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 :هتقدیم ب

امیرر مومنران و   و فخر جهانیان پیامبر گرامی اسالم محمد مصطفی و نائب برر حقر     پیشگاه سرور کائنات

و تنهرا راه   ی خلق موجودات،اوالد پاک و طاهر ایشان که واسطهصدیقه کبری،و  حضرت بانوی دو عالم

،و همینطور تنها راهنما برای انسان های عالم می باشرند ،خاصره امرام مهربرانی هرا و      رسیدن انسان به کمال 

رئوف اهل بیت ،آقا امام رضا علیه السالم که نعمت همجواری با این امام همام مزید نعمت است و به امید 

 مظلومان عالم و منجی  مستضعفان حضرت ولری عصرر علیره السرالم و سرنگر داران علرم و دانر  دریرای        

مکتب اهل بیت و پاسداران معارف دین که در دفاع از ارزش های دیرن و شرریعت شرب و روز در حرال     

 .جهاد می باشند 

 

  



 

 

 

 تشکر و قدردانی

در جمع  که ابتدا بر خود الزم می دانم که ضمن حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی ، از تمام عزیزانی

 استاد راهنما:آوری این اثر ،حقیر را یاری کرده به ویژه از استاد عزیزم ،استاد گرانمایه و گرانقدر 

 (عزه دیز) کهنسالعلیرضا  دکتر

رتنظیم این مجموعه حقیر را ای دلسوزانه و از سر اخالص خود دکه با علم و درایت و راهنمایی ه

پدر دلسوز دست فرزند خود را گرفتند و در گرد آوری این همراهی و راهنمایی نمودند و همانند یک 

 ؛و از صمیم قلب از ایشان تقدیر و تشکر می کنمانجام دادند  در حق من خود را لطف مجموعه نهایت 

 حجت االسالم والمسلمین علیرضااستاد مشاور: همچنین از زحمات 

 (عزه دیز) یعقوبی

سن تقدیر و تشکر می نمایم و برای همگی توفیق علم و عمل و حُکه مشاوره پایان نامه حقیر را پذیرفتند 

 عاقبت و رسیدن به سعادت را از خداوند منان عاجزانه خواستارم .
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 کلیات: فصل اول

 تبیین موضوع

از سرویی مردیریت اجتمراع    . تواند بدون رهبر و حراکم باشرد  جامعه انسانی نمی، بر اساس دیدگاه عقل و نقل

تقردم عرالم برر     همچون ،اصل تقدم فاضل بر مفضولترین فرد قرار بگیرد و ترین و خبرهعالمدست بهانسانی باید 

تنها شخصی کره  . تواند بر دیگران امیر و راهنما باشدغیر او نمی ،جاهل است که عقالنی است و با وجود معصوم

باشد و از آنجا که بر اساس اعتقادات صحیح معصوم می ،را دارد هاانسانصالحیت حاکمیت و والیت سیاسی بر 

تنها کسی که شایستگی ینین مقامی پس ، عصمت وجود داردازجمله  مقامات و مناصب الهی، امبرای ام، شیعیان

 . امام معصوم است، باشددارا میرا از پیامبر 

حاکمیت سیاسی او نیز یک  ،که عصمت امام از مقامات الهی است گونههماناین تحقیق اثبات خواهد نمود 

نقشی نداشته و تنها پذیرش و ، در اصل تحقق این منصب هاانساند و باشمنصب الهی و به جعل خداوند متعال می

 . باشدوایفه افراد جامعه می ،گردن نهادن به آن

فقرط  ، اصل اولیبر اساس واضح است که ، استآنان  شؤوننوعی تصرف در ، که والیت بر دیگرانآنجا  از

این حاکمیت اما  .بر دیگران پذیرفتنی نیست جایز بوده و حاکمیت هیچ فرد دیگری هاانسانحاکمیت خداوند بر 

سریر  ، هرای دینری  در آمروزه . جایز است ،باشندو مقاماتی می شؤونبرای افرادی که دارای  ،به اذن خداوند متعال

 یرت الهری  مأمور پیامبران بوده که دارای ویژگری عصرمت و   از آنِ ،پس از خداوند، این حاکمیت و والیت الهی

 . باشدها میباشد که دارای همین ویژگیامام می این مقام از آنِ ،پیامبرپس از . ندباشمی

، مستلزم والیت سیاسی ،باشدعصمت امام که مبتنی بر علم او به عالم ملکوت و باطن هستی می، بر این اساس

  .دغیر او ینین حاکمیتی ندار، باشد و با وجود امام معصومتشریعی و حاکمیت بر اجتماع انسانی می

که وجود امرام مقررب بره بنردگی و      گونههمانزیرا  ؛همان دلیل لزوم اصل امام است ،دلیل لزوم عصمت امام

 . عصمت امام نیز شرط ینین تقرب و تبعدی است، مبعد از معصیت است

 پرسش اصلی

 آیا والیت سیاسی امام مبتنی بر عصمت است؟

 ت فرعیسؤاال

 ییست؟مراد از والیت سیاسی امام در این مقام  -1

 عصمت ییست و عصمت امام به یه معناست؟ -2

 ؟شودسی نیز میاآیا عصمت امام شامل عصمت در امور سی -3

 ؟معارضات نظریه والیت سیاسی ائمه ییست -4

 ( مراد از والیت تکوینی و تشریعی) انواع والیت ییست؟ -5
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 هافرضیه

با . باشدمبانی عقلی و نقلی میباشد و این حکم اولیه بر اساس عصمت او می، الزمه والیت سیاسی حاکم -1

 . باشدوالیت نداشته و والیتشان غصبی می هاانسانغیر او بر ، وجود معصوم

 . باشدحاکمیت بر جامعه و اداره آن و ریاست بر جامعه مسلمانان میمعنای به والیت سیاسی -2

سرهوی   صرورت بره عمردی و نیفترادن در آن    صرورت بره عدم ارتکاب معاصی و گناهان معنای به عصمت -3

 . باشدمی

 سروی بره  هرا انسران کسی است که در انجام و بیان تعالیم شرعی و تفسریر و تبیرین وحری و ارشراد      امام معصوم

مصالح مسلمانان و امت اسالمی و  سویبهدر رهبری جامعه  همچنین .اشتباه و لغزش نشود، دیار گناه ،رستگاری

 . دی دیار خطا و اشتباه نشودنیز امور شخصی و فر

هرای  در همه عرصره  هاانسانو وایفه هدایت و سعادت است با توجه به جایگاه امام که همان جایگاه نبی  -4

 . گرددعصمت امام در امور اجتماعی و سیاسی اثبات می، را دارد زندگی مادی و معنوی

برا   ،هرا انسران و یا تعرارض برا اصرل آزادی    معارضات موهم عدم عصمت امام در امور اجتماعی و سیاسی  -5

 . روایی قابل پاسخ است، موشکافی و یا حمل بر محکمات عقلی

احاطره ولری برر    معنرای  بره  والیت تکروینی  :باشدوالیت بر دو قسم تکوینی و تشریعی می، در یک تقسیم -6

معنرای  بره  الیرت تشرریعی  و. باشرد ممکنات و ذات آنهاست که از قسم ارتباط علی و معلولی مری  ،حقیقت هستی

 باشرد باشد که در دامنه وحی و تفسیر و تبیین و اجرای دستورات الهی مری احاطه تشریعی و در حوزه شریعت می

اعم بوده و تمام ماسوی اهلل را ، باشدوالیت تکوینی برخالف تشریعی که در حوزه انسان و موجودات مختار می)

  .(شودشامل می

 پیشینه تحقیق

 ،امرا در کترب کالمری امامیره    ، ای با این عنوان یافت نشدنامهیا پایان مقاله، که در این زمینه انجام شدبا تتبعی 

بره ایرن موضروع     ،بحث عصمت و نق  آن در والیت سیاسی امام مورد غفلت نبوده و در قسمت مباحث امامت

 ،انرد پرداختره ...  والیت امرام و  ،لزوم عصمت امام، هایی که به مباحث عصمتکتابازجمله  .پرداخته شده است

 : اشاره کرد زیرتوان به موارد می

 دالئل الصردق  ی،عالمه حلنهج الحق و کشف الصدق   ،طبرسی جلد سه الموحدین ةکفای ،عالمه حلیالفین 

،خواجه نصیر در تجرید االعتقاد، عالمه تهرانی در امرام شناسری و اک رر متکلمران شریعی در کترب        مرحوم مظفر

 اند. کالمی خود به مباحث عصمت، لزوم عصمت امام، والیت امام و ... پرداخته

ی قاض ةاالحکام السلطانی، ابن قتیبه دینوری ة و السیاسةاالمام: ازجمله کتب اهل سنت در زمینه والیت سیاسی

 . ...  ماوردی و
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اختالف در نظام رهبری و خط مشی سیاسی در جهرت اداره امرور   ، گذار در یک نظامتأثیرازجمله اختالفات 

وجرود رهبرری مقتردر و    ، ین علت برای عدم تجزیه و یندگانه شدن یک کشور و امرت ترمهم و باشدکشور می

  .استتنها امام معصوم  ،باشد که مصداق این رهبرمی تدبیربا

 ضرورت تحقیق

اختالف در  ،دباشمی از همه آراء در یک جامعهتر که بسیار مضر و خطرناکهایی و تفرقهها یکی از اختالف

به همین علت هر نظامی باید یک تشکل بسیار  .نظام رهبری و خط مشی سیاسی در جهت اداره امور کشور است

معصروم  امی وجود امر  ،ین دلیل بر عدم تجزیهترمهم و .نشودمختلف تجزیه های نیرومندی داشته باشد تا به گروه

بحرث مرجعیرت سیاسری الزمره     . حافظ شرریعت نیرز باشرد    ،د تا عالوه بر حفظ نظام اجتماعباشمی اموررأس  در

عصمت همه جانبه ائمه ) ع( است و بررسی آن مانع اتهاماتی می شود کره برخری از مخالفران برر عملکررد هرای       

 اند . امامان ما داشته 

 نوآوری

 .نامهیک پایان صورتبهنگاه ابتکاری به مالزمه بحث عصمت با والیت سیاسی و حاکمیت حاکم  -1

 .نان و موافقامخالف دالیلمختلف و نقد و بررسی نظرات جمع  -2

و  د و از طریرق ضررورت عصرمت   شرون مری  در این تحقیق دو عنوان مختلف به لحرا  آثارشران واکراوی    -3

دسرت  بره  ایههرای تراز  آگراهی  تروان ، مری و همچنین ضرورت نق  عصمت در والیت سیاسی حاکمیت سیاسی

 . آورد

 تحقیقهای اهداف و کارکرد

 ؛ حاکمیت سیاسی امام به دلیل عصمت اوتالزم اثبات ر 

 ؛اثبات لزوم اولیه عصمت حاکم مطلق که امام استر 

 ؛ عدم امکان حاکمیت غیر معصوم با وجود معصومر 

 ؛پذیری از معصوم در هر شرایطیلزوم اطاعتر اثبات 

 ؛کرده و دانشجویان و پذیرش جایگاه ائمهویژه اقشار تحصیلبهاقناع مخاطبان ر 

 ؛و لزوم تحقیق درباره غصبی بودن خالفت خلفا و حکما در عصر ائمه سؤالایجاد ر 

 .آنان پذیری مطلق ازرات ائمه در پی پذیرش لزوم اطاعتمراجعه به سیره و دستور 

 روش انجام تحقیق

، برا روش توصریفی   در مقام نگرارش  وای هکتابخان صورتبهدر مقام گرد آوری اطالعات ، انجام این تحقیق 

 .باشدای میتحلیلی و مقایسه
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 ساختار تحقیق

 طرق نصب امرام ، فریقیننزد  اعم از تعریف والیت ،شیعه و اهل سنتنزد  مقومات والیت سیاسی: بخ  اول

 ....  و یقینفرنزد 

 .شیعه از طریق قرآننزد  اثبات والیت سیاسی امام معصوم: بخ  دوم

 .معارضات والیت سیاسی امام معصوم: بخ  سوم

 .مراتب والیت و حاکمیت و اثبات والیت سیاسی امام معصوم

 .دامنه والیت و حاکمیت

 .مردم مدنی آزادی تزاحم یا عدم تزاحم والیت و حاکیمت امام با

 .سیاسی و دیکتاتوریوالیت 

 شناسیمفهوم :فصل دوم

 نظری بر سیر منطقی تحقیقمبحث اول: 

ایرن تحقیرق انتخراب     کره در  روشری . اسرت  «امام یاسیس تیمقام عصمت با وال رابطه»، موضوع این پژوه 

هرای  اشرکاالت و پاسرخ   وشده محقق بر والیت سیاسی امام به شکل قیاس مطرح ادعای این است که ابتدا  ،شده

ایرن روش از آن جهرت   . شرود مری همین مباحث به تفصریل بیران    ،گاه در متن تحقیقنآ .گرددمیآن قیاس ذکر 

ایرن   برر . یابرد کرده و ارتبراط فصرول را درمری    روند تحقیق را درک ،سودمند است که خواننده از آغاز تا انجام

 : ینین است ،قیاسی که باید اثبات شود، اساس

هررکس منصروب از   پیرامبر و معصروم اسرت.     شرؤون دهنده ادامه، نصوب از سوی خدام، امام درمذهب شیعه

 ،پرس امرام در مرذهب شریعه    . دارد جانبههمهوالیت سیاسی ، پیامبر و معصوم است شؤوندهنده ادامه، سوی خدا

 . دارد جانبههمهوالیت سیاسی 

 مخالفان والیت سیاسی امام اشکاالتی براما  ،دشومی مطلوب ما نیز ثابت ،مقدمه قیاس اثبات گردد دو هر اگر

هر یرک از آن دعراوی اشرکاالتی     بر ،که حد وسط قیاس سه دعوی را مطرح کردهبه این با نظر. اندرفتهگ یصغر

 .وارد شده است

. نرد کنمری  امام را مردم منصوب، و به گمان آنان انددهاهل سنت منصوب بودن امام از سوی خدا را انکار کر

و ایرن   ،ابطال مدعای مخالف هم بر و ،اثبات مدعای خود دلیل بیاورند طرف باید هم بر دو نیز هراین دعوی  در

ی و اثبات منصوص بودن امام بره تفصریل بیران    شناسامامیون این مباحث در . همه مباحث جاری است قاعده در

 یاتی استفادهآدر دالیل نقلی نیز از  .یمکنمی آنها را به اجمال بیان ،شده و تحقیق کنونی نیز موضوع دیگری دارد

منصوص برودن لروازم هرم     د و یون والیت مطلق و عصمت وکنمی والیت را اثبات طور مستقیم،بهد که شومی

 . ترندبرای مقصود ما مناسب ،آیاتی که این گونه باشند ،هستند
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ند دانمی بلکه او را مجتهدی ،اننددنمی پیامبر شؤون دهندهادامهاهل سنت امام را ، در صفت دوم حد وسط نیز

ند و برای او شررط  دانمی امام را مجتهدآنان  .اداره حکومت اسالمی را در اختیار دارد ،که بر اساس اجتهاد خود

معصوم ) این عوامل. نددانمی که برای حفظ امنیت و سد ثغور ،عصمت قائل نیستند و نصب او را نه به فرمان الهی

. د که دامنه والیت سیاسری امرام محردود گرردد    شومی سبب( منصوب نبودن و مجتهد بودناز سوی خدا  ،نبودن

تفاوت فاحشری   البته نکته مهم این است که میان نظریه کالمی امامت اهل سنت و رفتار عملی آنها نسبت به خلفا

 نرد و کنمی لفان ملحقآن را به افعال مک دانسته، اهل سنت بحث امامت را متعلق به فروع، نظریه کالمی در. است

 .مده استآم اما در کال ،وارد شود ،دارند که بحث باید در فقه که متعلق به افعال مکلفان استمی بیان

 ،اعتماد به این شروط و محدود بودن دامنه والیت سیاسی امام نزد اهل سنت تنها در مقام نظریه کالمی اسرت 

هند که گویا معصروم هسرتند و هنگرامی    دمی خلفا را پوش  خطاهایای هگونهاهل سنت ب، مقام عمل وگرنه در

گفته بودند بحرث  . ندکنمی را تبرئه، آنان «مجتهد بود و خطا کرد»با جمله  ،زندمی سرآنان  که خطای فاحشی از

 حکم مرتد را بر، به تعبیر دیگر .کشته شده است ،را نپذیرفتهآنان  اما کسی که خلیفه ،امامت متعلق به فروع است

کره اخرتالف مجتهردان     گونره همران  ؛در حالی که اختالف در فروع سبب تکفیر و قتل نیست !انددهاو جاری کر

 . ینین است

 آنهرا بسرنده   مختصرری از  در کتب کالمی شیعه آمده است و در اینجا به ذکرر  شکل کاملاین مباحث نیز به 

 . دشومی

دو  خرود برر  آنان  که رسدنظر میبهدر ابتدا . دانندنمی یسیاسشأن  نواندیشان شیعی نیز امام را دارای برخی از

 شرکار آدقت نظر  ادرواقع ب اما .ن سیاسی قائل نیستند و برخی تنها برای امامأش نیز برخی برای پیامبر .دسته هستند

خرود از   این است که ائمهآنان  اساس اشکاالت. امام به ینین والیتی باور ندارند برای پیامبر وآنان  د کهگردمی

ترین تحقیرق بررای   مفصل. انددهکرمی داری، خودورود در سیاست و مظهر اعالی آن که تشکیل حکومت است

یون این اشکال بسیار مهم است و پاسخ . است« مکتب در فرایند تکامل»کتاب ، کذبادعای اشاعه این  اثبات و

اهد شد که شواهد ن خواهیم پرداخت و بیان خوی به آتفصیل بیشتر اب ،به آن برای موضوع ما اهمیت فراوان دارد

 . دور از واقعیت است مدرسی از روایات تا یه اندازه همراه با تحریف و

خاتمیرت حقروقی    ،این مطلب مطرح شده که مراد از خاتمیرت پیرامبر  ، مسیاسی اماشأن  اعتراض به گاهی در

و البتره البرد پیرامبر    ) مال مردم تصرف کنرد  جان و تواند بدون دلیل درنمی هیچ کس ،ایشان بوده و بعد از پیامبر

نرا   ،سسرتی آن براوجود  این سخن از دعاوی عبردالکریم سرروش اسرت کره      .(!کردندمی بدون دلیل ینین کاری

 . حد ضرورت به آن بپردازیم گزیریم در

یا ؛ دباشمی مشورت امام با دیگران است که مستلزم نداشتن والیت سیاسی بدون شرط، صورت دیگر اشکال

یا کسی را به زور به بیعت وادار نکررده یرا در   ؛ بر معاویه استدالل کرده، اینکه امام به انتخاب خود از سوی مردم

این پاسخ را دارد کره امرام برر مسرند والیرت      طور اجمال بهاین مباحث نیز . ه است، به شواهد عمل کردمقام قضا
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از طریرق والیرت خرود بردون      ،اما هرگاه بخواهد و مصلحت باشرد  ،دکنمی از طریق اواهر عمل معموالًسیاسی 

 . مردم باید بپذیرند د وکنمی شکار نیز اقدامآدلیل 

ماننرد  ) برخی از شیعه نیرز . دانندنمی شرط امامت ند و عصمت راامخالف در عصمت امام نیز اهل سنت اساساً

 ایگونهبه ،ندکنمی اما دامنه آن را محدود ،پذیرندمی عصمت را یه ااهراًاگر( اصطالح نواندیشان دینیهمان به

 . که شامل والیت سیاسی نباشد

کره   امیرالمرؤمنین در ویرژه  به، این خطاها واند هدسته دیگری از اشکاالت این است که ائمه خطاهایی داشت

یرا   ،طلحه و زبیرر  دستگیر نکردن، عاص در صفینمانند نکشتن عمرو. آشکارتر بوده است ،اندحکومت نیز داشته

 . ابتدای فتنه ایشان عدم سرکوبی خوارج در

فهرم اراهری مرا     ممکرن اسرت کارهرای او برا     الهری اسرت و   مرأمور  کلی این است کره امرام   صورتبهپاسخ 

 هرای بعردی بره بهانره پیرروی از     زادی مردم بوده که حکومرت آسازگارنباشد و برخی از اعمال او نیز برای حفظ 

 . را از میان نبرندزادی مردم آ ،ایشان

ضرورت والیت امام معصوم در فرض دسترسری بره   در باب توجه به یک نکته ضروری است ؛ این پژوه  ،

انجام شده است و در مقام نفی یا اثبات تکلیف شیعه در زمان غیبت امام نیست . البته هرر مسرلمان محققری    ایشان 

وان یکی از حقوق امام به رسمیت بشناسد امرا یگرونگی   باید والیت امام را در زمان زندگی ومرگ ایشان ،به عن

 تبعیت از والیت اما م در غیبت ایشان ؛ بح ی مجزا است که از موضوع کنونی بیرون است . 

  مسألهمبادی تصوری مبحث دوم: 

 «والیت»معنای لغوی و اصطالحی گفتار اول: 

، سرلطان ازجملره   .دباشمی لغت دارای معانی متعددی کتبد و در باشمی از لحا  ادبی مصدر «والیت»کلمه 

با مراجعره بره    توانمی که و ...محبت و دوستی ، مالکیت در تصرف و مالکیت در تدبیر، صاحب اختیار، سلطنت

 1.به آن معانی دست پیدا کرد ،لغت کتب

؛ ار دیگرری اسرت  گونه معنا شده که قرار گررفتن ییرزی در کنر    همچنین در بعضی دیگر از معاجم لغوی این

 .هم در امور معنوی و هم در امور مادی کاربرد دارد «والیت»واژه . آن دو ییز نباشدمیان ای هی که فاصلطوربه

                                           
، ص؛ 5، جالنهایه فی غریب الحدیث و االثرر ابن اثیرر،   ،. جزری281، ص15، جلسان العرببن مکرم، ابن منظور، محمد .1

؛ 1114، صمعجم المقاییس اللغرۀ ؛ ابن فارس، احمرد،  533، صالمفردات فی غریب القرآن؛ راغب اصفهانی، حسین، 222

؛، مغنیره، محمرد جرواد،    148، ص2، جاقرب الموارد؛ شرتوتی لبنانی، سعیدالخوری، 232ص15، جتهذیب الغۀازهری، محمد، 

 .126ص الجوامع و الفواروق
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آن دو میران   دیگرری نوعی ارتباط برقرار باشد و ییز  ءآن دو شیمیان د که کنمی پس والیت در جایی معنا پیدا

 1.فاصله نشده باشد

دار شردن  سرپرسرتی و عهرده  معنرای  بره  ،«واو»نصرت و یاری کردن و به کسر معنای به ،«واو»به فتح  «والیت»

 .دباشمی گرفتن کاری و سرپرستی آن کار گفته شده که هر دو به یک معنا و آن هم بر عهده نیز .دباشمی امری

اسرتعاره  را برای قرب از جهات مختلف  «والیت»واژه . زیرا او قدرت بر تصرف دارد ؛ندگویمی والی را نیز ولی

  2و قرب در صداقت و نصرت و اعتقاد. همانند قرب در دین و قرب مکانی و قرب نسبیآورند؛ می

 زیرا قدر مسلم آن همان قیام بر امری ؛دباشمی به نحو مشترک معنوی «والیت»واژه گویند می از علماای هعد

 3.به این معنا که اولویت تصرف بر او دارد ؛دباشمی علیهسلطان بر مولی، یعنی والی قیام بر امر د وباشمی
 زیررا دارای یرک نروع قردر جرامع      ؛واژه در بین این معانی به نحرو مشرترک معنروی باشرد    این  رسدنظر میبه

 ،دباشر  که فقط دارای یک معنا و یک وضع و تعدد در ناحیه اسرتعمال  ستد و مشترک معنوی به این معناباشمی

یرون   ؛دباشر مری  همان اولویت در تصرف ،بنابراین قدر جامع معانی که برای والیت ذکر شده .نه در ناحیه وضع

 ،ایرن دو میران  د و همرین قررب   باشر مری  علیهمیان مولی و مولیر تصرف نیز منوط به یک قرب خاصی داولویت 

یعنی اولویت در  ،خداوند والیت داردند گویمی اینکه .دباشمی علیهمات مولیشؤونمنجر به اولویت تصرف در 

د و باشر مری  پردر او دست به صغیر یعنی اختیارات ،ند پدر نسبت به فرزند والیت داردگویمی تصرف دارد و اگر

 . ات او تصرف کندشؤوند در توانمی پدر

 والیت در اصطالحگفتار دوم: 

لحرا   میان آن دو نروعی ارتبراط باشرد و بره    رود که می کارء بهشی از لحا  لغوی گفتیم والیت در مورد دو

 . اصطالحی اقسامی دارد

ف و ال یتخل ر  ال»ویژگی ایرن والیرت ایرن اسرت کره       علیه.مولییعنی والیت بر وجود  :والیت تکوینی -1

ی و معلولی است و در عل  از نوع رابطه، علیهمولیولی و میان است و ویژگی دوم آن این است که رابطه  «یختلف

خدا نیز عین ربط بره  ة و وجود خلیف ،خدا در روی زمینة ممکنات عین ربط به خلیف تماموجود ، نوع والیتاین 

در مرتبره  ر یه در مرحله حدوث و یره در مرحلره بقرا      ر علت  د و این همان والیت تکوینی است کهشومی خدا

 . دشومی معلول فنا ،معلول حضور دارد و اگر بخواهد نسبت به معلول کوتاهی کند

 

                                           
 .413ص المفردات فی غریب القرآن؛ راغب اصفهانی، حسین، 22اهلل، شمیم والیت صجوادی آملی، عبد .1

 .414ص15، جلسان العرببن مکرم، ؛ ابن منظور، محمد886، صمفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی، حسین،  .2

 .311ص، 4، جدالئل الصدقمظفر، محمدحسن،  .3
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 ؛دباشر مری  الهری  یعنی والیتی که در محدوده تشریع و ترابع قروانین   والیت تشریعی :والیت در تشریع -2

 : یعنی همان والیت شرعی که مفسر والیت بر تشریع است و دارای دو نوع است

تعلیمرات اسرت   وسیله این و بهاند هتوسط تعلیماتی که از جانب پیامبر آموخت تفسیر و تبیین احکام الهی -الف

 .که امامان معصوم مترجمان وحی خدا و قرآن ناطق هستند

 ؛کره بایرد برر اسراس ارواهر عمرل کننرد       ، ماننرد منصرب قضرا    ست،ا دهاختیاراتی که به ایشان واگذار ش -ب

جعل حاکمیت از جانب وسیله بهو یا اختیارات حکومتی که امام  ،کردمی پیامبر بر اساس اواهر عملکه چنانهم

 : جامعه است حق امامت بر امت را دارد که این والیت سیاسی و امامت او بر دو بخ  از ،خدا

که این نوع والیت بر اساس امور  یت بر صغار و مجنون و میت و سفهامانند وال ،والیت بر محجوراننخست: 

بلکه قسم امور یست، ن بنابراین والیت امور حسبیه قسیم امور حکومتی .دباشمی و قسمی از امور حکومتی حسبیه

 تی است.حکوم

این والیت شبیه والیتی اسرت کره    .برای بر عهده گرفتن امور مربوط به آنان والیت بر خردمندان جامعه دوم:

 . خدا و رسول دارند

نرد  توانمری  ،است که بر اساس والیتی که خداوند بره ایشران داده   این گونه پس والیت در تشریع برای امامان

اتی را کره بره مقتضرای    شرؤون را در امور اجتماعی و فردی داشته باشند و تمامی  هاانسانمرجعیت دینی و سیاسی 

امتداد نبروت اسرت و تنهرا     یون امامت ؛تبع برای امام نیز باید باشد، بهوالیت در تشریع برای پیامبر وجود داشت

امامرت و  جداکننرده میران   شرأن   زیرا ایرن  ؛تشریعی است وحیشأن  ،را داشته باشد تواند آننمی نی را که امامأش

از والیرت برر   بایرد  امام جامعه نیز  ،که پیامبر والیت بر امور فردی و امور اجتماعی داشت گونههمان. است نبوت

 1.باشدبرخوردار امور فردی و اجتماعی 

اش هسرتی  یون بر اسراس ربوبیرت تکروینی    ،در عالم یا به نحو حقیقی است والیت خداوند، به عبارت دیگر

تشریعی  به این معنا که والیت، تبع موجودات حقیقیو یا به نحو اعتباری و به ،گیردمی برموجودات ممکن را در

بره دلیرل    هرا انسانبر ، العقول از افراد که شامل جعل شریعت و حاکمیت در عالمخدا موضوع  فقط برای ذوی

یون متعلق والیت خداوند  ،دشومی در این صورت والیت الهی نیز دو گونه . دباشمی در عالم، ربوبیت تشریعی

هسرتند  ات فردی و اجتمراعی انسران   شؤونو یا  ،دشومی آن تعبیر به والیت تکوینی اند که ازیا موجودات حقیقی

 شود.می که از آن تعبیر به والیت تشریعی؛ دباشمی آن دخیل که اختیار در

 .دگیرمی بردات را درد و تمامی موجوباشمی عام و خاص و اخص صورتبه خداوند والیت تکوینی

 ،دباشر مری  عام صورتبه ،که یکی از اقسام توحید افعالی است طور که ربوبیت خدا همان :والیت عام -1

والیرت خداونرد   ، تبرع به ،ممکنات را بر عهده داردتمام  یعنی خداوند بر اساس توحید افعالی خود تدبیر وجودی

                                           
 .18، ص3، جادب فناء مقربانجوادی آملی، عبداهلل، . 1
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نتیجره   ،ترر به عبارت واضح .دباشمی اوة زیرا والیت او متفرع بر قهاریت و مالکیت مطلق ؛عام است صورتبهنیز 

 .دباشمی والیت عام الهی، و ربوبیت تکوینی توحید افعالی

غیرر  من و ؤد و وجه عام بودن  این است که شرامل مر  باشمی هاانساناما والیت عام تشریعی فقط مخصوص 

فقط  ،است و به همین دلیلمختار و موضوع تکلیف نیز انسان است  تکلیف ،یون موضوع تشریع ؛دباشمی منؤم

 . دباشمی هاانسانشامل 

 دارنرد و یقرین  ان بره خداونرد   مؤمنر  زیررا  ؛ان داردمؤمن که خداوند نسبت بهاست والیتی خاص:والیت  -2

الیقین هسرتند و  مؤمنان در حد علم ازای هزیرا عد ،ندباشمی مراتب ان نیز دارایمؤمن .این یقین نیز علم استمنشأ 

در مقابل  .دباشمی که باالترین مرتبه و درجه علم انددهالیقین رسیبه مرتبه حقای هالیقین و عددر حد عینای هعد

 1.کشاندالمت میرا از نور به آنان باشد و میکافران  شیطان ولیّاست که والیت طاغوت ، این نوع والیت

آنران   البته .انبیا و امامان داردازجمله  ،ی خودکه خداوند نسبت به بعضی از اولیاوالیتی  :والیت اخص -3

برا نگراهی بره هرر یرک از       2.دباشر میآنان  والیت خاصه الهی شامل حال ،یون باالترین مرتبه علم را دارا هستند

اقسام والیت تکوینی،واضح است که والیت به معنای اخص آن درباره غیر خداوند اعم از انبیاو ائمه قابل تطبیق 

 نیست،لکن والیت عام و خاص در محدوده خود در نظام طولی هستی قابل تسری به انبیا و ائمه می باشد.

  

 والیت در اصطالح قرآنمبحث سوم: 

، بره همرراه مشرتقات     واسرت   مصدر، از لحا  ساختار ادبی« لعْفَ»بر وزن  (به سکون عین الفعل) «یلْوَ»کلمه 

هُنالِرکَ  »؛ فقط دوبار در قرآن ذکر شده اسرت  «والیت»اما کلمه  ،در قرآن کریم به کار برده شدهبار 233حدود 

زیرا بر است؛  سلطنت مطلقه خداوندمعنای به والیت در این آیه شریفه 3.«الْوَالیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَواباً وَ خَیْرٌ عُقْباً

 وجرود  بره  اساس قهاریت و قدرت مطلقه خداوند و همچنین بر اساس اضافه اشرراقی کره وجرود خداونرد نسربت     

از مفسران بزرگ ای هعد .دگردمی د و حق بر مردم نمایانکنمی والیت خداوند در آخرت اهور ،ممکنات دارد

حق تصررف و مالکیرت در    ،آنة والیت یک نحو قدرت و نزدیکی است که نتیج گویندمیذیل این آیه  معاصر

 4.است تدبیر موجودات

                                           
جُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ أُوْلَكکَ وَلىِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّغُوتُ یخْرِالل ه » .1

 «.لِدُوناأَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَ

 .121، صشمیم والیتجوادی آملی، عبداهلل،  .2

 .44کهف/ .3

 .441، ص13، جالمیزانطباطبایی، سید محمدحسین،  .4
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یرون ییرزی کره آیره      ،نصرت و یاری کردن آمده استمعنای به «والیت»گاهی نیز در بعضی از آیات واژه 

نفی کرده  ،انددهانی که مهاجرت نکرمؤمن انصار وان مهاجر و مؤمنمیان والیت و نصرت را  ،مورد نظر نفی کرده

 1.است

 والیت سیاسی مبحث چهارم: 

 گفتار اول: والیت سیاسی در لغت

 و از لحرا   «سروس »مصردر   ،د کره از لحرا  ادبری   باشمی «سیاست»اسم منسوب و مصدر آن کلمه  «سیاسی»

بررای او   ،مصلحت و موجب صالحیت اوستیه موجب که هر ایگونهباشد؛ بهمیقیام به ییزی معنای به ،لغوی

به دلیل اینکه او نسبت به یهارپایان خود  ،ندگویمی «سائس» ،به شخصی که دارای یهارپایانی است .فراهم کند

را تدبیر کرد و به مصرالح او اقردام   دیگری که  ی کسیمعناکتب لغت بههمچنین در بعضی از . دکنمی رسیدگی

دست است، یون به افراد زیر« سائس»ازجمله معانی ، ی که والی مملکت استشخصهمچنین  2، آمده است.کرد

 3.دنمایمیخود رسیدگی 

 . دباشمی ءمعنای اصلی سیاست همان تدبیر و اندیشیدن در مصالح و مفاسد شی رسدنظر میبه

 سیاسی در اصطالحوالیت گفتار دوم: 

با  .دباش موصوف به وصف سیاسی ی کهوالیت. یا دباشمی یعنی والیتی که منسوب به سیاست، والیت سیاسی

در  سیاسرت نیرز  . دشرو مری  والیرت تکروینی خرارج    و والیت بر تشرریع ، والیت شرعی، والیت دینی، این وصف

 . دشومی شخصی و همچنین تدبیر منزل و جامعههای شامل تدبیر کار است که اصطالح دارای معنای عامی

 ،که امام معصوم در نهایت کمال حکمرت نظرری اسرت    طورهماناین است که  مراد ما از والیت سیاسی امام

مربروط بره امرور    ، اصلی حکمرت عملری  های شاخه، یون یکی از زیردباشمی نیز در نهایت کمال حکمت عملی

ممکنرات  ة و یرون وجرود همر   است  ات امام معصومشؤونیعنی اداره امور جامعه بشری از  ،دباشمی جامعه بشری

و از  ،د و در این صورت امام نق  علیرت را بررای وجرود ممکنرات دارنرد     باشمی امام معصوم وجود به عین ربط

امام والیت سیاسی ، تکوین ممکناتشأن  پس باید عالوه بر ،آنجا که علت باید در رتبه معلول وجود داشته باشد

امعه انسانی را داشته باشد ترا مرردم بره    یعنی باید والیت سیاسی و تدبیر در ج ؛نیز داشته باشدآنان  ااهریشأن  بر

 .برسند ،که همان سعادت ابدی است، غایت نهایی خود

                                           
 .(42)انفال/«ءٍ حَتَّى یهاجِرُوا وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَالیتِهِمْ مِنْ شَی» .1

؛ طریحری، فخرر   334، ص4، جکتاب العینمرد،  بن اح؛ فراهیدی، خلیل22، ص4، جادب فناء مقربانجوادی آملی، عبداهلل، . 2

النهایره فری   ؛ ابن اثیر جزریی، عز الدین، 516، صفرهنگ ابجدی عربی؛ مهیار، رضا، 48، ص4ج ،مجمع البحرینالدین، 

 .48، ص1، جغریب الحدیث و االثر

 .225، صمصباح المنیر؛ قیومی، احمد، 112، ص6، جلسان العرببن مکرم، ابن منظور، محد .3



12 

غایرات  در ایرن صرورت   ی امام بایرد الهری باشرند و    هاامام و ویژگی از نظر شیعه هم منصب امامت و هم فرد

نحرو مردمری و یرا    اذن الهری اسرت و بره     سیاسرت امرام معصروم   منشأ پس . دشومی آن مترتب دنیوی و اخروی بر

مدیریت و تدبیر جامعه با رویکرد سعادت معنوی انسان معنای به والیت سیاسی امام معصوم 1.باشدنمی استبدادی

آوردن قوانین اسالمی برر اسراس قرانونی    به اجرا در، اقامه دین، هدف از این والیت از طریق والیت الهی است و

 2.دباشمی به امور مردم معتدل و سامان دادن

است.  اذن خداوند بلکه ،این سیاست نه مردم و نه طبع بشریمنشأ  اوالًزیرا است؛  تعریف جامعی، این تعریف

 اشراره بره بعرد معنروی انسران نیرز دارد و رکرن سروم آن         ،بلکه عالوه بر ابعراد مرادی   ،غایت آن مادی نیست ثانیاً

 . مدیریت جامعه است

 معنای لغوی و اصطالحی امام مبحث پنجم: 

 معنای لغوی امامگفتار اول: 

امرام   نرد قررآن  گویمری  اینکه .آمده است ءسرپرست و قیم و مصلح شیمعنای به امام، کتب لغتدر بعضی از 

  3د.باشمیآنان  یعنی مصالح و موجبات سعادت مسلمانان در قرآن بیان شده و قرآن مصلح ،مسلمین است

کتراب آسرمانی و پیغمبرر و ریسرمانی کره      ، پیشواازجمله  مختلفیامام به معانی ، لغتکتب در بعضی دیگر از 

 4د.شومی اطالق ،دگیرمیآموز آن را یاد ، همچنین هر مطلبی که دان دنکنمی برای بن ایی از آن استفاده

 عنروان بهکسی است که در مقام گفتار و فعل  امام که انددهتعریف کر این گونه نیز امام را تلغاهل برخی از 

و  5«یَروْمَ نَردْعُوا کُرلَّ أُنراس بِمِمرامِهِم     » م رل ؛ حق و یا برر باطرل باشرد    د برتوانمی د وشومی پیشوا و مقتدا محسوب

 6.د باشدتوانمی یا کتاب آسمانی و یا غیرآن، مصداق امام

                                           
، 2، ججرواهر الکرالم فری معرفرۀ االمرام     ؛ میالنی، سید علی، 161، صاندیشه سیاسی امام خمینیمقیمی، غالمحسن،  .1

 .22ص

، فرارابی،  88، صالسیاسرۀ المدنیرۀ   ،بن محمرد ، فارابی، محمد512، ص1، جترجمه و شرح نهج البالغهبحرانی، ابن می م،  .2

، مجموعره  518-513زاده آملری، ص )تحقیرق حسرن   من کتاب الشرفاء اإللهیات ، 64-65، صفصول منتزعه ،بن محمرد محمد

، مبردا و معراد  ، شیرازی، صردر الردین،   38، ص1، تعلیقه مالصدرا، شارح قطب الدین رازی، ج12، ص2مصنفات شیخ اشراق ج

، میخالفرت و امامرت در کرالم اسرال    ، ربرانی گلپایگرانی،   54 -42، صاوائل المقاالتبن نعمان، ، مفید، محمد422-424

 .26ص

 .25، ص12، ج، لسان العرببن مکرم، ابن منظور، محمد .3

جموعره مولفران،   م؛ 422، ص8، جکتراب العرین  ؛ خلیل ابن احمرد، فراهیردی،   21، ص1، جقاموس قرآنقرشی، علی اکبر،  .4

 .14، صالمنجد فی اللغۀ و االعالمو معلوف، لویس، 24، ص2، جالمعجم الوسیط

 .41اسراء/ .5

 .84، راغب اصفهانی، صمفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی حسین،  .6
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 ادبری مصردر   از لحا  امامگویند کرده و می اشاره تری از واژه امامبه بیان دقیق برخی دیگر از محققان شیعه

مورد قصرد   ثانیاً، آن شخص مصداق تمام این معنا باشد اوالً ند کهکنمی د و لفظ امام را بر شخصی اطالقباشمی

. در اولی مصداق حق قصد شده و در دومی مصداق باطل اخذ شده است ؛حق و امام باطل امام بر م الً ،واقع شود

 گاهی متکلم امام جماعرت و یرا امرام برر حرق را      م الً ،دکنمیت تفاوالیه امام با توجه به قصد متکلم پس مضافٌ

 1.کندقصد می

قردر   زیرا در تمرام مروارد   ؛نظر نگارنده لفظ امام مشترک معنوی است، بهبا توجه به معانی ذکرشده برای امام

مقتردا برودن   کره   پس در اصل وضع معنرا  .جهت استعمال متعدد هستند بودن است و مصادیق فقط از جامع مقتدا

کتاب  یمعناراه و گاه بهمعنای به گاه ؛با همدیگر اشتراک دارند و در موارد استعمال با هم مختلف هستند ،است

 . دباشمی در همه این معانی مقتدا بودن قدر جامع. ...  و انسان و

 معنای اصطالحی امام در قرآنگفتار دوم: 

است؛ هم به انسان این لفظ اطالق شده و هم بر غیرر  کار رفته در قرآن کریم در مصادیق مختلف به واژه امام

 .شودمی به یند مورد اشارهانسان؛ هم امام باطل ذکر شده و هم امام بر حق. اکنون 

  2.با پیشوایان کفر و باطل بجنگید :امام باطل -1

 3.هدایت کنندرا امامان و پیشوایانی قرار دادیم تا به فرمان ما آنان  و ما :حق امام بر -2

 4.آشکار قرار داردای هقوم لوط و شعیب بر سر جاد، آثار دو شهر نابود شده :راه آشکار -3

 5.رحمت بود ان پیشوا ومؤمن و قبل از قرآن کتاب موسی برای :کتاب آسمانی -0

 معنای اصطالحی امامگفتار سوم: 

اسرت،   شریعه انتصرابی  نرزد   امامرت  مسرأله  .مربروط بره امامرت اسرت     تسناهل شیعه و  میانین اختالف ترمهم

 ایرن  ،علمی که بر این دو نظریه متوقرف اسرت   ین تولیدترمهم .نددانمی خالف اهل تسنن که امامت را انتخابیبر

 ات الهری شرؤون دینی امام جزء  و رهبری سیاسیاست مقامات الهی  جزء امامت ،د که بر اساس کالم شیعهباشمی

برر نظرر اهرل     اما بنرا  .دباشمی مبحث والیت سیاسی و حاکمیت بر امت، حداقل امامت ،این تفسیر. بنا بر دباشمی

ایشران  . نددانمی واجب علی الناس امامت راآنان  زیرا؛ است فروعات دین فقهی و جزء مسألهامامت یک ، تسنن

امرام   شرؤون یکری از   ،نظرر شریعه  حال آنکه به ،نددانمی همان والیت سیاسی حد اعالی امامت را ،برخالف شیعه

                                           
 .142، ص1، جالتحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن،  .1

 .«فَقَاتِلُواْ أَئمَّةَ الْکُفْرِ»12»توبه/ .2

 .«تِ وَ إِقَامَ الصَّلَوةِ وَ إِیتَاءَ الزَّکَوةِوَ جَعَلْنَاهُمْ أَئمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَینَا إِلَیهِمْ فِعْلَ الْخَیرْا» 43انبیاء/. 3

 «.إِنهَّمَا لَبِمِمَامٍ مُّبِین»، 42حجر/ .4

 «.مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسىَ إِمَامًا وَ رَحْمَة»، 12، و احقاف/14هود/ .5
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کره  هرایی  د و ویژگیدانمی یون شیعه امامت را امتداد رسالت ؛دباشمی والیت سیاسی و امامت بر امت ،معصوم

شریعه نصرب امرام را    . باشرد میعصمت ویژه ، بهخوردار از آن صفاتتبر بود، جانشین رسول نیز بربرای رسول مع

 د دانمی میله کالأامامت را یک مس مسألهواجب علی اهلل و 

زعامت سیاسی که اهل سنت ، انسان کامل، مرجعیت دینی جملهاست، از اتیشؤونپس امامت دارای مراتب و 

 1شیعه اختالف دارند.آن با های اما در فرد و ویژگی ،زعامت سیاسی را قبول دارندمعنای به فقط امامت

 شیعه و اهل سنتنزد  مقدمات و مقومات والیت سیاسیمبحث ششم: 

اما  اتفاق نظر دارند،دارند و هر دو در این معنا از امامت  تأکید هم شیعه و هم اهل سنت بر والیت سیاسی امام

فرریقین بررای   رویکررد  پس در اینجا الزم است تا نگاهی به  .امام با یکدیگر اختالف دارندهای در فرد و ویژگی

 . روشن گردد آنهاانی تفاوت مب ،داشته باشیم تا از این رهگذر امامت اثبات امر

، زیرا بردون شرناخت امرام    ،را بر مبنای شیعه و اهل سنت توضیح دهیم( والی سیاسی) ابتدا باید تعریف امامت

 . والیت او معنا ندارد

 علمای امامیهنزد  تعریف اصطالحی امامتگفتار اول: 

 2.نیابت از پیغمبرریاست به نحو عموم بر امور دنیوی و اخروی برای شخصی از اشخاص به  -1

گوینرد  مری ند و کنمی اضافه را به جمله مورد نظر «االنسانی»قید شخص ، از علما در شرح این تعریفای هعد

باید منصوب از جانب  کسی است که حتماً، مراد از امامنخست اینکه . یمرسانمیدو مطلب را به اثبات ، با این قید

 امام باشد. عنوانبهدر هر عصری فقط باید یک نفر ، و دیگر اینکه خدا باشد

د و باشر مری  بینا، زیرا که امام خود والی ،دشومی خارج والیت نایب امام، «عامه بودن» قیدوسیله بههمچنین 

یرون عامره    ،باشرد نمری  دیگر نیازی به قیرد اصرالت  ، «ریاست عامه»به سبب قید است. نیز  امام علیهمولی ب نیزنای

بلکه او تحت والیت ولری سیاسری    ،بر امام خود که تسلطی ندارد نایبزیرا  ؛دکنمی ب را خارجیبودن والیت نا

 د.باشمی یعنی امام معصوم ،جامعه

پس باید قید دیگری را نیز  ،دباشمی بر نبوت نیز منطبق ،هم این تعریف از امامت بازگویند میایشان در ادامه 

 3.واسطه بشرنیابت از پیامبر یا به: م و آن قید عبارت است ازبر آن بیفزایی

 ،انرد دهرا نیرز افرزو  « دار تکلیرف » ،د و در بعضی از تعاریفباشمی بر امور دین و دنیاة ریاست عام، امامت -2

اما در آخرت دیگر تکلیف معنرا   ،د تا جامعه را به سعادت نهایی برساندباشمی یون امامت مربوط به دار تکلیف

 1.ندارد

                                           
 .846، ص4، جمجموعه آثارمطهری، مرتضی،  .1

 .11، صالباب حادی عشربن یوسف، حلی، حسن .2

 .41، صنافع یوم الحشربن مخدوم حسینی، فاضل مقداد، ابوالفتوح .3



15 

مصرالح دینری و   حفرظ  مرردم برر   ة همر  د که مشتمل بر ترغیب و تشرویق باشمی ریاست عامه دینی، امامت -3

 2.منع کند ،دباش ییزی که منجر به ضرر دنیوی و اخروی و مردم را از هر است اخروی خود

 .عامه برای شخصری از مرردم در امرور دیرن و دنیرا     ریاست : ندگویمی ن در تعریف امامتبعضی از محققا -4

نره   ،زیرا امام برر قاضری والیرت دارد    ؛دشومی ریاست قاضی خارج، با قید ریاست عامهگویند میادامه  ایشان در

اضرافه  و  .هم با امام عادل سازگار است و هم برا امرام جرائر   ، برای شخصی از مردم ریاست عامه ثانیاً .قاضی بر او

خالفرت   «ریاست بر امور دین و دنیرا »با قید  د وگردمی امامت دو نفر و بیشتر نیز خارج ،«لشخص»قید  باکنند می

نرواب و  ، اصالت یاد شده تا از نیابت عنوانبه از ریاست عامه امام ،در بعضی دیگر از کتب. دگردمی جائر خارج

 3باشد.نمی زیرا که نیابت ایشان به نحو اصالی ،والیت منصوب از جانب او جلوگیری شود

د کره  باشر مری  کسری  امام و والی جامعه»: گویندمی این گونهدر تعریف منصب امامت  نابعضی از متکلم -5

با توجره بره ایرن     «.نیابت از نبی باشد عنوانبهریاست عامه بر امور دین و دنیا داشته باشد و این ریاست او نیز باید 

 4د.باشمی همان امتداد رسالت امامتتعریف نیز 

د و باید تمرام  دانمی مطلق صورتبهاما والیت امام معصوم را  ،ددانمی والیت دیگران را مشروط امامیه :نکته

 ،یون والیت او اذن الهری دارد و برر اسراس ربوبیرت تشرریعی      ؛مطلق اطاعت کرد صورتبهاوامر و نواهی او را 

اسرت؛ زیررا    پس تعریف شیعه اخص از تعریف دیگرران  .دباشمی انکار والیت او مستلزم شرک در ناحیه تشریع

امترداد  ، وجه اطاعت مطلرق نیرز ایرن اسرت کره امامرت       .دباشمی شرط از امام معصومقیدوامامیه قائل به تبعیت بی

اسرت و  ، منصروب از جانرب خد  تد و در واقع یرون معصروم اسر   باشمی منصوب از جانب خدا و معصوم، نبوت

باید اطاعت از  ،یک والی سیاسی واجب بود عنوانبه که اطاعت از پیامبر گونههمانپس باید است،  امتداد نبوت

 . یک والی سیاسی واجب باشد عنوانبهامام نیز 

 متکلمان اهل سنتنزد  تعریف امامتگفتار دوم: 

کرس کره قیرام بره امرر       هرر  و، حراست دین و سیاست دنیاوضع شده است برای خالفت پیغمبر در  امامت -1

 5د.باشمی باالجماع امامت برای او محقق ،کند امامت

                                                                                                                                   
 .264، ص2، جالرسائلبن الحسین، ؛ سید مرتضی، علی5، ص1، جالشافی فی االمامهبن الحسین، سید مرتضی، علی .1

 .84، صقواعد العقائدبن حسن، طوسی، محمد. 2

، قواعد المرام فی علرم الکرالم  ؛ بحرانی، ابن می م، 42، صالقیامۀالنجاة فی القیامۀ فی تحقیق امر بحرانی، ابن می م،  .3

 .144ص

 .32، صالنکۀ االعتقادیهبن نعمان، مفید، محمد .4

 .1، صاالحکام السلطانیهبن محمد، ماوردی، علی .5
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اصل مربوط به فرروع دیرن    در و احکام امامت .خلیفه پیامبر عنوانبهاست بر امور دین و دنی ریاست امامت -2

 ی مظلومران و اسرتیفای حقروق و عردالت    کننده بررا احیای دین و اقامه سنت و استیفااست و هدف از وجود امام 

 1است.

زیررا نبروت نیرز     ؛دشرو مری  و این تعریف به سبب نبوت نقرض  ستریاست عامه بر امور دین و دنیا امامت -3

جانشرینی رسرول خردا در اقامره      :تعریف کررد  این گونهریاست عامه بر دین و دنیاست و بهتر است که امامت را 

 .واجب است که از او اطاعت کنند که بر تمام امت ایگونهبه ؛دین

ریاست عامره در امرور دیرن و دنیرا بررای       امامت: اندگفتهاز متکلمان اهل سنت ای هعد، در شرح این تعریف

قیرد   د و برا شرو مری  ریاست قاضی و رئیس منصوب از جانرب امرام خرارج   ، با قید عامهاست.  شخصی از اشخاص

 د.کنمی امامت کل امت را خارجزمانی که امام را به دلیل فسق  عزل کنند، ، شخصی از اشخاص

تعریرف   ایرن گونره  بهتر این است که » :گویدمی د ودانمی سبب نبوت نقضاین تعریف از امامت را به شارح

نصب امام و  .«دباشمی و بر مردم تبعیت از او واجب ،در اقامه دین و حفظ حوزه اسالم، شود که جانشینی رسول

 2ند.دانمی اما معتزله وجوب نصب امام را عقلی ،نددانمی را واجب شرعی

 3.که پیروی از او بر تمام مسلمانان واجب است ایگونهبه ؛اقامه دین و حفظ نظام اسالمی خلیفه پیغمبر در -4

این تعریرف از  : گویندمی و اندرفتهاز تعاریف اهل سنت گ برخیاشکاالتی را به  از علمای امامیهای هالبته عد

 د و جرزء تعریرف امرام   باشمی از آثار وجودی امام زیرا وجوب اطاعت ؛دباشمی دارای مغالطه کنه و وجه امامت

و نویسنده آثار امامرت را   خلط شده است این تعریف بین تعریف امامت و آثار امامت بنابراین در .گیردنمی قرار

عصرمت   ،این تعریفة الزم: ندفرمایمیایشان در ادامه  4.ار مغالطه شده استتعریف در نظر گرفته و دی عنوانبه

برا اطاعرت از    ،و اگر عصمت نداشته باشد است الزمه عصمت او، یون اطاعت مطلق از امام ،دباشمی امام جامعه

ند الزمه اطاعت مطلق از گویمی نیز در کتب تفسیری خود از اهل سنتای هحتی عدکه ، یناناو سازگاری ندارد

 5د.باشمی عصمت ایشان ،االمراولی

قردر جرامعی    توانمی ،انددهبا توجه به تعاریف مختلفی که شیعه و اهل سنت از امامت ذکر کر رسدنظر میبه

تعریرف   عنروان بره پس ما این تعریرف را  . ریاست عامه بر امور دین و دنیا از آن انتزاع کرد که عبارت است از را

 . مشخص گردد یم تا مورد اتفاقگیرمیمختار در نظر 

                                           
 .233، ص5، جشرح مقاصدتفتازانی، سعدالدین،  .1

 .345، ص8، جشرح مواقفشریف جرجانی، میر سید شریف،  .2

 .بن روزبهانتعریف فضل، 218، ص4، جدالئل الصدقمظفر، محمدحسن،  .3

 .288، صاشکال به تعریف ایجی 212 ، ص1، ججواهر الکالم فی معرفۀ االماممیالنی، سید علی،  .4

 .115، ص11، جالتفسیر الکبیررازی، فخر الدین،  .5
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است و اگرر  ، ریاست عامه بر امور دین و دنییکی از آن مراتب .دباشمی امامیه دارای مراتبینزد  امامت :نکته

امرا در واقرع    .به این دلیل است که بحث پی  بررود خاطر همراهی با مخالفان بوده و به ،این تعریف را برگزیدیم

که همان مقام باطنی حاکم برر  ، انسان کامل، مانند مرجعیت دینی قائل است، گوناگونی شؤون برای امامت امامیه

بحرث برر    امرا فعرالً   .دشومی والیت تکوینی برای امام ثابت، از امامت سبب این معناموجودات ممکن است و به 

 1.استبر امور دین و دنیریاست عامه ، والیت تشریعیهای است که یکی از شاخه روی والیت تشریعی

 نصب امام از منظر اهل سنتگفتار سوم: 

ط یو شررا هرا  نصب امام و ویژگیهای روشاما در  ،قبول دارند اصل والیت سیاسی امام را، و اهل سنتشیعه 

 . شده است منجر به اختالف در فرد امام و همین امر نیزاختالف نظر دارند امام 

نیز ای هعد .نددانمی امامت را یک امر دنیوی، خاطر همینند و بهدانمی مردمینصب امام را اهل سنت علمای 

 2به دالیل نقلی بر امت واجب است. بر این باور هستند که نصب امام بنا

 ( طرق نصب امام از منظر اهل سنت) اهل سنتنزد  دالیل انتخابی بودن نصب امامالف( 

 از طریق نفی نص -1

در حرالی   ،دباشر مری  داشتن نص از جانب پیامبر و خدا ،ند یکی از طرق نصب امامگویمی متکلمان اهل سنت

بر عهده  دلیل بر این است که ایشان امر امامت را ،و این عدم نص انددهامامت ذکر نکر دربارهکه پیامبر نصی را 

  3.انددهاعتراف کرن مطلب های کالمی خود بر ایدر کتابو هم متکلمان معتزلی و هم اشعری اند همردم گذاشت

 نقد 

برا دخترر     مانند حدیث مواخات و ازدواج امام علی باشد؛نصی که همراه با فعل نبی  :ما دو قسم نص داریم

امرت و اختصراص داشرتن امامرت بره ایشران       تمرام   برر   حضرت علی افضلیت این موارد داللت بر. ...  و پیغمبر

 همه ایرن مروارد داللرت دارنرد برر اینکره       .مانند حدیث غدیر و حدیث منزلت ؛نصی بدون فعل پیامبر و .دنمایمی

را در کنار اقرار   در حدیث غدیر اقرار به والیت امام علی م الً .انددهآور   امام علی پیامبر استدالل بر امامت

 .انددهبه توحید و نبوت و والیت خود قرار دا

با ایرن تفراوت کره در نقرل      ،انددهنقل کر و اهل سنتکه امامیه است  آن نصی نص جلی در ادامه باید گفت

کره عرالوه برر     اسرت  آن نصری ، و نص خفری  انددهو یا داللت آن را انکار کر ،اهل سنت یا تحریف وجود دارد

                                           
 .464، صگوهر مراد؛ الهیجی، فیاض، 2، ص2، جبدایۀ المعارف فی شرح عقائد االمامیهخرازی، سید محسن، . 1

؛ قاضی، عبردالجبار،  235، ص5، جشرح مقاصد؛ تفتازانی، سعدالدین، 345، ص8، جشرح مواقفجرجانی، میر سید شریف،  .2

 .251، ص1امامت  21، جاالمامۀ فی ابواب التوحید و العدل

؛ قاضری،  152، صاالقتصراد فری االعتقراد   حمرد،  ؛ غزالری، م 355-361، ص8، جشرح مواقرف جرجانی، میر سید شریف،  .3

 .518، صشرح اصول خمسهعبدالجبار، 
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 هرای پس ما نص .یمنمایمیرا ثابت   امامت امام علی ،و ما از طریق استدالل انددهنیز نقل کر ن ماامخالف ،امامیه

امرا در داللرت و مردلول آن     ،دارنرد اعترراف  داریم و اهل سنت نیز از لحا  سندی به پذیرش آنهرا   جلی و خفی

امامیه در جای خود به آن اشکاالت و اعتراضات پاسخ   زیرا متکلمان ؛که این بحث دیگری است انددهاشکال کر

  1.انددهدا

اگرر پیرامبر    .زیرا تکمیل دین و پاسداری آن بر عهده امام معصوم است ؛نص بر امامت داشته باشند باید پیامبر

به دلیرل  زیرا وجود امام لطف است و لطف نیز بر خدا  ؛دآیمیاخالل به واجب پی   ،نص بر امامت نداشته باشد

و د آیمیدر این صورت اخالل به واجب پی   ،اگر قرار باشد پیامبر امامی را نصب نکند .واجب استحکمت  

 2اید نصی از جانب رسول باشد.پس ب ،اخالل به واجب نیز قبیح است

بر اینکه بررای هرر پیرامبری بایرد وصریی باشرد و وصری        مبنی د احادی ی دارن اهل سنت در کتب روایی خود 

و از طرف دیگر قائل هستند که برای پیامبر اسالم هیچ وصی و وارث و نصی برر ایرن    3.است  امام علی ،پیامبر

  زیررا مرا برر جانشرینی حضررت علری       ؛دانان در کالم خود دیار تهافت شدهبنابراین ایش .ینی وجود نداردجانش

 . مایهخود اهل سنت هم بر این مطلب استناد آوردهای نص داریم و از کتاب

خصروص خلفرای   بر شرکت کرردن صرحابه، بره    خطر روم و ایران و منافقان و همچنین اصرار حضرت رسول

زیرا یگونه ممکن  ؛انددهبودند و آن را تعیین کر داللت دارد بر اینکه ایشان به فکر وصی، اسامهسپاه در گانه سه

یون  ؟!باز هم امت را بدون رهبر رها کنند ،است با این نگرانی که حضرت در آخرین لحظات عمر خود داشتند

  سیاسی مدینه را بررای حکومرت امرام علری    فضای ، اسامهگانه به سپاه سهستند با فرستادن خلفای خوامیایشان 

 4.کسی در امر امام دخالت نکند ،آماده کنند تا بعد از وفات ایشان

زیررا قررآن دسرتور بره انجرام       ؟خود عامل به آیات آن نباشرد  ،انددهن قرآن بوکه مبیّ آیا ممکن است پیامبری

از  ؟!و وصریی را تعیرین نکنرد    نکررده مرل  ع حال یگونه ممکن است پیامبر خود به این آیه 5.دارد فریضه وصیت

 ؛وایفه هر مسلمانی است و باید وصیت هر مسرلمانی در کنرار او باشرد   ، ودند که وصیتفرممی طرفی خود پیامبر

زمرانی کره ایرن     :دگویر مری که  دکنمی حدی ی را از ابن عمر نقل، معتبر اهل سنتروایی که در کتب  ایگونهبه

 تروان می از اهل سنت این است که آیاپرس  حال ، هیچ شبی را بدون وصیت نخوابیدم. سخن را از پیامبر شنیدم

                                           
 .68، ص2، جالشافی فی االمامهبن حسین، سید مرتضی، علی .1

 .51، صباب حادی عشر مع شرحیه النافع یوم الحشربن مخدوم حسینی، فاضل مقداد، ابوالفتوح .2

 ،3، جالریاض النضرة فی مناقرب عشرره  ؛ طبری، محب الدین، 222، ص42، جتاریخ مدینۀ دمشقدمشقی، ابن عساکر،  .3

، 8، جفرت  البراری  ابرن حجرر/   ،؛ عسرقالنی 44، ص1، جذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربیطبری، محب الدین، 138ص

 .ووارثى وصیى ووارث وان علیا وصى نبى لکل 151ص

 .141، صامامت و پیشوایی از نظر اسالمسبحانی، جعفر،  .4

 .116مائده/ .5
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 ،کره خرود فرمروده    سخنانیگفت که پیامبر به  توانمی آیا ؟از پیامبر عامل به دین بودهبیشتر عمر بن عبداهللگفت 

منافرات  ات قررآن  آیر  برا ، این نوع نسبت دادن عردم نرص   زیرا ؛الزمه این حرف تناقض است ؟عمل نکرده است

و یررا مرردم را بره امرور نیرک       1؟کنیرد نمی ید که خود به آن عملگویمی یرا سخنی فرماید:، آنجا که میدارد

امرا پیرامبر   ، حال این سخن که پیامبر و قرآن امر بره وصریت کررده    2کنید؟!ید و خود را فراموش میکنمی دعوت

ایشران مبررای از ایرن     آن بزرگروار نیسرت و  شرأن   مناسب اصالً ،خالف گفته خود و کتاب خدا وصیت نکردهبر

و با توجره بره    با توجه به سیره عملی حضرت رسول 3.پس باید نصی وجود داشته باشد .ندباشمی صفات ناپسند

محال است که ایشران نصری را در ایرن براره ذکرر       ،نسبت به بعد از خود بر امت داشتند نگرانی که حضرت دائماً

نسربت بره امامرت کره     آیرا  امرا   ،نرص و حردیث دارنرد    ،ترین امور زنردگی جزئی دربارهیرا ایشان ز ؛نکرده باشند

 ؟ممکن است که نصی نداشته باشند ،جانشینی رسول است

دیگر ما از اهل سنت این است که یرا خلفای ایشان احادیث پیامبر را سوزاندند و حتی ذکرر حردیث را   پرس  

، ستند با این عمل خودخوامیزیرا ایشان  !واضح است کامالًپاسخ  ؟یه بودآنان  دلیل و فلسفه این کار ؟منع کردند

وپنج نیز شدند و حضرت را به مدت بیست جامعه مسلمانان ببرند و موفق به این کارمیان را از   ذکر و نام امام علی

کره از امرام   هرایی  یرل کینره  به دلیل حب ریاست و به دل، از این عملاهل سنت خلفای هدف  .نشین کردندسال خانه

امرا براز هرم     ،یند که خلفای ایشان نقل حدیث را منرع کردنرد  ، تحقیر امام بود. پس نص بر امامت بوده و هرداشتند

ند توانمی اهل سنت در نهایت .دکنمی احادیث زیادی از طرق اهل سنت و شیعه نقل شده که مدعای امامیه را ثابت

نیز قابل جواب است و علمرای امامیره بره اشرکاالت ایشران در کترب خرود پاسرخ          اشکال داللی داشته باشند که آن

 .انددهدا

 اجماع صحابه -2

یم و دلیرل مرا برر ایرن عمرل نیرز اجمراع        دانر می بر عهده مردم ما وجوب امام را :ندگویمی اهل سنت متکلمان

 نیرز . بدون امام و خلیفه باشرند ، امتقدر مهم است که جایز نیست هیچ زمانی زیرا نصب امام آن ؛دباشمی صحابه

رو ازایرن  ،بکر در خطبه خود گفت که پیامبر از دنیا رفته و باید برای اقامه دین او کسی باشد تا آن را برپا کندواب

کفن و دفن رسول خدا را ترک کرده و برای تعیین  مهم بود که مردمقدر آنکسی با او مخالفت نکرد و این امر 

 4!ساعده رفتنده سقیفه بنیو انتخاب امام ب

                                           
 .2صف/«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُون » .1

 .44بقره/« تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتابَ أَ فَال تَعْقِلُون »َأ .2

، ادب فنراء مقربران  ، جوادی آملی، عبرداهلل،  12، صپیرامون امامت و خالفتچهل شبهه حسینی قزوینی، سید محمد،  .3

 .236، ص2ج

؛ تفترازانی،  255-263، ص5، جشررح مقاصرد  ؛ تفتازانی، سرعدالدین،  358ص، 8، جشرح مواقفجرجانی، میر سید شریف،  .4

؛ قاضری، عبردالجبار،   311، صغایۀ المررام فری علرم الکرالم     ،؛ آمدی، سیف الردین 24، صشرح عقائد النسفیهسعدالدین، 
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 نقد 

 د.باشمی مجهول ،انددهکه متکلمان اهل سنت به آن استناد کرای هخطب

 کرد.که وفات پیامبر را انکار می رد بر خلیفه دوم بود فقط در ،دباشمی این جمله که منقول از خلیفه اول

 1؟یددانمی ن پیامبریرا اهمیت آن را باالتر از دف ،فروعات دین است ءاگر نصب امام جز

سراعده تنهرا سره نفرر از     بنری در سرقیفه   ،یون به گرواهی شرواهد تراریخی    ،در اینجا موضوعیت ندارد اجماع

در آنجا  ،دباشمی ین اصحاب رسول خدا که اهل بیت ایشانترمهم و انددهن و تعداد محدودی از انصار بومهاجرا

 ؛انرد هامامت را به بیعت یک نفرر نیرز صرحیح دانسرت     ،اهل سنت از علمایای هو به همین دلیل است که عد دندنبو

 2.نددانمی را به بیعت با عمر و سپس همراهان  منعقد شدهابوبکر زیرا امامت 

حضرور نردارد و یرا بره عبرارت      آنران  میران  زیرا معصوم در  ؛فاقد حجیت است ،ندگویمی اجماعی که ایشان 

 3.باشدنمی کاشف از قول معصوم ،دیگر

 4.در آن حضور نداشتند  امام علیازجمله  ،از صحابهای هیون عد ؛در اینجا تحققی ندارد اجماع اصالً

 

                                                                                                                                   
؛ مراوردی  4، ص1، جشرح نهرج البالغره  الحدید، عبدالحمید، ؛ ابن ابی252، ص21، جالمغنی فی ابواب التوحید و العدل

 .162، صاإلرشاد إلى قواطع األدلۀ فی أول االعتقاد؛ جوینی، عبدالملک، 4، صاالحکام السلطانیهابوالحسن، 

 .112، ص2، جفی معرفۀ االمامجواهر الکالم میالنی، سید علی،  .1
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