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استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علّامه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت فارسی۱3۹۸/۱2/2 :؛ تاریخ پذیرش فارسی)۱3۹۹/0۶/02 :
(تاریخ میالدی دریافت2020/03/۱2 :؛ تاریخ میالدی پذیرش )2020/03/20

چکیده
خواجننه نصننیرالدین طوسننی بننهعنننوان یکننی از متکلمننان مشننهور شننیعه در قننرن هفننتم بننا نوشننتن
آ نناری چننون (تجرینند االعتقنناد) کننه شننیعه و سنننی آن را شننرک کننردهاننند؛ توانسننته بننر اسنناس قواعنند
کالمننی و فلسننفی از آرای شننیعه بننهویننژه در مسندلة امامننت دفنناع کننند ،وی بننر متکلمننان متننأخر خننود
حتننی در جهننان تسنننن نیننز ا ننر گذاشننت وآنننان روش وی را الگننو قننرار داده و کتننااهننای مهمننی را
نگاشننتند .ایننن پننژوهی در صنندد اسننت تننا بننا رویکننرد توصننیفی -تحلیلننی ،آراء خواجننه نصننیر را در
مبحننث امامننت بننه صننورت تطبیقننی در چهننار ا ننر کالمیشننان ارائننه کننند و در نهایننت بننه ایننن نتیجننه
دسننت یافتننهاسننت کننه وی ،امامننت را بننهعنننوان یننک اصننل اعتقننادی و در مباحننث مسننتقل مطننرک
نمننودهاسننت و سننعی کننرده بننه ایننن مباحننث سنناختار منطقننی دهنند و آنهننا را بننا شننیوهای تحلیلننی-
منطقننی مننورد پننژوهی قننرار دهنند؛ در ایننن راسننتا دالیننل ایشننان در دو حننوزة عقلننی و نقلننی،
پرداخته شدهاست.

واژگــان کلیــدی :خواجننه نصننیرالدین طوسننی ،ضننرورت امامننت ،مؤلفننههننای امامننت،
وجود دائمی امام.

E-mail: mohamadshabanpour@gmail.com
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بیان مسئله
تحلیننل وجننود امننام در میننان پننارادایم فکننری و معرفتننی تشننیع ،نقننی اساسننی در حننوزه
مطالعننات دینننی عهنندهدار اسننت .تحلیننل جننامع ،خردورزانننه و اندیشننهورانننه ،سنناحت-
هننای گوننناگون مسنندله امامننت ،مننیتواننند روی آوردهننای هنجنناری و معرفننت شننناختی
متعددی را به ارم ان آورد.
در ایننن میننان «ضننرورت وجننود امننام از سننوی خنندا» بننهعنننوان ضننرورتی عقلننی در
تفکر غالب مکتنب امامینه ،تحلیلنی نظناممنند و منطقنی منیطلبند و اینن مهنم در بررسنی
نظریننات افننراد شنناخ

همچننون خواجننه نصننیر النندین طوسننی حاصننل مننیشننود،

خواجننه نصننیرالنندین طوسننی را مننیتننوان یننک مرجننع علمننی در دوران خننویی و پننا
از آن دانست چرا کنه خواجنه ،مدرسنههنایی را زینر نظنر داشنت کنه در آنهنا علنوم فقنه
و شننریعت و طننب و ریاضننی و حکمننت و دیگننر دانننیهننا تنندریا مننیشنند دانننی
جویانی از سراسر جهان در آن گرد میآمدند (ر.ک؛ طوسی.)۹ :۱3۸3 ،
بزرگننانی چننون علّامننه حلننی و قطننبالنندین شننیرازی ،رکنننالنندین اسننترآبادی و
بسننیاری دیگننر بننر گننرد او جمننع شننده و از علننم و معننرفتی بهننره مننیبردننند (همننان).
ایشنان بحنث امامننت را در هنر کتننابی مبتننی بننر اقتحنای مننورد نظنر ،بننه گوننهای خننا
مطننرک نمننودهاسننت .در کنننار ایننن آ ننار وی مبحننث امامننت را در رسننالهای خننا

و بننه

شنیوة ابتکننارآمیزی تحننت عننوان (رسننالهاالمامننه) طننرک و تبینین کننردهاسننت .آراء امننام-
شناسنننی خواجنننه را در آ نننار کالمنننی وی ،ماننننند تجرینننداالعتقننناد ،قواعننندالعقایننند،
فصولالنصیریه و تلخی

المحصل و رسالة امامت میتوان بدست آورد.

خواجننه طوسننی در کتنناا تجریننداالعتقنناد تنهننا بننه دینندگاه شننیعه امامیننه پرداختننه؛
ولننی در آ ننار دیگننر ،از جملننه در (رسننالهاالمامننه) بننه اختصننار ،و در (قواعنندالعقائنند) بننا
تفصننیل بیشننتر ،آرای دیگننر فننرق شننیعه را نیننز آورده و ج رافیننای بحننث امامننت را از
دیننندگاه فنننرق اسنننالمی و مخصوصنناا فنننرق شنننیعه رسنننم کنننردهاسنننت .وی بنننه وینننژه
کوشیدهاسنت تفناوت دیندگاههنای فنرق را در بناا لنزوم امامنت از هنم تفکینک کنند.
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در رسننالههننای مختصننر دیگننری کننه از خواجننه در دسننت اسننت ،دربنناره امامننت بحننث-
هننایی صننورت گرفتننهاسننت (ر.ک؛ طوسننی .)۴7۴ :۱3۸3 ،بننا ایننن اوصنناف ممکننن
است تصنور شنود کنه آینا بهتنر نبنود کنه اینن موضنوع بنا آراء اندیشنمندان دیگنر و بنه
صنننورت تطبیقنننی بررسنننی منننیشننند واقعینننت آن اسنننت کنننه دربنننارة موضنننوع
تحقیننق«ضننرورت امامننت در آ ننار خواجننه نصننیرالدین طوسننی» یننک ا ننر تحقیقننی و
تطبیقی و بنه صنورت ینک پنژوهی مسنتقل تندوین نشندهاسنت؛ لنذا اسنتخرا منظومنة
فکری ایشان در باا ضرورت امامت نیازمند به این پژوهی و بررسی است.
 .1تعريف امام و امامت در آثار خواجه نصیر الدين طوسی
با مراجعنه بنه آ ناری کنه خواجنه در موضنوع امامنت تندوین کنردهاسنت ابتندا تعناریج
ارائنه شننده از امامننت را بننه تربیننت تنناریخی ارائننه مننیکنننیم و سننپا مؤلفننههننای تشننکیل
دهننندة امامننت ،تفنناوت و تشننابه دینندگاه خواجننه در آ ننار مختلننج در احکننام امامننت و
تطننور معنننایی آن را روشننن مننیسننازیم .خواجننه در آ ننار خننود بننه جننز « تجرینند
االعتقاد» مفهوم امام و امامت را این چنین تعریج کردهاست:
امننام رهبننری قننوی و قدرتمننند اسننت کننه آمننر بننه معننروف و ننناهی از منکننر بننوده و
پیچینندگی و ابهامننات مربننوط بننه شننریعت را بننرای امننت اسننالمی تبیننین مننیکننند و بننرای
جلوگیری از وقنوع فسناد و ارتکناا معاصنی ،شنریعت الهنی را اجنراء منیکنند تنا از وقنوع
فتنننه و فسنناد جلننوگیری نماینند (ر.ک؛ گرگننانی ،بننیتننا)  ۱.ایشننان در رسنناله فننیاالمننه ایننن
طور تعریج میکند کنه :امنام انسنانی اسنت کنه در دنینا باالصناله ننه نیابتناا ریاسنت عمنومی
مردم را در امنور دینن و دنینا بنر عهنده دارد (ر.ک؛ رسناله فنی االمنه 2)... ،ایشنان در قواعند
العقاینند در تعریننج امامننت مننینویسنند (امامننت ریاسننت عامننهی دینننی اسننت کننه متحننمن
ترغیننب عمننوم مننردم اسننت بننه حفننم مصننالح دینننی و دنیننویشننان و بازداشننتن ایشننان از
آنچه از این بابت به آنان زیان میرساند (ر.ک؛ طوسی.)۱۴۱3 ،
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 .2مؤلفههای حقیقت امامت از منظر خواجه نصیرالدين طوسی
بر اسناس تعرینجهنای ارائنه شنده ،منیتنوان گفنت کنه مفهنوم امامنت از منظنر خواجنه
نصیر از مؤلفههای زیر تشکیل شدهاست.
 .1-2واليت عامه
خواجننه نصننیرالنندین همانننند بسننیاری از متکلمننان ،ریاسننت عامننه و والیننت بننر همننه
مکلفننان را در تعریننج امامننت صخننذ کننرده و والیننت بننر امننت در امننور دینننی و دنیننوی
را ذکننر کننرده اسننت (ر.ک؛ طوسننی )۴2۶ :۱۴0۵ ،پننا طبننق بیننان ایشننان ،شننان امننام
فقننط یننک سننری امننور دنیننوی نیسننت؛ کمننا اینکننه صننرفاا در سنناحتهننای معنننوی تنهننا
هننم نیسننت بلکننه خواجننه بننرای امننام هننم ش نأن دنیننوی قائننل اسننت و هننم ش نأن معنننوی
یعنی امام در تمام مسائل دینی و دنیوی مردم وایفه مهم و ریاست دارد.
 .2-2رياست دينی
خواجننه در ذیننل مفهننوم والیننت و سرپرسننتی قینند «دینننی» (ر.ک؛ طوسننی)۸3 :۱۴۱3 ،
آوردهاسننت کننه حنناکی از دقننت قابننل تحسننین آن اسننت ایننن قینند کننه بننا تعبیننر«امننور
دینننی» تفنناوت دارد ،فننرق اساسننی والیننت طنناغوت را بننا والیننت امننام نشننان مننیدهنند؛
در امامت به مفهوم شیعی ،سرپرستی و والیت ،هویت دینی دارد.
تشننکیل حکومننت از جانننب پیننامبر ،تنهننا یننک ضننرورت اجتمنناعی و یننا اجابننت
تقاضننای مننردم نبننود تننا گمننان شننود ایننن کننار ربطننی بننه وایفننه دینننی او نداشننتهاسننت
بلکننه اساسننا دیانننت اسننالم و نننوع دسننتورات آن و وایفننهای کننه خداوننند بننر عهننده
پیننامبرش گذاشننته بننود چنننین منصننبی را ایجنناا مننیکننرد .در اسننالم دسننتوراتی وجننود
دارد کننه از سننویی عمننل بننه آنهننا اجتنننااناپننذیر اسننت و از سننوی دیگننر بنندون وجننود
یک حکومت صنالح عمنالا قابنل اجنرا نیسنت و خداونند بنا والیتنی کنه بنه پینامبر خنود
داده بننود ،تنهننا او صننالحیت چنننین منصننبی را داشننت؛ او وایفننه داشننت مننردم را بننرای
جهنناد ،بسننیا کننند حَلبِّ ِ الْمُلؤْمِنِینَ عَلَل الْقِتَللالِ (انفننال )۶۵/و بننا کفننار و منافقننان،
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جهنناد کننند یَللا أَیُّهَللا النَّبِلیُّ جَاهِلدِ الْکَفَّللارَ وَالْمُنَللافِقِینَ (توبننه )73/در میننان آنهننا نظننام
داوری و قحنناوت را بگسننترد

لِللتَحْکَ َ َِّللیْنَ النَّللاَِ ِِّمَللا أَرَا َ اللَّللهُ (نسنناء،)۱0۵/

وَأَنِ احْکَ ْ َِّیْلنَهُ ْ ِِّمَلا أَنْلََلَ اللَّلهُ (مائنده )۴۹/نظنام اخنذ مالینات بنر پنا نمایند خَلذ
مِللن أَمللوالِهِ صَللدَقَ
متوجننه شننخ

(توبننه)۱03/؛ ایننن واننایج و دههننا وایفننه دیگننر کننه مسننتقیماا

ایشننان اسننت ،نننه از آن جهننت اسننت کننه او صننرفاا رسننول و پیننامآور

اسننت بلکننه از آن روسننت کننه والیننت و ریاسننت عامننه مسننلمانان را نیننز عهنندهدار اسننت
(ر.ک؛ امام خمینی۱،23۴ :۱372 ،؛ همان ،سال ۱20 ،3 :و .)۱7۸ ،2۱
بننر ایننن اسنناس پیننامبر (

) دارای دو منصننب -غیننر از نبننوت -بننود :اول اینکننه

کننالم و رفتننار او حجننت بننود و او مننیتوانسننت از دیننن تفسننیر خطنناناپننذیر و عنناری از
سننهو ارائننه نماینند و بعحننی از احکننام دیننن را کننه فننروع آن در قننرآن نیامننده بننود بیننان
نماینند؛ دیگننر آنکننه پیننامبر (

) صنناحب والیننت بننود و بننر همننین اسنناس احکننام دیننن

را جنناری مننیسنناخت و رهبننری مننردم و ریاسننت دینننی حکومننت را بننر عهننده داشننت
(ر.ک؛ امیننننی و جنننوادی )۸۹ :۱3۸۵ ،پنننا از رحلنننت پینننامبر اکنننرم امامینننه بنننر اینننن
عقیننده اسننت کننه دو سننمت ینناد شننده بنناقی اسننت و پیننامبر (

) جانشننینانی دارد کننه

آن دو منصننب را عهننده دارننند بنننابراین همننانگونننه کننه والیننت پیننامبر از طننرف خنندا
است والیت جانشینان هنم از طنرف خداسنت بنه هنر حنال منراد اینن اسنت کنه امامنت،
عننالیتننرین منصننب در جامعننه دینننی پننا از پیننامبر گرامننی اسننالم اسننت؛ بننه همننین
منظننور خواجننه طوسننی و ام ننال وی قینند دینننی را بننرای سرپرسننتی امننام صخننذ کننردهاننند،
در واقع با ذکنر اینن قیند سنعی کنردهانند تفناوت حکومنتهنای غینر دیننی و پادشناهان
را با والیت ائمه (ع) نشان دهند.
 .3-2واجباإلطاعهبودن
سننومین مؤلفننهای کننه مننیتننوان در تعریننج خواجننه از امامننت بننه دسننت آورد «واجننب-
االطاعه»بودن امنام اسنت؛ امنام صنرفاا ینک راهنمنا و هندایتگر نیسنت کنه امنت در قبنال
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وی هننیم وایفننهای نداشننته باشننند؛ بلکننه امننت ،هننم در امننور دینننی و هننم امننور دنیننایی
باینند از وی اطاعننت کنننند .البتننه قینند سرپرسننتی و والیننت ،بننااللتزام وجننوا طاعننت را
حکایننت مننیکننند؛ ولکننن تصننریح بننه آن در فصننول النصننیریه در تعریننج امامننت ،رافننع
ابهام در مقنام تعینین مصنداق از جهنت شنرایط امامنت اسنت .هنر امنامی واجنباالطاعنه
اسننت و ایننن وجننوا صننرفاا مفهننوم حقننوقی ننندارد کننه جننزای حکننومتی داشننته باشنند
بلکننه مفهننوم دینننی نیننز دارد و بننه معنننای گننناه کبیننرهبننودن عنندم اطاعننت اوسننت .البتننه
نمیتنوان گفنت کنه هنر واجنباالطاعنهای امنام اسنت؛ آنگوننه کنه برخنی اهنل سننت
گمان کنرده انند؛ زینرا اسنتنتا امنامبنودن ولنی و سرپرسنت واجنباالطاعنه از واجنب-
االطاعننهبننودن امننام ،م الطننه ایهننام انعکنناس اسننت (ر.ک؛ قاضننی ایجننی۱۹۹7 ،م،۸ :
 3۴۵؛ جمعی از نویسندگان.)۵۱ :۱3۸۱ ،
 .4-2باإلصاله
این قید بیان منی کنند کنه امنام شخصنی اسنت کنه در اینن دنینا خنودش اصنالتاا و ننه بنه
نیابننت از کسننی ،ریاسننت عمننوم مننردم را در امننور دیننن و دنیننا بننر عهننده دارد .افننزودن
اینن قینند بننه ایننن خنناطر اسننت تننا ننائبی را کننه امننام ،والیننت عننام خننود را بننه او تفننویع
کننرده اسننت ،خننار سننازند؛ ولننی شننارحان آ ننار خواجننه همچننون تفتننازانی (ر.ک؛
تفتننازانی ،سننال )272 ،۵ :و بننه تبننع آن قوشننچی (ر.ک؛ بننیتننا )3۶۵:تصننریح مننی-
کنند که این قیند الزم نیسنت؛ زینرا چننین فنردی بنا قیند «عامنه» خنار منیشنود؛ چنون
نائب یاد شده بر امام ریاست ندارد (ر.ک؛ عظیمی ،سال.)۶0:
 .5-2فی دارالتکلیف
قینند «دار التکلیننج» حنناکی از آن اسننت کننه اننرف امامننت ،دنیننا مننیباشنند .البتننه مرحننوم
خواجننه بننرای امننام شننرایط و قیننود دیگننری مانننند «حننافم شننریعت بننودن» و «جانشننینی
پیننامبر» منظننور نمننوده ،لکننن ایننن قیننود را در قسننمت ارائننه تعریننج از امننام مطننرک نکننرده-
است بلکه در متن و در فصول مختلج کتاا ،به این شروط اشاره کردهاست.
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بنننابراین مننیتننوان بننهعنننوان حاصننل جمننع بننین مجمننوع قیننودی کننه در تعریننج
امامننت ارائننه شننده ،امامننت را چنننین تعریننج کننرد :امامننت ،پیشننوایی و ریاسننت عامننه
دینی بنر امنت مسنلمانان در امنور دیننی و دنینوی آنهنا اسنت کنه بنه جانشنینی پینامبر ( )،
حافم شریعت و تداوم بخی هدایت الهی است.
 .3وجوب امامت از منظر محقق طوسی
اصننل وجننود امننام نننزد بیشننتر متکلمننان اسننالمی ،ضننرورتی اجتنننااناپننذیر اسننت؛
هرچنننند در نحنننوة وجنننوا آن مینننان آنهنننا اخنننتالف نظنننر وجنننود دارد .در چراینننی
وجننوا امننام نیننز بننین متکلمننان ،منننااراتی صننورت گرفتننهاسننت .در اینجننا بننه دالیننل
وجوا امامت درآ ار خواجه طوسی میپردازیم.
 .1-3دلیل عقلی ضرورت امام
امامیه معتقد اسنت هنر آنچنه بنر وجنوا نبنوت داللنت منیکنند ،وجنوا امامنت را نینز
ا بننات مننیکننند (ر.ک؛ جمعننی از نویسننندگان ۱۴3 :۱3۸۱ ،بننه بعنند) از ایننن رو ،قاعننده
لطننج کننه عمنندهتننرین دلیننل وجننوا بع ننت انبیننا اسننت ،وجننوا امامننت را نیننز ا بننات
خواهنند کننرد .محقننق طوسننی تقریبننا در همننة آ ننار امامننت پژوهننی خننود ایننن برهننان را
آورده و به همان بسنده کردهاست و شارحان آ ار وی نیز آن را شرک نموده اند.
خواجه رابطنه بحنث امامنت بنا مبحنث لطنج را بنه اینن صنورت بینان منیکنند کنه:
امننام ،بننر اسنناس تعریفننی کننه آورده شنند ،اگننر از طننرف خنندا منصننوا و دارای قنندرت
تصننرف در امننور (ممکننن) باشنند ،مکلفننان را بننه انجننام واجبننات نزدیننک مننیکننند و از
ارتکنناا قبننایح و اخننالل بننه واجبننات بنناز مننیدارد .و اگننر نصننب امننام بننه ایننن صننورت
نباشنند عکننا ایننن مطلننب روی مننیدهنند .خواجننه بننر آن اسننت کننه ایننن قحننیه بننرای
عقننال بننه تجربننه معلننوم و امننری بنندیهی و غیننر قابننل انکننار اسننت (ر.ک؛ معصننومی
همنندانی )۱7۹ :۱3۹۱ ،وی در رسننالة امامننت ابتنندا قاعننده لطننج را تعریننج مننیکننند:
«َ ل ّ مللایقبّب المکلّفللینَ الللی الااعللاتِ و یبعّللده عللن المعاصللی فقللد یي لمّی لافللا
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اصللاالحا»؛ هننر آنچننه مکلفننان را بننه انجننام طاعننات نزدیننک سننازد و آنننان را از گناهننان
دور کننند ،در اصننطالک لطننج نامیننده مننیشننود و سننپا در بیننان ضننرورت امامننت و
توضننیح ایننن قاعننده مننینویسنند «قللكلالحَلمملل ليَللل لأ ّلجللسش َلوقللس الشالخللا ال
ب َّسشجب تلولشرتك بالشَّمقبکل تللمنکلس للشَّل للفصل اللشمل للَمَل نللشَّمكلّسلا للمل للبَّل للول
َزجيُلشَّمخلّا لولشَّمليتكبا للولَکملُ ل للعلل للأالكشهه للَّاصلايللشَّمكلّسلس للمقليّبا للشَّل لل
شَّ ع تلمبعكَ لع لشَّمع صل للدلاَّ للهلسللشَّيلب للشَّمقتضل للوجلسهَللشالمل اللولوجلسبلل
فصللبا لعللل لشهلللتعلل َّ لولتمكاَلل لعللل لشَّخللل » (ر.ک؛ نصننیر النندین طوسننی:۱۴0۵ ،
 )۴2۶-۴2۹از آنچننه گذشننت ،روشننن مننیشننود کننه چننون ممکننن اسننت مکلفننان بننه
واجبننات اخننالل برسننانند و مرتکننب قبننایح شننوند ،از ایننن رو نیازمننند نصننب امننامی
هستند تنا آنهنا را مننع کنند و اخناللکننندگان بنه واجبنات و منرتکبین قبنایح را بنازدارد
و آنننان را بننه انجننام واجبننات و تننرک قبننایح وادار نماینند تننا مکلفننان بننه انجننام طاعننت
نزدیننک شننده ،از معاصننی دور گردننند .پننا ایننن سننبب ،مقتحننی وجننود امننام و وجننوا
نصب وی بر خداوند و مسلطکردن او بر مردم است.
در رسنناله قواعنندالعقائنند (ر.ک؛ نصننیرالدین طوسننی )۸۴ :۱۴0۵ ،نیننز ایننن بیننان بننه
همننین صننورت آمنندهاسننت ،ولننی در فصننول النصننیریه بننه شننکل منطقننی برهننان اشنناره
مننیکننند و مننینویسنند «و الللدلی َ علللی مللذهبِ اصللحاِِّنا أنّ نصللبَ اإلمللاِْ لالل َ
للمکلفللینَ ،و اللا ل ُ واج لبَ علللی ا ِ َّعللالی ،فنص لبُ اإلمللاِْ واج لبَ علیلله» و پننا از
آن ،با دو دلینل بنه ا بنات صن ری و اینکنه نصنب امنام بنرای مکلفنین لطنج اسنت منی-
پننردازد ،چننون کبننری وجننوا نصننب امننام بننر خنندای متعننال را قننبالا ا بننات کننرده بننود
(ر.ک؛ حلی ،سال.)۱۵7:
همچننننین ایشنننان در «تجریننند االعتقننناد» در ینننک عبنننارت کوتننناه بینننان منننیدارد
(االمللاُْ لا ل َ .فیجللب نص لبُه علللی ا ِ َّعللالی َّحصللیال للاللب ِ .و المفاس لدُ معلوم ل
االنتفللاءِ .و انحصللارُ اللا ل ِ فیلله معلللوْ للعقللالء .و وجللودُه لا ل َ .و َّصللبفَه آخللب ،و
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عدمُللله مِنّلللا ).یعننننی منتفنننیبنننودن مفاسننند (در مسننندله امامنننت) روشنننن اسنننت ،و
منحصننربننودن لطننج در وجننود امننام بننرای عقننال معلننوم اسننت ،و وجننود او لطفننی اسننت
و تصننرف او لطفننی دیگننر اسننت ،و دلیننل نبننودن او از خننود ماسننت (ر.ک؛ نصننیرالدین
طوسی)222: ۱۹7۹ ،
علّامننه حلننی ،شنناگرد برجسننتة خواجننه ،اصننل قاعننده لطننج را در کشننج المننراد،
شننرک و توضننیح مننیدهنند و سننپا در شننرک عبننارت (و المفاسللدُ معلوملل اإلنتفللاءِ و
إنحصللارُ اللا ل ِ فیلله معلللوَْ للعقللالء و وجللودُه لا ل َ و َّص لبّفَه آخللب و عدمُلله منّللا)
اشننکال هننایی کننه توسننط اشنناعره بننر قاعننده لطننج بیننان شننده را نقننل مننیکننند و مننی
گوید :این عبارت محقق طوسی ،پاسخ به این سه اشکال اشاعره میباشد.
 .1-1-3اشکال نخست (اشکال صُغروی)
نصب امنام هنگنامی لطنج اسنت کنه هنیم مفسندهای مترتنب بنر آن نباشند؛ حنال آنکنه
در نصننب امننام احتمننال مفسننده وجننود دارد؛ زیننرا در صننورت عنندم وجننود امننام ،انجننام
واجننب و تننرک حننرام ،ننواا و پنناداش بیشننتری دارد و بننه اخننال

نزدیننکتننر اسننت؛

زیننرا چننه بسننا در صننورت وجننود امننام ،مکلننج از تننرس وی واجننب را انجننام دهنند و
حننرام را تننرک نماینند .در نتیجننه امننام از مصننادیق لطننج نیسننت( .ر.ک؛ قوشننچی،
بیتا ،3۶۶ :تفتازانی؛ شرکالمقاصد ،سال27۶ ،۵ :؛ طوسی.)۴27 :۱۴0۵ ،
 .1-1-1-3پاسی

محقق طوسی در جنواا اینن شُنبهه منیگویند« :المفاسلد معلومله االنتفلاء»؛ یعننی عندم
ترتب مفسده بر وجنود امنام بنر صناحبان خنرد روشنن اسنت .علّامنه حلنی در شنرک اینن
عبارت ،دو دلیل بر انتفای مفاسد ذکر میکند:
الننج .مفاسنند محصننوره و محننبوط هسننتند و دلیننل معلومیننت هننم آن اسننت کننه بننر مننا
واجننب اسننت از همننه مفاسنند و قبننائح اجتننناا کنننیم و اگننر علننم بننه آنهننا نداشننتیم،
خداوند حکیم ما را بنه اجتنناا از آنهنا ملنزم نمنیسناخت؛ چنون تکلینج بمنا الیطناق بنود.
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پننا هننیم مفسنندهای در امننامی کننه شننیعه بننر آن اعتقنناد دارد ،وجننود ننندارد .بنننابراین عنندم-
العلنم نیسنت ،بلکننه علنم بنه عنندم مفسنده اسنت .در نتیجننه امامنت دارای مصنلحت و جهننت
حسن است و مفسدهای ندارد و چنین لطفی بر خداوند واجب است.
ا .ایننن مفسننده محتمننل ،از دو حننال خننار نیسننت :یننا از عننوارم الزم امامننت اسننت؛
یعنننی مفسنندهای اسننت کننه قابننل انفکنناک از امامننت نیسننت .ایننن قسننم باطننل اسننت؛
چننون خداوننند مننیفرماینند« :انننی جاعلننک للننناس امامننا» و اگننر امامننت مفسننده جنندایی
ناپننذیری داشننت ،خداوننند کننار قبننیح انجننام نمننیداد؛ و یننا اینکننه از عننوارم مفننارق آن
اسننت .شننیعه بننرای امننام شننرایطی مانننند عصننمت و افحننلیت قائننل اسننت کننه بننا وجننود
این شنرایط ،بنیتردیند مفسندهای اتفناق نخواهند افتناد .شنیعه ،امنامی را واجنب االطاعنه
مننیداننند کننه ایننن اوصنناف را داشننته باشنند (ر.ک؛ حلننی ،سننال .)۴۹۱:همچنننین روشننن
اسنت کنه ادای کامننل واجنب و تننرک حنرام بننه نحنو کامننل ،بندون وجننود امنام ممکننن
نیسننت ،از سننوی دیگننر ،ننواا بیشننتر انجننام واجبننات و خالصننانهبننودن اعمننال در
صننورت نبننود امننام هننم صننحیح نیسننت؛ زیننرا احتمننال ریننا و تننرس از مننردم -بننر فننرم
نبود امام -وجود دارد (ر.ک؛ عظیمی.)73، ۱3۹۴ ،
 .2-1-3اشکال دوم (اشکال کُبروی)
بنر فننرم اینکنه امننام از مصنادیق لطننج باشند ،ایننن لطنج در صننورتی واجنب مننیشننود
که لطج دیگنری ماننند عصنمت جانشنین آن نشنود؛ زینرا چنهبسنا زمنانی فنرا رسند کنه
مننردم معصننوم و بننی نینناز از امننام باشننند (ر.ک؛ قوشننچی ،بننیتننا3۶۶،؛ تفتننازانی ،بننیتننا،
،۵

)27۶

 .1-2-1-3پاسی

در جننواا ایننن شُننبهه محقننق طوسننی مننیگوینند (انحصللار اللال فیلله معلللوْ للعقللالء)
یعنننی منحصننربننودن لطننج و جننایگزین نداشننتن آن بننرای خردمننندان روشننن اسننت.
علّامه حلی در شرک این عبارت و بیان وضوک این انحصار مینویسد:
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«بننه علننت همننین انحصننار لطننج در امننام اسننت کننه مننردم هننر زمننان و
مکننانی بننرای خننود بزرگننانی بننر مننیگزینننند تننا جلننوی مفاسنندی را کننه منشننأ
آن اختالف است ،بگیرند» (ر.ک؛ حلی۱۹7۹ ،م.)۴۹۱ :.

 .3-1-3اشکال سوم (اشکال صغروی)
نصننب امننامی کننه شننیعه بننه آن معتقنند اسننت لطننج نیسننت؛ بلکننه هنگننامی وجننود امننام
لطننج اسننت کننه انناهر باشنند ،و در امننور تصننرف نماینند ،امننر و نهننی کننند و حنندود را
اجننرا نماینند؛ ولننی شننیعه وجننود چنننین امننامی را الزم نمننیداننند و معتقنند اسننت امننام مننی
تواننند وجننود داشننته باشنند ،ولننی حاضننر نباشنند و تصننرف فعلننی نداشننته باشنند .بنننابراین،
امننامی کننه شننیعه بننه آن بنناور دارد ،لطننج نیسننت و آن امننامی هننم کننه لطننج اسننت ،بننه
نظننر شننیعه واجننب نیسننت (ر.ک؛ قوشننچی ،بننیتننا3۶۶ ،؛ جرجننانی3۴۸ ،۸ :۱32۵ ،؛
تفتازانی ،بیتا.)27۶ ،۵ :
 .1-3-1-3پاسی

خواجننه طوسننی ایننن شننبهه را ایننن طننور جننواا مننیدهنند کننه :وجننوده لطننج و تصننرفه
آخر و عدمه منا( .ر.ک؛ حلی۱۹7۹ ،م.)۴۹۱ :.
اصنل وجنود امنام لطننج اسنت و تصنرف امنام لطننج دیگنری اسنت و عندم ححننور
او از مننا مننیباشنند .یعنننی اصننل وجننود داشننتن امننام ولننو هننیم کنناری هننم انجننام ندهنند
خودش لطنج اسنت و اگنر کناری هنم انجنام دهند لطنج محناعج خواهند بنود و انیناا
عدم ححور وی و یا به تعبیر دقینقتنر عندم دسترسنی منا بنه امنام ،بنه علنت خنود ماسنت
و گرنننه خننود امننام تمننایلی بننه اهننور بیشننتر از مننا انسننانهاسننت کننه اجننازه اهننور را
نمننیدهننیم ،بننه عبننارت دیگننر قابلیننت قابننل مشننکل دارد و اشننکال از فاعلیننت فاعننل
نیست .وی درباره اینکنه چنرا اصنل وجنود امنام لطنج اسنت ،تنهنا بنه ینک دلینل اشناره

میکند و آن هنم اینکنه بنا وجنود امنام ،اتمنام حجنت منیشنود .علّامنه حلنی در کشنج
المراد سه دلیل بر این مطلب ذکر میکند که عبارتند از:
الج .امام حافم شریعت است و آن را از تحریج به نق

یا زیادت حفم میکند.
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ا .اعتقنناد بننه وجننود امننام و اینکننه وی حنندود الهننی را اجننرا خواهنند کننرد ،مننانع از
ارتکنناا مفاسنند و قبننایح از سننوی مکلفننان و زمینننه سنناز حرکننت آنهننا بننه سننوی صننالک
و رستگاری است.
 .بننی تردینند تصننرف امننام لطننج اسننت و ایننن تصننرف بنندون وجننود امننام محقننق نمننی
شننود .پننا وجننود امننام مقدمننه واجننب اسننت و مقدمننه واجننب هننم واجننب اسننت.
بنابراین ،اصل وجود امام لطج است (ر.ک :همان.)۴۹2،
علّامه حلی در شرک عبارت «عدمه منا» تحقیق جالبی را ارائه کردهاست و مینویسد:
لطجبودن امامت بر سه رکن استوار است:
الننج .لطفننی کننه بننر خنندا واجننب اسننت و آن عبننارت اسننت از آفرینندن امننام و
قنندرت و علننم دادن بننه او و تصننریح بننه اسننم و نصننب او کننه خداوننند ایننن
کار را کرده است.
ا .لطفننی کننه بننر خننود امننام واجننب اسننت و آن عبننارت اسننت از قبننول ایننن
مسؤولیت که او نیز این کار را کردهاست.
 .لطفننی کننه بننر مننردم واجننب اسننت و آن ایننن اسننت کننه از امننام اطاعننت
کنند و او را یاری رسانند .این رکن سوم محقق نشدهاست.
بنننابراین ،منننع لطننج کامننل از طننرف مننردم اسننت و لطفننی کننه بننر خنندا
واجب بودهاست،آنها انجام دادهاند( .ر.ک؛ همان).

 .2-3داليل نقلی ضرورت امام
محقّننق طوسننی بننرای ا بننات امامننت عامننه در کتنناا تجریدالعقائنند بننه یننک دلیننل عقلننی
یننا همننان قاعننده لطننج بسنننده کننردهاسننت؛ ولننی در رسننالة امامننت و قواعنند العقاینند کننه

به همراه کتناا تلخنی
این ادلّه عبارت است از:

المحصنل چناپ شنده ،بنه ادلّنة دیگنری نینز اشناره کنردهاسنت.
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 .1-2-3آيۀ اولی االمر
محقننق طوسننی ایننن آیننه را بننه عنننوان دلیننل نقلننی بننر وجننوا امامننت طننرک مننیکندکننه
خداوند در این آیه میفرمایند :یَلا أَیُّهَلا الَّلذِینَ آمَنَلوا أَطِیعُلوا اللَّلهَ وَأَطِیعُلوا البَّسُلولَ
وَأَولِللی الْللََمْبِ مِللنْکَ ْ (نسنناء)۵۹/؛ ای اهننل ایمننان ازخنندا و رسننولی و همچنننین از
صاحبان امر اطاعت کنید.
این آینه اطاعنت از اولنیاالمنر را واجنب منیدانند و روشنن اسنت کنه وجنوا اطاعنت
از اولیاالمر ،فرع بر اصل وجود آنهاست.

 .2-2-3آيۀ امامت
یکننی دیگننر از آینناتی کننه محقننق طوسننی و دیگننر بزرگننان شننیعه بننرای ا بننات امامننت
بالفصننل ححننزت علننی (ع) بننه آن تمسننک کننردهاننند ایننن آیننه اسننت کننه مننیفرماینند:
وَ إِاِ اِّْتَل َ إِِّْبَاهِ َ رَُِّّهُ ِِّکلماتَ فَلََََّمذهُنَّ قَلالَ إِنل ّ جَاعِلَلفَ لِلنَّلاَِ إِمَاملا قَلالَ وَ مِلن
اَرِّیذتلل ِ قَللالَ لَللا یَنَللالَ عَهْللدِ اللَّللالِمِینَ (بقننره .)۱2۴/بننه یننادآر هنگننامی کننه خنندا
ابراهیم رابنه امنوری امتحنان فرمنود و او همنه را بنه جنای آورد و خندا بنه او گفنت :منن
تنو را بننه پیشنوایی مننردم بننر منیگننزینم ،ابننراهیم عنرم کننرد ایننن پیشنوایی بننه فرزننندان
من نیز عطا خواهی کرد فرمود که عهد من به مردم ستمکار نخواهد رسید.
بیشتر محققنان شنیعه بنرای ا بنات عصنمت امنام بنه اینن آینه اسنتدالل کنردهانند کنه
البتننه بننهطننور غیرمسننتقیم نیننز بننه امامننت بالفصننل ححننرت علننی (ع) داللننت دارد؛
خواجه در اینن خصنو

منیگویند :بنه غینر از ححنرت علنی (ع) ،کسنانی کنه دربناره

آنهننا ادعننای امامننت شننده اسننت ،سننابقة کفننر دارننند؛ از ایننن رو شایسننته امامننت نیسننتند.
تنهننا ححننرت علننی (ع) سننابقه کفننر ننندارد و لننذا امامننت ،متعننین در وی اسننت (ر.ک؛
حلننی .)۵03 :۱۹7۹ ،شنناگرد مبننرز محقننق طوسننی ،یعنننی علّامننه حلّننی مننیفرماینند «ایننن
سننخن محقننق ،ننناار بننه آیننة امامننت اسننت .غیننر از ححننرت علننی (ع) کننه برایشننان
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ادعنای امامننت شننده ،ام ننال ابنوبکر یننا عبنناس از سننوی بنننیعبناس ،بننهدلیننل سننابقة کفننر،
صننالحیت امامننت را ننندارد؛ زیننرا آیننه مننیفرماینند :االمننان کننه کافرهننا نیننز جننزء آنهننا
هستند ،به عهدة من که امامت است ،نمیرسد (همان).
 .3-2-3آيه مع الصادقین
یَََیهُّا الَّذِینَ ءَامَنَلواْ اََّّقَلواْ اللَّلهَ وَ ََونَلواْ مَلعَ الصذلادِقِینَ ( /۱۱۹توبنه)؛ای اهنل ایمنان
خداترس باشید و با مردان راستگو باشید.
خداوننند در ایننن آیننه بننه مؤمنننان مننیفرماینند بننا صننادقان ،یعنننی کسننانی کننه صنندق آنهننا
ابننت شنندهاسننت؛ همراهننی کنینند .صننادقان تنهننا معصننومان هسننتند و غیننر از علننی (ع) هننیم
کننا از اصننحاا رسننول اهلل (

) باالجمنناع معصننوم نبننودهاسننت .پننا کسننی کننه بننه

تبعیننت او امننر شننده ،تنهننا علننی (ع) اسننت .ایننن اسننتدالل در حقیقننت از دو قینناس
تشننکیل شننده اسننت کننه نتیجننه قینناس اول ،بننه صننراحت ذکننر نشنندهاسننت و تنهننا نتیجننة
نهایی بیان شدهاست .شکل منطقی قیاس چنین است:
مؤمنننان وایفننه دارننند بننه حکننم آیننه بننه طننور مطلننق از صننادقان پیننروی کنننند؛
صننادقان فقننط شننامل معصننومان اسننت؛ بعنند از پیننامبر (

) فقننط ححننرت علننی (ع)

معصننوم اسننت .نتیجننه :مؤمنننان مکلننج هسننتند بننه حکننم آیننه بننهطننور مطلننق از ححننرت
علی (ع) پیروی کنند (ر.ک؛ عظیمی :۱3۹۴ ،ص

)۱0۶-۱0۵

 .4-2-3حديث غدير
حنندیث غنندیر از مهننمتننرین احننادی ی اسننت کننه شننیعه بننرای ا بننات امامننت ححننرت علننی (ع)
بننه آن تمسننک مننیجوینند و از همننین رو ححننرت زهننرا (ع) مننیفرماینند«:خداوننند بننرای
هننیم کننا بعنند از غنندیر خننم ،حجننت و عننذری بنناقی نگذاشننت» (طبننری ،بننیتننا)3۸ :
نخسنتین کسنی کنه بنه اینن حندیث اسنتناد کنرده ،خنود امینر المنؤمنین علنی (ع) اسنت.
ححننرت علننی (ع) در مکننانهننا و زمننانهننای متعننددی بننه ایننن حنندیث بننرای ا بننات
امامننت و والیننت خننویی اسننتدالل کننردهاسننت .علّامننه امینننی در کتنناا ال نندیر همننه
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ایننن مننوارد را از کتننب اهننل سنننت جمننعآوری نمننودهاسننت (ر.ک؛ امینننی۱ :۱3۸۵ ،
 )۱۶0 ،پننا از ححننرت علننی (ع) ححننرت فاطمننه (ع) و امننام حسننن و حسننین (ع) و
دوسننتداران و اصننحاا ححننرت علننی (ع) نیننز بننه ایننن حنندیث احتجننا نمننودهاننند
(همننان) محقننق طوسنننی معتقنند اسننت یکنننی از نصوصننی کننه بنننر امامننت بالفصنننل
ححننرت علننی (ع) پننا از رسننول اکننرم (

) داللننت مننیکننند ،حنندیث متننواتر غنندیر

است (ر.ک؛ حلی.)۴۹۹: ۱۹7۹ ،
 .5-2-3حديث منزلت
یکننی از احننادی ی کننه شننیعه و سنننی از نبننی اکننرم (

) روایننت کننردهاننند ،حنندیث

منزلننت اسننت کننه ایشننان بننه ححننرت علننی (ع) مننیفرماینند «أنلنَ مِنّلی ِِّمَنَلل ِ هللارونَ
مِ لنْ مُوس لی ،اِلّاأن للّه النَب لیّ َِّعللدی» ای علننی تننو بننرای مننن همانننند هننارون نسننبت بننه
موسی هستی ،جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود.
علّامه حلی میفرماید (این حدیث بین همه مسنننلمانان متواتر اسنننت و همه آن را نقل
کردهاند .آنها در داللت این روایت بر امامت ،با هم اختالف دارند؛ حلی )۵00 :۱۹7۹ ،از
منظر محقق طوسی نیز یکی دیگر از نصوصی که بر امامت بالفصل ححرت علی (ع) بعد
از نبی اکرم (

) دال لت میک ند ،همین حد یث منز لت اسننننت که از ا حاد یث متواتر

میباشد( .همان) کلمه (منزلت) اسم جنا محاف و در نتیجه مفید عموم است .است نا نیز
گواه عامبودن آن اسنننت؛ زیرا مسنننت نیمنه باید عام باشننند و چون تنها مرتبه نبوت اسنننت نا
شدهاست ،در نتیجه بقیه مراتب ،از جمله خلیفهبودن برای ححرت موسی (ع) و بعد از او،
تدبیر عموم مردم را در اختیار داشتن تحت عام باقی میماند (ر.ک؛ قوشچی ،سال.)370 :
 .6-2-3حديث «من مات و لم يعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»
(ابننن حنبننل ،سننال۹۶ ،۴ :؛ تفتننازانی ،سننال27۵ ،3 :؛ حسننینی تهرانننی ،سننال،3 :
 .)۱3ایننن روایننت دلیننل نقلننی دیگننری بننر وجننوا امامننت اسننت .ایننن حنندیث هننم در
منابع شیعه و هنم در مننابع اهنل سننت رواینت شندهاسنت .اینن حندیث داللنت منیکنند
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کننه هننیم زمننانی از وجننود امننام خننالی نیسننت و معرفننت امننام بننر مننردم واجننب اسننت در
نتیجه مقدمه آن (وجود امام) واجب خواهد بود.
 .7-2-3سیرۀ مسلمانان
مسننلمین پننا از وفننات پیننامبر اکننرم (
خنندا (

) در اصننل وجننود امننام و خلیفننه بننرای رسننول

) اتفنناق نظننر داشننتند و تنهننا اخننتالف آنهننا در نحننوه تعیننین و مصننداق وی بننود

(ر.ک؛ سال۱2۹:؛ عظیمی ،سال۶۴:؛ طوسی ،سال.)۴0۸ :
 .4ضرورت وجود دائمی امام
در ایننن زمینننه دینندگاههننایی وجننود دارد کننه تقریب ناا تمننام فننرق اسننالمی جننز خننوار
(ر.ک؛ طوسننی۱۵7 :۱۴20 ،؛ تفتننازانی ،بننیتننل )22۵ ،۵ :وجننود امننام را ضننروری و
واجننب مننیدانننند امننا در نحننوة وجننوا اخننتالف کننردهاننند .اهننل سنننت ،معتقدننند کننه
تعیننین امننام وجننوا شننرعی دارد آن هننم بننر عهننده مننردم واجننب اسننت (ر.ک؛ همننان،
طوسننی۴0۶ :۱۴0۵ ،؛  )۸3 :۱۴۱3ولننی شننیعیان معتقدننند کننه تعیننین امننام بننر عهننده
خداوننند و از افعننال اوسننت (ر.ک؛ جننوادی آملننی )2۴ :۱3۹3 ،و بننر ایننن باورننند کننه
امامننت ضننرورتی عقلننی اسننت .خواجننه نصننیرالدین طوسننی نیننز بحننث دوام ضننرورت
امام را ذیل ماده (هل االمام) و (لم االمام) آوردهاست.
 .1-4داليل ضرورت دوام امام و رهبری
با مراجعه به آ ار کالمی خواجنه اینن نکتنه بنه دسنت منیآیند کنه وی بنه وجنود دائمنی امنام
معتقد است و برای ا بات این مدعا ذیل بحث «هل امام» به سه شیوه استدالل میکند.
 .1-1-4دوام لطف
یکننی از مهننمتننرین وجننوه نیازمننندی جامعننه بشننری بننه امننام از دینند خواجننه طوسننی،
نیازمندی افراد بشنر بنه لطنج الهنی اسنت کنه جنز از طرینق امامنت بنه دسنت نمنیآیند،
زیننرا افننراد بشننر ،بننه حکننم اینکننه معصننوم از خطننا و گننناه نیسننتند ،چننه بسننا تحننت تننأ یر
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غرایننز و تمننایالت حیننوانی قننرار مننیگیرننند و مننرز و حننریم انسننانیت و فحننیلت را
مننیشننکنند و مرتکننب معصننیت و گننناه مننیشننوند .تجربننه تنناریخی ابننت کننرده کننه
وجننود رهبننر و زمننامداری باکفایننت و پرهیزگننار در جامعننه ،در التننزام افننراد بننه مننوازین
دینننی و اخالقننی ،نقننی مننؤ ری دارد ،و هرگنناه چنننین رهبننری نباشنند ،نتیجننه ،معکننوس
خواهنند بننود .از اینجننا معلننوم مننیشننود کننه امامننت ،یکننی از مصننادیق روشننن لطننج در
حننق مکلفننان اسننت ،و چننون لطننج ،مقتحننای حکمننت خداوننند اسننت و امننری واجننب
شننمرده مننیشننود ،بنننابراین ،امامننت نیننز واجننب خواهنند بننود( .ر.ک؛ سننال )۴2۹:اک ننر
بلکننه عمننوم متکلمننان امامیننه ،ایننن وجننه را بننهعنننوان یکننی از اسننباا و علننل غننایی
امامت بیان کردهاند.
 .2-1-4دوام تکلیف
وجه دیگر اسنتدالل خواجنه در رسناله االمامنه بنه دائمنیبنودن وجنود امنام چننین اسنت
که مینویسد:
«ان نصلب االملاْ ملاداْ التکلیل ِّلاق واجبله عللی ا و ملن الميللمات
هللا هنللا ،المقللبرات مللن ِّللاب العللدل انلله سللبحانه ال یخ ل ِّمللا یجللب علیلله،
فیکللون االمللاْ منصلوِّا مللاداْ التکلیل ِّاقیللا ،فیکللون االمللاْ موجللودا ،و هللو
المالوب» (ر.ک؛ همان)۴27 :

تننا وقتننی کننه تکلیننج هسننت وجننود امننام نیننز الزم و ضننروری اسننت کننه از طننرف
خنندا منصننوا شننود از آنجننا کننه در مبحننث عنندل مقننرر و مسننلم شننده کننه خنندا در
واجبننی کننه بننر عهننده دارد اخاللننی روا نمننیدارد یعنننی ،عنندالت خداوننند ایجنناد مننی
کند به چیزی کنه بنر او واجنب شنده اخنالل نرسناند بننابراین منادامی کنه تکلینج بناقی
است امام موجود اسنت پنا کمناالت ححنرت حنق ایجناا منیکنند کنه امنام باشند و
چون دار تکلیج در دنیاست پا تا دنیا هست امام هم باید باشد.
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وی با استفاده از اینن قاعنده کنه ،اختینار نصنب امنام بنه دسنت خداونندی اسنت کنه
بننه مصننالح مننردم وقننوف دارد در تقریننب اسننتدالل از یننک تم یننل اسننتفاده مننیکننند .او
خندا را بنه حناکمی تشنبیه مننیکنند کنه حکمنی از احکننام مربنوط بنه جمناعتی از مننردم
در دسننت اوسننت و امحننا یننا رد آن حکننم مسننتلزم مصننلحت و مفسنندهای در حننق آنننان
است .حال بنر چننین حناکمی قبنیح اسنت کنه زمنانی کنه خنود زمنام امنور را بنه دسنت
ننندارد کسننی را در ایننن زمینننه بننه جننای خننود نگمننارد و از آنجننا کننه خنندا حنناکم علننی
االطننالق اسننت و احکننام مکلفننان بننه دسننت اوسننت و او هننم چیننزی جننز آنچننه اقتحننای
مصننالح مکلفننان را دارد اراده نمننیکننند .و از طرفننی هننم خننودِ او متکفننل همننة امننور
آننان نمنیشننود ،در اینن صنورت بننر او قبنیح اسننت کنه در مینان آنننان کسنی را نگمننارد
که متکفل این امنور گنردد .در نتیجنه نصنب امنام بنرای مکلفنان ،بنر خندا واجنب اسنت
و خنندا هننم کننه اخننالل بننه واجننب نمننیکننند ،بنننابراین امننام هننم موجننود اسننت و هننم
منصوا (ر.ک ،همان).
 .3-1-4دوام نیاز شرع به حافظ
یکی دیگنر از ادلّنة ضنرورت دوام امامنت ،برهنان نیناز شنرع بنه حنافم اسنت .بنه اتفناق
جمیننع فننرق اسننالمی ،دیننن اسننالم ،جنناودانی و همگننانی اسننت؛ بننیگمننان دینننی کننه
دارای چنننین ویژگننیای باشنند ،نیازمننند حننافظی قابننل اطمینننان اسننت تننا آن را بننی کننم و
کاسننت بننه آیننندگان منتقننل کننند؛ در غیننر ایننن صننورت دو تننالی فاسنند خواهنند داشننت؛
زیننرا اگننر جمیننع شننرع ،از کانننال اطمینننان بخشننی بننه اعصننار متنناخر نرسنند ،مننردم آن
زمان ،اطمینان بنه وصنول جمینع شنرع پیندا نخواهنند کنرد .در اینن صنورت ،اگنر گفتنه
شود که آنان بایند متعبند بنه جمینع شنرع باشنند ،تکلینج بنه غینر معلنوم الزم منیآیند و
اگر گفتنه شنود کنه بنه بعنع شنرع متعبند باشنند ،خنالف اجمناع امنت الزم منیآیند .و
هر دو الزم ،باالتفناق ،باطنل اسنت ،پنا بایند پنذیرفت کنه شنرع در هنر زمنانی نیناز بنه
حافظی قابل اطمینان دارد (ر.ک؛ جمعی از نویسندگان.)۱۴۴ :۱3۸۱ ،
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افننزون بننر آن ،در شننریعت اسننالمی ،بننرای برخننی از گناهننان ،مانننند سننرقت و زنننا
حنندودی مقننرر شنندهاسننت .از جملننه ،حنند سننرقت ،قطننع دسننت ،تننا حنند زنننا ،یننکصنند
تازیانننه و حنند قننذف ،هشننتاد تازیانننه اسننت .بنندیهی اسننت کننه حنندود شننرعی ،الطنناف
الهننی در حننق مکلفننان اسننت و اجننرای آنهننا نقننی مننؤ ری در جلننوگیری از مفاسنند و
مظالم اجتمناعی دارد؛ امنا اگنر اجنرای آنهنا بنه دسنت افنراد سنپرده شنود ،ننه تنهنا منانع
از بننروز و گسننترش مفاسنند و مظننالم نمننیشننود ،بلکننه خننود ،از عوامننل پینندایی هننر و
مننر و تعنندی و تبنناهی خواهنند بننود .از ایننن رو اجمنناع مسننلمانان ،بننر ایننن اسننت کننه
اجننرای حنندود شننرعی از شنندون و مسنندولیتهننای امننام اسننت .خواجننه ایننن برهننان را در
فصننولالنصننیریه (ر.ک؛ طوسننی ،سننال ۱۵7 :و  )۱۵۸چنننین بیننان مننیکننند کننه :امننام
حافظه شریعت اسنت و تنا شنریعت هسنت امنام هنم بایند باشند زینرا قنرآن حنافم شنرع
نیسننت چننون تننا روز قیامننت هننر حاد ننهای دارای حکمننی اسننت کننه باینند دانسننته شننود و
حننال آنکننه در قننرآن تنهننا یننک سننری کلیننات بیننان شننده و تفاصننیل و جزئیننات آن
برعهننده امننام خواهنند بننود .فاضننل مقننداد در شننرک فصننول نصننیریه مرحننوم خواجننه
آورده اسننت :آشننکار و معلننوم اسننت کننه قننرآن مشننتمل بننر حکننم جزئننی ضننروری
نیست و نینازی بنه حکنم تفصنیلی نندارد بنه طنوری کنه سننت بنر اینن رصی متفنق اسنت
و به تواتر مینان سننت ذکنر شندهاسنت پنا از وجنود شخصنی الزم اسنت کنه حنافم و
بیننان کننننده احکننام جزئننی ،و شننارک غننوامع شننرعی باشنند و ایننن شننخ
دار انجام و بیان شریعت است امام نام دارد و وجود آن لطج و مفید است.

کننه عهننده

۴

سنت هم محنافم شنرع نیسنت زینرا سننت نبنوی ینا بنه صنورت خبنر متنواتر اسنت و
یننا خبننر واحنند امننا خبننر متننواتر بسننیار نننادر و انگشننتشننمار اسننت در زمینننه احکننام ،و
خبننر واحنند هننم کننه آمیختننه بننا روایننات جعلننی اسننت و قابننل اعتمنناد نیسننت و تننازه آن
هننم محنندود اسننت و تفاصننیل احکننام را بیننان ننمننودهاسننت .و امننا اجمنناع هننم حننافم
شننرع نیسننت زیننرا اوالا در بسننیاری از وقننایع و حننوادث اجمنناع متعننذر اسننت و امکننان
اجمنناع وجننود ننندارد و حننال آنکننه خداوننند حتمننا در آن واقعننه حکمننی دارد و انینناا
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اگنننر امنننام معصنننومی در میاننننه مجمعنننین نباشننند اجمننناع آنهنننا ارزش نننندارد (ر.ک؛
محمدی ،سال.)۴۱3 :
پننا نتیجننه ایننن مننیشننود کننه کمنناالت خداوننند اقتحننا مننیکننند کسننی را بننهعنننوان
حننافم شننرع و شننریعت و نگهبننان قننرار دهنند و آن جننز امننام معصننوم کسننی دیگننری
نیست .پا بایند در هنر زمنانی امنامی راهنمنا وجنود داشنته باشند تنا بنه جنای پینامبر ( )،
و وایف نة او را در هنندایت انسننانهننا بننه سننوی خیننر و سننعادت بننه عهننده گیننرد .بنننابراین
امامننت در حقیقننت تننداوم و اسننتمرار نبننوت اسننت و بننه همننان دلیننل کننه فرسننتادن
رسننوالن و بع ننت انبینناء الزم اسننت نصننب امننام در هننر زمننان پننا از پیننامبر الزم و
ضروری است.
خواجننة طوسننی در کتنناا قواعنند العقاینند بننه ایننن موضننوع نپرداختننهاسننت و تنهننا بننا
بیننان قاعننده لطننج بننه مسنندله اصننل ضننرورت امننام اشنناره مننیکننند (ر.ک؛ طوسننی،
 )۸۹ :۱۴۱3اما در کتناا تجریند االعتقناد هرچنند بنه اینن موضنوع اشناره منیکنند ولنی
بننه صننورت مسننتقل بننه ایننن بحننث نمننیپننردازد بلکننه مسنندله حننافم شننرعبننودن امننام را
بننرای ا بننات عصننمت امننام مطننرک مننیکننند( .ر.ک؛ طوسننی ،بننیتننا )222 :در برهننان
فننوق ،توجننه بننه دو نکتننه ضننروری اسننت :یکننی اینکننه اگننر برهننان مننذکور تمننام باشنند،
عالوه بر ،ا بات اصنل امامنت ،معصنومبنودن امنام را نینز ا بنات منیکنند .دیگنر اینن کنه
بننر فننرم تمننامبننودن برهننان ینناد شننده ،تنهننا معتزلننه را مجنناا خواهنند کننرد ،نننه اشنناعره
را؛ زیننرا اشنناعر تکلیننج بننه غیننر معلننوم را کننه از مصننادیق تکلیننج ماالیطنناق اسننت،
محال نمیدانند (ر.ک؛ جمعی از نویسندگان.)۱۴۵ :۱3۸۱ ،
نتیجه
خواجننه نصننیرالدین طوسننی در آ ننار امامننت پژوهننی خننود بننرای ا بننات امامننت بننه طننور
کلی بنه دو روش عقلنی و نقلنی تمسنک منیجویند ولنی بیشنتر تنرجیح منیدهند از روش
نقلننی بهننره بننرد .ایشننان در روش نقلننی از منننابع قننرآن و سنننت معصننومان کننه از طریننق
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اننواهر و تننواتر و اجمنناع بننه آنهننا دسننت یافتننه مننیشننود اسننتفاده مننیکننند .همچنننین در
روش عقلننی بننا بهننرهگیننری از برهننان و جنندل سننعی کننردهاسننت سنناختار منطقننی بننه
مباحث امامت بدهند و آنهنا را بنا شنیوهای تحلیلنی-منطقنی منورد پنژوهی قنرار دهند ،بنه
طور کلی روشهای خواجه نصیر را میتوان به شرک ذیل بیان داشت:
 .۱روش تحلیلنننی -کالمنننی؛ وی در بحنننث امامنننت عامنننه از روش تحلیلنننی و منطقنننی
اسننتفاده مننیکننند و بننا ابزارهننای منطقننی بننه تحلیننل شننرایط اسننتمرار نبننوت پننا از
رحلننت پیننامبر اسننالم (

) مننیپننردازد و بننا اسننتفاده از قاعننده لطننج ضننرورت عقلننی

نصننب امننام بننه وسننیله خداوننند و شننرایط امننام همچننون عصننمت و ...را طننرک مننیکننند.
در رسنناله امامننت نیننز سنناختار منطقننی بننه مباحننث امامننت مننیدهنند و آنهننا را بننا شننیوه
تحلیل منطقی مورد پژوهی قرار میدهد.
 .2روش تفسننیری قننرآن؛ محقننق طوسننی در ا بننات امامننت و بننه طننور ویننژه امامننت
بالفصل امام علی (ع) بنهطنور مکنرر بنه آینات شنریفة قنرآن بنرای ا بنات مندعای خنود
استناد میجوید.
 .3نقننی تننواتر در روششناسننی خواجننه؛ سننیره عملننی خواجننه در آ ننار امامننتپژوهننی
نشان میدهد کنه وی اخبنار متنواتر را حجنت منیدانند و بنه طنور مکنرر از اینن دلینل بنرای
ا بات برخنی عقایند خنود در حنوزة امامنتپژوهنی اسنتفاده منیکنند برخنی از آن احادینث
عبارتند از حدیث غدیر و حدیث منزلت که خواجه به تواتر آنها تصریح میکند.

پینوشت
 .۱االماْ :رئی
عن غوام

قلاهب آملب ِّلالمعبوَ نلاه علن المنکلب مبلین لملا یخفلی عللی االمله

الشلبع ،منفلد احکامله لیکونلوا اللی الصلاله اقلبب و ملن الفيلاد ِّعلد و

یامنوا من وقوع الفتن.
 .2االماْ هو االنيانی الذی له البیاسه العامه فی الدین و الدنیا ِّاالصاله فی دار التکلی
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 .3االمامه ریا سه عامه دینه م شتمله علی َّبغیب عموْ الناَ فی حفظ م صالحه الدینیه
و الدنیویه و زجبه عما  .یضبه ِّحيبها.
 .۴ظاهبِّین َتاب العَیَ غیب مشلللتم َ حک جَئی و یحتا
ال ينه ،فوجب وجود شخص حافظ لجَئیات االحکاْ ،مبین لاوام

الیه و َذلف متواَّب
ال شبع ،قائ مقاْ

صلللاحب َّلف الشلللبیعه ،المتکف ِّبیانها و الف هو االماْ ،فیکون وجوده لافا و هو
المالوب(االنوار الجاللیه فی شرک الفصول النصیریه. ۱۵7 ،
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منابع و مآخذ
 قرآن کریم.

 ابن حنبل ،احمد( .بیتا) .مسند .بیروت :دارصادر.

 امننام خمینننی ،روک اهلل( .بننی تننا) .تحریــر الوســیله .قننم :انتشننارات اسننالمی وابسننته بننه
دفتر تبلی ات حوزه علمیه قم.

 ــــــــــــــــــــــــــ ۱372( .ش .).صــحیفة نــور .قننم :مؤسسننه تنظننیم و نشننر آ ننار
امام.

 امینی،عبنند الحسننین۱37۹( .ق .).الغــدیر فــی الکتــاب و الســنه و االدب .بیننروت:
دارالکتاا العربی.

 امینننی ،علیرضنننا و محسنننن جنننودوی۱3۸۵( .ش .).معـــارف اســـالمی  ،2قنننم :نشنننر

معارف.

 ایجننی ،عحنند النندین عبنند الننرحمن بننن احمنند۱۹۹7( .م .) .المواقــ  .بیننروت:

دارالجبل.

 تفتازانی،سعد الدین( .بی تا) .شرن المقاصد .قم :الشریج الرضی.

 جرجانی ،میر سید شریج۱32۵( .ق .).شرن المواق  .مصر :مطبه السعاده.

 جمعنننی از نویسنننندگان۱3۸۱( .ش .).ینننر نظنننر محمنننود ینننزدی مطلنننق .امامـــت

پژوهی .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

 حسننینی تهرانننی ،سننید محمنند حسننین۱3۴2( .ق .).امننام شناسننی .مشننهد :علّامننه
طباطبائی.

 حلننی ،ابننن مطهننر ۱۹7۹( .م .).کش ـ

منشورات االعلمی.

المــراد فــی شــرن تجریــد االعتقــاد .بیننروت:

 طبری ،محمد بن جریر( .بی تا) .دالئل االمه .قم :دارالذخائر للمطبوعات.
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 عظیمننی ،محمنند۱3۹۴( .ش .).امامــت در اندیشــه محقــص طوســی .قننم :دفتننر نشننر
معارف.

 فاضننل مقننداد ،مقننداد بننن عبننداهلل السننیوری حلننی۱۴20( .ق .).االنــوار الجاللیــه فــی

شــرن الفصــول النصــیریه .چ اول .مشننهد :آسننتان قنندس رضننوی .بنینناد پننژوهیهننای
اسالمی.

 قوشچی ،علی بن محمد( .بی تا .).شرن تجرید العقاید .قم :منشورات الرضی.

 گرگننانی اسننترآبادی ،محمنند بننن علننی( .بننی تننا) .الفصــول النصــیریه .ترجمننة محمنند
تقی دانیپژوه .تهران.

 محمدی،علی( .تاریخ) .ترجمة فارسی شرن کش

المراد .قم :دارالفکر.

 معصننومی همنندانی ،حسننین .)۱3۹۱( .اســتاد بشــر ،پــژوهشهــایی در زنــدگی،

روزگــار ،فلســفه و علــم خواجــه نصــیر الــدین طوســی .چ اول .تهننران :مرکننز پژوهشننی
میراث مکتوا.

 نصننیرالدین طوسننی ،محمنند بننن محمنند۱3۸3( .ش .).اجوبــه المســائل النصــیریه .چ
اول .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ــــــــــــــــــــــــــ  ۱۴0۵( .ق .).تلخــیل المحصــل المعــروف بنقــد المحصــل .چ
دوم .لبنان :بیروت .دار االضواء لبنان.

 ــــــــــــــــــــــــ  .رسائل خواجه نصیر طوسی .چ دوم ،لینان :دار االضواء.
 ــــــــــــــــــــــــ  .رساله االمامه .چاپ دوم .بیروت :دار االضواء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴۱3( .ق .).رســـــاله قواعـــــد العقائـــــد .چ اول .بینننننروت:
دارال ربه.

 ــــــــــــــــــــــــ ۱۹7۹( .م .).تجرید االعتقاد .بیروت :منشوراعلمی.

