تتبيينی»
رويکرد«امام 
عرصهای گمنام در امامتپژوهی
[مجتبی تاریوردیزاده]1

چکیده
رویکـرد «امامـت تبیینـی» در کنـار رویکردهـای مختلـف از امامتپژوهـی ،بـا تکیـه بـر منابع
وحیانـی در صـدد بررسـی مسـائل امامتـی اسـت .در مسـیر آشـنایی بـا ایـن رویکـرد بـرای
یشـود .ابتـدا
ـرورت إرائـۀ تصویـری مناسـب و جامـع بـرای آن احسـاس م 
امامتپژوهـان ،ض ِ
بـا اشـاره بـه جایـگاه عظیـم مسـئلۀ امامـت در منابـع وحیانـی ،اهمیـت آن در منظومـۀ دینـی
یگـردد .سـپس بـا بیـان رویکر دهـای متفـاوت از امامتپژوهـی و معرفـی اجمالـی
تبییـن م 
آنهـا ،بـه دلیـل موقعیـت حسـاس و مهـم رویکـرد امامـت تطبیقـی در حـوزۀ امامتپژوهـی،
تهـای اساسـی بیـن دو رویکـرد «امامـت تبیینـی» و «امامـت تطبیقـی» مـورد توجـه قـرار
تفاو 
گرفتـه اسـت .امامـت تبیینـی برخلاف تطبیقـی ،بـه دنبـال توصیـف و تبییـن مقـام حقیقـی
امام و امامت میباشـد .این رویکرد با روشـی اجتهادی و توجه خاص به اسـتخراج مسـائل
امامتـی از منابـع وحیانـی ،تلاش خـود بـرای بیـان تمـام نـکات مسـتفاد از منابـع را بـه کار
میگیـرد .همچنیـن در ورود بـه مسـائل امامتـی ،ماننـد رویکـرد تطبیقـی ،بـه جهـت رعایـت
ـب مخالـف ،محدودیتـی نـدارد .منابـع رویکـرد تبیینـی از گسـترۀ بیشـتری نسـبت
مخاط ِ
ً
بـه تطبیقـی ب رخـوردار اسـت و مخاطبیـن آن غالبـا شـیعیان و کسـانی هسـتند کـه بـه دنبـال
شـناخت مباحـث امامـت میباشـند و بیشـتر از وجـود و عـدم وجـود درو نمای ههـای امامتی
پرسـش میکننـد .علاوه بـر ایـن ،شـکلگیری رویکـرد تبیینـی همزمـان بـا رشـد معرفتـی و
ّ
یشـود.
انگیـزۀ فهـم معـارف بـوده و در آن بـه شـدت بـر ادبیـات وحیانـی تأ کیـد م 
ت تبیینی ،امامتتطبیقی.
کلیدواژهها :علمکالم ،امامتپژوهی ،رویکرد ،امام 
* تاریخ دریافت1398/09/13 :؛ تاریخ پذیرش.1398/12/20 :
 .1طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم و دانشپژوه بنیاد فرهنگ جعفریm.tariverdi313@gmail.com :
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مقدمه
امامـت و مباحـث آن ،از دیربـاز تـا بـه امـروز بـه عنـوان یکـی از شـاخههای مهـم در علـم
کالم ،توجـه بسـیاری از اندیشـمندان اسلامی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .بـا وجـود
کثـرت مسـائل امامـت در منابـع وحیانـی ،تـا بـه حـال کمتـر بـه ایـن منابـع توجـه شـده
اسـت .ایـن منابـع هرچنـد سرشـار از مباحث امامت میباشـند و بزرگانـی چون صفار،
کلینـی و مجلسـی آنهـا را تبویـب و جمـعآوری کردهانـد ،ولـی در تحلیـل و تبیین آنها به
حداقلهـا اکتفـا شـده اسـت .البتـه در مـواردی خاص ،کسـانی چون عالمه مجلسـی،
بـه تحلیـل و تبییـن دقیـق مباحثـی از امامـت پرداختهانـد.
بــا توجــه بــه حرکــت جدیــد در دهههــای اخیــر در حــوزۀ امامتپژوهــی ،دغدغههــای
ـت امامــت و شــئون آن در مســائل مختلــف ،ذهــن
ویــژهای نســبت بــه شــناخت حقیقـ ِ
امامتپژوهــان را بــه خــود متوجــه ســاخته اســت .اگرچــه کوشـشهایی نیــز در ایــن زمینــه
بــه صــورت پراکنــده و موضوعــی انجــام شــده ،ولــی هنــوز جایــگاه و ســاختار ایــن رویکــرد
بهخوبــی معرفــی و تبییــن نشــده اســت .کتابهایــی ماننــد «ضیــاءالعالمیــن» عالمــه
ن محمــد طاهــر شــریف عاملــی فتونــی« ،مصبــاحالهــدی» ســید علــی
ابوالحســن ابــ 
28

موســوی بهبهانــی« ،االمامــة» ســید اســداهلل موســوی شــفتی« ،اثبــات والیــت» علــی نمازی
شــاهرودی« ،االمامــة اال ّ
لهیــة» محمــد ســند و برخــی مقــاالت مجلــۀ امامتپژوهــی ،از
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نکــه ایــن حرکــت در
تالشهایــی اســت کــه در ایــن زمینــه بــه شــمار میآیــد .خالصــه آ 
گذشــته بــه صــورت پراکنــده بــوده ،ولــی بــه عنــوان یــک رویکــرد مســتقل ،مــورد توجــه قــرار
نگرفتــه اســت .امــروزه نیــز بــا وجــود کارهــای صورتگرفتــه ،هنــوز شــاکلۀ نظاممنــدی
نــدارد .ایــن رویکــرد اکنــون بــا عنــوان «امامــت تبیینــی» ّ
ـان
معرفــی میشــود و امامتپژوهـ ِ
اندکــی بــا ایــن اصطــاح آشــنایی دارنــد؛ اگرچــه اصل ایــن رویکــرد از دغدغههــای دیرینۀ
محققــان و دانشــمندان شــیعه بــوده اســت.
تشـویش خاطر گردیده اسـت ،نبودن شـناخت
از جملۀ اموری که در این حوزه باعث
ِ
تمایز
و تعریف دقیق ،و روشـی متناسـب با آن میباشـد .همچنین هنوز بهخوبی وجه
ِ
ایـن رویکـرد بـا رویکـرد امامـت تطبیقـی کـه از فعالتریـن رویکردهـای امامتپژوهـی در

تاریـخ تشـیع بـوده ،نشـان داده نشـده اسـت .بنابرایـن ضـروری اسـت کـه در راسـتای
ارائـۀ تصویـری مناسـب ،تفاوتهـای اساسـی رویکـرد امامـت تبیینـی بـا رویکـرد
تطبیقـی نیـز مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
ـف چنیــن رویکــردی یافــت نشــود ،ولــی از
شــاید بــه طــور خــاص تالشــی بــرای ارائــۀ تعریـ ِ
بعضــی تالشهــای پژوهشــگرانی کــه بــه تاریخچــۀ تعاریــف کالمــی امامــت و مقایســۀ آن
د میتــوان نتیجــه گرفــت کــه آنــان نیــز بــا درنظرگرفتــن
ل ســنت پرداختهانـ 
بــا تعاریــف اهـ 
منابــع وحیانــی در معــارف امامــت و شــئون آن ،بــا نقصهایــی در تعاریــف روبــهرو
شــدهاند 1.بلکــه گاهــی خــود متکلمیــن در شــرح و تعلیقــه بــر کتابهــای کالمــی ،بــا
پیوســت قیــودی ،در صــدد اصــاح نقصهــای آن برآمدهانــد 2.بــا توجــه بــه پیشــینۀ
کارهــای انجامیافتــه در زمینــۀ امامــت تبیینــی ،میتــوان آنهــا را بــه دو دســتۀ کلــی تقســیم
کــرد؛ دســتۀ اول کارهایــی اســت کــه دارای تحلیلهــای اندکــی هســتند و بیشــتر بــه
ـارف امامتــی پرداختهانــد؛ ماننــد الکافــي ،بصائـ ر الدرجــات،
جمـعآوری و باببنــدی معـ ِ
ت الهــداة .البتــه روشــن اســت کــه نحــوۀ تبویــب
االمامــة و التبصــرة منالحیــرة و اثبــا 
و عنــوانزدن بــر ابــواب ،و ترتیــب و ســاختار آن کتابهــا ،امــری بســیار حائــز اهمیــت
اســت .اگرچــه در ابتــدا شــاید ایــن دســته از منابــع بــا عنــوان «امامــت بــا رویکــرد حدیثــی»
بــه حســاب میآینــد .دســتۀ دوم کارهایــی اســت کــه دارای تحلیلهــای عقلــی و نقلــی
ح بــر زیــارات
همــراه بــا شــرح و تفســیرهایی مســتند بــه آیــات و روایــات اســت؛ ماننــد شــر 
ً
ب الحجــة» از کتــاب
مخصوصــا جامعــۀ کبیــره ،قســمتی از مــرآةالعقــول در شــرح «کتــا 
الکافــي ،و کتابهایــی چــون ضیــاء العالمیــن.
ایـن مقالـه در تلاش اسـت کـه مفهـوم و قلمـرو امامـت تبیینـی را بـه صـورت دقیقتـر و
 .1جمعی از نویسندگان ،امامتپژوهی ،ص .52 ،48 ،40
 .2حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،البـاب الحـادي عشـر مع شـرحیه النافع یوم الحشـر و مفتـاح الباب،
ص 40؛ حمـود ،محمدجمیـل ،ابهـی المـداد535 /1 ،؛ ميالنـى ،علـى ،اإلمامـة في أهم الكتب
الكالميـة ،ص .46 - 45

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

بــه نظــر برســد ،ولــی از دیــدگاه نگارنــده ،جــزء مهمتریــن منابــع رویکــرد امامــت تبیینــی

29

شـفافتر نمایـان سـازد .هـدف از ایـن نوشـتار پـس از بیـان اهمیـت و معرفـی اجمالـی
رویکرد امامت تبیینی و افتراق آن با رویکرد امامت تطبیقی ،تحلیل ابعاد این عرصۀ
1

امامتپژوهی برای محققان عالقهمند به این عرصه است.

 .1اهمیت و جایگاه مسئلۀ امامت و امام در منظومۀ معارف دینی
در دو منبـع غنـی از معـارف وحیانـی ،یعنـی قـرآن و احادیـث اهلبیـت؟مهع؟ ،جایـگاه
امـام و مسـئلۀ امامـت بسـیار رفیـع و عظیـم معرفـی شـده اسـت .در ادامـه ،بـه برخـی از
ایـن آموزههـا اشـاره میشـود.
 .1 -1قرآن و جایگاه امامت
 .1 -1 -1امامت مقامی در تراز ّ
نبوت

خداونـد در رأس جریـان ابتالئـات حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ،بحـث امامـت و برتـری آن بـر
نبـوت را بیـان کـرده اسـت .روایـات زیـادی ایـن مسـئله را تبیین کردهاند؛ بنـا بر فرمایش
ّ
عبودیـت،
امـام صـادق؟ع؟ ،خداونـد ابراهیـم؟ع؟ را بـه ترتیـب پـس از طـی مراحـل
نبـوت ،رسـالت و خلیلاللهـی ،سـرانجام بـه مقـام امامـت رسـاند کـه از عظمـت ایـن
30

؟ع؟ بـه شـگفت آمد و فرمود که آیا چنیـن مقامی در فرزندان
جایـگاه ،حضـرت ابراهیـم 
مـن نیـز خواهـد بـود؟ 2ایـن گـزارش بهخوبـی برتـری و فضـل مقـام امامـت بـر نبـوت را بـه
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تصویـر میکشـد.
 .2 -1 -1امامت و والیت ،ا کمال دین و اتمام نعمت

جریــان غدیــر و آیـۀ نازلشــده در شــأن آن 3،فقــط دیــن همــراه بــا والیــت و امامــت را مورد
پذیــرش و رضایــت خداونــد در قیامــت 4معرفــی میکنــد .ایــن نکتــه نشــان میدهــد
 .1بر خود الزم میدانم از استاد فرهیخته ،جناب حجتاالسالموالمسلمین محمدتقی سبحانی _دام عزه_
تشـکری ویـژه داشـته باشـم کـه بـا راهنماییهـای مفیدشـان ،در سـامانیافتن ایـن مقالـه کمک شـایانی
نمودند.

 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی،.175 /1
َ ٱ ݧ ْ َ ݨْ َ َ ݨݧ ْ َ ْ تُ َ ݦ ݧ ُ ْ نَ ُ ْ َ َ ݧ ݩݑݨْ ݧ ݧ َ ݧ ݧ ْ ݑُ ݦ َ َ ْ ُ ْ ݨݐ ْ ݩݧ ݨ َ ݦ َ ݦ ݐ ݦ تُ َ ݦ ݧ ُ ُ ْ ݧ ْ ٰ َ ن ً
 .3مائـده < :3 :ݢ ݢݢ� ݢل ی�وم اكمل� لكم ݫ ٖد ی��كم واٮممٮ عل ی�كم ݫ ِںعمݡَٮݑی و رص ی�� لكم ال ِ ݪ ݣاݣسلام ݫ ݔدى�ا٭>.
ݨْ
ْ ٰݦ
ً َ َ ݨْ
ݨْ ُ ُ
َݐ َ ْ ٰ
 .4آلعمرانَ :85 :
لا ِݣم ٖد ی� ن�ا ف�ل نݨْ� ُیݦ� ق� بݧ َ� َل ِم ݩݐںه َوه َو ݭِڡݨݐی الءا ِخ� َ ݦر ِة� ِم نَ� ال خ� ٰا ݭِس ٖر ی� نَ�>.
<و ݧ ݡَم نݨْ� ݫَݔى ݨْ ݫ ݓٮ ݧ ݑٮ ِ ݪݭ ݨع غ� یْ� َر ال ِ ݪا ْس ݣ

کــه امامــت نهتنهــا بــا خالفــت و زعامــت دینــی ،بلکــه بــا اســاس دیــن و جوهــرۀ ایمــان
ارتبــاط مییابــد.
 .3 -1 -1ابالغ والیت ،مهمترین رسالت رسول خدا؟لص؟

در کالم خداونـد عـدم ابلاغ مسـئلۀ امامـت ،مسـاوی بـا عـدم ابلاغ تمـام معـارف و
1

؟لص؟ بیـان شـده اسـت؛

احـکام الهـی و خطبطالنکشـیدن بـه رسـالت رسـول اعظـم

پیامبـری کـه در مسـیر رسـالت ،رنجهـای فـراوان کشـید 2و دارای خلـق عظیـم خوانـده
شـد 3و خداونـد او را اسـوۀ حسـنه 4بـرای مؤمنـان قـرار داده اسـت.
 .4 -1 -1احضار هر گروهی با امام خویش در قیامت

نجــات در قیامــت در گــرو پیــروی از امامــی اســت کــه از جانــب پــروردگار باشــد .بــه
َ ݦ َ ݨْ ݧ ݩ
<� ݨْو َݩم ن�د ُعوا
همیــن ســبب اســت کــه هــر انســانی را بــا امام خویــش حاضــر خواهنــد کــرد :ی
ٰ ْ ݨݦ ݩ ݦ
ُ َُ
م> 5.بنــا بــر فرمایــش امــام حســین؟ع؟ ،گروهــی کــه بــا امــام هدایــت
ك ݩّل ا ن� ٰا ٍس ِب� ݫ ِاما ِم ِه ٭
6
باشــند ،در بهشــت خواهنــد بــود.
 .2 -1احادیث و جایگاه امامت
 .1-2-1رابطۀ توحید و امامت

بسیاری مورد توجه قرار گرفته است .در این باره وارد شده است که اگر اهلبیت؟مهع؟
 .1مائــده« :67 :ای رســول مــا! آنچــه بــر تــو در مــورد [امامــت و خالفــت علــی بــن ابیطالــب؟ع؟]
نــازل شــده اســت را ابــاغ کــن کــه اگــر چنیــن نکنــی ،گو یــا رســالت خو یــش را نرســاندهای».
جهــای شــما بــر ایشــان ســخت و
 .2توبــه« :128 :بــه حقیقــت پیامبــری بــه ســوی شــما آمــد کــه رن 
ناگــوار و بــر هدایــت و صــاح شــما بســیار حریــص بــوده اســت و بــا اهــل ایمــان مهربــان و رئــوف
میباشــد».
 .3قلم.4 :
 .4احزاب.21 :
 .5اسراء« :71 :روزی که هر گروهی از انسانها را با امام خویش فرا میخوانند».
 .6صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص .153

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

ارتبـاط معرفـت و بندگـی خداونـد بـا امـام و امامـت از مسـائلی اسـت کـه در احادیـث
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نبودند ،خداوند نه شـناخته میشـد 1و نه عبادت 2،و در واقع شـناخت امام شـناخت
خداونـد ،و انـکار آن انـکار خداونـد میباشـد . 3ایـن ارتبـاط در زیـارت جامعـۀ کبیـره
اینگونـه بیان شـده اسـت:
هرکــه میخواهــد خــدا را [بشناســد و رضایــت او را دریابــد] ،بایــد از شــما
[امامــان] آغــاز کنــد و معرفــت شــما را بپذیــرد ،و هــر کســی قائــل بــه توحیــد
شــد[ ،قــول] شــما را پذیرفــت و هرآنکــه خــدا را قصــد کنــد ،بــه شــما
[اهلبیــت؟مهع؟] توجــه میکنــد.

4

 .2-2-1مرگ جاهلی بدون امام

؟لص؟ فرمودنـد :اگـر کسـی بـدون معرفـت بـه امـام از دنیـا بـرود ،بـه مـرگ

پیامبـر خـدا
؟ع؟ نیـز مـراد از مـرگ جاهلیـت را کفـر و نفـاق و
جاهلیـت مـرده اسـت 5.امـام صـادق 
ضاللـت بیـان کردهانـد 6.روشـن اسـت امامتـی کـه بـا اصـل دین پیونـد خـورده و فقدان
آن ،کفـر و گمراهـی را نتیجـه میدهـد ،مقامـی بـس بلنـد و رفیعـی را دارا اسـت.
 .3-2-1والیت ،مهمترین و اصلیترین بنای اسالم

بـر اسـاس روایـات اهلبیـت؟مهع؟ ،اسلام بـر پنـج چیـز بنـا نهـاده شـده کـه والیـت
32
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ٌ َ ٌ
«عـن ْابـن َأبـي َي ْع ُف َ َ َ َ َ َ
َ
؟ع؟: إ َّن َ
اهَّلل َو ِاحـد أ َحـد
اهَّلل 
ـور قـال :قـال أ ُبـو ع ْب ِـد ِ
ٍ
ِ
 .1همـو ،توحيـد ،ص ِ ِ ِ َ :152
َ
َ
َ َ َ ْ ً ََ َ َ
َ
ُ
َ
ٌ ْ َ
ُم َت َو ِّحـد ِبال َو ْحدا ِن َّي ِـة ُم َتف ّ ِـر ٌد ِبأ ْم ِـر ِه خل َـق خلقـا فف َّـوض ِإل ْي ِه ْـم أ ْم َـر ِد ِين ِـه ف َن ْح ُن ُه ْـم َيا ْاب َن أ ِبـي َي ْعف ٍور
ُ
ْ
ُ َُ َ
ُ َ
ُ َ ُ َ َ ْ
َ ُ
َ
ـاد ِه َو ش َـهداؤ ُه َعلـى خل ِق ِـه َو أ َم َنـاؤ ُه َعلـى َو ْح ِي ِـه َو خ ّزان ُـه َعلـى ِعل ِم ِـه َو
اهَّلل ِفـي ِع َب ِ
ن ْح ُـن ُح ّجـة ِ
َّ
َْ ْ
ُ ُّ َ
َو ْج ُه ُـه َّال ِـذي ُي ْؤ َتـى ِم ْن ُـه َو َع ْي ُن ُـه ِفـي َبر َّي ِت ِـه َو ِل َس ُـان ُه َّ
اط ُـق َو قل ُب ُـه ال َو ِاعـي َو َب ُاب ُه ال ِذي َيـدل َعل ْي ِه
الن ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ
ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ َ
َ ُ َ
َ
اهَّلل
ـى
ل
ع
ء
ل
د
ال
ـن
ح
ن
اهَّلل
ـد
ب
ع
ـا
ن
ب
و
اهَّلل
ف
ـر
ع
ـا
ن
ب
ه
يل
ـب
س
ـى
ـون ِإل
و نحـن الع ِاملـون ِبأم ِـر ِه و الداع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َ
َ َ َ
َو ل ْولنـا َمـا ُع ِبـد اهَّلل».
؟زع؟ َو َل ْو َل َنا َما ُعب َد ُ
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی،« :193 /1ب ِع َب َاد ِت َنا ُعب َد ُ
اهَّلل».
اهَّلل 
َِ
ِ
ِ
َ
ْ َ َ ََ ْ ْ َ
 .3صـدوق ،محمـد بـن علـى ،امالـی ،ص «َ :657م ْـن َع َر َف َنـا َف َق ْـد َع َـر َف َ
اهَّلل َو َم ْـن أنك َرنـا فقـد أنك َـر
اهَّلل؟زع؟».
 .4همـو ،مـن ال یحضـره الفقیـه« :615 /2 ،مـن اراد اهلل بـدء بکـم و مـن وحـده قبـل عنکـم و مـن
قصـده توجـه بکـم».
 .5جمعی از اصحاب ائمه ،االصول الستة عشر ،ص .247
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان،.377 /1

مهمتریـن آنهـا اسـت و اعمـال دیگـر بـه سـبب آن پذیرفته میشـود .امام صـادق؟ع؟ در
مـورد برتـری والیـت بـر غیـر آن فرمودنـد:
ّ
قلــه و ســرآمد تمامــی امــور ...در اطاعــت از امــام بعــد از معرفــت ایشــان
اســت . ...ا گــر شــخصی تمــام شــب را در عبــادت ،و روز را در روزهداری
بــه ســر بــرد و جمیــع امــوال خو یــش را صدقــه داده و تمامــی عمــر خو یــش
را حــج گــزارده باشــد ،امــا والیــت ولـ ّـی خداونــد را نشــناخته باشــد ...نــه از
1

اهــل ایمــان بــه شــمار میآیــد و نــه ثوابــی بــرای او خواهــد بــود.
 .4-2-1امامت ،حقیقتی دستنیافتنی

در زیارت جامعۀ کبیره ،خطاب به امامان؟مهع؟ میخوانیم:
ای آقایــان مــن ،نمیتوانــم ســتایش شــما را بــه شــماره آورم [؛ ز یــرا امــکان
معرفــت بــه جمیــع کمــاالت شــما بــرای مــن مقــدور نیســت] ،بــه عمــق
2

مــدح شــما نمیرســم و قــدرت وصــف و بیــان آنهــا را نخواهــم داشــت.

همچنین امام رضا؟ع؟ در شأن امام میفرمایند:
ام ــام ،ش ــبیه خورش ــيدی تاب ــان اس ــت ك ــه ب ــا ن ــور خ ــود ب ــر س ــر جه ــان
س ــایه افکن ــده و مانن ــد خورش ــید در اف ــق آس ــمان ،در جایگاه ــی ق ــرار
گرفت ــه ك ــه دسـ ـتها و چشـ ـمها ب ــه آن نمیرس ــند .ام ــام ،يگان ــۀ دوران
همت ــا و همپای ــۀ او نیس ــت .بدی ــل و مث ــل و نظی ــری ب ــرای او در زمان ــش
ته ــا اختص ــاص داده
یش ــود .خداون ــد او را بـــه هم ــۀ فضیل 
پی ــدا نم 
اس ــت ،ب ــدون اینک ــه ای ــن مقام ــات را خ ــود ب ــه دس ــت آورده باش ــد،
بلک ــه از جان ــب پ ــروردگار متع ــال ب ــه ایش ــان رس ــیده اس ــت .بنابرای ــن
چ ــه کس ــی میتوان ــد ب ــه معرف ــت و ش ــناخت ام ــام دس ــت یاب ــد یـــا
نک ــه ام ــکان گزین ــش چنی ــن ش ــخصی را دارد؟! هرگ ــز! هرگ ــز! [کـــه
ای 
 .1همان.18 /2 ،
 .2صـدوق ،محمـد بـن علـى ،همـان« :موالـي ال احصـی ثنائکـم و ال ابلـغ مـن المـدح کنهکـم و
مـن الوصـف قدرکـم».

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

اســت کــه احــدی در مقــام ،بــه نزدیکــی او نمیرســد و هيــچ دانشــمندى
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کس ــی ب ــه چنی ــن معرف ــت و ام ــکان گزینش ــی برس ــد] .عقله ــا [از درک
چنی ــن مقام ــی] گم ــراه ،فکره ــا س ــرگردان ،اندیشـــهها حیـــران شـــده و
دی ــدگان خی ــره ماندهان ــد .حکیم ــان ،عالم ــان ،ش ــعرا و بلیغ ــان از درک و
وصــف یــک شــأن از شــئونات امــام درماندهانــد . ...حــال چگونــه بــرای
یه ــای ام ــام را توصی ــف و درک
ایش ــان ممک ــن اس ــت ک ــه تمام ــی ویژگ 
1

کنن ــد.

بیگمـان چنیـن مقـام و جایگاهـی کـه در اینجـا برای امامت به تصویر کشـیده شـده،
بسـی برتـر و واالتـر از مرتبتـی اسـت کـه در دانـش کالم برای امامت بیان میشـود.
باب ایمان و باب حکمت
 .5-2-1امامِ ،
2

اهلبیـت؟مهع؟ در مـوارد متعـدد ،امـام را اینگونـه معرفـی کردهانـد« :ابـواب االیمـان»،

«بـاب الدیـن و عمـوده»« 3،ابـواب الحکمـة و مفاتیـح الرحمـة»« 4،نحـن بـاب الحطـة و
هـو بـاب اإلسلام» 5.ایـن نحـوه از معرفـی ،نشـاندهند ۀ ایـن اسـت کـه از طرفـی معارف
دیـن و اسلام ،و از طـرف دیگـر داخلشـدن در دایـرۀ ایمـان و اسلام در گـرو اعتقـاد بـه
امامـت و پیـروی از امـام اسـت.
34

 .6-2-1خلقت مخلوقات به برکت وجود امام
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در برخ ــی روای ــات آم ــده اس ــت ک ــه اگ ــر ام ــام در ای ــن عال ــم نمیب ــود ،خداون ــد زمی ــن و
؟مهع؟ بس ــیار ب ــه
آس ــمان و مخلوق ــات را خل ــق نمیک ــرد .ای ــن مطل ــب در کلم ــات ائم ــه 
6

چشم میخورد.

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.200 /1 ،
 .2صدوق ،محمد بن على ،من ال یحضره الفقیه.610 /2 ،
 .3مجلسى ،محمدباقر ،بحار االنوار.279 /40 ،
 .4همان.260 /26 ،
 .5همان.61 /65 ،
؟لص؟ به

 .6صـدوق ،محمـد بـن علـى ،عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟،« :262 /1در روایتـی پیامبـر خـدا
َ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
اهَّلل َآد َم؟ع؟ و ل الحواء و ل الجنة
ـق ُ
ن َما خل َ 
علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ فرمودنـد :يـا ع ِل ّـي لو ل نح 
َ َ َّ
َ َْ َ
الن َار َو َل َّ
الس َـم َاء َو ل ال ْرض».
ول

حـال بایـد دیـد مسـئلۀ امامـت با چنین جایـگاه رفیعی ،با چـه رویکردهایی مورد توجه
امامتپژوهـان قرار گرفته اسـت.

 .2امامت و رویکردهای امامتپژوهی
در بحـث از مسـئلۀ امامـت ،رویکردهـای متعـددی وجـود دارد کـه رویکـرد فقهـی،
کالمی ،عرفانی ،قرآنی ،تاریخی و فلسـفی 1از جملۀ آنها میباشـد .در ادامه به صورت
مختصـر بـه آنهـا اشـاره میشـود.
رویکـرد فقهـی :اهـل سـنت مسـئلۀ امامت را مسـئلهای فقهی میداننـد و انتخاب امام
را بـه عنـوان واجـب شـرعی ،و پذیـرش آن را بـه عنـوان واجب کفایی قلمـداد میکنند.
رویکـرد کالمـی :در ایـن رویکـرد ،امامـت از مهمتریـن آموزههـای دینـی به شـمار میآید.
روش متکلمـان شـیعه در بحـث از امامـت عامـه ،روش تحلیلـی_ منطقـی اسـت .آنهـا
بـا ابزارهـای منطقـی ،بـه تحلیـل شـرایط اسـتمرار نبـوت و چگونگـی عدم نفـی غرض از
نبـوت پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم؟لص؟ میپردازنـد .همچنیـن ضـرورت عقلـی نصب
امـام از سـوی خداونـد و شـرایط امـام ماننـد عصمـت و سـایر مباحـث مربـوط بـه آن را
طـرح میکننـد .روش ایشـان پایبنـدی بـه اسـتدال لهای برهانـی و نقلـی میباشـد.
رویکـرد عرفانـی :در ایـن رویکـرد امـام بـه عنـوان انسـان کامـل ،جایـگاه معرفتـی بسـیار
کامـل و نقـش وی در سـلوک الیالحـق ،بـه مسـئلۀ امامـت پرداختـه اسـت.
رویکـرد قرآنـی :امامـت قرآنـی بـا تکیـه بـر آیـات کتـاب خـدا ،در صـدد تبییـن حقیقـت
والیـت و امامـت و ویژگیهـای پیشـوایان الهـی و نقـد باورهـای انحرافـی میباشـد.
رویکـرد تاریخـی :در ایـن رویکـرد مسـئلۀ امامـت ،نخسـتین مسـئلۀ سرنوشتسـاز
تاریـخ اسلام قلمـداد میشـود .بـر همیـن اسـاس دانشـمندان سـعی دارنـد بـا ابزارهـا و
روشهـای رایـج در دانـش تاریـخ ،بـه تحلیـل آن بپردازنـد.
 .1پورمحمــدی ماهونکــی ،نعیمــه« ،امامــت از منظــر متکلمــان شــیعی و فالســفۀ اســامی»،
معرفــت ،شــمارۀ  ،120مقدمــۀ مقالــه.

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

مهمـی دارد .چنیـن رویکـردی بـا تحلیـل ضـرورت وجـود ّ
ولـی و امـام بـه عنـوان انسـان
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رویکــرد فلســفی :فالســفه از آن جهــت کــه امــام را هدایتکنندۀ جامعۀ فاضله به ســوی
کمــاالت و ســعادت میداننــد ،مســئلۀ امامــت را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .حکمــای
اســامی بــه طــور طبیعــی و در جهــت نظــام فلســفی خودشــان ،بــا تکیــه بــر مفاهیــم و
مبان ـیای کــه پیشتــر اثبــات کردهانــد ،بــه لــزوم وجــود شــخصی بــا ویژگیهــای امــام
ّ
رســیدهاند .در ایــن راســتا مکتــب «مشــاء» بــا تأســیس حکمــت عملــی و سیاســت
مــدن ،و «حکمــت متعالیــه» بــا ابــداع لــزوم واســطهگری در فیــض وجــود و بقــای عالــم،
امامــت را اثبــات کردهانــد.
از بیــن رویکردهــای مختلــف ،رویکــرد کالمــی از جایــگاه ویــژهای در بیــن مســلمانان
ّ
ً
برخــوردار اســت .در علــت ایــن امــر میتــوان گفــت اساســا کالم امامیــه ،قبــل از هــر
چیــزی پیرامــون مســئلۀ «امامــت» شــکل گرفــت و از آن زمــان تــا عصــر حاضــر نیــز بــر مدار
آن رشــد یافتــه اســت .شــیعیان اثناعشــری بــر خــاف دیگــران ،بــه دلیــل الهیدانســتن
امامــت ،از دیگــر فرقههــای مســلمین جــدا شــدند .حــال طبیعــی اســت کــه چنیــن
اختالفــی مســتلزم مخاصمــه باشــد و مخاصمــه نیــز مناظــره را در پــی خواهــد داشــت.
رفتهرفتــه نقــاط اختــاف ،از مســئلۀ امامــت تجــاوز کــرد و بــا مخالفــان در مســائل
36

اعتقــادی دیگــر ماننــد توحیــد ،اســما و صفــات ،معــاد ،جبــر و تفویــض ،و تشــبیه و
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تجســیم گفتگــو و مناظراتــی داشــتند .همچنیــن در مســائل فقهــی ماننــد وضــو ،نمــاز،
متعــه ،طــاق وارد بحــث و مناقشــه شــدند و گفتگوهــای علمــی و کالمــی بیــن امامیــه
و دیگــر فرقههــای مســلمین مطــرح گردیــد 1.بدیــن جهــت عالمــان بســیاری از دو فرقــۀ
تشــیع و تســنن ،ضمــن ورود بــه مباحــث کالمــی ،بــا ایــن رویکــرد بــه مبحــث امامــت
2

پرداخت ـ ه و آثــاری از خــود بــه جــای گذاشــتهاند.

 .1جعفـری ،محمدرضـا« ،الـکالم عنـد االمامیـة نشـأته ،تطـوره ،و موقـع الشـیخ المفیـد منـه»،
تراثنـا.147-146 /31-30 ،
 .2البتـه اهـل سـنت بـا اینکـه مسـئلۀ امامـت را فقهـی میداننـد ،بیشـتر در کتابهـای کالمـی
بـه جهـت مقابلـه بـا امامیـه کـه امامـت را مسـئلهای اعتقـادی میدانـد ،بـه امامـت پرداختهانـد
(جرجانـی ،علـی بـن محمـد ،شـرح المواقـف.)344 /8 ،

 .1-2رویکرد «امامت تطبیقی»
مسـئلۀ امامت ،در گذر زمان به جهت گسـتردگی مباحث ،به طور مسـتقل مورد توجه
قـرار گرفـت و امـروزه نیـز بـا عنـوان «امامـت تطبیقـی» شـهرت یافتـه اسـت و متکلمیـن
بـا روش کالمـی ،بـه مسـئلۀ امامـت میپردازنـد .البتـه بـه نظـر میرسـد کـه تسـمیۀ آن بـه
«امامـت کالمـی» ،دقیقتـر از امامـت تطبیقی باشـد؛ زیرا تطبیق ،بخشـی از کار امامت
کالمـی اسـت و بخـش دیگـر آن نیـز بـه مقـام نقـد و دفـاع میپـردازد .مطالعـات تطبیقـی
نیـز امـروزه به
تالشهــای علم ـیای اطــاق میشــود کــه در آن بــا مقایســۀ دو یــا چنــد
پدیده ،به شناسایی وجوه شباهتها و اختالفها در بینشان میپردازد
ّ
و بــه منظــور یافتــن علــل ایــن اختــاف و تشــابه ،أدل ـه و مبانــی هریــک از
1

پدیدههــای مــورد نظــر ،مــورد تجز یــه و تحلیــل قــرار میگیــرد.

چنانکـه پیـدا اسـت ،در زمـان مـا رویکـرد امامت تطبیقـی ،تطبیق و مقایسـه را در کنار
نقـد و ارزیابـی مـورد توجه قرار داده اسـت.
بنابرایـن در تعریـف رویکـرد امامـت تطبیقـی میتـوان گفـت :رویکـردی اسـت کـه بـا
روش عقلـی و نقلـی بـه تبییـن موضوعـات مـورد بحـث بیـن دو یـا چنـد گـروه و بررسـی
اقـوال آنهـا بـا توجـه بـه منابـع کالمـی و در برخـی موارد کتاب خدا و سـنت مشـترک بین
گفتنـی اسـت بـا پیجویـی در منابـع کالمـی ،تعریفـی بـرای رویکـرد امامـت تطبیقـی
یافـت نشـد ،و ایـن تعریـف در واقـع برگرفتـه از عملکـرد متکلـم در مباحـث امامتـی
موجـود در کتابهـای کالمـی اسـت.
 .2-2رویکرد «امامت تبیینی»
قبــل از ورود بــه تبییــن ایــن رویکــرد ،بررســی امــوری بــه عنــوان مقدم ـ ه الزم اســت .در
بحــث امامــت بــه عنــوان یــک مســئلۀ کالمــی ،الزم اســت پیشــینۀ علــم کالم و وظایــف
 .1نیکـزاد ،علیاکبـر« ،مطالعـات تطبیقـی مذاهـب ،ضـرورت و بایسـتهها» ،حبلالمتیـن ،پیـش
شـمارۀ اول ،ص .19-9

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

فریقیـن میپـردازد و در نهایـت بـا نقد قـول مخالف ،دیدگاه صحیـح را اثبات میکند.
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ّ
متکلمیــن مــورد بررســی قــرار گیــرد .ســپس سرنوشــت بحــث امامــت در گــذر زمــان،
نمایانگــر اهــداف و رســالت رویکــرد امامــتتبیینــی خواهــد بــود .اکنــون بــه علــم کالم
ّ
و وظایــف متکلمیــن پرداختــه میشــود.
ّ
 .1-2-2علم کالم و وظایف متکلم

علـم کالم ،دانشـی اسـت کـه بـر روی موضوعـات اعتقـادی ،سـه کار اصلـی را انجـام
میدهد :نخسـت شناسـایی گزارهها ،سـپس تبیین و تنظیم گزارههای شناساییشـده
نقـد قـول مخالـف 1.البتـه بر اسـاس تعاریف علم کالم،
و در نهایـت دفـاع از آنهـا در کنـار ِ
ً
غالبـا وظیفـۀ علـم کالم بیشـتر در دفـاع و نقـد منحصر شـده اسـت .فارابی بیـان میکند:
و صناعة الكالم يقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء و األفعال المحدودة
2

التي صرح بها واضع الملة ،و تزييف كل ما خالفها باألقاويل.

همچنین ابنخلدون مینویسد:

ّ
ّ
يتضمــن الحجــاج علــى العقائــد اإليمانيــة باألدلــة العقليــة و الرد على
علــم
المبتدعة المنحرفين في االعتقاد عن مذاهب السلف و أهل ّ
السنة.

در نهایت تفتازانی اینچنین تعریف کرده است:
38

3

علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج و دفع الشبه.
4

بنـا بـر تحقیقـات اسـتاد محمدتقـی سـبحانی اگرچـه در آغـاز ،علـم کالم در مقابـل
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 .1خسـروپناه ،عبدالحسـین ،کالم جدیـد ،ص 6؛ مؤلـف کتـاب بعـد از نقـل تعار یـف متعـددی
از علـم کالم ،در نهایـت خـود بـا عنـوان تعر یـف برگز یـده بـه ایـن تعر یـف میپـردازد :علـم کالم
دانشـی اسـت کـه بـه اسـتنباط ،تنظیـم ،تبییـن معـارف و مفاهیـم دینـی پرداختـه و بـر اسـاس
شـیوههای مختلـف اسـتدالل اعـم از برهـان ،جـدل ،خطابـه و غیـره ،گزار ههـای اعتقـادی را
ضهـا و شـبهات مخالفـان دینـی پاسـخ میدهـد.
اثبـات و توجیـه میکنـد و بـه اعترا 
 .2فارابی ،ابونصر ،احصاء العلوم ،ص .86
 .3سبحانی ،جعفر ،رسائل و مقاالت،.18 /5
شهـا» ،نقدونظـر ،سـال هفدهـم ،شـمارۀ
 .4سـبحانی ،محمدتقـی« ،کالم امامیـه ،ریشـهها و روی 
اول ،ص  .8-7اسـتاد محمدتقـی سـبحانی از پیشـگامان امامتپژوهـی و تار یـخ کالم و از
اسـاتید حـوزه و دانشـگاه میباشـند .ایشـان در سـالهای اخیـر نقـش بسـیار مهمـی در پیشـبرد
رویکـرد امامـتتبیینـی و همچنیـن تار یـخ کالم داشـتهاند.

فقهـی عقایـد کـه
علـم فقـه بـود و بیشـتر جنبـۀ دفاعـی داشـت ،ولـی بـه تدریـج بخـش
ِ
اسـتخراج و اسـتنباط معارف وحیانی بود ،به دانش کالم ضمیمه شـد .بنابراین ،سـه
مقـام اسـتنباط و تبییـن و دفـاع ،بـه تدریـج از وظایـف علـم کالم قلمـداد شـد .توضیـح
آنکـه علـم کالم از ابتـدا در همـان حـوزۀ دفـاع از تمـام آموزههای دینی ّفعال بوده اسـت
(همانگونـه کـه فارابـی از آن پـرده برمـیدارد) ،ولـی بعدهـا بـا توجـه بـه مقـام اسـتنباط و
تبییـن گزارههـا از منابـع وحیانـی ،ایـن سـه کار در کنـار یکدیگـر قـرار گرفـت .البتـه در
گـذر زمـان ،مقـام اسـتنباط و اسـتخراج رنـگ باختـه و علـم کالم در مقـام دفـاع و نقـد
متمرکـز شـده اسـت .آن ویژگـی اساسـی کـه منجـر به ضمیمهشـدن این سـه مقام شـد،
ّ
فقیهبودن اکثر متکلمین شـیعه در گذشـته بوده اسـت .البته نیاز به تذکر میباشـد که
ّ
ً
بـودن متکلمیـن الزامـا بـه معنـای ایـن نیسـت کـه تسـلط کامـل بـر مباحـث
مـراد از فقیه ِ
فقهـی داشـته و در همـۀ مسـائل فقهـی فتـوا داده باشـند؛ بلکه مراد این اسـت که دارای
ّ
قـدرت اجتهـاد بودهانـد .بـه همیـن جهـت یـک متکلـم شـیعی از حیـث فقیهبـودن ،دو
مقـام اسـتخراج و تبییـن را بـا روش فقاهتـی طـی میکـرد و سـپس بـه مقـام دفـاع و نقـد
فقیهـان
از آن گزارههـا میپرداخـت .اگرچـه در نهایـت بـه سـبب اهمیـت مقـام دفـاع،
ِ
ً
متکلـم را تنهـا بـا عنـوان متکلـم میشـناختند؛ زیـرا قطعـا بـا تعاریفـی کـه از علـم کالم

عقایـد و اختصـاص علـم فقـه بـه حـوزۀ احـکام ،بـه جهـت جدایـی فقاهـت بـا کالم،
میتوانـد مؤیـد خوبـی بـر ایـن مطلـب باشـد.
در تأیی ــد ای ــن مطل ــب ،بی ــان عالم ــه محمدرض ــا جعف ــری نی ــز قاب ــل ّ
تأم ــل اس ــت.

1

 .1اسـتاد عالمـه محمدرضـا جعفـری از شـا گردان آیـتاهلل خوئـی و ّفعـال در زمینـۀ تار یـخ اسلام
و کالم امامیـه میباشـد .ایشـان ّ
تخصـص ویـژهای در ترسـیم کالم امامیـه داشـته و همچنیـن
بهخوبـی از امـور مشـترک و مقبـول در تمـام علـوم (علومـی چـون جامعهشناسـی ،فلسـفه ،فقـه،
اصـول ،تفسـیر ،ادبیـات ،لغـت و غیـره) در کشـف و بیـان موضوعـات اسـتفاده میکردنـد .از
جملـۀ شـاخصههای ایشـان در تاریـخ اسلام ،بهرهبـردن از قـرآن بـه عنـوان یـک منبـع اصیـل و
دسـتنخورده در صـدق و کـذب برخـی گزارههـای تاریخـی میباشـد .بیانـات ایشـان در ذیـل
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کردهانـد ،کسـی سـراغ اسـتنباط و تبییـن تمـام گزارههـای دینـی نمیرفـت؛ بلکه بیشـتر
متمرکـز بـر امـر دفـاع بودنـد .همچنین رونـد ّ
تنزل علـم کالم در اختصاصیافتـن به حوزۀ
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ایشان میفرمایند:

ّ
ً
متکلمیــن ّ
امامیــه
بــر خــاف سـ ّـنت رایــج در میــان اهــل سـ ّـنت ،غالبــا
ّ
فقیــه نیــز بودهانــد .ایــن مطلــب از امتیــازات متکلمیــن امامیــه از غیــر آنهــا
1

بــه حســاب میآمــد.
ّ
ایـن یعنـی یـک متکلـم بـا بحثهـای عمیـق فقاهتـی ،اقـدام بـه اسـتخراج و اسـتنباط

گزارههـا میکـرد و سـپس بـه مقـام تبییـن و دفـاع نیـز میپرداخـت.
ّ
ّ
ب ــه همی ــن جه ــت در آغ ــاز ،بی ــن متکل ــم و مح ــدث اختالف ــات جوه ــری
پی ــدا نش ــد .ای ــن مطل ــب [ع ــدم اخت ــاف] ،ثم ــرۀ پیون ـ ِـد عمی ـ ِـق فقه ــا ب ــا
ّ
ـات
حدی ــث اهلبی ــت 
؟مهع؟ اس ــت .از طرف ــی عل ــت پدیدارش ــدن اختالف ـ ِ
ل س ـ ّـنت [میـــان اهـــل حدیـــث
بنیادی ــن از هم ــان آغ ــاز در بی ــن اهـ ـ 
و متکلم ــان معتزل ــی] ب ــه جه ــت ای ــن ب ــود ک ــه متکلمیـــن آنهـــا فقیـــه
نبودهان ــد.

2

عملکرد دو جریان کالمی و حدیثی_ کالمی در مدرسۀ کالمی کوفه ،علیرغم تفاوت
در شـیوۀ تالشهـای کالمـی ،نشـانگر عـدم وجـود اختلاف در بنمایههـای دینـی
اسـت 3.همچنیـن عملکـرد فقیهانـی چـون مرحـوم شـیخ صـدوق و کلینـی نیـز گـواه
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آیـۀ غـار ،حدیـث منزلـت ،ترجمـۀ ابیحنیفـه ،ترجمـۀ امام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ در تاریخ
مدینـة دمشـق ،غـزوۀ تبـوک و غیـره ،از کارهـای خـوب ایشـان بـه حسـاب میآیـد.
 .1جعفـری ،محمدرضـا« ،الـکالم عنـد االمامیـة نشـأته ،تطـوره ،و موقـع الشـیخ المفیـد منـه»،
تراثنـا.159 /31-30 ،
 .2سـبحانی ،محمدتقـی ،درسگفتارهـای دکتـر محمدتقـی سـبحانی در بنیـاد فرهنگ جعفری،
جلسـۀ اول؛ جعفـری ،محمدرضـا« ،الـکالم عنـد االمامیـة :نشـأته ،تط ّـوره ،و موقـع الشـیخ

المفیـد منـه» ،تراثنـا« :239-238 ،226 /31-30 ،فـإن اإلمامیـة منـذ ّأول عصورهـم کانـت
ّ
تتواجـد فیهـم هاتـان المدرسـتان ،و قـد قدمنا أنهما و إن کانتا متغایرتین فی االسـلوب و نوعیة
ّ
ّ
اإلمامیـة»،
متضادتیـن متخاصمتیـن کمـا نجدهمـا عنـد غیـر
االسـتدالل ،إال أنهمـا لـم یکونـا
ّ
«فالمحدثـون فـي أصـول العقیـدة و فیمـا یجب اإلیمان به عن إخوانهـم المتکلمین .و االفتراق
إنمـا یرجـع إلـی کیفیـة االسـتدالل و برمجـة الفکـرة ،و عرضهـا فـي قالـب فکـري».

 .3جمعی از پژوهشگران ،جستارهایی در مدرسۀ کالمی کوفه ،ص 24؛ جمعی از پژوهشگران،
جستارهایی در مدرسۀ کالمی قم ،ص .14-13

صادقـی بـر ایـن مدعـا اسـت کـه کالم ،خـود را از فقـه جـدا نمیدیـد؛ بلکـه یـک فقیـه در
زمـان ضـرورت ،اقـدام بـه دفـاع نیـز میکـرد؛ بـه عنـوان نمونـه مرحـوم صـدوق در مقدمـۀ
دادن
کتـاب توحیـد مینویسـد« :تألیـف ایـن کتـاب بـه جهـت نسبتجبروتشـبیه ِ
1
مخالفیـن بـه شـیعیان امامیـه میباشـد».
ّ
حــال بــا توجــه بــه ایــن بیــان ،یــک متکل ِــم شــیعی در گذشــته ایــن ســه کار را بــر روی
موضوعــات و گزارههــای دینــی انجــام مــیداد :ابتــدا شناســایی و اســتخراج گزارههــا
صــورت میگرفــت .ایــن اســتخراج گزارههــای اعتقــادی از درون منابــع وحیانــی
ِ
(کتــاب و سـ ّـنت) ،همــان اســتنباط اســت .ایــن کار شــبیه بــه کاری اســت کــه فقیهــان
در شناســایی گزارههــا در منابــع فقهــی انجــام میدهنــد .متکلــم بــا مراجعــه بــه متــون
وحیانــی ،معنــا و مقصــود گوینــدۀ کالم و مدلــوالت آن را کشــف میکنــد؛ بــه عنــوان
ّ
نمونــه متکلــم دیــدگاه قــرآن و سـ ّـنت در مــورد عوالــم قبــل و بعــد از ایــن دنیــا و همچنیــن
ارتبــاط آن بــا حیــات دنیــوی انســان را از منابــع وحیانــی اســتخراج میکنــد .ســپس بــه
تبییــن گزارههــای استنباطشــده میپــردازد .تبییــن بــه معنــای توضیــح و توجیهکــردن
آن گزارههــا بــا دلیــل عقلــی و نقلــی ،بــه حســب موضــوع آنهــا اســت؛ البتــه بــه نحــوی کــه
ِ
بــرای مخاطــب قابــل درک باشــد .ایــن کار بایســتی بــه نحــوی انجــام شــود کــه ابهامــی
بــرای مســئله باقــی نمانــد؛ چــه مخاطــب آن را بپذیــرد و چــه نپذیــرد .بــه دیگــر ســخن
مقصــود را بــا قطعنظــر از اینکــه مخاطــب بپذیــرد یــا انــکار نمایــد ،بــه او برســاند .یکــی از
نــکات مهــم در مقــام تبییــن ،عــاوه بــر تنظیــم آموزههــای اعتقــادی ایــن اســت کــه تبیین،
ً
صرفــا توصیــف گزارههــا نیســت؛ بلکــه بــه مبانــی و لــوازم و پیامدهــای آن نیــز نظــر دارد و
همچنیــن بــه تجزیــه و تحلیــل مفــاد گزارههــا میپــردازد 2.البتــه گاهــی گزارههــا ماننــد
ضــرورت امامــت و نبــوت ،عقلــی اســت و گاهــی نیــز ماننــد تفاصیــل مباحــث امامــت و
معــاد ،نقلــی میباشــد و همچنیــن گاهــی گزارههــا ماننــد نحــوۀ خلقــت انســان ،تجربــی
اســت و گاهــی نیــز مثــل بحــث امامــت و نبــوت خاصــه ،تاریخــی میباشــد.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،توحید ،ص .17
 .2برنجکار ،رضا ،روششناسی علم کالم ،ص .153
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وظیفــۀ متکلــم در مقــام تبییــن ایــن اســت کــه مدعــای خــود را بهخوبــی بیــان کنــد و
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ً
در نهایــت ،دفــاع و نقــد ،از مهمتریــن کارهــای علــم کالم به حســاب میآید و گویا اساســا
ّ
ایــن علــم را بــه دفــاع از موضوعــات اعتقــادی میشناســند .متکلــم بعــد از اســتخراج
و تبییــن گزارههــا ،بــه دفــاع از آن میپــردازد .البتــه گاهــی همــان تبییــن ،بــه دفــاع نیــز
میانجامــد .یعنــی بــا تبییــن موضوعــی بــه وســیلۀ دالیــل عقلــی و نقلی ،شــبهۀ مخاطب
از بیــن م ـیرود؛ زیــرا شــبهۀ او بــر موضوعــی نادرســت بنــا شــده بــود .همچنیــن گاهــی
اوقــات ،نبایــد بــرای مدعــای خــود دلیلــی آورد؛ بلکــه بایــد بــر ّرد مدعــای مخاطــب دلیلی
آورده شــود؛ زیــرا گاهــی مخاطــب ،دارای ّ
ذهنیتــی اســت کــه مانــع از توجــه او بــه ســخن و
دالیــل متکلــم میگــردد .در ایــن صــورت ،نقــش «جــدال احســن» پررنــگ جلــوه میکنــد.
کار متکلــم ،منحصــر در دفــاع
درنتیجــه بــا بیــان ســه مقــام در علــم کالم بایــد گفــت کــه ِ
1

نمیشــود؛ بلکــه قبــل از آن بــه دو مقــام اســتنباط و تبییــن میپــردازد.

 .2-2-2فاصلهگرفتن علم فقه و کالم از رسالتهای اولیۀ خود
در ّ
سـنت نخسـتین اسلامی ،اصطلاح «فقـه» و «کالم» بـه لحـاظ گسـترۀ موضوعـات،

فراتـر از کالم و فقهـی بـوده اسـت کـه امـروزه بـا آن انـس گرفتهایـم .در گذشـتههای دور،
علـم کالم اثبـات و دفـاع از تمـام گزارههـای دینی (چه اعتقادی و چـه غیراعتقادی) را
42

بـه عهـده داشـت و علـم فقـه نیـز بـه هرگونـه کار اسـتنباطی در مـورد معـارف دینـی (اعم
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از عقایـد و احـکام )2اطلاق میشـد؛ بـه گونـهای کـه فقیـه در کنار اسـتخراج گزارههای
فقهـی ،بـه اسـتخراج گزارههای اعتقادی و اخالقی نیـز میپرداخت .درواقع فقه دارای
دو جـزء بـود :یکـی عقایـد کـه بـه فقـه اکبر معـروف بود و دیگـری احکام که بـه فقه اصغر
شـهرت داشـت 3.به این ترتیب ،اگر کسـی این گزارههای استخراجشـده در سـه حوزۀ
ّ
اعتقـادی و فقهـی و اخالقـی را تبییـن مینمـود و از آنها دفـاع میکرد ،به او متکلم گفته
ُّ
ّ
میشـد .بنابرایـن مسـائلی چـون ازدواج موقـت ،تعـدد زوجـات و مشـروعیت برخـی از
 .1همان ،ص .22
 .2البته در گذشته تفکیکی بین اخالق و فقه نبود؛ بلکه فقه ،اخالق را هم در بر میگرفت.
 .3فارابـی ،ابونصـر ،احصـاء العلـوم ،ص « :86فلذلـك يكـون علـم الفقـه جزءيـن :جـزء في اآلراء،
و جـزء فـي األفعال».

حـدود همچـون سنگسـار در فقـه ،و حقـوق زنـان و یـا مباحـث مرتبـط بـا حقـوق بشـر در
دورۀ جدیـد ،از بحثهایـی اسـت کـه بـه عنوان مسـائل کالمی بعد از مقام اسـتخراج،
مـورد تبییـن و دفاع قـرار میگیرد.
ّ
امـا بـه تدریـج دو اتفـاق نامبـارک بـر سـر راه فقـه و کالم قـرار گرفـت .از طرفـی متکلمیـن
بـه جـای پرداختـن بـه همـۀ گزارههـای دینـی ،فقـط بـه حـوزۀ اعتقـادات پرداختنـد؛ از
طرفـی دیگـر فقیهـان کـه اسـتخراج تمـام گزارههای دینـی را به عهده داشـتند ،کار خود
را بـه حـوزۀ احـکام اختصـاص دادنـد .درنتیجـه بعد از سـدۀ چهـارم ،علم فقـه به حوزۀ
احـکام محـدود شـد و اجتهـاد در موضوعـات اعتقـادی بـه صـورت محـدود ،بـه علـم
کالم منتقـل گردیـد؛ 1بـه طـوری کـه میشـود گفـت ،علـم کالم به آن بخـش از گزارههای
دینـی ورود یافـت کـه دارای مخاطـب بـود .یعنـی موضوعـات خـود را نـه از کتـاب و
ً
ّ
سـنت ،بلکـه عمدتـا از شـبهات و نقدهـای دیگـران میگرفـت .متکلمیـن درواقـع بـه
شـبهههای مطرحشـده میپرداختنـد ،بـدون اینکـه از اسـاس بـه موضوعـات گسـتردۀ
ّ
در منابـع وحیانـی ،توجـه جـدی کننـد .بـه همیـن جهـت در کتابهـای کالمـی ،از
بیشـتر مباحـث امامتـی موجـود در کتـاب و ّ
سـنت اثـری نیسـت .بنابرایـن ،دو حـوزه
ِ
ِ
در دیـن مـورد بیمهـری قـرار گرفـت :نخسـت فهـم و اسـتنباط عقایـد؛ زیـرا کـه فقهـا کار
خـود را منحصـر در اسـتنباط احـکام کردنـد .دوم دفـاع از احـکام و اخالقیـات ،کـه بـه
جهـت متمرکزشـدن متکلمـان در موضوعـات اعتقـادی ،از آن فاصلـه گرفتـه شـد.
 .3-2-2لزوم توجه به تفاوت مقام اجتهاد و مقام دفاع

نکتۀ دیگر این است که هریک از این سه مقام (استخراج و تبیین و دفاع) ،اقتضائات
ً
خـاص خـود را دارد .عـدم تفکیـک ایـن سـه مقـام باعـث خواهـد شـد کـه مثلا مقـام
شهـا» ،نقدونظـر ،سـال هفدهـم ،شـمارۀ
 .1سـبحانی ،محمدتقـی« ،کالم امامیـه ،ریشـهها و روی 
اول ،ص .8-7
 .2البت ــه ممک ــن اس ــت ای ــن مطل ــب بی ــان ش ــود ک ــه متکلمی ــن هن ــوز نی ــز ب ــه موضوع ــات اح ــکام
میپردازنــد ،ولــی نــه بــه عنــوان یــک مســئلۀ فقهــی؛ بلکــه بــه جهــت یافتــن رویکــردی اعتقــادی.
ای ــن مس ــائل نی ــز جنب ــۀ اعتق ــادی مییابن ــد؛ ز ی ــرا ای ــن اش ــکاالت و ش ــبهات در اح ــکام ب ــه
اعتق ــادات بازمیگ ــردد.
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ً
اسـتنباط ،بـا رعایـت مصالـح مقـام دفـاع ،حقیقتـا مـورد توجـه قـرار نگیـرد .در ایـن
ِ
صـورت از همـان ابتـدا آن چیـزی از متـن فهمیـده میشـود که قابل عرضـه در وضعیت
فکـری زمانـی و مکانـی خاصـی اسـت کـه متکلـم در آن بـه سـر میبـرد .نمونـۀ برجسـتۀ
ِ
ایـن مشـکل در مکتـب کالمـی بغـداد و متکلمانـی همچـون سـید مرتضـی علمالهـدی
دیـده میشـود .ایشـان بـه لحـاظ وضعیـت فکـری آن زمـان در بغـداد ،بسـیاری از
معـارف اعتقـادی کـه قبـل از آنـان در مکتـب کوفـه ،به ّ
تبعیـت از اهلبیـت پیامبر؟مهع؟
مطـرح بـود را کنـار گذاشـتند و بـه مباحـث عمومیتـر پرداختنـد 1.ایـن مسـئله در
کتـاب رسـائل سـید مرتضـی علمالهـدی ،بهخوبـی قابـل مشـاهده اسـت .ایشـان در
احتضـار انسـان ،بعـد از تصحیـح روایـات ،آنهـا
؟مهع؟ در حالـت
بحـث حضـور ائمـه 
ِ
ِ
را بـر خلاف ظاهرشـان تأویـل میکنـد؛ 2ایـن تأویلات در جایـی صـورت میگیـرد کـه
محـال عقلـی یـا معارضات نقلیای در کار نیسـت .ایشـان حضـور ائمه؟مهع؟ را کنایه از
آ گاهـی ُم َ
حتضـر از ثمـرۀ والیـت و انحـراف از آن میدانـد .البتـه چنیـن مطلبـی را شـیخ
؟هر؟ نیـز در کتـاب اوائـل المقـاالت بیـان میکنـد 3.میتـوان ایـن تفسـیر را ناشـی
مفیـد 
 .1برنجکار ،رضا ،روششناسی علم کالم ،ص .47
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 .2علمالهـدی ،سـید مرتضـی ،رسـائل« :133 /3 ،و إذا صحـت هـذه الروايـة ،فالمعنـى :أنـه
يعلـم فـي تلـك الحـال ثمـرة واليتـه؟ع؟ و انحرافـه عنـه ،الن المحتضـر قـد روي أنـه إذا عايـن
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المـوت و قاربـه ،أرى فـي تلـك الحـال مـا يدلـه علـى أنـه مـن أهـل الجنة أو مـن أهل النـار .و هذا
معنـى قـول أحدهـم :إذا قـارب الهلاك كـدت أرى أعبـرا أي الجـزاء عليهـا .و قـد يقـول العر بـي:
رأيـت فالنـا ،إذا رأى مـا يتعلـق مـن فعـل بـه أو أمـر يعـود اليـه .و انما اخترنـا هذا التأو يـل ،ألن أمير
المؤمنيـن؟ع؟ جسـم ،فكيـف يشـاهده كل محتضـر ،و الجسـم ال يجـوز أن يكـون فـي الحـال
الواحـدة فـي جهـات مختلفـة».
 .3مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،أوائـل المقـاالت ،ص « :74أنـي أقول فيه :إن معنـى رؤية المحتضر
؟امهع؟ هـو العلـم بثمـرة واليتهمـا أو الشـك فيهمـا و العـداوة لهمـا أو التقصيـر فـي حقوقهمـا
لهمـا 
علـى اليقيـن بعالمـات يجدهـا فـي نفسـه و أمـارات و مشـاهدة أحـوال و معاينـة مـدركات ال
يرتـاب معهـا بمـا ذكرنـاه دون رؤ يـة البصـر ألعيانهمـا و مشـاهدة النواظـر ألجسـادهما باتصـال
فَ َ نْ َ ْ َ ْ ثْ ق َ ذَ َّ ة� خَ ْ ً َ َ ُ َ َ نْ َ ْ َ ْ ثْ ق َ َ َ َ ً
ال ذ� ّر ٍة� ش� ّرا يَ� َر ُه> و إنمـا
الشـعاع و قـد قـال اهلل؟زع؟�< :م� ي�عمل ِم��ال �ر ٍ � ي�را ي�ره * و م� ي�عمل ِم��
ـرة األعمـال علـى اليقيـن الـذي ال يشـوبه ارتيـاب و قـال
أراد جـل شـأنه بالرؤيـة هاهنـا معرفـة ثم
نَ َ ْ ُ ق َ َّ ف َ نَّ َأ َ َ َّ َ آ
سـبحانه: َ
ت
<م نْ� كا� ي�ر ج�وا ِل�اء الل ِه � ِإ�� � ج�ل الل ِه ل� ٍ�> و لقـاء اهلل تعالـى هـو لقـاء جزائـه علـى

از وضعیـت عقلگرایـی مکتـب بغـداد و گرایشهـای سـید مرتضـی علمالهـدی بـه آن
دانسـت .امـا از سـوی دیگـر ،بزرگانـی چـون عالمـه مجلسـی کـه آشـنا بـه علـم حدیـث
بودهانـد و در چنیـن شـرایطی قـرار نگرفتهانـد ،بـا نگاهـی نقادانـه نسـبت بـه ایـن کالم،
موضعگیـری شـدیدی کردهانـد و اینگونـه تأویلات را ّردی بـر اخبـار و طعنـی بـر آثـار
میداننـد.

1

اینــک وقــت آن رســیده کــه مســئلۀ امامــت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن شــاخههای
علــم کالم مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــر اســاس مطالــب گذشــته بایــد گفــت کــه امامــت
نیــز بــه عنــوان مســئلهای از مســائل مهــم علــم کالم ،بــه سرنوشــت علــم کالم گرفتــار
شــد .همانگونــه کــه مقــام اســتخراج و اســتنباط در علــم کالم رفتهرفتــه دســتخوش
ـام بنیادیــن عقبنشــینی کــرد؛ چرا کــه
بیرنگــی شــد ،مســئلۀ امامــت نیــز از ایــن مقـ ِ

بــا وجــود مســائل و معــارف امامتـ ِـی فــراوان در منابــع وحیانــی ،اکتفاکــردن بــه مباحــث
امامــت تطبیقــی شایســته و مناســب مقــام حقیقـ ِـی امامــت نمیباشــد؛ بلکــه گاهــی
2

نیــز موجــب تقصیــر در شــئون امامــت و امــام میگــردد.

امامتپژوهــان بــا وجــود ایــن دغدغــه ،در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در کنــار
مباحــث دقیــق کالمــی در عرصــۀ امامــت ،ضــروری اســت مســائل امامتــی بــا روش

 .1مجلسـى ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار« :202 /6 ،ما ذكره السـيد المرتضـى؟ضر؟ و هو أن المعنى أنه
يعلـم فـي تلـك الحـال ثمـرة واليتهـم و انحرافـه عنهـم ألن المح ّ
ـب لهـم يـرى في تلـك الحال ما
يدلـه علـى أنـه مـن أهـل الجنـة و كـذا المبغـض لهـم يرى مـا يدله على أنـه من أهل النـار فيكون
حضورهـم و تكلمهـم اسـتعارة تمثيليـة و ال يخفـى أن الوجهيـن األخيريـن بعيـدان عـن سـياق
األخبـار بـل مثـل هـذه التأويلات ّرد لألخبـار و طعن فـي اآلثار».
 .2در بـاب علـم امـام و منشـأ آن ،همچنیـن علـم غیـب و چگونگـی علـم امـام بـه امـور پنهانـی،
والیـت تکوینـی ،والیـت بـر امـوال و نفـوس ،والیـت تشـریعی و غیـره که از اینگونه مسـائل بسـیار
؟مهع؟ و آیـات قـرآن آمـده اسـت .اینگونـه مسـائل کمتـر در مباحـث امامـت
در روایـات اهلبیـت 
ً
تطبیقـی مـورد توجـه قـرار میگیـرد و أساسـا طـرح آن بـا توجه به رسـالت امامـت تطبیقی ،امکان
نخواهد داشـت.
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ّ
فقاهتــی متکلمــان ســلف نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ روشــی کــه بــا تمرکــز بــر منابــع
ِ
وحیانــی ،بــه اســتخراج گزارههــای اعتقــادی میپرداخــت و تبییــن و ارائــۀ عقالنــی آن
را نیــز بــه عهــده میگرفــت.
ایـن عملیـات همـان ایـدهای اسـت کـه هشـام بـن حکـم در پـی آن بـوده اسـت و تمـام
عمـر را در احیـای آن تلاش مینمـود؛ همـو کـه در مناظـرهای زیبـا بـا عمـرو بـن عبیـد
لبخنـد بـر لبـان مبـارک امـام صادق؟ع؟ نشـاند و با افتخـار گفت« :شـيء أخذته منک
ّ
و ألفتـه»؛ یعنـی تمـام اینهـا را از سـخنان شـما اسـتخراج کـردم و بـه نحـوی عقالنـی،
تبییـن و ارائـه نمـودم .درواقـع هشـام بهخوبـی مقـام اسـتخراج و اسـتنباط را بـا تمرکـز
بـر منابـع وحیانـی انجـام مـیداد .ایـن مرحلـه یکـی از مهمتریـن مراحـل رویکـرد امامـت
تبیینـی میباشـد .او در مقـام اخـذ ّ
مـواد معـارف ،بـدون هیـچ تردیـد و درنگـی بـه امـام
معصـوم مراجعـه میکـرد؛ اگرچـه در وسـط مناظـره و گفتگـوی علمـی باشـد .مناظـرۀ
او بـا عبـداهلل دیصانـی و مواجهشـدن بـا سـؤالی مشـکل از جانـب او ،در کتابهـای
حدیثـی موجـود اسـت .وی بـا درخواسـت فرصتـی از دیصانـی ،بالفاصلـه بـرای یافتـن
؟ع؟ آمـد و پاسـخ را دریافـت کـرد 1.همچنیـن در حیـن اخـذ
جـواب نـزد امـام صـادق 
46

معـارف ،بـه ایـن توجـه داشـت کـه بایسـتی در مقـام دفـاع در مقابـل دشـمنان برآیـد و
حتـی گاهـی امـام نیـز بـه او ایـن مطلب را یـادآوری میکرد .در روایتـی ،امام صادق؟ع؟

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و ششم _ پاییز و زمستان 1398

بعـد از بیـان معـارف بـه او میفرمایـد:
َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ ُ َْ ًَْ َ ُ َ َُ ُ
َ
َ َ
ـن َمـ َـع
ـه أ ْعد َاءنــا َو ال ُم ّت ِخ ِذيـ َ 
اضــل ِبـ ِ 
أ ف ِهمــت يــا ِهشــام فهمــا تدفــع ِبـ ِـه و تن ِ
َ
َ ّ َ َ َّ َ ْ َ ُ 2
اهَّلل جــل و عــز غيــره؟
ِ
ً
ّ
محدثیـن زمـان خـود بـه نقـل عیـن روایـات اکتفـا
علاوه بـر ایـن ،هشـام صرفـا ماننـد ِ
 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،كافــی .79 /1 ،البتــه مراجعــۀ او بــه امــام در مــوارد متعــدد و
موضوعــات کالمــی متفاوتــی رخ داده اســت کــه ایــن مــوارد توجــه او را در رعایــت بهکارگیــری علــم
کالم میرســاند؛ بــرای نمونــه بــه مــوارد دیگــری ارجــاع داده میشــود (صفــار ،محمــد بــن حســن،
بصائــر الدرجــات123 /1 ،؛ عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ،تفســیر34 /1 ،؛ کلینــی ،محمــد بــن
یعقــوب ،همــان.)128 /1 ،
 .2همان،.87 /1

نمیکـرد؛ بلکـه گاهـی بـه جهـت اقتضـای مقـام گفتگـو و مناظـره ،بـه بازآرایـی معـارف
اخذشـده میپرداخـت و آن را بـا تبیینـی متفـاوت ارائـه میکـرد .ایـن امـر ،مـورد تأییـد
1

امـام نیـز قـرار گرفـت.

 .4-2-2جایگاه امامت تبیینی در علم کالم یا علم فقه

امـروزه بـا توجـه بـه اینکـه علـم کالم بـه موضوعـات اعتقـادی میپـردازد و امامـت نیـز
از مسـائل اعتقـادی بـه شـمار مـیرود ،جایـگاه رویکـرد امامـت تبیینـی ،در علـم کالم
خواهـد بـود .همچنیـن میتـوان بـا توجـه بـه روش ایـن رویکـرد ،آن را در زمـرۀ علـم فقه به
حسـاب آورد؛ زیـرا روش کار آن شـبیه بـه روش کار فقهـا در فقـه میباشـد .درنتیجـه،
ایـن رویکـرد بـر اسـاس موضـوع ،کالمـی اسـت ،ولـی بـه لحـاظ روش ،فقهـی میباشـد و
میتـوان آن را فقـه عقایـد بـه حسـاب آورد.
 .5-2-2رابطۀ رویکرد امامت تبیینی و جایگاه رفیع امامت در دین
ّ
از دیربـاز تـا بـه حـال ،متکلمـان شـیعه بـا تالشهـای طاقتفرسـا در مباحـث امامـت

و غیـر آن ،از کیـان ّ
تشـیع دفـاع کردهانـد؛ عالمانـی چـون شـیخ مفیـد ،سـید مرتضـی،
ّ
عالمـه حلـی کـه آثـار برجسـتۀ اینـان در مباحـث امامـت ،مشـحون از معارفـی نـاب
اسـت .بـدون ّ
شـک در هـر عصـریّ ،
تشـیع نیازمنـد چنیـن مباحثـی بـا رویکـرد امامـت
رویکردهـای دیگـر از امامتپژوهـی ،در گـرو رویکـرد تطبیقـی اسـت و بـدون اثبـات
ّ
امامـت ،بـه مرحلـۀ بعـدی از معـارف امامـت نمیتـوان گـذر کـرد .امـا شـکی در ایـن
نیسـت کـه همـۀ شـئونات امـام و تمـام آنچـه در معـارف وحیانـی آمـده ،در چنیـن
ّ
رویکـردی بـه طـور جـدی مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت .حـال بـا توجـه بـه جایـگاه
رفیـع امـام و امامـت و صـدور آیـات و روایـات بسـیاری در تبییـن ایـن جایـگاه ،کـه بـه
نوشـتار حاضر اشـاره گردید ،میتوان اهمیت رویکرد امامت
بخشـی از آنها در ابتدای
ِ
تبیینـی را بـه تصویـر کشـید؛ رویکـردی کـه میخواهـد بـا توجه بـه منابع وحیانی سرشـار
 .1همان،.169 /1

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

تطبیقـی و کالمـی میباشـد و مرهـون زحمـات چنیـن بزرگانـی خواهـد بـود .درواقـع
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از معـارف امامـت ،بـه تبییـن جایـگاه آن و شـئونات گوناگـون امـام بپـردازد .بـرای توجـه
بیشـتر بـه رسـالت رویکـرد امامـت تبیینـی ،در ادامـه بـه تفـاوت آن بـا رویکـرد امامـت
تطبیقـی پرداختـه میشـود.
 .6-2-2فرق امامت تبیینی با امامت تطبیقی

مواجهـۀ مسـتقیم بـا یـک امـر ،انسـان را از دیـدن ابعـاد مختلـف آن محـروم میسـازد
و ممکـن اسـت نگرشـی سـطحی بـه موضوعـات را در پـی داشـته باشـد .ازایـنرو در
صورتـی کـه چیـزی بـا دیگـری مقایسـه شـود و بـه تفاوتهـای آنهـا پرداختـه شـود ،بدون
شـک تصـورات انسـان از موضوعـات ،ژرفتـر و جامعتـر میشـود .بنابرایـن بـه جهـت
نوپابـودن رویکـرد امامـت تبیینـی ،شایسـته اسـت بـرای شـناختی دقیـق از آن ،بـه بیـان
وجـوه افتـراق آن بـا رویکـرد امامـت تطبیقـی پرداختـه شـود .در یـک تقسـیمبندی،
فرقهـا بـه دو دسـتۀ اصلـی (سـاختاری) و فرعـی تقسـیم میشـود .ابتـدا بـه فرقهـای
اصلـی (سـاختاری) امامـت تبیینـی بـا تطبیقـی ،توجـه داده میشـود ،سـپس بـه
ِ
فرقهـای فرعـی آنهـا پرداختـه میشـود.
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الف :به لحاظ غایت

امامـت تطبیقـی بـه دنبـال روشنسـاختن نقـاط اصلـی اختلاف بـا دیگـران و اثبـات
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مدعاهـای بنیادیـن امامـت شـیعه بـرای دیگـران اسـت .بـه همیـن سـبب رویکـرد
تطبیقـی ،بیشـتر بـه مـواردی میپـردازد کـه مخالفـان ،مـورد شـبهه قـرار میدهنـد .ولـی
امامـت تبیینـی بـه دنبـال توصیـف و تبییـن مقـام حقیقـی امـام و امامـت بـر پایـۀ متـون
ً
دینـی ،و عرضـۀ مشـروع و مقبـول آنهـا بـه دیگـران ،خصوصـا بـه جامعـۀ شـیعی اسـت.
ب :به لحاظ قلمرو

در امامــت تطبیقــی بــه جهــت متمرکزبــودن بــر امــر دفــاع و عــدم امــکان طــرح همــۀ
مخاطــب غیرامامــی ،تنهــا بــه نقــاط اشــتراک و مــورد نــزاع اکتفــا
مباحــث امامتــی بــا
ِ
میگــردد؛ ماننــد اکتفــا بــه شــرایط و صفــات امــام و جانشــین پیامبــر خــدا .از آنجــا کــه
امامــتتبیینــی چنیــن مانعــی را بــر ســر راه خــود نمیبینــد ،امــکان ورود در تمــام مســائل

امامــت را خواهــد داشــت؛ مســائلی ماننــد اضطــرار بــه وجــود امــام در عوالــم گذشــته و
آینــده و نیــز بحــث از قلمروهــا و منابــع علــم امــام.
ج :به لحاظ روش

امامـت تبیینـی بـر اسـاس روش فقاهتـی و اجتهـادی و توجـه خـاص به مقام اسـتخراج
و اسـتنباط گزارههـای اعتقـادی و تبییـن آنهـا بـر پایـۀ منابـع وحیانـی (کتاب و ّ
سـنت)،
بـه مسـائل و موضوعـات امامتـی توجـه میکنـد .حـال آنکـه امامـتتطبیقـی بـه همـان
ً
روش مرسـوم بیـن متکلمیـن کـه غالبـا از روش عقلـی و دالئـل نقلـی اقناعـی میباشـد،
بسـنده کرده اسـت.
جایــگاه عقــل در امامــتتطبیقــی ،بــه جهــت تکیــۀ غالــب اســتدالالت آن بــر عقــل،
پررنگتــر میباشــد و ایــن امــر در راســتای اثبــات آموزههــای اعتقــادی بــرای مخاطــب
ضــروری اســت .ولــی در امامــت تبیینــی ،چــون اکثــر مخاطبیــن طالــب حـ ّـق و فهــم

ّ
معــارف میباشــند ،نیــاز جــدی بــه اســتدال لهای عقلــی نیســت .اگرچــه در مقــام
تبییــن ،عقــل نقــش مهمــی دارد ،ولــی تکیـهگاه رویکــرد امامــتتبیینــی ،منابــع وحیانی
اســت.
بـه تعبیـر دیگـر عقـل در هـر دو رویکـرد ،ابـزار بـرای فهم و تحلیـل ،و منبع برای اسـتدالل
امامـتتطبیقـی اسـت .درنتیجـه در امامـتتطبیقـی بـه دلیـل نـزاع و مناظـره ،عقـل
جایـگاه ویـژهای دارد.
د :دامنۀ منابع

ت تطبیقـی از منابـع مشـترک بیـن شـیعه و مخالفـان و یـا حتـی از منابـع
در امامـ 
مصـادر صحیـح
اختصاصـی دیگـران اسـتفاده میگـردد؛ ولـی در امامـت تبیینـی از
ِ
ِ
شـیعی بهرهبـرداری میشـود .درواقـع بـا توجـه بـه مقـام دفـاع و نقـد در امامـت تطبیقی،
تنهـا منابـع مقبـول در بیـن مخالفـان از شـرایط الزم برخـوردار اسـت؛ زیـرا مخاطـب یـا از
منابـع مشـترک دلیلـی میطلبـد و یـا منابعی که تنها مورد قبول او اسـت .اما در امامت

رویکرد «امامت تبیینی» عرصهای گمنام در امامتپژوهی

اسـت ،ولـی در امامـت تبیینـی دایـرۀ اسـتدال لهای عقلـی بسـیار محدودتـر و کمتـر از
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تبیینـی بـه جهـت نبـودن چنیـن مانعـی ،منابـع دارای گسـترۀ بیشـتری میباشـد؛ زیـرا
بـرای فهـم صحیـح معـارف امامـت ،نـه فقط از میـراث وحیانی شـیعه ،بلکـه از روایات
صحیـح و معتبـر در بیـن مخالفـان نیـز اسـتفاده میشـود.
علاوه بـر ایـن تمایزهـا ،توجـه بـه مـواردی کـه در ادامـه میآیـد ،سـبب شـناخت دقیقتـر
از ایـن دو رویکـرد خواهـد شـد.
ّ
هـ :تفاوت به لحاظ علت شکلگیری

شــکلگیری امامــتتطبیقــی همزمــان بــا ظهــور منازعــات و اندیشــههای اعتقــادی
متفــاوت در فضــای فکــری مســلمین بــوده اســت؛ 1امــا شــکلگیری امامــتتبیینــی،
ّ
مترتــب بــر ظهــور منازعــات نبــوده ،بلکــه وابســته بــه ارتقــای ســطح معرفتــی و انگیــزۀ
ـارف امامتــی از ســوی اصحــاب امامــان بــوده اســت .اگرچــه گاهــی در روایــات
فهــم معـ ِ
؟مهع؟ نیــز ســطح معرفــت ،مطابــق بــا همــان چیــزی میشــود کــه امامــت
اهلبیــت 
تطبیقــی در صــدد آن اســت.
و :تفاوت به لحاظ مخاطب
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ً
مخاطبین امامت تطبیقی غالبا در مقام انکار و ّرد میباشـند؛ ولی مخاطبین امامت
ً
تبیینی غالبا یا شیعیاناند یا غیرشیعیانی که در مقام کسب آ گاهی از درو نمایههای
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امامت شیعی هستند.
ز :تفاوت سطح مباحث

در امامتتطبیقی با تمام تالشی که در زمینۀ علم کالم و دفاع از آموزههای اعتقادی
شـده و سـهم عظیمـی نیـز در حفـظ معـارف دینـی داشـته اسـت ،ولـی بـه جهـت
اقتضائـات کالمـی ،همـۀ آنچـه از موضوعـات در منابـع وحیانـی اسـتفاده میشـود،
ت تبیینـی ،سـعی بـر بیـان تمـام آنچیـزی اسـت کـه
بیـان نمیشـود؛ بـا اینکـه در امامـ 
از منابـع اسـتفاده میشـود؛ ماننـد بحـث از علـم امـام کـه امامـت تطبیقـی بیشـتر در
پـی اثبـات علـم ویـژه بـرای امـام میباشـد ،امـا امامـت تبیینـی بیشـتر در پـی توصیـف
ِ
 .1تفتازانی ،سعدالدین ،شرح العقائد النسفیة ،ص 10؛ همو ،شرح المقاصد.164 /1 ،

گسـترۀ علـم امـام ،منابـع آن و نیـز رابطـۀ علـم امـام بـا علـم الهـی اسـت .همچنیـن در
وجـوب اطاعـت از امـام که امامـت تطبیقی در صدد اثبات اصـل واجباالطاعهبودن
امـام اسـت کـه نتیجـۀ آن عصمـت ایشـان میباشـد؛ ولـی امامـت تبیینـی علاوه بر آن،
در صـدد اثبـات توسـعۀ مفهـوم وجوب اطاعت و انـواع مراتب اطاعت از جمله وجوب
طاعـت از امـام بـر مالئکـه ،حیوانـات و ّ
جنیـان میباشـد.
ح :تفاوت به لحاظ ادبیات مباحث

امامـت تطبیقـی بـه سـبب صبغـۀ کالمـی آن ،بـه دنبـال ادبیاتـی مشـترک بیـن مخالـف
ً
و موافـق میباشـد و اساسـا موفقیـت آن نیـز در گـرو همیـن شـیوه اسـت .بـا وجـود ایـن،
1

طبیعـی اسـت کـه در پـی ایـن حرکـت ،علـم کالم متأثـر از ادبیـات مخاطـب میگردد؛

برای نمونه در قرنهای سـوم و چهارم ،شـخصیتهایی چون ابوعیسـی وراق ،ابنقبه
رازی ،ابنراونـدی و ابنمملـک ،برخـی از معتزلیانـی هسـتند کـه اندیشـههای امامیـه،
بهویـژه در بحـث امامـت را پذیرفتهانـد و بـه دفـاع از آموزههـای کالمـی امامیـه در برابـر
ً
جریانهـای کالمـی مخالـف پرداختهانـد 2.آثـار معتزلیـان شیعهشـده کـه عمدتـا در
بحـث امامـت نـگارش یافتـه بـود ،در جامعـۀ شـیعۀ امامیـه تبلـور یافـت 3.همچنیـن
برخـی از ایشـان ،ارتبـاط عمیقـی بـا بنونوبخـت داشـتند و از ایـن طریـق ،عالمانـی
چـون شـیخ صـدوق ،شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی از آنـان بهـرهگرفتنـد 4و شـیخ مفیـد،
محکـم بـر اثرپذیـری گسـترده در مباحـث کالمـی ماننـد نفـوذ اندیشـههای معتزلـی در
امامیـه دیـده نمیشـود ،ولـی ورود ادبیـات اعتـزال در مباحـث کالمـی ،امـری معمـول و
6

مشـهود اسـت.

 .1عطائی نظری ،حمید« ،کالم شیعی و گفتمان معتزلی» ،آینۀ پژوهش.15-5 /168-167 ،
 .2جمعی از پژوهشگران ،جستارهایی در مدرسۀ کالمی بغداد ،ص .93،99،106
 .3همان ،ص .107
 .4همان ،ص .257 - 253
 .5همان ،ص .402
 .6البتـه مطالعـۀ مقاالتـی ماننـد «نوبختیـان در رویاروئـی بـا متکلمـان معتزلـی و امامـی»« ،نقـش
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برخـی از کتابهـای آنـان را بـرای شـاگردانش تدریـس میکـرد 5.بنابرایـن اگرچه دلیلی
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البتـه گاهـی نیـز ایـن تأثیرپذیـری از فالسـفه بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه امـروزه برخـی علـم
کالم متأخر را «کالم فلسـفی» نامیدهاند .تفتازانی به این مطلب بهخوبی اشـاره میکند:
پــس از آن متکلمــان در علــم کالم فــرو رفتنــد و در بســیاری از اصــول
ّ
و قواعــد ،مقلــد فالســفه شــدند .گروهــی از متکلمــان نیــز کوشــیدند تــا
قواعــد و اصــول فلســفی را کــه مخالــف شــریعت اســت ابطــال نماینــد و
بــه همیــن ســبب بســیاری از مطالــب فلســفی را بــا کالم درآمیختنــد...
بــه نحــوی کــه ا گــر ایــن علــم ،سـ ّ
ـمعیات را در خــود نداشــت ،از فلســفه
1

قابــل تمییــز نبــود.

ایـن اتفـاق در علـم کالم ،منجـر بـه فهـم جدیـدی از برخـی موضوعـات گردیـد کـه بـا
منابـع وحیانـی مطابقـت نـدارد .واژگانـی چـون «انسـان کامـل» 2و «وسـاطت فیـض» 3از
ایـن مـوارد بـه شـمار میآینـد.
امـا در امامـت تبیینـی تمـام تلاش بـر ایـن اسـت کـه از ادبیـات وحیانـی و منابـع
دینـی اسـتفاده شـود .ایـن امـر بـا توجـه بـه مخاطبـی کـه طالـب فهـم اسـت و معتقـد بـه
آموزههـای دینـی اسـت ،آسـان میگـردد.
52

ط :تفاوت مقام دفاع در هر دو رویکرد
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در امامـت تطبیقـی ،متکلـم در صـدد پاسـخگویی بـه مخاطبی اسـت که مسـائل مهم
ً
امامتی را به لحاظ ّ
صحت و عدم آن نقد میکند و غالبا نیز نمیپذیرد .اما در امامت
تبیینـی متکلـم در صـدد تبییـن آموزههایـی اسـت کـه مخاطـب نـه به لحـاظ صحت و
معتزلیـان شیعهشـده در گرایـش کالم امامیـه بـه اعتـزال»« ،نقـش ابنقبـه رازی در تار یـخ تفکـر
امامیـه»« ،مقایسـۀ اندیشـههای کالمـی نوبختیـان بـا شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی» ایـن ارتبـاط
عمیـق را بـه دسـت خواهـد داد.
 .1تفتازانـی ،سـعدالدین ،شـرح العقائـد النسـفیة ،ص 12-11؛ اگرچـه تفتازانـی ایـن نسـبت را بـه
کالم متأخریـن میدهـد ،ولـی در ادامـه ،ورود متون ترجمهشـدۀ فالسـفۀ یونـان را در زمان مأمون
نیـز بیتأثیـر در ایـن امـر نمیبینـد.
 .2حاجیصادقی ،عبداهلل« ،انسان کامل در اندیشۀ مطهری» ،قبسات.171 - 170 /31-30 ،
 .3ساالری راد ،معصومه« ،امامشناسی مالصدرا :بررسی امامت در آثار صدر المتألهین و حکمت
متعالیه» ،پگاه حوزه ،شمارۀ  ،247قسمت نتیجهگیری.

عـدم آن ،بلکـه بـه لحـاظ وجـود یـا عدم وجـود چنیـن درو نمایههایی در متـون وحیانی
و ّ
تشـیع ،آن را نقـد میکنـد؛ ماننـد موضـوع عصمـت ،غیبـت امـام دوازدهـم ،خلقـت
؟مهع؟ و والیـت تکوینـی ،کـه مـورد انـکار قـرار گرفتـه اسـت و ادعـای عـدم
نورانـی امامـان 
وجـود آنهـا در درو نمایههـای شـیعی میشـود .امامـت تبیینـی دفـاع از اینگونه مسـائل
را بـه عهـده میگیـرد و نشـان میدهـد کـه این معـارف ،چگونه در منابـع دینی انعکاس
یافتـه اسـت و تـا چـه انـدازه میتـوان آنهـا را از منظـر عقل و شـرع پذیرفت.
ی :تفاوت مقام تبیین در هر دو رویکرد

ت تطبیقـی ،متکلـم در مقـام تبییـن ،فقـط بـه توضیـح گزارههـای مـورد نـزاع
در امامـ 
میپـردازد و دایـرۀ تبییـن آن ،محـدود بـه مشـترکات طرفیـن و حکـم عقـل میباشـد.
بنابرایـن قرائـن و اسـتدال لهای عقلـی و نقلی ارائهشـده برای اثبات آن ،محدود اسـت
و ایـن مطلـب در تبییـن موضوعـات ،تأثیـر بسـزایی دارد .امـا در امامـت تبیینـی ،عالوه
بر اسـتفاده از عقل ،سـعی بر جمعآوری قرائن و اسـتدال لآوردن از تمام درو نمایههای
تبیین موضوع،
وحیانی اسـت و اختصاصی به موارد اشـتراکی ندارد .چنین امری ،به
ِ
رنگوبویـی دیگـر میبخشـد.

البتـه در ضمـن مباحـث ایـن نوشـتار ،بـه فرقهـای دیگـری چـون مقدمبـودن مبحـث

 .7-2-2تعریف رویکرد امامت تبیینی

اندیشــمندان در وجــه تمایــز علــوم ،بــه ســه گــروه مشــهور تقســیم میگردنــد؛ گروهــی تمایــز
علــوم را بــه جهــت موضوعــات میداننــد .بــا توجــه بــه اینکــه هــر مســئله ،موضوعــی
دارد و تعــدادی از موضوعــات در یــک عنــوان جامعــی منــدرج میشــوند ،آن عنــوان
جامــع محــور قــرار میگیــرد و همــۀ مســائل مربــوط بــه آن در زیــر چتــر یــک علــم گــردآوری
میشــود 1.گروهــی دیگــر تمایــز را بــه ســبب غایــات هــر علــم دانســتهاند .آخونــد خراســانی
از طرفــداران ایــن نظریــه اســت .ایشــان ســبب تمایــز علــوم را بــه اختــاف اغــراض میداند
 .1عراقی ،ضیاءالدین ،بدائع االفکار ،ص .18
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امـام تطبیقـی بـر امامـت تبیینـی اشـاره شـده اسـت.
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و بــر اســاس همیــن عقیــده بیــان مـیدارد:
ممکــن اســت یــک یــا چنــد مســئله از مســائل دو علــم محســوب شــود؛
ّ
ز یــرا امــکان دارد بــر یــک یــا چنــد مســئله ،دو غــرض مترتــب باشــد کــه بــه
1

اعتبــار ه رکــدام ،علمــی جداگانــه تدو یــن میگــردد.

عـــدهای دیگـــر نیـــز روشهـــا را وجه تمایـــز علـــوم دانســـتهاند 2.از آنجا که همۀ مســـائل
را نمیتـــوان بـــا روش واحـــدی مـــورد تحقیـــق و مطالعـــه قـــرار داد ،بنابراین بـــا روشهای
متفاوتـــی به بررســـی آنهـــا پرداخته میشـــود؛ روشهایی ماننـــد عقلی ،نقلـــی ،تجربی،
تاریخـــی و فقهـــی کـــه منجر به جداســـازی علـــوم از یکدیگر میگـــردد .بیـــان این وجوه
از ســـوی بـــزرگان علـــوم ،حاکـــی از اهمیت و جایـــگاه آنهـــا در تمایز و جداســـازی علوم
میباشـــد .بنابراین بایســـته اســـت که یک تعریف ،این ســـه امر ،یعنی موضوع ،غایت
و روش را در خـــود جـــای دهـــد .تعریـــف ارائهشـــده از رویکـــرد امامـــت تبیینـــی در ایـــن
نوشـــتار ،ســـعی بر شـــمول این ســـه امـــر در کنـــار منابع آن داشـــته اســـت .تعریف پیش
رو بعـــد از بیـــان مطالب قبلـــی ،میتواند رویکـــرد امامت تبیینی را بـــرای امامتپژوهان
نمایان ســـازد« :امامت تبیینی رویکردی اســـت که در صدد استنباط همۀ موضوعات
و مســـائل امامتـــی از منابـــع وحیانـــی (کتاب و ّ
ســـنت) به شـــیوۀ اجتهادی میباشـــد و
54

ضمـــن اســـتخراج ایـــن معـــارف ،به تبییـــن عقالنی و دفـــاع از آنهـــا برای ارتقای ســـطح
معرفتـــی شـــیعیان و معرفی اندیشـــههای اصیل شـــیعه بـــه دیگران میپـــردازد».
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در این تعریف ،چهار مؤلفۀ مهم این رویکرد ذکر شده است:
ابت ــدا ب ــه «هم ــۀ مس ــائل و موضوع ــات امامت ــی» ب ــه عن ــوان قلم ــرو ای ــن رویک ــرد اش ــاره
شــده اســت .ایــن مســائل گاهــی ُبعــد کالمــی ،گاهــی بعــد فقهــی ،گاهــی بعــد معرفتــی
و غی ــره مییاب ــد.
سـپس بـه منابـع امامـت تبیینـی ،بـا عنـوان «کتـاب و سـنت» اشـاره شـده اسـت .البته
از عقـل نیـز بـه عنـوان ابـزاری بـرای درک موضوعـات و تجزیـه و تحلیـل آنهـا در کشـف
علتهـا و نتایـج مباحـث اسـتفاده میشـود .بایـد توجـه داشـت کـه ممکـن اسـت در
 .1آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،کفایة االصول ،ص .8-7
 .2مصباح یزدی ،محمدتقی ،آموزش فلسفه.61-60 /1 ،

ً
مباحـث امامـت ،صرفـا بـه منابعـی کـه بیشـتر دیـده میشـود مراجعـه و از دیگـر مصـادر
ً
ً
غفلـت شـود؛ مثلا در بـاب شـئونات امـام ،غالبـا فقـط بـه روایـات مراجعـه گردیـده و از
؟مهع؟ چشمپوشـی شـده اسـت .همچنیـن کتابهـای حدیثـی
متـون زیـارات اهلبیـت 
در تمـام ابـواب آن (چـه توحیـدی ،چـه فقهـی و چـه امامتـی و غیـره) و کتـاب خـدا در
جمیـع زوایایـی کـه میتـوان معارفـی از امامـت را در آن یافـت ،مـورد توجه قـرار میگیرد؛
ً
مثلا امـروزه وقتـی سـخن از تاریـخ بـه میـان میآیـد ،همـۀ ذهنهـا بـرای کشـف حقایـق
تاریخـی اسلام ،متوجـه کتابهـای تاریخـی نگاشتهشـده در دورۀ اسلامی میگـردد
و بـه طـور معمـول کسـی بـرای کشـف حقایـق تاریـخ اسلام ،نیـاز بـه کتـاب خـدا یعنـی
قـرآن و همچنیـن سـنت را احسـاس نمیکنـد؛ درحالیکـه قـرآن و سـنت بـه عنـوان
ّ
یکـی از مهمتریـن منابـع تاریخـی بـه حسـاب میآیـد .بنابرایـن برخـی از محققیـن 1در
مباحـث تاریخـی ،بهخوبـی از کتـاب خـدا بهره بردهانـد؛ البته جای خالـی این دیدگاه
؟مهع؟ نیـز احسـاس میگـردد.
در احادیـث اهلبیـت 
همچنیـن روش ایـن رویکـرد کـه «روش فقاهتـی» اسـت بـه عنـوان سـومین نکتـه در این
تعریـف منـدرج گردیـده اسـت؛ روشـی کـه ابتـدا به اسـتخراج گزارههـا از منابـع وحیانی
ّ
میپـردازد و در تبییـن آنهـا بـه داللـت متـن و بیان محتـوای آن توجه جـدی میکند .نیز
بـه تحلیـل و تبییـن گزارههـای استخراجشـده میپـردازد.
در نهایـت« ،ارتقـای سـطح معرفـت شـیعیان و معرفـی تشـیع اصیـل بـه دیگـران» ،بـه

تأ کیـد شـده اسـت .در ایـن راسـتا بایسـتی داشـتههای امامتـی در منابـع وحیانـی را
مـورد توجـه قـرار داد تـا سـبب ارتقـای سـطح معرفتـی شـیعیان گـردد .از طرفـی نیـز نباید
معرفـی ّ
از ّ
تشـیع اصیـل غفلـت نمـود کـه امـروزه بسـیارند کسـانی کـه در صـدد بیـان

سـلیقههای شـخصی خـود و نسـبت آن بـه معـارف ّ
تشـیع هسـتند ،یـا اینکـه در صـدد
حـذف معارفـی از منظومـۀ ّ
تشـیع میباشـند .بنابرایـن در ایـن رویکرد ،بـه چنین غایتی
توجـه شـده اسـت.
 .1حائری ،حسین ،نادرۀ دوران ،ص .152 - 124
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عنـوان غایـت رویکـرد امامـت تبیینـی در تعریـف آمـده اسـت .در معـارف وحیانـی
ِ
بـر کسـب معرفـت امـام و تلاش بـرای فزونـی معرفـت و ّ
محبـت بـه آن بزرگـواران بسـیار
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نتیجهگیری
ت تبیینـی در امامتپژوهـی،
تحلیـل مفهومـی رویکـرد امامـ 
پژوهـش حاضـر بـه منظـور
ِ

و دسـتیابی بـه شـناختی مناسـب از آن انجـام گرفـت .اولیـن یافتـۀ تلاش پیـشرو این
بـود کـه متکلمـان در گذشـته بـه جهـت تقار نیافتـن صبغـۀ کالمـی ایشـان بـا فقاهـت،
بـر روی موضوعـات اعتقـادی سـه کار انجـام میدادنـد .البتـه ایـن تقـارن مبـارک،
ّ
دسـتخوش دگرگونـی گردیـد و امـر اسـتخراج و اسـتنباط بـه کلـی و امـر تبییـن گزارههای
اعتقـادی بـر پایـۀ منابـع وحیانـی نیـز تـا حـدودی نادیـده گرفتـه شـد .در ایـن تحقیـق
سـپس فرقهـای اصلـی (سـاختاری) و فرعـی بیـن امامـتکالمـی (تطبیقـی) و امامـت
تبیینـی مـورد توجـه قـرار گرفـت .گسـترۀ قلمـرو موضوعـات ،توجـه بـه درو نمایههـای
ّ
حجیـت تمـام منابـع
شـیعی و عرضـۀ معقـول آن بـه عنـوان غایـت ،روش فقاهتـی و
ِ
صحیـح شـیعی از مهمتریـن فرقهـای رویکـرد تبیینـی بـا تطبیقـی بـود .در نهایـت نیـز
ِ
ّ
تعریفـی از رویکـرد امامـت تبیینـی ارائـه شـد کـه حـاوی مولفههـای مشـهور در تمایـز
علـوم میباشـد .نتیجـۀ بهدسـتآمده کموبیـش همسـو بـا دغدغههـای پیشـینیان
احیـای مقـام اسـتنباط و
در معـارف امامتـی بـوده اسـت .ایـن رویکـرد در تلاش بـرای
ِ
تبییـن گزارههـای اعتقـادی ،در راسـتای تحققبخشـیدن بـه نگرانیهـا از عـدم توجـه
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بـه معـارفامامتـی موجـود در منابـع وحیانـی میباشـد .کمبـود مکتوبـات روشـمند در
خصـوص رویکـرد امامـتتبیینـی ،از مهمتریـن محدودیتهای این پژوهش میباشـد
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تلاش نوشـتاری بـرای روشنسـاختن
و شـاید بتـوان گفـت کـه ایـن مقالـه ،نخسـتین
ِ
ابعـاد ایـن رویکـرد فراموششـده در عرصـۀ امامتپژوهـی امامیـه اسـت.
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إتجاه «اإلمامة التبيينية» أرضية مجهولة في مباحث اإلمامة
مجتبی تاریوردیزاده

1

الخالصة:
يعتبر اتجاه «اإلمامة التبيينية» من المناهج في مباحث اإلمامة ،التي تعتمد على المصادر
الوحيانية بشأن مسائل اإلمامة ،يعتمد منهج «اإلمامة التفسيرية» ،إلى جانب المناهج
المختلفة لبحوث اإلمامة ،على مصادر الوحي لدراسة قضايا اإلمامة .و تبرز ضرورة تقديم
صورة مناسبة وشاملة لهذا المنهج في سبيل التعريف به للباحثين في مجال اإلمامة .بداية
األمر من خالل اإلشارة إلى مكانة هذا المنهج في مسألة اإلمامة في مصادر الوحي يتم
توضيح أهميتها في المنطومة الدينية .بعد ذلك من خالل تبيين سائر المناهج المختلفة في
بحوث اإلمامة وعرض مختصر لها ّ
نبين الفروق الرئيسية بين نهجي «اإلمامة التفسيرية» و
ً
ّ
نظرا ّ
لحساسية األمر وأهميته في مباحث اإلمامة.
«اإلمامة التطبيقية»؛
ّ
التطبيقية تسعى إلى وصف وشرح الوضع الحقيقي
اإلمامة التفسيرية على خالف اإلمامة
لإلمام واإلمامة .وهذا المنهج بأسلوبه االجتهادي واالهتمام الخاص باستخراج قضايا
اإلمامة من المصادر الوحانية يسعى إلى بيان جميع النقاط والمالحظات المستفادة من
ً
المصادر في شأن اإلمامة .كما أنه ال ّ
يتقيد بقيود في الدخول إلى قضايا اإلمامة ،خالفا
المنهج المقارن ،وذلك من أجل مالحظة الطرف اآلخر.
ً
مصادر المنهج التفسيري لها نطاق أوسع من المنهج المقارن ،وغالبا ما يكون المخاطبين فيها
من الشيعة ،والذين يسعون إلى فهم قضايا اإلمامة ،ولديهم تساؤالت عن وجود أو عدم
وجود موضوعات ّ
خاصة في اإلمامة.
ً
مضافا إلى ّأن المنهج التفسيري يتزامن مع ّ
نمو المعرفة والدافع لفهم التعاليم ،ويؤكد بقوة
على لغة الوحي.
المفــردات األساســية :علــم الــكالم ،مباحــث اإلمامــة ،المناهــج ،اإلمامــة التفســيرية ،اإلمامــة
المقارنــة.
 .1طالب في الحوزة العلمية بقم المقدسة ،وطالب في مؤسسة الثقافة الجعفرية.
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An Explicatory Approach to Imamate
Studies, an Unknown Approach
Mojtaba Tariverdi Zadeh 1

Abstract
An explicatory approach to imamate-oriented themes attempts to
study its relevant topics in the realm of imamate scholarship. It tries
to approach imamate first from a revelation-based perspective. As
such, the differences between it and comparative imamate-oriented
studies are highlighted. In contrast to comparative imamate studies,
the explicatory approach to imamate attempts to extract the real status
of the infallible imam, hence that of imamate. Applying ijtihad-based
techniques, it mainly draws on Shiite as well as Quranuc sources
a, with its audience being mainly Shiites.
Keywords: Kalam, Imamate Studies, Explicatory Approach to
Imamate Studies, Comparative Imamate Studies.
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