیانگر این واقعّیت است کھ بیشترین مشکالتی کھ متوجھ نظام ھای حکومتی         

حکومت افراد ناتوان و فاسد عامل . شود از ناحیھ زمامداران فاسد و نادان است در سطح جھان می

مھمی در برھم ریختگی امور، از ھم گسیختگی حکومت، اتالف سرمایھ ھا، عقب ماندگی کشور، بی 

سطوح بوده و نتیجھ ای جز روی گردانی مردم از نظام و کینھ توری آنھا  ي عدالتی و فساد در ھمھ

  .مت نخواھد داشتنسبت بھ حکو

پس اگرعقل و شرع و اتفاق اكثر مسلمانان حكم میكند کھ  مدیریت سیاسی جامعھ باید در اختیار       

افراد پارسا، عالم، شجاع، مدیر و با کفایت قرار گیرد، اكنون نوبت بھ طرح سؤال اساسي این نوشتار 

ط متعدد ، و مراتب فضل و شایستگی اگر در زماني افراد شایستھ و واجد شرای: مي رسد وآن این كھ

آنھا متفاوت بود، آیا الزم است کھ شایستھ ترین آنھا بھ امامت نصب شوند یا با وجود أفضل، امامت 

  مفضول نیز روا و مشروع است؟ 

  

   :پیشینھ بحث از افضلیت امام

مان موارد ذیل درباره تاریخچھ مباحث امامت و بھ خصوص افضلیت امام در میان دانشمندان مسل      

  :بھ عرض می رسد

با آن کھ اختالف برسرتعیین خلیفھ از اولین اختالفاتی بود کھ متأّسفانھ جامعھ اسالمی را پس  - ١       

از ارتحال پیامبر عظیم الّشأن اسالم بھ خود مشغول کرد و با آن کھ این اختالف ھمواره در طول تاریخ 

شمشیري «: امت اسالمی بوده است و بھ قول شھرستانی  بزرگترین عامل نفاق وبرادركشي در میان

در اسالم بر بنیان دین از غالف بیرون كشیده نشد مثل شمشیرھایي كھ درطول تاریخ براي خالفت از 

اما مسلمانان با ھمھ ي اھمیتی کھ این موضوع براي ) . ۶الملل و النحل ، ص (» نیام بیرون كشیده شد 

کھ ) قانون اساسی(گو بر سر ماھّیت خالفت و استخراج اصول و قواعديْآنھا داشتھ است بحث و گفت

  .تعیین زمامداران را ضابطھ مند کند را با تأخیرقابل مالحظھ اي آغازكرده اند

با قطع و اعتماد می توان ادعا کرد کھ شیعیان آغازگر سؤال ھا و مباحثات در حوزه امامت بوده       

ابن ندیم .مطرح شده است ) ع(و تألیفات نظام یافتھ توسط اصحاب ائمھ  اولین مناظره ھا، بحث ھا. اند

او می . ده استشمعتقد است اولین کتابي كھ درباب امامت تالیف گردیده توسط دانشمندان شیعی تألیف 

اّول من تکلم فی مذاھب االمامة و أّلف فی ذلک علی بن اسماعیل بن میثم التمار و لھ من الکتب «: گوید

إنھ ھو الذی فتق الکالم «: و درباره ھشام بن حکم اظھار می دارد» .االمامة و کتاب االستحقاقکتاب 



ابن الندیم، الفھرست، الفن الثانی من المقالة (» فی االمامة و ھّذب المذھب و سّھل طریق الحجاج فیھ

  ) ٢۴٩الخامسة، ص 

ممكن بحث از امامت را  کھ تاحّد اما اھل سنت دراكثر موارد مصلحت را در آن می دیده اند       

محدثان و  مفسران آنھا از سخن گفتن در تفسیر و شأن نزول آیات والیت طفره روند. مسکوت بگذارند

چنان كھ ابن . (و مورخان آنھا روایات مربوط بھ امامت و وصایت را در کتاب ھای خود روایت نکنند

بھ این عمل اعتراف و از آن » یح البخاریفتح الباری في شرح صح«حجر عسقالنی در مقدمھ کتاب 

اما بعضي ازمتکلمان اھل سنت بھ منظور دفع تشكیكات وپاسخ بھ سؤال ھایي كھ .) دفاع کرده است

دانشمندان شیعي در برابر آنھا نھاده بودند بھ ناچار در این عرصھ وارد شده ودرفصول كوتاھي در 

زانی علت ورود متکلمان اھل سنت را دفع شبھات و تفتا. پایان كتابھاي خود بھ این بحث پرداختند

. بحث امامت در مباحث کالمی نبود دنرك دراوتشکیکات مخالفان می داند کھ اگر آنھا نبود نیازی بھ 

لّماشاعت من أھل البدع اعتقادات فاسدة مخّلة بکثیر من القواعد أدرجت مباحثھا فی «: او می گوید

خطر گمراه شدن «: امام الحرمین جوینی نیز معتقد است). ٢٣٢، ص ۵شرح مقاصد، ج (» الکالم

» .کسی کھ وارد مباحث امامت می شود از کسی کھ نسبت بھ آن از اساس جاھل باشد بیشتر است

  )٢۴۵جوینی، االرشاد، ص (

حق خود می دانستھ )ص(خالفت را پس ازپیامبر) ع(بھ گواھی اسناد معتبر امیرمؤمنان علی  -٢      

بخاري، . (زھا یا ماه ھای اول خالفت ابوبکر از بیعت با او امتناع کرده استاست در رو

و نکتھ قابل توجھ این کھ ایشان برای اثبات ادعای خود در برابر )  ٧٠۴حدیث/٢۵٢ص/۵الصحیح،ج

، ٢: برای نمونھ نگاه کنید بھ خطبھ ھای. خود استدالل کرده است» افضلّیت«مخالفان بیش از ھمھ بھ 

و از ھمھ رساتر بخش پایانی خطبھ  ٢٣٩، ٢١٧، ١٩٧، ١٧٣، ١٧٢، ١۶٢، ١۵۴، ١۴۴، ١٠٩، ٣٧

 ٢١۵و  ٢٠۴و  ١۶٢، ٨٠، ۴٧نھج البالغھ، صبحی صالح، ص . (كھ مشھور بھ قاصعھ می باشد١٩٢

بھ قرآن ) ع(در این فرازھا امیرمؤمنان )  ٣٠١و  ٣۵٧و  ٣٣۶و  ٣١١و  ٢۴٧و  ٢۴۶و  ٢١٣و 

ت و این شاید بدان سبب بوده است کھ آیات والیت می توانستھ است بر وسنت كمتر احتجاج کرده اس

تفسیرھای گوناگون حمل شود  واستدالل بھ سنت در برابر کارگردانان سیاست ، کھ ظاھرًا برای خود 

 - ٨٢، ص ١٢ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغھ، ج ( در این مورد حق رأی و اجتھاد قائل بوده اند 

گوش شنوایی نداشتھ ویا بھ كتمان آنھا عالقھ داشتھ ) ص(ن فرمایشات صریح پیامبر و برای شنید) ٨۴

  .  اند ، چندان كارساز نبوده است

برفرض كھ كتاب و سنت .  افكار عامھ مسلمانان رابھ قضاوت مي طلبد» افضلیت«اما استدالل بھ       

ذارده باشند ،آیا باوجود شخصي كھ امر امامت را مسكوت گذاشتھ باشند یاتعیین امام رابھ مردم واگ

درعلم وعمل،ایمان وجھاد،شجاعت واستقامت ،لیاقت وكارداني ازدیگران افضل است،مي توان 

مقّدرات یك اّمت رابھ شخصي كھ یا ازاین فضایل بي بھره است یا بھره اندكي دارد سپرد؟ آیا شما اگر 

ترین وخبره ترین فرد ممكن نمي سپارید؟ بنا مزرعھ یا كارخانھ اي داشتھ باشید،اداره آن رابھ امین 

اي مردم سزاوارترین اشخاص بھ : " ھم آوا نمي شود كھ) ع(براین آیا ھرعاقل صاحب انصافي باعلي

  ) ١٧٣خطبھ ." (خالفت كسي است كھ در اداره آن نیرومندترودرآگاھي بھ فرمان خداوند داناتر باشد



احّق "بر )ع(امیرمؤمنان" افضلّیت"واستدالل با " فضلامامت ا"شیعیان با اصرار بر ضرورت       

او بھ امامت ونوشتن كتابھاي متعّدد درمناقب وتبیین جھات افضلّیت او مخالفان خودرا بھ عكس " بودن

گروھی در برابر فضایل حقیقی مانند علم، تقوا، مجاھدت، عدالت، . العمل و چاره جویي وادار كردند

) ع(قت کھ حقیقتًا در منطق اسالم فضیلت و کمال بھ حساب می آید و علی شجاعت، زھد، کاردانی و لیا

حقیقتًا بھ ھمۀ آنھا درعالی ترین مرتبھ آراستھ بود، بھ فضایل وھمی کھ ریشھ در نظام ارزشی عصر 

جاھلّیت داشت از قبیل شیخوخّیت، سازش و مدارای با دیگران، بھ قوم و قبیلھ خاص نسبت داشتن 

یكي از  احجّر ابوعبیده .معرفی مي کردند» اصلح«و دیگران را برای خالفت  تمّسك مي جستند

را برای بیعت بھ مسجد کشانده بودند وآن حضرت ) ع(كارگردانان اصلي خالفت ھنگامي کھ علی 

بودن خود بھ خالفت را ھشدار مي داد بھ او  ازبیعت امتناع مي كرد وبا تكیھ بر فضایل خود احّق

و کم سّن ھستی و اینھا مشایخ قوم تو ھستند و تو ھمانند آنھا شناخت و تجربھ سن  تابوالحای ‹‹ :گفت

نداری، پس با ابوبکر بیعت کن و اگر عمرت باقی باشد بھ خاطر فضل و دین داری و علم و فھم و 

ابن ابی الحدید، شرح نھج : ك.براي متن كامل این مناظره ر(».سابقۀ قرابتت سزاوار بھ این امر ھستی

  )١٣ص / ١و ابن قتیبھ، االمامة و السیاسة، ج ١٢ص / ۶لبالغھ، ج ا

) ص(را افضل اصحاب پیامبر ) ع(بعدھا اکثر معتزلھ بغداد و بعضی از معتزلیان بصره کھ علی       

می دانستند ازعمل كارگردانان خالفت جانبداری کردند و صحابھ را دركنار زدن امیر مؤمنان از 

چنان کھ  ١.دانستند» مصلحت«بر افضل معذور دانستھ و عمل آنان را مطابق خالفت و تقدیم مفضول 

قّدم المفضول علی األفضل ... الحمدلّلھ الذی «: ابن ابی الحدید در خطبھ آغازین شرح نھج البالغھ گفت

ابوجعفر محمدبن نعمان مشھوربھ مؤمن الطاق ) ع(از اصحاب امام صادق » .لمصلحة اقتضاھا التکلیف

و ھشام بن حکم کتاب ) ٢٢۴ابن ندیم، الفھرست، ص (» الرّد علی المعتزلھ فی إمامة المفضول «کتاب 

را در نقد آراء ) ٣۵۵و  ٣٢٣شیخ طوسی، الفھرست، ص (» الرّد علی من قال بإمامة المفضول«

  .معتزلھ نوشتھ اند

و این ھمھ ) ع(رمؤمنان با آن کھ ظاھرًا در سال ھای آغازین خالفت سخنی از تفضیل خلفاء بر امی      

، و بسیاری  ٢فضائلی کھ امروزه در کتاب ھای سیره و حدیث برای آنھا ذکر می شود اثری نبوده است

و قاضی  ۵٩١، ص ٣ابن اثیر، اسدالغابھ، ج . (قائل بوده اند)  ع(از اصحاب و تابعین بھ افضلّیت علی 

 – ٢٢١، ص ٢٠شرح نھج البالغھ، ج و ابن ابی الحدید،  ١١۵ص / ق/ ٢٠عبدالجبار، المغنی، ج 

بھ » افضلّیت بھ ترتیب خالفت«، اما در دوره ھای بعد برای ریشھ کردن ماّده نزاع، اّدعای ) ٢٢۶

                                                
ان        – ١        ر مؤمن ت امی ودن خالف لحت نب ھ مص ات ب رب از          ) ع(معتزلھ براي اثب ل ع ریش و قبای ران ق ت س ل کراھ وان عوام ھ عن وری را ب ام

ت (و این کھ ایشان ) ع(جوان بودن علی  -١: کومت ایشان ذکر می کنند از قبیلپذیرش ح یوخ     ) براساس آداب دوران جاھلی ر ش ان ب ت جوان ریاس
امبر        ) ع(بغض و کینھ ایشان از علی  -٢.. را نمی پسندیدند ان پی المی در زم زوات اس ا و غ گ ھ ا در جن ھ  ) ص(بھ خاطر کشتھ شدن سران آنھ ب

ود  ) ع(انتساب علی  -٣در بین آنھا » ثأر«میت قانون دست آن حضرت و حاک ع ش . بھ بنی ھاشم و این کھ نباید نبّوت و خالفت در یک خانواده جم
اھل      -۴ دم تس دالت و ع رای ع امبر          -۵سخت گیری و خشونت او در اج ھ پی ی اش ب بب نزدیک ھ س ھ او ب بت ب ادت نس د،    ) (ص(حس ی الحدی ن اب اب

ھ، ج   ی         ) ٨۵ -٨٢ص / ١٢و ج  ١١٣ -١١٢ص / ١١و ج  ١٨٩ص / ١شرح نھج البالغ ت عل رار برحکوم ھ اص وند ک ی ش دعی م پس م ) ع(س
)  ٢٩۴ص / ٢و ج  ١۴٠و ص  ٣ص / ١ھمان، ج . (موجب تفرقھ و تشتت مسلمانان مي گردید وبنابراین بھ مصلحت نبود

ی      نطق ھای انتخاباتی کھ روزھای اول برای تشویق مردم بھ بیعت با ابوبکر ا – ٢      ا م رای او ادع روز ب ھ ام یراد شده است از ذکر فضائلی ک
ری    ود و برت شود خالی است در حالی کھ شرایط سیاسی آن روزھا بھ شدت طلب می کرده است کھ اگر در كارنامھ او فضیلتي ھست برشمرده ش

ی خود، در اجتماع مردمی کھ روز بعد از سقیفھ بنی اماتنھا فضلتی کھ خلیفھ دوم در نطق تاریخ. و امتیاز او بر دیگران برای خالفت اثبات گردد
ي د          ار م وبکر اظھ ود اب ت و خ وده اس امبر ب ار پی ار غ ارد ساعده در مسجد مدینھ برای بیعت با ابوبکر گرد آمده اند، ذکر می کند این است کھ اوی

)٣١١، ص ۴ة النبوّیھ، ج ابن ھشام، السیر(» ھمانا من برشما والیت مي یابم در حالي كھ بھترین شما نیستم«: کھ 



در طول خالفت ھشتاد سالھ اموی ھا و مروانی ھا عالوه . تدریج شکل می گیرد و مستندسازی می شود

در جھت فروکاستن از  ، وسیع فرھنگی و تبلیغیل خشونت بار نظامی بر علیھ شیعیان اقدامات اعمابر 

  :و تفضیل خلفا بر او انجام مي گیرد کھ مھّم ترین آنھا عبارت بود از) ع(قدر و منزلت امیرمؤمنان 

بھ گونھ اي کھ در تمام این مدت دوستانش از ترس و  : )ع(ممنوعیت بیان فضایل امیرمؤمنان -١      

موّرخ بزرگ ابوالحسن علی بن محمد مدائنی . ا پنھان کردنددشمنانش از روی دشمنی فضایل او ر

ھ ھمھ ب) ع(معاویھ درسال بعد از صلح باامام حسن«: می نویسد» االحداث«در کتاب .) ق٢١۵-١٣۵(

امان از ھركسي كھ در فضیلت ابوتراب چیزي روایت كند  من ھمانا« :كارگزاران حكومت خود نوشت

لعن مي كردند و  را) ع(خطیبان درھرجا وبر فراز ھرمنبري عليبعد از فرمان او پس ."برداشتھ شد

و آن روزبالومصیبت مردم كوفھ  . ت او وخاندانش سخن مي گفتندائت مي جستند ودرمذّمبر ازاو

  )۴۴، ص ١١بھ نقل ازابن ابی الحدید، شرح نھج البالغھ، ج (»... ازھمھ بیشتر بود

ابوجعفر اسکافی ): ع(جعل حدیث در مذّمت امیرمؤمنان  تشویق بعضی از صحابھ و تابعین بھ - ٢       

معاویھ گروھي از صحابھ وتابعین را استخدام كرد تا ... «: از دانشمندان معتزلھ در این باره می نویسد

اوبراي .ي جستن ازاو بودندجعل كنند ، روایاتي كھ خواھان لعن وتبّر) ع(روایاتي ناروا را درباره علي

وسوسھ برانگیز قرار داد و آنھا آن قدر حدیث جعل كردند تا خشنودي اورا بدست جاعالن پاداش ھاي 

ابوھریره ، عمروبن عاص و مغیرة بن شعبھ از اصحاب و عروة بن زبیر از تابعین از جملھ . آورند

بھ نقل ازابن ابی (اوسپس نمونھ ای از این روایات را ذکر و نقد می کند » .این جاعالن حدیث بودند

  )٧٣ – ۶٣، ص ۴، شرح نھج البالغھ، ج الحدید

یا بی ارزش جلوه دادن آنھا کھ نمونھ ای از این تالش ھا را می ) ع(تشکیک در فضائل علی  - ٣       

  . جاخط  مالحظھ کرد» ھالعثمانّی«توان در کتاب 

ھم وزن و از ھمھ مھم ترعملیات شبیھ سازی بود ، یعنی جعل فضائلی برای دیگران مشابھ و  - ۴       

  : مدائنی می نویسد. ، تا او در فضایل خود بی بدیل نباشد) ع(با فضیلت ھای امیرمؤمنان 

و دستور بھ لعن و سّب آن حضرت، دستور داد عثمانی ) ع(معاویھ پس از منع بیان فضائل علی «      

ضائل ساختگی ھا را تشویق کنند تا در فضیلت عثمان احادیثی را در میان مردم منتشر کنند و چون ف

روایت در فضیلت عثمان فراوان «:عثمان ھمھ جا را پر کرد او بھ استانداران خود دستور دارد كھ

من بھ شما رسید مردم ي پس چون این نامھ . ده است گردیگشتھ و در ھر شھر و كوي وبرزني منتشر 

دیثي كھ احدي از را فرمان دھید كھ در فضائل صحابھ و دو خلیفھ اول روایت نقل كنند ، وھیچ ح

مسلمانان در باره ابوتراب نقل مي كند را فرو نگذارید مگر آن كھ مشابھ آن را براي صحابھ بیاورید 

این را من ترجیح مي دھم وبیشتر مرا شادمان ). بھ گونھ اي كھ آنچھ در باره او آمده است را نقض كند(

ارسازتر است ، واز انتشار مناقب عثمان مي سازد ، و براي درھم كوبیدن حّجِت ابوتراب وشیعیان اوك

و پس از این دستور بود کھ احادیث ساختگی فراوان در مناقب صحابھ » .براي آنھا تحمل ناپذیرتراست

ردید و بر فراز منابر خوانده شد، و معّلمان مدارس را وادار کردند تا آنھا را ھمچون گو خلفاء جعل 

مردم را دستور دادند تا فرزندان و زنان و نوکران و کنیزان خود آیات قرآنی بھ نوباوگان بیاموزانند و 

و مردم برای تقّرب بھ حّکام و رسیدن ... را بھ حفظ آنھا بگمارند و این اوضاع تا مدت ھا ادامھ داشت 



تا این کھ این اخبار و احادیث در دوره . بھ مال و منال در نقل این احادیث بر یکدیگر سبقت می گرفتند

د بھ راویان و محّدثانی منتقل شد کھ اگر چھ مردمانی متدین بودند و دروغ و افتراء را حالل ھای بع

این احادیث ساختگی را پذیرفتند و ] اّما شاید بھ سبب نبودن روحیھ تحقیق در میان ایشان. [نمی شمردند

پی می بردند در کتاب ھای خود بھ گمان آن کھ حق است روایت کردند، ک اگر بھ جعلی بودن آن ھا 

بھ نقل ازابن ابی الحدید، شرح نھج البالغھ، ( ».روایت نمی کردند و بھ مضمون آنھا پای بند نمی شدند

  )۴۶ – ۴۵، ص ١١ج 

در قرون بعد کھ فرقھ ھای کالمی و مذاھب فقھی و حدیثي ظھور پیدا کردند تحت تأثیر ھمین       

دانستند و اکثر معتزلھ ي بصره، مرجئھ، اھل روایات مجعول، ترتیب افضلیت را بھ ترتیب خالفت 

حدیث و بعدھا اشاعره از ھمین نظریھ جانبداری کردند ، در حالی کھ بعضی از ایشان در مباحث 

  .نظری تقدیم مفضول بر افضل را جایز می دانستند و بعضی آن را جایز نمی شمردند

  

  :اقوال در افضلیت امام 

متکلمان شیعھ اتفاق نظر دارند کھ امام باید شایستھ ترین : رمطلقضرورت افضلیت امام بھ طو -١      

امام ، امری  در ي كھایشان معتقدند  کس. فرد اّمت باشد و امامت مفضول در ھیچ شرایطی جایز نیست

در امر دین و دنیا » ریاست عاّمھ«و چون امام دارای . مردم است باید در آن امر افضل از آنھا باشدبر 

عبادت  و هدودر ھمھ کماالت نفسانی کھ الزمھ امامت است سرآمد دیگران ب باید م می باشدو آخرت مرد

و محقق  ١٩٩، ص ١شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ( .باشد ھمھو ثواب اخروی او فزون تر از 

در میان متکلمان اھل سنت، نّظام و جاحظ از معتزلھ و ). ٢٠۵حلی، المسلک فی اصول الدین، ص 

اشعری مؤسس فرقھ اشاعره نیز افضلّیت امام را، در شروط و صفاتی کھ الزمھ امامت ابوالحسن  

  )٢٩٣عبدالقاھر بغدادی، کتاب اصول الدین، ص . (است، ضروری دانستھ اند

قاضی . ضرورت امامت افضل بھ شرط آن كھ امامت او موجب بروز فتنھ و آشوبی نباشد -٢      

جوینی این ) ١٨٢التمھید، ص (از این رأی جانبداری کرده است  ابوبکر با قالنی از متکلمان اشعری

)۴٣٠االرشاد، ص . (قول را بھ اکثر اھل سنت نسبت داده است

اکثر متکلمان : اولوّیت تقدیم أفضل بھ شرط آن كھ افضلیت و مصلحت در یک نفر جمع باشد -٣      

: صورت وجود عواملی از قبیل معتزلی معتقدند کھ افضلیت از شرایط ضروري امامت نیست و در

در افضل، یا قریشی نبودن او، یا کراھت مردم از ) مثل تدبیر سیاسی(نبودن بعضی از شرائط الزم 

پذیرش حکومت او، یا شھرت و تمکین مردم از مفضول، امامت افضل بھ مصلحت نبوده و باید از آن 

قاضی . (افضل أولي است اّما در صورت تساوي افراد ونبودن مانع،امامت. صرف نظر کرد

)٢٣٠ – ٢٢٧ص / ١ق/ ٢٠عبدالجبار، المغنی، ج 

اکثر متکلمان اشعری افضیلت را در امام شرط نمی دانند و : جواز تقدیم مفضول بھ طور مطلق-۴      

ایجی، المواقف، . (امامت مفضولی کھ شرایط امامت دراوجمع باشد را با وجود افضل، جایز می دانند 

  )۴١٣ص 



  :ره و معانی افضلّیتگست

نخست افضلّیت بھ معنای فزون تر بودن : افضلّیت امام در نزد متکّلمان از دو حیث مطرح است      

عبادت و ثواب او در پیشگاه الھی ؛ و دیگری افضلّیت در صفاتی کھ مربوط بھ امامت ظاھری است 

ملکات نفسانی کھ الزمھ امامت و افضلیت در صفات و . ، کاردانی و لیاقتتعلم، عدالت، شجاع: مانند

زعامت سیاسی می باشد مورد توجھ ھمھ متکلمان شیعھ و سنی قرار گرفتھ است و چنانچھ گذشت 

این نظر برای امام واجب دانستھ اند و بعضی دیگر امامت مفضول را  از اربعضی از آنھا افضلیت 

مھ متکلمان شیعھ و بعضی از متکلمان اما افضلیت بھ معنای نخست مورد تأکید ھ. نیز جایز شمرده اند

و محقق حلی، المسلک فی اصول الدین،  ١٩٩ص /١طوسی، تخلیص الشافی، ج . (اھل سنت بوده است

اّما ) ۴١٢و ایجی، المواقف، ص  ١١۶ص / ٢ق/٢٠و قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج  ٢٠۵ص 

افضل در ثواب و عبادت،  آیا ممکن است افضلّیت از ھر دو حیث در شخص واحد جمع نشود و

مفضول در سیاست باشد یا افضل در سیاست مفضول در عبادت و ثواب اخروی باشد؟این امر عقال 

  .  ممکن است ، اما متکلمان شیعھ معتقدند کھ امامان ایشان از ھر دو حیث افضِل اھِل زمان خود بوده اند

ت امام و دالیل مخالفان ایشان در مودر اکنون بھ دالیل متکلمان شیعھ در مورد ضرورت افضلّی      

  .جواز امامت مفضول می پردازیم

  

  افضلیت امام بھ معنای برخورداری از کرامت و ثواب الھی

در نگرش انسان دیندار واالترین انسانھا کسی است کھ در نزد خداوند متعال داراي رتبھ و درجھ       

. باشد»أکثر ثوابًا عنداهللا«خوردار باشد و بھ اصطالحباالتر و در نتیجھ از کرامت و ثواب بیشتری بر

قاضی عبدالجبار معتزلی معتقد است مراد متکلمان از برتری، برتری از منظر دین است کھ اساس آن 

برخورداری از کثرت پاداش اخروی است و افضل کسی است کھ ثواب او از ثواب دیگران افزون تر 

احب مواقف نیز اساس و بازگشت افضلیت را بھ کثرت و ص) ١١۶ص / ٢ق/ ٢٠المغنی، ج . (است

اما بھ عقیده تمامي متكلمان ) ٣٧٢ص / ٨شرح مواقف، ج . (ثواب و کرامت در نزد خداوند می داند

زیرا ھیچ کس جز خداوند نمی داند . وحی و تنصیص الھی است ، بھ این معنا» افضل«تنھا راه شناخت 

/ ٢٠قاضی عبدالجبار، المغنی، ج . (زد او برخوردار استچھ کسی از ثواب و کرامت بیشتری در ن

و تفتازانی، شرح  ١١۵، کتاب قواعد العقائد، ص ١و غزالی، احیاء علوم الدین، ج  ١١٧ص / ٢ق

افضل اھل زمان خود باشد؟ اکثر  ، اما آیا الزم است کھ امام از این حیث) ٣٠١ص / ۵مقاصد، ج 

اما متکلمان شیعھ بر این  را برای امام ضروری نمی دانند متکلمان اھل سنت افضلّیت بھ این معنا

ایشان ھمگی بر این باورند کھ باید بھره مندی امام از پاداش و ثواب اخروی از . بایستگی تأکید دارند

ھمھ افراد تحت سرپرستی او بیشتر باشد و روا نیست در میان مردمان کسی پیدا شود کھ مقام و پاداش 

ایشان بر اثبات ) ٨٠٣طوسی، تمھید االصول، ص . (بیشتر یا با او برابر باشداخروی او از امام 

مدعای خود یعنی ضرورت افضلیت امام بھ این معنا دالیل متعددی اقامھ کرده اند کھ بھ تقریر بعضی 

  :از آنھا می پردازیم

  



  :»اکثر ثوابًا عنداهللا«دالیل شیعھ بر افضلیت امام بھ معنای 

قول، فعل و تقریر او در ھمھ امور . مام در ھمھ امور دینی پیشوای مؤمنان  استا: دلیل اول      

ھیچ واجب عقلی یا عبادت شرعی نیست مگر آن کھ او در آنھا مقتدای . شرعی برای مردم حّجت است

حجت خدا بر مردم است، باید از ھر امری کھ او را در ) ص(پس چون او مانند پیامبر . دیگران است

ساقط می کند و اسباب تنّفر آنھا را از او فراھم می آورد پیراستھ و بھ ھر چیزی کھ مایھ جلب دید مردم 

پر واضح است کھ اگر مردم بدانند یا . اعتماد و آرامش خاطر آنھا را فراھم می آورد آراستھ باشد

واالتری از احتمال دھند کھ در میان رعایا کسانی ھستند کھ بھ سبب فزونی عبادات از ثواب و منزلت 

امام در نزد خداوند برخوردارند برای آنھا احترام و منزلت بیشتری قائل بوده و با وجود افضل از 

پس براي آن كھ قول امام مورد پذیرش مردم قرار گیرد و . اطاعت مفضول کراھت و تنفر دارند

الذخیره، ص  سید مرتضی،: ک.ر. (غرض از نصب او تأمین شود او باید افضل اھل زمان خود باشد

  )٢٠۴ص / ١و و شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج  ۴٧ص / ٢و الشافی فی االمامھ، ج  ۴٣۴

امام استحقاق تعظیم و تبجیل بیشتری نسبت بھ رعایای خود دارد بھ گونھ ای کھ ھیچ : دلیل دّوم      

ن بھ تعظیم و و نمی توان گفت فرما او مستحق احترام و تکریم نیستند یک از افراد امت بھ اندازه

بزرگداشت امام از باب استحقاق نیست بلکھ از باب بخشش و تفّضل است زیرا اگر از سر بخشش بود 

پس شایستھ بود کھ خداوند ما را بھ تعظیم و تبجیل کودکان، دیوانگان و چھارپایان نیز فرمان دھد تا 

ي از لذت مأکوالت و مشروبات آنان نیز از این بخشش بھره مند شوند ھمانگونھ کھ از بخشش بھره مند

پس اگر این تعظیم و تبجیل از سر استحقاق است نھ تفّضل ، پس کاشف از عظمت . برخوردار شده اند

عبادت و ثواب امام در نزد خداوند می باشد و حکایت از آن دارد کھ او افضل از ھمھ امت است یعنی 

/ ١شیخ طوسی، تلخیص الشافی؛ ج . (در نزد خداوند از ثواب و کرامت فزون تري برخوردار است

  )٢٠۶و محقق حلی، المسلک فی اصول الدین، ص  ٨٠۴و تمھید االصول، ص  ٢٠٣ – ١٩٩ص 

از صفاتی کھ شیعیان برای امام ضروری می : امام چون معصوم است افضل است: دلیل سّوم      

را نیز بپذیرد و تالزم بین اما اگر کسی عصمت امام را بپذیرد باید افضلیت او . است» عصمت«دانند 

این کھ از یک طرف امام را معصوم بدانیم و از . مورد قبول ھمگان است" افضلّیت"و " عصمت"

طرف دیگر او را مفضول در ثواب فرض کنیم، برخالف اجماع است و ھر قولی برخالف اجماع 

اما چرا ) ٢٠۴ص / ١و طوسی، تلخیص الشاقی، ج  ۴٣۵سید مرتضی، الذخیره، ص . (باطل است

عصمت اقتضای افضلیت را دارد؟ چون در دیدگاه شیعھ امام در عبادات ھم امام مردم است و ھیچ 

پس عبادت امام درظاھر از ھمھ مردم بیشتر . عبادتی نیست مگر آن کھ امام در انجام آن پیش قدم است

اھر او باشد یعني او در مگر آن كھ باطن او برخالف ظ. است پس باید ثواب او نیز از ھمھ بیشتر باشد

ظاھر از ھمھ ي اھل طاعت جلوتر باشد، اما چون درباطن اعمال او ھمراه با کفر، ریا، عجب و امثال 

عصمت امام . اما این با عصمت امام ناسازگار است. این مفاسد است،در واقع در زمره اھل فسق است

ھمھ بیشتر است، بھ لحاظ کیفی نیز چون  ما را مطمئن می سازد کھ نھ تنھا عبادت او بھ لحاظ کّمی از

او این اعمال را با عالی ترین درجھ ایمان، علم و اخالص بھ جای مي آورد ، کھ ھیچ کس را با او 

و بھ قول . بنابراین استحقاق او برای برخورداری از کرامت و پاداش الھی بیشتر است.برابری نیست



اھره کباطنھ، و کان أفضل ظاھرًا فی العبادات من اذا وجب بدلیل عصمتھ أن یکون ظ«: سید مرتضی

  )۴٣ص / ٢الشافی فی االمامھ، ج (» .رعّیتھ، وجب أن یکون أکثرھم ثوابًا

اما امام . اموری کھ دیگران بھ انجام آن مکّلفند او نیز مکّلف است ي امام بھ ھمھ: دلیل چھارم      

ین آنھا ھدایت اّمت اسالمی در ھمھ ابعاد و بھ تکالیف ویژه ای افزون بر دیگران ھم دارد کھ مھم تر

بکثرة «پر واضح است کھ . بھترین وجھ ممکن است کھ مستلزم تحّمل رنج ھا و مشّقت ھای بسیار است

پس چون تکلیف امام از ھمھ افراد امت بیشتر است پس رنج و مشقت و بھ تبع آن » المشاّق یکثر الثواب

، ص ١طوسی، تلخیص الشافی، ج . (ی از ھمھ افزون تر استبرخورداری او از ثواب و کرامت الھ

  )٢٠۵و محقق حلی، المسلک فی اصول الدین، ص  ٢١٣

  نقد و بررسی  

این دالیل مبتنی بر آن است کھ بپذیریم ثواب الھی براساس استحقاق است و انسان ھا با انجام  -١      

باب تفّضل بدانیم ممکن است کسی عمل اما اگر ثواب را از . عبادات مستحق ثواب الھی می شوند

پس از این راه افضلیت . صالح کمتری از امام داشتھ باشد و خداوند بھ او ثواب فزون تری تفّضل کند

  .امام ثابت نمی شود

عموم عدلیھ ثواب اخروی را : پاسخ  این شبھھ در متن دلیل دوم آمده است ، افزون بر آن می گوییم      

زیرا انجام عباداتی کھ خداوند متعال بندگان را بھ انجام آنھا تکلیف . ند نھ بھ تفضلبھ استحقاق می دان

اما چون برخداوند حکیم انجام کار بیھوده قبیح است، از . فرموده است سبب رنج و مشّقت آنھا می شود

پس اما چون این غرض بھ ذات بی نیاز او بر نمی گردد،  ؛ بھ رنج انداختن مردم غرضی داشتھ است

پس ھدف از . اما رساندن ضرر ظلم است و قبیح. باید ھدف رساندن ضرر یا نفعی بھ بندگان بوده باشد

اما در دنیا یا در آخرت؟ اما در دنیا از انجام تکالیف جز تحّمل رنج و . تکالیف رساندن نفعی بوده است

ن ھمان ثواب و پس این نفع رسانی در آخرت است و آ. محرومّیت چیزی نصیب بندگان نمی شود

و عالمھ حلی، کشف المراد،  ١٩٩ص / ١شیخ طوسی، تخلیص الشافی، ج : ک.ر. (کرامت الھی است

  ) ۴٣۴ – ۴٣٣ص 

آیا . امت خود بیشتر باشد  شما می گویید امام باید کسی باشد کھ عبادت و ثواب او از ھمھ -٢      

بھ استحقاق می دانند نھ بھ تفضل؟ آیا بھ بازگشت سخن شما بھ عقیده کسانی نیست کھ نبوت و امامت را 

  )٩٧ص / ١ق / ٢٠قاضی عبدالجبار، المغنی، ج (عقیده شما امامت یک مقام اکتسابی است؟ 

البتھ متکلمان شیعھ نبّوت و امامت را بھ استحقاق نمی دانند ،بلكھ آن را حاصل تفّضل ونصب الھي       

را در ) ع(خداوند متعال حضرت عیسی . »١٢۴/ انعام –اهللا اعلم حیث یجعل رسالتھ « :مي شناسند كھ

ھمان ساعت والدتش، در حالی کھ ھیچ عمل و عبادتی انجام نداده بود تا مستحق نبوت گردد، پیامبر 

/ مریم  –قال إّنی عبداهللا آتانی الکتاب و جعلنی نبّیًا . قالوا کیف نکّلم من کان فی المھد صبّیًا. (قرار داد

مریم  –آتیناه الحکم صبّیًا (پیامبر گردانید  –در سھ سالگی  –را در کودکی ) ع( و حضرت یحیی) ٢٩

اما . و امامت ھم مثل نبوت است چنان کھ بعضی از امامان شیعھ در سن کم بھ امامت رسیده اند) ١٢

امام نکتھ ای کھ در پاسخ اشکال باید بھ آن توجھ کرد این است کھ دالیل پیشگفتھ داللت بر آن دارند کھ 

پس از نصب الھی و رسیدن بھ مقام امامت و تحّمل مشّقت ھدایت اّمت، شایستھ برخورداری از کرامت 



و ثواب الھی مي گردد بھ گونھ ای کھ ھیچ یک از افراد امت در این فضیلت با او برابر نیستند و بھ 

فی فی االمامھ، سید مرتضی، الشا: ک.ر. (سبب ھمین افضلیت مستحق تعظیم و تبجیل ھمگان مي شود

  )٢٣١ص / ١و شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج  ۴۶ص /  ٢و ج  ٣٢٧ص / ١ج 

شما می گویید امام چون جانشین پیامبر است باید از حیث برخورداری از ثواب و کرامت الھی  -٣      

ید با. ما می گوییم براین اساس پس ھركسي كھ جانشین امام است باید افضل باشد. از ھمھ افضل باشد

استانداران ،امیران لشكر و قضاتی ھم کھ امام در بالد  نصب می کند یا نائبان او در عصر غیبت از 

ھمھ افضل باشند، زیرا ایشان نیز جانشین امام اند و فقط حوزه تصرف آنھا محدودتر است، بھ 

ضی قا. (اما شما این را نمی گویید. خصوص کھ تکریم و تعظیم آنھا نیز بر مردم واجب است

  )٩٧ص / ١ق / ٢٠عبدالجبار، المغنی ج 

ندارند و در ھمۀ شؤون امام »ریاست عاّمھ«متکلمان شیعھ درپاسخ می گویند اینان کھ شما گفتید       

ت الھی نیستند تا گفتار و کردار آنھا مبنای عقیده و عمل دیگران باشد  و از نیستند و بھ خصوص حّج

پس ھیچ لزومی . یقین کنیم باطن آنھا برخالف ظاھر آنھا نیستمقام عصمت نیز برخوردار نیستند تا 

البتھ ایشان باید در آنچھ . آنھا اعتقاد بھ افضلیت در عبادت و ثواب الھی داشتھ باشیم ي ندارد کھ درباره

نظامی و  قاضی در امر قضاوت، و امیر سپاه در فنون  . بدان منصوب گشتھ اند افضل باشند

و خالصھ ھر کس در ھر امری کھ  رئیس  جنگاوری، و دولتمردان در امر سیاست و مملکت داری

. دیگران است باید در آن امر افضل از آنھا باشد و امامت مفضول در ھیچ حالی جایز نیست

  )٢٠٣ص / ١و شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج  ۴۵ص / ٢سیدمرتضی، الشافی فی االمامھ، ج (

امام باید . اگر چھ کثرت ثواب اخروی مایھ شرف  و سعادت است و لی ربطی بھ امامت ندارد -۴      

در تجھیز سپاه و حفاظت از مرزھا، عمران و آبادانی شھرھا، تعامل سیاسی با ممالک دنیا، تعایش با 

 اگر کسی در عبادت و ثواب اخروی ناقص باشد ضررش فقط بھ. مردم لیاقت و کفایت داشتھ باشد

بھ . خودش می رسد، اما اگر کسی در سیاست و مملکت داری ضعیف باشد ضررش بھ ھمھ می رسد

در پاسخ ابوذر، با آن ھمھ راستگویي و سابقھ، کھ از او تقاضای امارت کرد ) ص(ھمین دلیل پیامبر

حّقھا و أّدی یا اباذر إنک ضعیف و أّنھا أمانة و أنھا یوم القیامھ خزی و ندامة إّلا من آخذھا ب«: فرمود

  ) ١۵- ١۴ابن تیمیھ، السیاسة الشرعّیھ، ص (» اّلذی علیھ فیھا

امور دنیوی باید الیق و کاردان باشد اما این کافی  ي گفت امام اگر چھ در اداره در پاسخ باید       

ره اگراو در ادا –ھیچ منعی ندارد کھ  ، امام فقط تأمین امنیت و رفاه دنیوی باشد ي اگر وظیفھ. نیست

اما اگر ھدف ازحكومت تنظیم امور جامعھ . منافق ، فاسق یا اصًال کافر باشد -این امور توانا است 

وظیفھ ھدایت مردم بھ سوي   براساس احکام دین و عدالت و تقوی است  و امام حجت الھي است و

نفسانی و پس باید در ھمھ کماالت  ، سعادت اخروي بھ واسطھ عبادت وبندگي خداوند بر عھده اوست

  )٣١-٢٩مظفر، دالئل الصدق، ص .(ازجملھ برخورداری از کرامت و ثواب الھی از ھمھ افضل باشد

بر فرض آن کھ بپذیریم امام بھ لحاظ کرامت و ثواب در نزد خداوند باید افضل از ھمھ باشد، ما  -۵      

، الفصل فی الملل، ص ابن حزم. (پس این شرط لغو و غیرعملی است. راھی برای شناسایی او نداریم

در پاسخ گفتھ می شود اتفاقًا یکی از جھاتی کھ شیعھ اصرار دارد کھ امام باید منصوب از طرف ) ١۶۵



خداوند باشد ھمین است کھ امام باید افضل باشد و افضلیت مثل عصمت از صفات درونی است کھ جز 

و  ۴١ص / ٢مرتضی، الشافی، ج  سید. (خداوند آگاه بھ اسرار باطنی افراد، کسی بھ آن علم ندارد

  )١١١ص / ١ق/ ٢٠قاضی عبدالجبار، المغنی، ج 

  : دالیل متکلمان بر ضرورت افضلیت ظاھری امام 

امام باید در ھر امری كھ درآن پیشوای دیگران است افضل از  كھ مدعای متکلمان شیعھ این است      

براي این آمده است كھ توجھ دھند » ستدرھر امري كھ در آن پیشواي دیگران ا«قید. دیگران باشد

لزومي ندارد كھ امام در اموري مثل ِحَرف ، فنون وصنایعي كھ در آنھا امامت ندارد افضل از دیگران 

  : ایشان براي اثبات ادعای خود دالیلی آورده اند.اودر آنچھ امام دیگران افضل از آنھا است .باشد

مھم ترین دلیل عقلی کھ افضلیت امام را در ھمھ : یح استتقدیم مفضول بر فاضل قب: دلیل اول      

: عالمھ حّلی در تقریر این دلیل می گوید. ابعاد اثبات می کند  براساس قبح تقدیم مفضول بر فاضل است

امامت . امام در فضایل و کماالت یا مساوری با دیگران، یا ناقص تر از  آنھا، و یا افضل از آنھا است«

طل است زیرا الزمھ فرض اول ترجیح بال مرّجح است و الزمھ فرض دوم تقدیم دردو فرض اول با

بنابراین فرض سوم مطلوب ،و مطابق  عقل و ذوق . ناقص بر کامل و مرجوح بر راجح کھ قبیح است

  ) ٣٩٢کشف المراد، ص . (سلیم است وآن این کھ امام افضل از دیگران باشد

عقول ھمھ عقالء نمی پسندند «: ان در تبیین این دلیل گفتھ اندطوسی و دیگر مرتضی، شیخ اما سید      

کھ پادشاه دانایی، شخصی را کھ چون کودکان خط می نویسد بر خطاطان چیره دستي مانند ابن مقلھ 

ریاست دھد یا کسی را کھ بعضی از مقدمات فقھ را  آموختھ بر فقیھان بزرگی چون ابوحنیفھ و شافعی 

ھ ھمگان بھ زشتی این کار حکم می کنند و این نیست مگر بھ سبب زشتی تقدیم بدون شبھ. رئیس گرداند

پس ) ١٩١و شیخ طوسی، االقتصاد، ص  ۴٢ص / ٢سید مرتضی، الشافی، ج . (مفضول بر فاضل

امامی کھ خداوند حکیم، او را بھ امامت نصب کرده، و در علوم و احکام و عبادات دین او را بر مردم 

مام امر دین و دنیای آنھا را بھ او سپرده است، باید در ھمھ اموری کھ امامت حجت قرار داده، و ز

  . متوقف بر آن است از ھمھ رعایای خود افضل باشد

فخررازی درنقد این دلیل قبح تقدیم شاگرد مبتدی بر استاد خود را می پذیرد زیرا رئیس  در اینجا       

را تکلیف کنیم بھ مرئوس یعنی استاد خود چیزی تعلیم معّلِم مرئوس است و این کھ رئیس یعنی شاگرد 

اما این زشتي را در سایر ریاست ھا نمی پذیرد و . دھد کھ خود نمی داند، تکلیف ما الیطاق و قبیح است

اگر مانعی در تقدیم فاضل بھ وجود آید یا مصلحتی تقدیم مفضول را اقتضا کند، در این : می گوید 

مثل این کھ رعیت از پذیرش ریاست افضل کراھت داشتھ باشند . یز باشدصورت تقدیم مفضول باید جا

و اصرار بر ریاست او موجب بروز فتنھ و آشوب گردد ، یا ھدف از پست و مقام دادن بھ مفضول 

جلب نظر او یا شکستن نخوت و تکبر فاضل و تربیت او باشد ، یا بخواھند افضل را در تحت ریاست 

فخر رازی، . (و بزرگان از پذیرش امارت مفضول ننگ و عار نداشتھ باشندمفضول درآورندتا اشراف 

. و دیگران عذرھای دیگری را  افزوده اند تا تقدیم مفضول را توجیھ کنند) ٣١٢نھایھ العقول، ص 

  ) ٢٢٧ص / ١ق / ٢٠قاضی عبدالجبار، المغنی، ج (



قبیح "روایي تقدیم مفضول بر فاضل علت نا: اما متکلمان شیعھ این را نمی پذیرند و می گویند      

آبا با این عذرھایي كھ شما مي آورید این علت ازبین مي رود؟ اگر بگویید آري مي .آن است" بودن

گوییم پس باید در ھمھ جا با عروض یك عذر كار زشت دیگر زشت نباشد ، بلكھ باالتر بھ مصلحت ھم 

ا عذر نفع رساندن بھ دیگران ، نھ تنھا زشت باشد و مثال باید حكم كرد كھ ظلم كردن بھ شخصي ، ب

  )  ١٩١شیخ طوسی، االقتصاد ، ص .(نیست كھ بھ مصلحت ھم ھست 

ھر شرطی کھ در پیامبر معتبر است در امام نیز معتبر . است) ص(امام جانشین پیامبر : دلیل دوم       

، پس امامی ھم كھ می  افضل امت است) ص(ھمھ مسلمانان اتفاق نظر دارند کھ پیامبر. خواھد بود

خواھد در مسند خالفت او قرار گیردتا اھداف بعثت را کھ تکمیل نفوس و اداره جامعھ بر اساس ارزش 

  . ھای دینی است تداوم بخشد، باید مثل پیامبر از کامل ترین و شایستھ ترین انسان ھا باشد

أمین می شود کھ مردم بھ طور امام واجب االطاعھ است و غرض از نصب او زمانی ت:دلیل سوم       

اما مردم حاضر نیستند از کسی کھ از آنھا پائین تر است اطاعت کنند و اگر . کامل از او اطاعت کنند

  . افضل باشد احتمال اطاعت و انقیاد مردم بیشتر است

لیل از ابوالحسن اشعری مؤسس فرقھ اشاعره کلماتي نقل شده است کھ گویای جانبداری او از دو د      

ال تنعقد إمامة المفضول مع وجود األفضل، ألّن األفضل أقرب إلی «: او مي گوید. پیشگفتھ می باشد

فیجب أن یطلب لھا ) ص(انقیاد الناس لھ و اجتماع اآلراء علی متابعتھ، و ألّن اإلمامة خالفة عن النبی 

  )٢۴۶ص / ۵تفتازانی، شرح مقاصد، ج (من لھ رتبھ أعلی، قیاسًا علی النبوة 

متکلمان بر لزوم افضلیت امام بھ آیات قرآن و روایات : استشھاد بھ آیات وروایات: دلیل چھارم       

  :نیز استدالل کرده اند ) ص(پیامبر 

أَفَمْن َیْھِدی إَلی اْلَحقِّ أَحقُّ أْن ُیتَََّبَع «: سوره یونس کھ داللت واضح بر افضلیت امام دارد ٣۵آیھ  -١      

آیا کسی کھ بھ حق ھدایت می کند سزاوارتر است کھ (» ِھدِّی إّلا أْن ُیْھَدی َما َلُکْم َکْیَف ُتْحَکُموَنأمَّْن َلاَی

پس شما را چھ شده و چگونھ  تبعّیت شود یا کسی کھ ھدایت نمی یابد مگر آن کھ او را ھدایت کنند

  ) داوری می کنید؟

تگی امامت دارد کھ دارای ھدایت ذاتی و بي واسطھ این آیھ داللت دارد بر این کھ تنھا کسی شایس      

عالمھ طباطبایی، تفسیر المیزان، ج . (بوده و عمل او بھ ھدایت خود و بھ تایید الھی و تسدید رّبانی باشد

کھ چنین شخصی معصوم و افضل خالیق است و غیر او کھ یا اصال ) ۵٧ص / ١٠و ج  ٢٧۶ص / ١

  .یگری ھدایت می شود ، شایستھ پیروی شدن و امامت نیستھدایت شدنی نیست و یا بھ واسطھ ی د

بگو آیا کسانی کھ می دانند (» ُقْل َھْل َیْسَتِوی الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن الَیْعَلُموَن« : سوره زمر ٩آیھ  -٢      

  .)با کسانی کھ نمی دانند برابرند

افضل را تا زمانی کھ سبب بروز فتنھ و آشوب متکلم اشعری قاضی ابوبکر باقالنی کھ امامت  -٣      

نقل کرده است ) ص(نگردد واجب دانستھ است، بر وجوب امامت أفضل روایاتی را از رسول خدا

أئّمتکم شفعاؤکم إلی اهللا «؛ » أئّمتکم شفعاؤکم فانظروا بمن تستشفعون«؛ » یؤّم القوم أفضلھم«: مانند

المسلمین، یری أّن فیھم من ھو أفضل منھ، فقد خان اهللا و من تقّدم علی قوم من «؛ » فقّدموا خیرکم

فی أمثال ھذه األخبار مّما قد «: اضافھ می کند کھ، پس از ذکر این روایات  » رسولھ و المسلمین



او سپس شواھدی از اقوال ) ١٨٣باقالنی، التمھید، ص (» تواترت علی المعنی، و إن اختلفت ألفاظھا

می شود کھ اجماع امت در صدر اول اسالم برجستجوی افضل و نصب صحابھ نقل می کند و مدعی 

  ) ١٨٣ھمان، ص . (آن بھ امامت بوده است

چنان كھ مالحظھ مي شود برخالف پندار ابن جزم کھ مدعی است قائالن بھ وجوب افضلیت امام       

صل فی الملل، ج ابن حزم، الف(ھیچ دلیلي از قرآن، سنت، اجماع و عقل بر اثبات مدعای خود ندارند

اکنون ببینیم دالیل خود ایشان بر جواز امامت . ایشان از ھمھ اینھا دالیلی اقامھ کرده اند) ١۶٣ص /۴

  .مفضول از چھ سنخ است

  

  :دالیل قائالن بر جواز امامت مفضول

در برابر دانشمندان امامیھ کھ باالتفاق در ھیچ شرایطی امامت مفضول را جایز نمی دانستند،       

ایشان . بعضي ازمتکلمان اھل سنت بھ طور مطلق و گروه دیگر در شرایط خاص آن را روا شمرده اند

بھ تبیین و نقد دالیل ایشان می . بر اثبات مدعای خود بھ دالیلی از عقل، سنت و اجماع تمّسک جستھ اند

  : پردازیم

اکثر متکلمان اھل سنت از آن مھم ترین دلیل عقلی کھ : نیست» اصلح«ھمیشھ » افضل«: دلیل اول      

امامت برای حفظ مصالح امت است، پس اگر فردی کھ : در برابر مخالفان استفاده می کنند این است کھ

در فزونی عبادت و علم بھ احکام از دیگران برتر است ، امامت او بھ مصلحت نباشد و برعکس 

  .مفضول برای امامت اصلح باشد باید بھ جواز امامت او حکم کرد

جایز می » عذر موّجھ«قاضی ابوبکر باقالنی کھ امامت مفضول را در شرایط خاص با داشتن       

ھدف از نصب امام دفع شّر دشمنان، حمایت از «: دانست در بیان وجھ جواز امامت مفضول می گوید

ای پس ھرگاه در برگزیدن شایستھ ترین فرد بر. کیان اسالم ، اجرای حدود و استیفای حقوق است

امامت، ترس آن باشد کھ ھرج و مرج کشور را فراگیرد و نزاع و درگیری رخ دھد، امام پیروی 

نشود، شمشیرھا در ھم آمیزند، حقوق و احکام تعطیل شوند و دشمنان بھ ملک و مملکت طمع ورزند، 

» .وداین امر بھانھ و عذر آشکاری براي عدول از امامت افضل و تن دادن بھ امامت مفضول خواھد ب

  )١٨۴باقالنی، التمھید، ص (

اکثرمعتزلھ کھ امامت افضل را در صورت تساوی افراد و نبودن مانع أولی دانستھ ، ولي در       

صورت وجود موانع امامت افضل را بھ مصلحت ندانستھ و امامت مفضول را أولی معرفی کرده اند ، 

الجبار معتزلی کھ بیانگر دیدگاه ایشان است کلماتی از قاضی عبد. بھ استداللي مشابھ تمسك جستھ اند

از نظر ھمھ فرق و مذاھب اگر افضل عالوه بر تقدمش در فضل، در سایر خصال با « :ارائھ می کنیم

اما اگر در فاضل نقصی باشد کھ ... مفضول مشارکت داشتھ باشد، بدون شک برای امامت اولی است

اشد کھ او را پیش اندازد، مفضول برای امامت أولی او را بھ تأخیر اندازد، یا در مفضول مزّیتی ب

شرط نیست زیرا براساس دالیل نقلی، امام برای ) افضلیت(در امامت فضل و فزونی در آن . است

و از طرفی  اگر امامت افضل بھ مصلحت نباشد. سرپرستی آنچھ مصالح اقتضا می کند انتخاب می شود

و بھ این سبب اگر تقدیم مفضول . ت از او نیستنصب امام ضروری است، پس چاره ای جزبازگش



ارجح باشد باید از امامت افضل صرف نظر کرد ، زیرا در باب امامت آنچھ در حفظ مصلحت مؤّثرتر 

  ».است، رعایت آن باالجماع أولی و أرجح است

مامت او سپس عواملی را ذکر می کندکھ اگردرجامعھ ای تحّقق یابند کّفھ ترازو را بھ نفع ا       

فقدان بعضی از شرائط الزم  -١: عواملی از قبیل. آن را رجحان می بخشند، مفضول سنگین کرده 

این کھ فاضل برده،  -٢درافضل مثل نداشتن آگاھی سیاسي وتوانایی برای رھبری و تدبیر سیاسی 

ھ فضل مفضول در نزد عاّم و خاّص ب -۴. افضل قریشي نباشد - ٣. نابینا، زمین گیر یا ترسو باشد

مردم از پذیرش امامت افضل کراھت داشتھ باشند ولی دانستھ شود  -۵. مشھور، و افضل ناشناختھ باشد

در ھنگام وفات امام، افضل در کشور  -۶. امامت مفضول با اقبال و اطاعت مردم مواجھ خواھد شد

ب ھایی مثل در فاضل عی -٧. حاضر نباشد و تأخیر در نصب جانشین موجب بروز فتنھ و آشوب باشد

قاضی عبدالجبار، المغنی، . (عجلھ، خشونت، بخل شدید وجود داشتھ باشد کھ مفضول از آنھا منّزه است

  ) ٢٣٣ – ٢٢۶ص / ١ق /٢٠ج 

اما نكتھ جالب توجھ این كھ اشاعره نیز کھ امامت مفضول را با وجود افضل بھ طور مطلق جایز        

اکثر اھل سنت «: قاضی عضدالدین ایجی می گوید. کرده اندمی دانستند ھم بھ استداللی مشابھ تمّسک 

امامت مفضول را با وجود فاضل جایز دانستھ اند، زیرا چھ بسا امامت او برای امت بھ مصلحت 

نزدیک تر باشد، آنچھ در سرپرستی ھر کاری معتبر است، آگاھی بھ مصالح و مفاسد آن و توانایی بر 

دی کھ در علم و عبادت مفضول است ولی بھ رھبری و تدبیر امور چھ بسا فر. قیام بھ لوازم آن است

چھ «: تفتازانی نیز اظھار می دارد کھ) ۴١٣ایجی، المواقف فی علم الکالم، ص (» سیاسی آشناتر است

بسا مفضول برای حفظ مصالح دین و کشور تواناتر و نصب او بھ امامت برای نظم بخشی بھ حال 

و ابن حجر عسقالنی،  ٢۴۶ص / ۵تفتازانی، شرح مقاصد، ج (». تر باشدرعّیت و دفع فتنھ ھا موّفق 

  )٢٧ص / ١الصواعق المحرقھ، ج 

  : در نقد دلیل پیشگفتھ موارد زیر قابل توجھ است      

کسی کھ از نظر آگاھی و تدبیر سیاسی ناقص است یا شجاع نیست یا بھ شتاب زدگی و  -١      

امام باید در . و اصًال افضل بھ طور مطلق وشایستھ امامت نیستتندخویی و بخل شدید معروف است، ا

کسی کھ در کمالی افضل است ولی . صفات و کماالتی کھ وجود آنھا در امامت الزم است افضل باشد

/ ٣سید مرتضی، الشافی، ج . (در غیر آن مفضول است، افضل مطلق نبوده و شایستھ امامت نمی باشد

  )١٧٨ص 

یل آگاھي و تدبیر سیاسي در برابر عمل عبادي و آگاھي دیني قرار گرفتھ وسپس در این دل -٢      

در حالي كھ درتعریف مورد .فرض را برآن گذاشتھ كھ جمع ھردو جنبھ در یك نفر غیرممكن است

و بنابراین باید در . دارد » ریاست عامھ«پذیرش شیعھ و سني امام در ھردو ساحت دین ودنیاي مردم 

تأكید برجنبھ سیاسی و تضعیف .ومعارف دیني وآگاھي وتدبیرسیاسي سرآمد ھمگان باشدعلم بھ احكام 

  . جنبھ علمي و عبادی با تعریف امامت سازگاری ندارد

ولی آیا این مصلحت با . حفظ مصلحت عامھ است، بدون شک یکی از مھم ترین اھداف امامت  -٣     

ظ نمی شود؟ آیا درنظرشما حفظ مصالح براساس والیت امامي كھ درتمامي جھات افضل باشد بھتر حف



سیاست ھای عرفی مطلوب است یا براساس احکام شریعت والگوی فرھنگی ومعنوی اسالم ؟ اگر اولی 

اما اگر دومی . ھم حاصل شود... ھ چھ بسا با امام کافر، منافق، سکوالر، الئیک و كمورد نظر است 

  . و تدبیر سیاسی پیشتاز است بھ دست نخواھد امدمورد نظر است بدون امامی کھ در علم و عمل 

آن جایز نیست و با وجود » زشت بودن«چنان كھ درقبل گفتیم تقدیم مفضول بر فاضل بھ علت  -۴      

چنان كھ ظلم بھ دیگران زشت و ناروا است و بھ بھانھ . این عذرھاو بھانھ ھا این عّلت از بین نمی رود

اگر این عذرھایی کھ شما آوردید . ا است، نمی توان بھ كسي ظلم کردرساندن نفع بھ دیگران کھ زیب

بتواندقبح تقدیم مفضول برفاضل را از بین ببرد، پس باید تقدیم حّکام فاسق و ستمگر بر اھل فضل و 

اگر ترس از بروز فتنھ و اشوب می تواند مجّوزی برای . صالح بھ ھمین عذر و بھانھ ھا جایز باشد

  د پس چرا نتواند مجوزی برای امامت فاسق و حتی کافر باشد؟ ریاست مفضول باش

امام فخررازي معتقد است اموری از قبیل آنچھ در ذیل می آید داللت بر آن دارد کھ : دلیل دوم      
اگر شھري را فرض كنیم كھ در آن سھ نفر ھستند كھ یكي از « :اومیگوید.افضلیت در امام شرط نیست

. دیگران است ودیگري در فقاھت بي ھمتا است وسومي درسیاست بي نظیراست آنھا در عبادت سرآمد 
اما آن كھ افضل در عبادت است ناقص در فقاھت وسیاست مي باشد و آن دیگري كھ افضل در سیاست 
است مفضول در عبادت وفقاھت است و آن سومي كھ در فقاھت سر آمد است درعبادت و سیاست ناقص 

كھ در عبادت یا فقاھت از دیگران برتر است بھ امامت برگزینیم ، بھ سبب فقدان  اكنون اگر آن را. است 
اما اگر سیاستمدار را بھ كرسي . آگاھي و تدبیر سیاسي ، اوضاع را بھ فساد وتباھي خواھد كشاند 

حكومت بنشانیم ، چون اودرتمامي احكام دین برھمھ مردم رئیس خواھد بود ، الزم مي آید مفضول 
  )٢۵١فخر رازی، نھایة العقول، ص (».عبادت رئیس بر افضل در این امور باشد درعلم و

بھ عقیده شیعھ امام کسی است کھ در : در پاسخ مواردی از این قبیل متکلمان امامیھ پاسخ می دھند      

کسی کھ در کمالی افضل است و کمال دیگری را فاقد یا در آن مفضول . ھمھ امور مذکور افضل است

این چنین کسی فقط می تواند در . او أفضل بھ طور مطلق نبوده و شرط امامت مطلق را ندارداست، 

کسی کھ افضل در عبادت و ناقص در سیاست . ھمان امری کھ در آن افضل است امام دیگران باشد

و افضل در عبادت امام می شود . است یا بر عکس، برای کسی امام می شود کھ در ھر دو ناقص است

بھ ھر حال ھر . و افضل در سیاست امام می شود برای مفضول در سیاست. مفضول در عبادتبرای 

کسی کھ در امری پیشوای دیگران است باید در آن امر افضل از دیگران باشد و در ھیچ حالی تقدیم 

و شیخ طوسی، تلخیص الشافی،  ١٧٨ص / ٣سید مرتضی، الشافی، ج .(مفضول بر فاضل جایز نیست

  )٢٣٠ص / ١ج 

آنچھ شما گفتید کھ ممکن است سرآمد ھمگان در یک امر مانند عبادت یا فقاھت یا سیاست،       

مفضول در امر دیگر باشد نھ تنھا عقال محال نیست، بلکھ در میان مردم عادی بھ ندرت می توان کسی 

ه امامت در این صورت ھیچ چاره ای جز تقسیم حوز. را یافت کھ در ھمھ امور افضل از ھمھ باشد

دراین موارد بایدسیاست را بھ سیاستمدار ، فقاھت وافتاء رابھ فقیھ،فرماندھي سپاه وجنگ را بھ .نیست

واجراي حدود واحكام را بھ حاكِم عادِل فقیھ  امیر آگاه بھ ادوات وفنون جنگي وتدبیر نظامي ، قضاوت

د كھ بھ لحاظ كرامت وثواب سپرد ودرعین حال پذیرفت كھ ممكن است درمیان رعایا افردي یافت شون

و بھ ھرحال در ھر زمینھ ای باید از افضل پیروی شود و تقدم مفضول .اخروي ازھمھ اینھا افضل باشد

إّلا این کھ این اشکال بر شیعیان وارد نیست ، زیرا بھ رغم پذیرش عقلی چنین .  بر فاضل جایز نیست



ما ثابت کردیم : تفاق نمی افتد بھ این دلیل کھفرضی، ما بھ دالیل سمعی یقین داریم کھ چنین معضلي ا

أّوًال نصب امام بر خداوند متعال واجب است، ثانیًا امام در ھمھ آنچھ در آن امام است باید افضل از 

رعایای خود باشد، و ثالثًا می دانیم کھ امام یکی است و او در ھمھ امور و درھمھ شؤون امام است، 

وب از طرف خداوند متعال است ، وخامسًا بھ دالیل سمعي یقین داریم کھ ورابعًامی دانیم کھ امام منص

و  ًاورإّما ظاھرًا مشھ(ھیچگاه زمین از وجود اماِم معصوِم منصوِب ازطرف خداوند متعال خالی نیست 

واین امام در ھمھ امور برتر از ھمھ است و کسی با او ). ١۴٧نھج البالغھ،حكمت -ّما خائفًا مغمورًاإ

او ھم در عبادت و ثواب اخروی و ھم در علم و عدالت و شجاعت و سیاست و . نیستمساوی 

  . کشورداری افضل از ھمھ است

رسول : ایشان می گویند: در تعیین امیران و فرماندھان) ص(تمّسک بھ سیره پیامبر : دلیل سوم      

ن صحابھ امیر کرد در عمرو بن عاص و خالد بن ولید را بر ابوبکر و عمر و دیگر بزرگا) ص(خدا 

و ابن ابی الحدید،  ٢٢۵ص / ١ق /٢٠قاضی عبدالجبار، ج .(حالی کھ این دو از آن دو افضل بودند

در جنگ موتھ زید بن حارثھ را امیر سپاه کرد در حالی کھ در سپاه ) ٣٢٠ص /۶شرح نھج البالغھ، ج 

بن زید را بر  ةرخود اسامدرروزھاي آخرعم. اسالم افرادی چون جعفر بن ابی طالب حضور داشتند

آن حضرت معاذبن جبل و ابوموسی .عموم مسلمانان امیر کرد در حالی کھ افضل از او در سپاه بودند

عمرو بن عاص را برعمان، ابوسفیان را بر نجران، عّتاب بن . اشعری و خالد بن ولید را امیریمن کرد

بن حضرمی را بر بحرین امارت بخشید  اسید را بر مّکھ، عثمان بن ابی العاص را بر طایف و عالء

و ) ١۶۵ص / ۴ابن حزم، الفصل فی الملل، ج . (در حالی کھ افضل از اینھا در میان اصحاب بودند

  . دارد) ص(اینھا ھمھ حکایت از جواز امامت مفضول در سیره و سنت آن حضرت 

ت شھرھا و فرماندھی سپاه در قضاوت محاکم، امار: در رّد استناد بھ موارد پیشگفتھ می گویند      

افضلّیت مطلق شرط نیست وکافی است امیران ،فرماندھان وقضات در آنچھ بر آن والیت یافتھ اند 

در آن چھ بھ آن مأمور )ص(افراد منصوب ازطرف پیامبر ي و بی تردید ھمھ. افضلّیت داشتھ باشند

براي ) ٢٠٨ی اصول الدین، ص محقق حلی، المسلک ف( .شده اند از چنین برتری برخوردار بوده اند

بر فرض کھ ثابت شود ابوبکر و عمر در دین و کثرت ثواب از عمروبن عاص و خالد : نمونھ میگوییم

ھیچ . بن ولید افضل بوده اند، این مانع نمی شود کھ ایشان در جنگ و فرماندھی سپاه بر آنھا امیر باشند

ولید در فرماندھی جنگی از ابوبکر و عمر  كس نمی تواند انکار کند کھ عمرو بن عاص و خالد بن

. شجاعت خالد و برتری او در آشنایی بھ فنون جنگی و تدبیر نظامی مشھور است. افضل بوده اند

سیدمرتضی، . (ھمچنین زیرکی، مکر و حیلھ گری عمروعاص درجنگ زبانزد خاص و عام است

ر بن ابی طالب، بعضی از روایات اما در مورد تقدیم زید بن حارثھ بر حعف) ۵٢ص / ٢الشافی، ج 

حکایت از آن دارند کھ فرمانده اول در جنگ موتھ جعفر بوده است و شعرحّسان بن ثابت مؤّید آن 

  :است

  بموتھ،منھم ذوالجناحین جعفر         و ال یبعدن اهللا قتلی تتابعوا

  جمعیًا، و أسباب المنیة تخطر        و زیدو عبداهللا حین تتابعوا

  )٢٢٩ – ٢٢۵ص / ١خلیص الشافی، ج شیخ طوسی، ت(



ایشان بھ مواردی استشھاد می کنند کھ داللت بر آن دارد کھ :  تمّسک بھ روش صحابھ: دلیل چھارم      

  :ابن حزم در باره این نمونھ ھا می گوید. صحابھ امامت مفضول را جایز می دانستھ اند

مرد یعنی ابوعبیده و عمر را برای خالفت یکی از این دو «:ابوبکر در سقیفھ بنی ساعده گفت«      

و ھیچ یک از مسلمانان . در حالی کھ خود ابوبکر بدون شک از آن دو افضل بود».بر شما مي پسندم

درآن روز انصار مردم را بھ بیعت با .اعتراض نکردند کھ او برخالف دین کسی را پیشنھاد کرده است

این . تردید افضل از او در میان مسلمانان فراوان بودسعد بن عباده فرا می خواندند در حالی کھ بی 

  .نمونھ ھا ھمگی دلیل بر اجماع اصحاب بر جواز امامت مفضول است

بعدھا عمر خالفت را بین شش نفر قرار داد در حالی کھ بعضی از آنھا از بعض دیگر افضل       

نفر کھ بیعت شود او امام واجب و تمام مسلمانان اتفاق نظر داشتندکھ با ھر یک از این شش . بودند

  .و این نیزداللت بر اجماع آنھا بر جواز امامت مفضول دارد. االطاعھ است

بیعت شد و او بعدھا خالفت را بھ معاویھ واگذار کرد در حالی ) ع(با حسن) ع(پس از ارتحال علی      

کھ قبل از فتح انفاق کرده و  کھ در میان مردان باقی مانده ی از صحابھ افضل از آن دو بودند، مردانی

مسلمانان ھمگی از اول تا آخر با معاویھ بیعت کردند و امامت او را بھ . در راه خداجھاد کرده بودند

  ».و این بھ یقین اجماعي دیگر بعد از اجماع بر جواز امامت مفضول بود. رسمّیت شناختند

اع کرده و آراء فاسد و متناقض اظھار کرده و او درادامھ از باقالنی انتقادمي کند کھ او خرق اجم      

  )١۶۴ – ١۶٣ص / ۴ابن حزم، الفصل فی الملل، ج . (بھ وجوب امامت افضل رأی داده است

  :در مورد اجماع اّدعایی قائالن بھ جواز امامت مفضول نکتھ ھای زیر قابل توجھ است      

یک نفر یا بھ شورای شش نفره برای کسی استدالل بھ عمل صحابھ در واگذاری امر امامت بھ  -١      

اما چون صحابھ معصوم نبوده اند ، . قابل پذیرش است کھ عمل ایشان را بھ طور مطلق حّجت بداند

اگر ایشان دلیلی از کتاب یا سّنت می . عمل آنھا دارای حّجت ذاتی نیست و باید مستند بھ دلیل باشد

صحابھ را دلیل مشروعّیت عمل ایشان قرار دادن دور و اما عمل خود . داشتند آن را اعالم می کردند

  . مصادره بھ مطلوب است

اسناد . سکوت مسلمانان در برابر عمل بعضی از اصحاب دلیل رضایت و تأیید آنھا نیست - ٢       

اختالف و  از اصحاب بسیاري: تاریخی حکایت از آن دارد کھ سکوت ایشان دالیل مختلفي داشتھ است

بی تفاوت  ھم عده ای .ر خالفت را در آن اوضاع و احوال حّساس بھ مصلحت نمی دیدندمنازعھ بر س

سکوت برخی نیز بھ خاطر ترس از جان ، یا بھ طمع رسیدن بھ قدرت و مال بوده . و بی طرف بودند

. یگري متمایل شده بودندد ھی بنفرت از یك یابات قومی یا حسادت بھ سبب تعّص گروھي ھم. است

  .نیست تابثاجماع مورد اّدعا  وبنابراین

چنان کھ سعدالدین تفتازانی ھم گفتھ است استدالل بھ اجماع و عمل صحابھ در امر امامت برای  -٣      

اما این اجماع بر فرض وقوع برای شیعھ و . کسانی اعتبار دارد کھ امامت را بھ انتخاب مردم می دانند

شرح . (ز طرف خداوند متعال می دانند ارزشی نداردا) ص(کسانی کھ امامت را بھ انتصاب پیامبر 

  )٢۴٧ص / ۵مقاصد، ج 



نموده است ، بعضی از  »جواز امامت مفضول«در برابرابن حزم کھ اّدعای اجماع بر-۴      

: امام الحرمین جوینی گفتھ است. اّدعای اجماع کرده اند »وجوب امامت افضل«دانشمندان اھل سنت بر

م أھل السّنة أّنھ یتعّین لإلمامة أفضل اھل العصر إّلا أن یکون فی نصبھ ھرج و و الذی صار إلیھ معظ«

اجماع امت اسالمی درصدر «: و قاضی ابوبکر باقالنی می گوید) ۴٣٠اإلرشاد، ص (» .ھیجان فتن

اول اسالم بر آن بوده است کھ افضل را بھ امامت نصب کنند و نمونھ آن در بین اھل شوری و قول 

یا ابوعبیده در سقیفھ ھنگامی کھ » .من نمی بینم کسی با عثمان برابری کند«: است کھ گفت عبدالرحمان

آیا این را می گویی در : در پاسخ او گفت» دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم«: عمر بھ او گفت

س پ» .حالی کھ ابوبکر حاضر است؟ بھ خدا سوگند برای تو عمر لغزشی در اسالم غیر از این نیست

این قول ابوعبیده و پذیرش مسلمانان و عمر داللت بر آن دارد کھ آنھا با ابوبکر بیعت نکردند مگر بھ 

  )١٨۴ – ١٨٣باقالنی، التمھید، ص (» .علت افضلیت او

البتھ قاضی عبدالجبار معتزلی قول ھیچکدام را نمی پذیرد و در یک بحث نسبتًا طوالنی ، با طرح       

کھ می توان مراد صحابھ از این سخنان را بر آنھا حمل کرد ، نتیجھ مي گیرد در احتماالت گوناگونی 

. سیره ایشان ھیچ داللتی وجود ندارد کھ ایشان خلفا را بھ سبب افضلیت آنھا بھ امامت نصب کرده اند

  )٢٢۴ – ٢١٩ص / ١ق / ٢٠قاضی عبدالجبار، المغنی، ج (

افضلیت را بھ ترتیب خالفت معرفی کرده و ابوبکر را  بھ قول ابن تیمیھ اھل سنت کھ ترتیب -۵      

ابن . (می دانند ، دلیلی ندارد کھ با این مقدمھ یعنی وجوب افضلیت امام مخالفت کنند) ع(افضل از علی

بنابر این علت مخالفت اکثر متکلمان اشعری با این اصل و ) ۴٧۶-۴٧۴ص/۶تیمیھ، منھاج السنھ،ج

بوده است؟ چنان کھ از کلمات پایانی خود ابن حزم نیز آشکار می  اصرار بر جواز امامت مفضول چھ

زیرا . گردد ایشان می خواستھ اند با تأسیس این اصل مشکل مشروعیت خالفت معاویھ را حل کنند

افضل از معاویھ بسیار بوده «و عقیده ابن حزم کھ » ضرورت امامت افضل«برمبنای باقالنی یعنی 

اما با ابطال این مقّدمھ راه برای پذیرش مشروعیت حّکام . اھد داشتخالفت او مشروعیت نخو» اند

ستمگر اموی و عباسی گشوده می شود وھدف ایشان ازاین ھمھ اصرار بر جواز امامت مفضول ھمین 

  .بوده است

ومعاویھ را در یك ردیف قرار داد ظلم آشكار و قیاس مع ) ع(اما این كھ ابن حزم خالفت امام حسن      

. ادعاي اجماع و بیعت رضایتمندانھ عامھ مردم بر خالفت معاویھ كذب محض است. ق استالفار

درحالي كھ امام . اوخالفت را جز از راه زور ، غلبھ و کشتار مسلمانان بي گناه غصب نکرده است 

  .با بیعت آزاد و گسترده مردمي کھ بھ افضلیت او اعتقاد داشتھ اند بھ خالفت رسیده است) ع(حسن 

  

  :ھرست منابعف

  قرآن کریم-١

 .، تألیف شریف رضی، تحقیق صبحی صالح، قم، دارالھجره، بی تانھج البالغھ-٢

ھ اهللا،      -٣ ن ھب د ب د، ابوحام ی الحدی ھ   ابن اب ج البالغ رح نھ اء       ش روت، داراحی راھیم، بی ل اب د ابوالفض ق محم ، تحقی

. ق ١٣٨۵جلد،  ٢٠التراث العربی، 



ن عبدا  -۴ د ب د؛  ابن تیمیھ ، تقی الدین احم ھ        لحمی یعھ القدری الم الش ض ک ی نق ھ ف نھ النبوی اج الس الم    منھ ق س ، تحقی

.ق١٣٨۴محمد رشاد ، مصر، مکتبھ دارالعروبھ  ،

ھ   السیاسھ الشرعیھ فی اصالح الراعی و الرعیھ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ -۵ قاھره، مکتبھ انصار السنھ المحمدی

.ق١٣٨١، 

.ق١٣۵۶؛مصر، مصطفی البابی ،  و السیاسھ ھاالمام مسلم؛عبد اهللا بن ابن قتیبھ ،-۶

ماء          ؛ابن ندیم، ابوالفرج محمد بن اسحاق  -٧ دثین و اس دماء و المح ن الق نفین م اء المص ار العلم ی اخب ت ف لفھرس

.ش ١٣۵٠، بھ ھمت رضا تجدد، تھران، چاپخانھ مروی، کتبھم

.تابیروت، عالم الکتب، بی ؛ المواقف فی علم الکالمایجی، قاضی عبدالرحمن بن احمد، -٨

ب؛ -٩ ن طی د ب وبکر محم اقالنی، اب ھ ب وارج و المعتزل ھ و الخ ھ و الرافض ده المعطل ی الملح رّد عل ی ال د ف ، التمھی

.ق  ١٣۶۶قاھره، دارالفکر العربی، 

 .ق  ١٣۴۶، استانبول، دارالفنون، کتاب اصول الدینبغدادی، ابومنصور عبدالقاھر بن طاھر، -١٠

.؛ تحقیق عبدالرحمن عمیره، قم، منشورات شریف رضی، بی تاشرح المقاصدسعود بن عمر؛ تفتازانی، م -١١

عاره،     شرح المواقفجرجانی، سید شریف علی بن محمد،  -١٢ ھ الس ر، مطبع انی، مص ، تحصیح محمد بدرالدین نعم

  .ق  ١٣٢۵

ی اص   جوینی ، ابوالمعالی عبدالملک بن عبداهللا ؛ -١٣ ھ ف اد ،  االرشاد الی قواطع االدل ف    ول االعتق د یوس ق محم تحقی

  .ق١٣۶٩، مصر ، مکتبھ الخانجی، موسی

  .م١٩٨٨ھ، فقاالثبیروت، موسسھ ناصر  ، لحالملل و الن شھرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم، -١۴

  .ق ١۴٠٠، تھران، کتابخانھ چھلستون، االقتصاد الھادی إلی طریق الرشادطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن،  -١۵

کتابخانھ آستان  ٢٨۶٠٠، نسخھ خطی شماره نھایھ العقول فی درایھ االصول رازی ، فخرالدین محمد بن عمر؛  -١۶

  .ق۶٢٢قدس رضوی ، سال تحریر 

  . ق ١٣٩۴دارالکتب االسالمیھ،  ، ، قمتلخیص الشافی، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -١٧

ران    درعلم کالم اسالمی تمھید االصول، ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ -١٨ دینی ، تھ کوه ال ، ترجمھ عبدالحسین مش

  .ش١٣۵٨، انجمن اسالمی حکمت و فلسفھ ایران ، 

ـ  -١٩ ت، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی، الفھرس گاه فردوس ارات دانش ھد، انتش ار، مش ود در امی ش محم ھ کوش ، ب

  .ش ١٣۵١

ف،      -٢٠ ن یوس ن ب دین حس اد      عالمھ حلی، جمال ال د االعتق رح تجری ی ش راد ف ف الم ی،    کش ھ اعلم روت، مؤسس ، بی

  . ق ١٣٩٩

د،    -٢١ دین   غزالی، ابوحامد محمد بن محم وم ال اء عل اب       احی زء األّول، کت ی، الج راث العرب اء الت روت، داراحی ، بی

  قواعد العقائد

ھ       الذخیره فی علم الکالمی، علم الھدی، سیدمرتضی علی بن حسین موسو -٢٢ م، مإسس ین، ق د حس ید احم ق س ، تحقی

  .ق  ١۴١١نشر اسالمی، 

ـ  - ھ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی االمام افی ف ادق،   الش ھ ص ران، موسس ب، تھ ینی خطی دالزھراء حس ق عب ، تحقی

  .ق  ١۴٠٧

ی،  ب الحادی عشرشرح بافاضل مقداد، ابوعبداهللا مقداد بن عبداهللا سیوری؛  -٢٣ ، تصحیح و ترجمھ علی اصغر حلب

  .ش ١٣٨٣تھران، انتشارات اساطیر، 

  .ق  ١۴١۴؛ تصحیح محمود حسن، بیروت، دارالفکر، االحکام السلطانیھفراء، ابویعلی محمد بن حسین؛  -٢۴

ق م المغنی فی ابواب التوحید و العدلقاضی عبدالجبار ابوالحسن عبدالجبار بن احمد،  -٢۵ م،    ، تحقی د قاس ود محم حم

  .ق١٣۵٨، الدار المصریھ للتالیف و الترجمھ ،  مصر

  .ق ١٣٩۶ھره، دارالعلم للطباعھ، ، قادالئل الصدقمظفر، محمد حسن؛  -٢۶
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