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 طرح مسأله

 ههایگرو و دارد وجود متفاوتی و مختلف انظار و آراء امامت مقام چیستی و مفهوم یدرباره

 .اند ردهک تفسیر مختلف زوایای از را آن و پرداخته امامت مفهوم پیرامون بحث به مختلفی

 هوظیف وچون است آن مفهوم صحیح تبیین و تحلیل بر مبتنی امامت مقام شناخت تردید بدون

 لذا ت؛اس امامت، آموزه جمله از و تشیّع، اعتقادی هایآموزه از دفاع و تبیین شیعه متکلمان

 بسیار قادیاعت اصل این از ایشان تلقی ارایه و شیعه متکلمان منظر از امامت مفهوم به پرداختن

 هتوج خور در همه از بیش آنچه کالمی رویکرد با امامت مفهوم تبیین در .دارد ضرورت

 به یعهش متکلمان که چرا .است شیعه کالم بر تسنن اهل اصطالحات و تعاریف تأثیر است

 اً صرف هاعرصه یهمه در خود حداکثری مواضع بر اصرار بدون مناظره موازین رعایت جهت

 البته .انددهبو خداوند ناحیه از منصوب امامان جایگاه و شأن تبیین و حقانیت از دفاع دنبال به

 .کنند اصالح ممکن تاحد را اصطالحات و تعاریف این اندکوشیده همواره شیعه عالمان

 همه اتقریب و نشده پرداخته امامت شناسی مفهوم به مفصّل طور به کالمی کتب در

 حثب بالفاصله «دنیا و دین امور در عامه ریاست» به امامت تعریف از پس شیعه متکلمان

 لطف وجوب و امام نصب بودن لطف را آن دلیل و ساخته مطرح را امام نصب عقلی وجوب

 چیستی و مفهوم از شیعه متکلمان تلقی که شده سبب امر همین .انددانسته تعالی خدای بر

 جستجو را آن پاسخ حاضر پژوهش که سوالی مهمترین .شود واقع مغفول الهی امامت

 اگر و است؟ سانکیانسنی تلقی با حقیقتاً امامت مفهوم از شیعه تلقی آیا که است این کند،می

 آیا اند؟داده رایها سنیان تعریف با مشابه تعریفی امامت از شیعه متکلمان چرا است منفی پاسخ

 این از آنان تلقی به دستیابی برای راهی امامت از شیعه متکلمان تعریف به مراجعه از غیر به

 لقیت توانمی لطف قاعده وسطای حدود تحلیل با رسدمی نظر به دارد؟ وجود اعتقادی اصل

 موضوع نای به نیز اثری و تحقیق هیچ در متأسفانه .افتیرا امامت مفهوم از شیعه متکلمان

 نوشتار نای در .است سابقهبی و نو کامالً جهت این از روپیش تحقیق و است نشده پرداخته

 درباره شانای دیدگاه ارایه ضمن ایمکوشیده شیعه، متکلمان نظر از امامت معنای درك برای

 مامتا مفهوم به آن، ادله وسطای حدود به توجه با و لطف قاعده مباحث طرح با امام تعریف

 .ابیمیدست کالمی رویکرد در
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 موضوع پیشینه

 و امتام مقام رسد،می انسان آفرینش آغاز به امامت بحث پیشینه قرآن تعالیم اساس بر

 به قرآن رد خداوند و است بوده مطرح نیز پیشین رسوالن و انبیاء از بسیاری درباره سلطنت

 .دهدمی خبر او یذریه برخی و ابراهیم حضرت برای امامت مقام جعل از روشنی

 لرسو جانشینی و خالفت و الهی امامت مسأله ـ شیعیان ویژه به ـ مسلمانان میان در

 رد کالمی بحث اولین عنوان به را امامت بتوان شاید و بوده مطرح اسالم صدر از خدا

 .آورد شمار به اسالم

 مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ همچون بزرگی علمای نیز آن از پس هایدوره در

 کتابهای و آثار نگارش و تدوین به دیگر عالمان و حلی عالمه طوسی، شیخ مرتضی، سید

 را مامتا بحث خود آثار البالی در نیز مسلمان فالسفه .اندپرداخته زمینه این در ارزشمندی

 .اندکرده مطرح

 بزرگ آقا مرحوم و شده اشاره االمامة عنوان با زیادی هایکتاب به نجاشی رجال در

 برده نام ار امامت بحث در یافته نگارش هایکتاب از زیادی تعداد الذریعة، کتاب در تهرانی

 (7۱5-5/759 و 91-5/9۱ :5۱97تهرانی، بزرگ )آقا .است

 یفاتتأل و اندداشته ایشایسته اعتنای بحث این به نیز ضرحا عصر در شیعه عالمان

 ئلدال االنوار، عبقات هایکتاب به توانمی جمله از که شده انجام زمینه این در ارزشمندی

 .کرد اشاره ...و االمام و االمامة معرفة فی الکالم جواهر الغدیر، المراجعات، الصدق،

 به آن، یمعنا تبیین و تحلیل و امامت شناسی هوممف درباره رسدمی نظر به این وجود با

 پرداخته بحث ینا به مشروح و مستقل طور به و نیافته نگارش مستقلی اثر کالمی، منظر از ویژه

 به لطف اعدهق ادله تحلیل و امامت از شیعه متکلمان تعریف به نظر با تحقیق این .است نشده

 .ستا پرداخته کالمی منظر از امامت شناسی مفهوم

 تحقیق وضرورت اهمیت

 به فراوانی آیات کریم قرآن در .رودمی شمار به اسالم اساسی هایآموزه از یکی امامت

 .است شمارش حد از خارج زمینه این در شده وارد روایات و یافته اختصاص امامت مسأله

 و داد رقرا خود خلیفه را او آفرید، را آدم که هنگامی از خداوند قرآن، تعالیم اساس بر
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 یتاهم آفرینش ابتدای همان از و خواند او برابر در خضوع و سجده به را آفریدگان سایر

 .ساخت آشکار را توحید با آن پیوند و الهی یخلیفه برابر در تسلیم

 زا پس خالفت و امامت مسأله خویش، رسالت تبلیغ آغاز همان از نیز خاتم پیامبر

 حثب رفیع جایگاه همواره امامت، مقام تبیین با نیز تبی اهل امامان و کرد مطرح را خود

 .اندشده متذکر را امامت

 یژهو به ـ مسلمانان میان در ایویژه حساسیت با اعصار و قرون تمام در همواره مسأله این

 که طوری به ه،شد ریخته بحث این سر بر فراوانی خونهای متأسفانه و شده گیریپی ـ شیعیان

 شیدهک شمشیر امامت یاندازه به ایمسأله هیچ برای اسالم تاریخ در» ست:ا مدعی شهرستانی

 (5/5۱ :5۱9۱)شهرستانی، «است نشده ریخته خون و نشده

 مسلمین مسائل اشرف و دین احکام در مطالب مهمترین از را امامت بحث حلی عالمه

 (53 :5۱51)حلی، .است کرده معرفی

 از که است بلند بسیار ومنزلتی مقام الهی متاما بیت اهل نورانی تعالیم اساس بر 

 شیعه ظرن از لذا .شودمی عطا خدا یبرگزیده بندگان و انبیاء از برخی به متعال خداوند سوی

 ریقیط حقیقت در خداوند سوی از امامت جعل و.دارد توحید با ناگسستنی پیوندی امامت

 سوی از منصوب امام برابر در متسلی و الهی والیت پذیرش و است الهی والیت اعمال برای

 ناختش نتیجه در .است خداوند والیت و توحید نپذیرفتن آن انکار و توحید عین خداوند

 اهیآگ به وابسته مقام این از صحیحی درك داشتن و دارد بسیاری اهمیت الهی امامت مقام

 المی،ک منظر از ویژه به ،امامت مفهوم تبیین و تحلیل روی بدین .است آن درست مفهوم از

 را فاتاختال از بسیاری و کندمی کمک دیگری فراوان مسائل حل به و دارد بسزایی اهمیّت

 .سازدمی مرتفع

 امامت از شیعه متکلمان تعریف

 دین امور رب امام ریاست بر تأکید شده، برجسته شیعه متکلمان آثار در آنچه امامت تعریف در

 کند:یم تعریف اینگونه را امامت عشر الحادی الباب کتاب در حلی عالمه مرحوم .است دنیا و

 .است پیامبر از نیابت به اشخاص، از شخصی برای دنیا و دین امور در عام ریاست امامت
 (9۱-97 :5۱53 سیوری، )نک:
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 ویسد:نمی و کندمی اضافه شخص به را «انسانی»قید عالمه عبارت شرح در مقداد فاضل

 فرماید:می گاهآن «است انسانی شخص برای دنیا و دین امور در عام ریاست امامت »

 نآ تعریف در و کرده اضافه امامت تعریف در را «االصاله بحق» قید فضال از برخی

 با و تاصال حق به است انسانی شخص برای دنیا و دین امور در عام ریاست امامت» اند:گفته

 ارجخ تعریف از را ـ است شده تفویض یو به امام سوی از عام والیت که ـ امام نائب قید این

 این با .ندارد اصالت اما باشد؛ عام ]است ممکن[ هم امام نائب ریاست که چرا اند؛ساخته

 «بشر بواسطه» یا «پیامبر از نیابت به» قید باید پس .است منطبق نیز نبوت بر تعریف این همه،

 )پیشین( .افزود آن به را

 عنوان به .است یکسان اند،داده ارائه امامت از عامه لمانمتک که تعاریفی با تعاریف این

 به و انددمی «النبی عن خالفةً» دنیا و دین امر در عام ریاست معنای به را امامت تفتازانی مثال

 (5/535 :5۱95)تفتازانی، .کندمی اضافه را «االشخاص من واحد شخص» قید رازی فخر از نقل

 (7/13۱ :5۱53)ایجی، .دهدمی ارائه مقداد لفاض همچون تعریفی ایجی قاضی و

 نویسد:می تعاریف این به توجه با میالنی حسینی علی سید اهلل آیت

 ارهاش هاآن از برخی به که شودمی استفاده نکاتی امامت برای شده ارائه تعاریف از

 کنیم:می

 .ستا اهلل سولر نبوت شؤون و توابع از امامت نتیجه در و «الرسولَخالفة» امامت یکم:

 که چهآن پس دارد؛ عهده بر را پیامبر وظایف همه پیامبر جانشین و خلیفه دوم:

 .شدبامی معتبر هم ایشان خلیفه برای ـ نبوت جز ـ همگی است، معتبر پیامبر برای

 ]در[...باید رو این از ...دارد اشاره امام وجودی ابعاد به دنیا و دین امور در ریاست سوم:

 (599-5/599 :5799میالنی، )حسینی ...شود مراجعه امام به دنیا و دین به مربوط ورام تمام

 در و ستا مصداق اساس بر تعریف «الرسولَخالفة» به امام تعریف که داشت توجه باید

 مونهن عنوان به باشد؛ نداشته وجود رسول خالفت و امامت میان نسبتی است ممکن واقع

 با امامت رسدمی نظر به همچنین .نبود خدا رسول خلیفه اما بود امام ابراهیم حضرت

 استناد با تواننمی بنابراین ؛(551 ـ55۱ :5791 غالمی، رك:) دارد ماهوی تفاوت رسالت و نبوت

 امامت که کرد گیرینتیجه چنین است یکی امام و خدا رسول خلیفه مصداق اینکه به
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 رسالت و نبوت بر عالوه اهلل رسول هک چرا است؛ اهلل رسول نبوت شؤون و توابع از

 در ایشان ینجانش صرفاً بلکه نیست رسول و نبی مسلماً او جانشین و بود نیز امامت مقام دارای

 .است امامت مقام

 عام ریاست یهجنب گرفته قرار تأکید مورد بیشتر متکلمان تعریف در آنچه کهآن حاصل

 متأثر جهت هب صرفاً جنبه این بر تأکید شد اشاره ترپیش کهچنان .است دنیا و دین امور در امام

 مشترکات یپایه بر بحث پیشبرد و مقابل طرف ادبیات از شیعه کالمی مباحث فضای شدن

 رد مسلمین عامه ریاست» به امامت تعریف از پس الهیجی عبدالرزاق مرحوم .است حداقلی

 این در وسنی یعهش متکلمان اشتراك به «پیغمبر از نیابت و خلیفگی سبیل بر دین و دنیا امور

 (۱15ـ۱15 :5735الهیجی، )فیاض .است کرده وصف امور عجائب از را آن و داده توجه تعریف

 مامت،ا معنای اما کند نهی و امر تواندمی رئیس چه اگر که است آن تعریف این اشکال

 عالوه – دهش تاکید آن بر بسیار شیعه روایات در که – طاعت افتراض و نهی و امر مقام یعنی

 دیگر عبارت به .است نیز الطاعه مفترض امام تربیتی و هدایتی شأن بیانگر ریاست یجنبه بر

 او هب را سعادت و کمال به خلق رساندن و تربیت و هدایت امر خداوند که است کسی امام

 .کند ریاست مردم بر صرفاً که کسی نه است سپرده

 و ودشنمی توجه امام الهی شأن به ـ کنندمی مطرح یانسن که ـ عام ریاست در عالوه به

 محقق خصش برای نیز نفره شش شورای کیدر اینفر کیبیعت با ریاستی چنین آنان نظر از

 و دارد نظر امام الهی شأن به طاعت افتراض مفهوم اما (5/719 :5۱59 عسکری، نک:) .شودمی

 داخ بندگان بر او از اطاعت شودمی نصب دخداون ناحیه از امام دیدگاه این اساس بر چون

 او به ار مقام این امام یوسیله به بندگان تربیت و هدایت جهت به نیز خدا و شودمی واجب

 .کندمی اعطا

 از گاه هر و اندداشته توجه کامالً  نیز معنا این به شیعه متکلمان و عالمان که دانست باید

 یانب متفاوت ایگونه به امامت حقیقت درباره را ودخ اعتقاد اند؛شده خارج مناظره ساحت

 به بسوطم طور به فراوان روایات و آیات از استفاده با شفتی مرحوم مثال عنوان به اندکرده

 خود تابک در که روایاتی و آیات مجموع به توجه با ایشان .است پرداخته امام معنای بررسی

 از الطاعه فرض مقام و نهی و امر حق طنت،سل مولویت، به را الهی امامت کرده گردآوری



 111/  وسطای ادله قاعده لطف ودجستجوی مفهوم امامت در حد

 (55ـ7 تا: بی شفتی، )موسوی .است کرده معنا تعالی خدای سوی

 نتسلط و ملک خالفت، امامت، والیت، شیعه بزرگ متکلمان و نظرعلماء از همچنین

 به .دارند حکایت طاعت افتراض الهی مقام از هاواژه این همه و است واحدی مفهوم دارای

 نیز مرتضی شریف (19ـ۱9 :5735مفید،) .است الطاعه فرض مقام همان امامت مفید یخش اعتقاد

 مرحوم (5/577 :5۱59مرتضی، سید) .داندمی الهی امامت مقام و طاعت افتراض همان را والیت

 امر قح و الطاعه فرض مقام را آن دانسته یکسان امامت مفهوم با را «والیت» معنای کراجکی

 (.559 تا: بی )کراجکی، .کندمی معرفی مسلمین بر نهی و

 لطف قاعده ادله تحلیل با متکلمان نظر از امامت مفهوم جستجوی

 ناحیه از امام صبن معتقدند لطف یقاعده به استناد با شیعه متکلمان شد، اشاره پیشتر کهچنان

 هدایت و دارد وجود نیز هدایتگری امامت، مفهوم در ایشان، نظر از .است واجب عقالً خدا

 جریان و سریان آفرینش نظام در خداوند ناحیه از االطاعه واجب امام نصب طریق از الهی

 به ربش رسیدن برای را امام نصب امامت از مفهوم همین اساس بر شیعه متکلمان .یابدمی

 حلیلت و لطف قاعده تبیین به مطلب این شدن روشن برای اینجا در .دانندمی الزم هدایت

 .پردازیممی قاعده این ادله

 لغت در لطف معنای

 یسد:نومى مفردات در راغب .است رفق و شفقت رحمت، دقیق، کار معنای به لغت در لطف

 بیرتع لطف و لطافت هاىواژه با را دقیق کارهاى به پرداختن یا سبک و آرام حرکت

 این از .ودشمى بیان لطافت کلمه با نیست، درك قابل ظاهر حواس با که را چیزى و کنند،مى

 به ای توصیف این صحت که چرا است؛ درست شود وصف لطف واژه با تعالى خداى اگر رو،

 .هاآن هدایت یا و بندگان به او لطف و مرحمت جهت به یا است، امور دقایق به او علم جهت

 (3۱9 / 5 :5۱9۱اصفهانی، )راغب .«است لطیف بندگانش به نسبت خدا» فرمایدمى متعال خداى

 .است همین نیز بحث مورد قاعده در لطف از مراد

 شیعه متکلمان اصطالح در لطف معنای

 از و کنزدی اطاعت به آن با مکلّف که است چیزى «لطف» شیعه متکلمان اصطالح در لطف
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 لطف که کندمی ادآورییلطف از معنا همین ارایه ضمن مفید شیخ شود؛مى دور معصیت

 اجبار به او کار و ندارد مکلّف حال به سودى معصیت از باجتنا و اطاعت از تمکن در

 (71 تا: بی )مفید، .انجامدنمى

 را اطاعت مکلّف آن، وجود با که است چیزى لطف که است معتقد نیز مرتضى سید

 اشد،نب لطف اگر و شودمى ترنزدیک طاعت انتخاب به آن، وجود با یا و کندمى اختیار

 ونبد و لطف وجود )با حال دو هر در که این با شودنمى دیکنز طاعت انتخاب به مکلّف

 (599 / 5 تا: بی مرتضی، )سید .است مختار لطف(

 برای الهی لطف که نظرندهم نکته این در مفید شیخ هم و مرتضی سید هم این بنابر

 ودوج با ،گویدمی مرتضی سید اما .ندارد منافات بندگان اختیار با بندگی راه ساختن هموار

 جودو مفید مرحوم کالم در که است اینکته این و کندمی اختیار را اطاعت مکلف لطف،

 قسم دو را فلط و کندمی بیان بیشتری باتفصیل را خود منظور دیگر جای در ایشان .نداشت

 نویسد:مى نیز الکالم علم فی الذخیرة کتاب در و .داندمی

 زا قسمى .کندمى دعوت متعال داوندخ اطاعت سوى به را انسان که است چیزى لطف

 ند،کنمى اختیار را چیزى خدا، طاعت از غیر مکلّف شود، حاصل وقتى که است طورى آن

 فتهگ داعى دو هر به و شودمى نزدیک خدا اطاعت به مکلف شود، حاصل وقتى دیگر قسم و

 (591 :5۱55 مرتضی، سید) .شودمى

 چنان و دنرس جبر سرحدّ به که است آن زنی لطف شرط که کندمی تأکید مرتضی سید

 از هرگز که دبرس جایى به اگر و شود؛مى تعبیر توفیق به لطف از برسد، طاعت به انسان چه

 )پیشین( .گویندمى عصمت آن به نزند، سر قبیحى مکلف

 مقس دو را لطف نیز ایشان .است آورده طوسى شیخ مرحوم را مضمون این به قریب و

 خوانیم:می االقتصاد در .نه دیگر قسم و انجامدمی توفیق به آن مقس کیداند:می

 فرا واجب انجام به را[ ]انسان که چیزى از است عبارت متکلمان عرف در لطف

 واجب فعل که است آن یکى است: قسم دو بر لطف .سازدمى دور قبیح از را او یا و خواندمى

 .شودمى امیدهن توفیق قسم این که آن با مگر شودنمى انجام

 .شودمى ترنزدیک قبیح ترك یا و واجب انجام به فرد آن واسطه به که چیزى دیگر قسم 
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 همان سمق این که نگردد ترك قبیح یا و نشود واقع واجب آن وجود با که است ممکن البته

 (73 :5۱99)طوسی، .است تمکین از غیر نیز لطف و ...دیگر چیز نه است لطف

 نویسد:مى نیز صولاأل تمهید کتاب در

 .سازدمى دور قبیح از و خواندمى فرا واجب انجام به که چه آن از است عبارت لطف
 (599 :5715طوسی،)

 تطاع به را او که کندمى ایجاد مکلّف در حالتى لطف، که است معتقد حلّى عالمه

 5.کندمىن سلب او از را انسان اختیار حال عین در و .سازدمى دور معصیت از و نزدیک
 (793 :5۱51)حلی،

 (719 :5737 )حلی، 5.کندمی تأکید لطف وجود با اختیار سلب عدم بر تجریدنیز شرح در ایشان

 7.است ردهآو بیشتری تفصیل با را مطلب این الحشر یوم النافع در مقداد فاضل مرحوم
 (31 :5۱53)سیوری،

 زیر نکات به جهتو متکلّمان، اصطالح در «لطف قاعده» مفهوم شدن روشن جهت

 است: ضرورى

 براى عىدا» یا «واجب به دعوت» معناى به لطف متکّلمان، تعریف اساس بر یکم: نکته

 )راغب .است «انگیزه ایجاد» و «خواستن» معناى به لغت در دعوت طرفى از .است «واجب

 راج،ب )ابن .دکننمى تعبیر «األدلةَنصب» عنوان با آن از عالمان از برخى و (539 :5۱9۱ اصفهانی،

 تدعو مثال عنوان به .کنندمى تحریک عملى انجام به را انسان «داعى» و «دعوت» (5۱3 :5۱55

 و چمپر نصب دقیق، نشانی .است آن در شرکت براى وى محرّك میهمانى، به شخص یک

                                                
عصیت تر و از مفرماید: معناى لطف بیش از این نیست که مکلّف با وجود آن به طاعت نزدیکایشان می .5

 .گیردها تعلق مىشود، طاعت و معصیتى که اراده مکلف به انجام هر یک از آندورتر مى
شود تر و از انجام معصیت دور مىاز نظر ایشان لطف چیزى است که مکلف با آن به انجام طاعت نزدیک .5

 .کندو لطف نقشى در اطاعت ندارد و اختیار انسان را از او سلب نمى

اى هرهسازد و براى او به اعتقاد ایشان لطف چیزى است که بنده را به طاعت نزدیک و از معصیت دور مىب .7
بر تمکین فاعل بر انجام فعل نباشد و به حدّى نباشد که بنده را بر انجام عمل مجبور کند، زیرا غرض مکلّف 

، که او این فعل را انجام نخواهد دادپس اگر کسى فعلى را از دیگرى بخواهد و بداند  .بر عمل اختیارى است
[ انجام دهد، بدون این که مکلّف به مشقت ]و مگر این که خود ]مرید [فعلى را ]به عنوان فراهم ساختن زمینه

 .سختى خارج از طاقت [بیفتد انجام ندادن این کار، نقض غرض خواهد بود و نقض غرض عقالً قبیح است
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 .ایدافزمى وى انگیزه بر و کندمى آماده میهمان شرکت براى را شرایط چراغ کردن روشن

 مورا این به خود میهمان به لطف سر از او امّا نیست، واجب کننده دعوت بر امور این چند هر

 .کندمى اقدام

 عریفت آیدمى پدید انسان براى که هیأتى به را لطف متکلّمان، از برخى دوم: نکته

 معصیت ترك و اوامر اطاعت سوى به کششى لطف اساس این بر (793 :5۱51 )حلی، .کنندمى

 .کندمى دایجا موال

 و ترکنزدی اطاعت به را بنده که است چیزى لطف متکلمان، تمامى نظر از سوم: نکته

 عبارت به .است تکلیف بر فرع لطف که است روشن بنابراین کند،مى دورتر معصیت از

 است داده اختیار ایشان به و ساخته مکلف را آنان فرموده، خلق را بندگان تعالى خداى دیگر

 تکلیف بنابراین .برسند تعالى و رشد به و گیرند پیش در را عبودیت طریق خویش راختیا به تا

 دایته براى امام نصب و رسل ارسال نیز و کمال به رسیدن جهت شرعى احکام به بندگان

 .است متعال خداوند سوى از جداگانه لطفى یک هر هدف، این سوى به خلق

 طاعت هب را انسان امّا سازد،مى هموار مالک به نیل براى را مسیر فقط لطف چهارم: نکته

 عبودیت وحیهر که است مؤثر کسانى در فقط لطف بنابراین .کندنمى مجبور معصیت ترك و

 تأثیرى باشد (.3۱ / بقره)«قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ کَالِْحجارَةِ» هاآن قلوب که افرادى مورد در امّا دارند؛

 .دهندنمی مناسب پاسخ لطف به خود اختیار سوء به ایشان و داشت نخواهد

 اتمام و خلق هدایت جهت امام نصب ضرورت لطف، تعریف به توجه با شیعه متکلّمان

 .اندنامیده «لطف قاعده» را حجت

 لطف قاعده ادّله تحلیل

 ضرورت برای استدالل اساس را قاعده این متکلمان و شده بیان ایادله لطف قاعده برای

 عنایم از شیعه متکلمان تلقی به را ما لطف قاعده ادله وسطای حدود .نددانمی امامت عقلی

 دودح در را امامت مفهوم و پردازیممی ایشان ادله مهمترین طرح به اینجا در .رساندمی امامت

 .کنیممی جستجو ادله این وسطای



 119/  وسطای ادله قاعده لطف ودجستجوی مفهوم امامت در حد

 است غر  نقض لطف منع

 .ستا حکمت خالف غرض نقض عقل، حکم اساس بر که است شرح بدین دلیل این تقریر

 سود ارک این از و کرده تکلیف اموری اختیاری انجام به را بندگان تعالى خداى که جا آن از

 د،ساز فراهم را هدف این به رسیدن اسباب و مقدمات باید رو این از است، خواسته را آنان

 رهبا این در طوسى الدین نصیر خواجه مرحوم .است غرض نقض آن از خوددارى که چرا

 فرماید:مى

 (719 :5737)حلی، به؛ الغرض لیحصل واجب واللطف

 .شودمى حاصل آن واسطه به غرض زیرا است؛ واجب لطف

 نویسد:مى نیز حلبى ابوالصالح شیخ

 انسبح خداوند حکمت باب از لطف، وجوب بر آنان و ما اتفاق جهت به [لطف ]قاعده

 [وجود الً ]مث که ندارد این از امتناع و داردن معینى ءشى به اختصاص لطف این .[است ]صحیح

 (11 تا: یب )حلبی، .باشد لطف مکلّفین از برخى براى کوه، در صخره یا بیابان در درختى

 توان فرد که است چیزى به تکلیف امتثال، توانِ اعطاى بدون بنده تکلیف ایشان، نظر از

 قومى به احسان براى شخصى که گاهآن شود،مى روشن موضوع این و ...ندارد را آن انجام

 براى را ىکس اگر که دهد احتمال یا و بداند و باشد ایشان حضور خواستار و کند باز اىسفره

 را هاآن حضور که این وجود با او اگر و آمد نخواهند میهمانى این به نفرستد، ایشان دعوت

 که انچن است؛ زنشسر مستحق نفرستد، ایشان سوى به اىکننده دعوت بود، کرده اراده

 سود دگانبن تکلیف با سبحان خداى اگر پس .شودمى سرزنش مستحق ببندد را در وقتى

 اجبو او بر .کرد نخواهند انتخاب را نفع این بندگان که بداند و باشد کرده اراده را آنان

 که یراز .کند تبیین مکلّف براى و دهد انجام دارد هدف این به اختصاص را چه آن که است

 )پیشین( .ستا قبیح قدرت ابراز از جلوگیرى که طور همان است، ثابت لطف از منع بودن قبیح

 انجام وپرت در منفعت به انسان رسیدن خلقت، هدف که معتقدند متکلمان این بنابر

 فتگ توانمی اساس این بر شود؛می محقق امام وجود با تنها هدف این و است االهی تکالیف

 به نشبندگا رساندن برای خداوند که است مقامی متکلمان از دسته این ظرن از امامت مفهوم

 که تاس کسی امام است، خداوند بندگی در بندگان نفع چون و کندمی جعل را آن منفعت
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 امامان .رددگ رهنمون عبودیت مسیر به و کند تربیت را بندگان تا شودمی نصب خدا سوی از

 توراتدس امتثال با بندگان سود و شوندمی دار عهده را یفهوظ این نهی و امر حق شدن دارا با

 .گرددمی حاصل ایشان

 عجز یا و بخل مصداق لطف، منع

 خداوند محبوب آنان رستگارى و دارد دوست را خود مخلوقات خداوند که است روشن

 این اختنس فراهم و باشد متوقف مقدماتى یا مقدمه بر بندگان رستگارى چه چنان پس .است

 عجز مصداق امتناع این کند، خوددارى هاآن کردن فراهم از خداوند و باشد مقدور قدماتم

 تنساخ فراهم پس .است منزّه صفت دو هر از متعال خداوند که حالى در بود، خواهد بخل یا

 .است واجب سبحان خداوند بر بندگان رستگارىِ مقدماتِ

 فرماید:مى باره این در مفید شیخ مرحوم

 (19 :5۱5۱) ؛والكرم الجود جهة من وجب إنّما اللطف، من اللطف أصحاب أوجبه ما إنّ 

 جود جهت از آن وجوب شمارند،مى واجب لطف لطف، []قاعده به قائالن که چه آن

 .است کرم و

 امهبرن خداوند چون و است خداوند بندگیِ گرو در بندگان رستگاری تردید بدون

 کند،می اعالم بندگانش به خود ناحیه از منصوب امام و حجت وسیله به را مردم رستگاری

 ماما نصب با که است الزم خداوند بر و است ضروری بندگان رستگاری برای امام وجود

 فکرت در امامت مفهوم نیز استدالل این اساس بر .سازد فراهم را بندگان رستگاری زمینه

 نهی و امر حق شدن دارا با که قامیم عنییشد؛ بیان این از پیش که است همان شیعه متکلمان

 مانبرداریفر با خدا بندگان و است رستگاری سوی به خدا بندگان هدایت و تربیت دارعهده

 .رسندمی رستگاری به امام از

 جهل به اغراء لطف، منع

 به حوهن از شخص که بداند و سازد فراهم او براى امکاناتى و بدهد قدرت کسى به موال اگر

 یرمس در را امکانات و قدرت است ممکن و نیست آگاه صحیح مسیر در هانآ کارگیرى

 در د،کن آگاه را خویش عبد که است الزم موال بر صورت این در گیرد، کار به ناصحیح
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 ناب قاضى مرحوم .است قبیح عقل حکم به آن و بود خواهد جهل به اغراء صورت این غیر

 گوید:مى برّاج

 .است داده قرار شهوت هاآن در و آفریده را خلق او یراز است، واجب خدا بر لطف

 تاس قبیح خداوند بر جهل به اغراء و آیدمى الزم جهل به اغراء نکند، لطف چه چنان پس

 (5۱3 :5۱55براج، )ابن .[است واجب لطف ]پس دهدنمى انجام را قبیح خداوند و

 نویسد:مى لطف حصول هاىراه مورد در وى

 و خودشان عصر در رسوالن فرستادن عقل، کردن کامل دالیل، ادنقرارد یعنى لطف

 قطع هىاال غرض به رساننده ریسمان که این تا است رسوالن انقطاع از پس امام گزاردن باقى

 )پیشین( .نگردد

 مسیر در گرفتن قرار و بندگی راه شناخت برای امام وجود نیز استدالل این اساس بر

 قامم عنییامامت، از نظر مورد مفهوم پایه بر نیز ستداللا این پس است؛ ضروری هدایت

 ادی،خداد امکانات از صحیح گیریبهره برای بندگان راهنمایی و هدایت و طاعت افتراض

 حون به توانمی را امامت مفهوم با آنها ارتباط و استداللها این مجموع .است شده ریزیپی

 .تافیالهیجی عبدالرزاق مرحوم کالم در دیگری

 امور در نمکلفی جمیع بر است ریاستی امامت بدانکه» نویسد:می ایمان سرمایه در ایشان

 نصب است واجب که آنند بر امامیه فرقه جمهور و ...پیغمبر از خلیفگی سبیل بر دین و دنیا

 نیست کش هیچ گوییم: که است آن امامیه مذهب بر دلیل تقریر و .عقالً تعالی خدای بر امام

 نبوت، ختم ببس به نباشد نیز پیغمبری وجود امکان و نباشد موجود پیغمبری که مانیز در که

 مر است لطف مذکور معنی به امام وجود آینه هر ...شرعیه تکلیفات به باشند مکلف امت و

 .(599ـ593 :571۱ الهیجی، )فیاض .«را مکلفین

-نمی کافی هدف این به نیل برای را کامل عالمان وجود مراد گوهر در الهیجی مرحوم

 ربوطم امور در که عالمی پس خداست جانب از شرایع و تکلیف چون که است معتقد و داند

 .باشد داخ جانب از مأذون و منصوص که است کسی تنها کندمی کفایت شریعت و دین به

 فرا او از که ناهی آمر هادی مرشد عالم رئیس وجود به ناس حاجت و» فرماید:می ایاشن

 عامه ریاست مگر نیست امامت از مراد پس ...]است[ معلوم نمایند رجوع او به و گیرند
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 .(۱15ـ۱15 :5735ی،الهیج )فیاض .«پیغمبر از نیابت و خلیفگی سبیل بر دین و دنیا امور در مسلمین

 گیری نتیجه

 جهت هب امامت تعریف در شیعه متکلمان چند هر که رسیدیم نتیجه این به مختصر این در

 داقلیح مشترکات پایه بر سنیان سوی از شده ارائه تعریف قبول با مناظره موازین رعایت

 نانآ اصطالحات و تعاریف ممکن حد تا اند کوشیده همواره اما اند برده پیش را خود بحث

 مفهوم هب کالمی رویکرد در که شد معلوم لطف قاعده ادله تحلیل با همچنین .کنند اصالح را

 شیعه متکلمان قیتل بندگان، تربیت به نسبت امام وظیفه و هدایتگِری شأن بر تأکید با امامت

 .است طاعت افتراض مقام همان امامت مفهوم از
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