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چکیده
رویکـرد »امامـت تبیینـی« در کنـار رویکردهـای مختلـف از امامت پژوهـی، بـا تکیـه بـر منابع 
بـرای  ایـن رویکـرد  بـا  امامتـی اسـت. در مسـیر آشـنایی  بررسـی مسـائل  وحیانـی در صـدد 
امامت پژوهـان، ضـرورِت إرائـۀ تصویـری مناسـب و جامـع بـرای آن احسـاس می شـود. ابتـدا 
بـا اشـاره بـه جایـگاه عظیـم مسـئلۀ امامـت در منابـع وحیانـی، اهمیـت آن در منظومـۀ دینـی 
تبییـن می گـردد. سـپس بـا بیـان رویکرد هـای متفـاوت از امامت پژوهـی و معرفـی اجمالـی 
آنهـا، بـه دلیـل موقعیـت حسـاس و مهـم رویکـرد امامـت تطبیقـی در حـوزۀ امامت پژوهـی، 
تفاوت هـای اساسـی بیـن دو رویکـرد »امامـت تبیینـی« و »امامـت تطبیقـی« مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه اسـت. امامـت تبیینـی برخـاف تطبیقـی، بـه دنبـال توصیـف و تبییـن مقـام حقیقـی 
امام و امامت می باشـد. این رویکرد با روشـی اجتهادی و توجه خاص به اسـتخراج مسـائل 
کار  امامتـی از منابـع وحیانـی، تـاش خـود بـرای بیـان تمـام نـکات مسـتفاد از منابـع را بـه 
می گیـرد. هم چنیـن در ورود بـه مسـائل امامتـی، ماننـد رویکـرد تطبیقـی، بـه جهـت رعایـت 
گسـترۀ بیشـتری نسـبت  مخاطـِب مخالـف، محدودیتـی نـدارد. منابـع رویکـرد تبیینـی از 
کـه بـه دنبـال  بـه تطبیقـی بر خـوردار اسـت و مخاطبیـن آن غالبـًا شـیعیان و کسـانی هسـتند 
شـناخت مباحـث امامـت می باشـند و بیشـتر از وجـود و عـدم وجـود درون مایه هـای امامتی 
پرسـش می کننـد. عـاوه بـر ایـن، شـکل گیری رویکـرد تبیینـی هم زمـان بـا رشـد معرفتـی و 

کیـد می شـود. انگیـزۀ فهـم معـارف بـوده و در آن بـه شـّدت بـر ادبیـات وحیانـی تأ
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مقدمه
امامـت و مباحـث آن، از دیربـاز تـا بـه امـروز بـه عنـوان یکـی از شـاخه های مهـم در علـم 

کـرده اسـت. بـا وجـود  کام، توجـه بسـیاری از اندیشـمندان اسـامی را بـه خـود جلـب 

کمتـر بـه ایـن منابـع توجـه شـده  کثـرت مسـائل امامـت در منابـع وحیانـی، تـا بـه حـال 

اسـت. ایـن منابـع هر چنـد سرشـار از مباحث امامت می باشـند و بزرگانـی چون صفار، 

کلینـی و مجلسـی آنهـا را تبویـب و جمـع آوری کرده انـد، ولـی در تحلیـل و تبیین آنها به 

کتفـا شـده اسـت. البتـه در مـواردی خاص، کسـانی چون عامه مجلسـی،  حداقل هـا ا

بـه تحلیـل و تبییـن دقیـق مباحثـی از امامـت پرداخته انـد.

بــا توجــه بــه حرکــت جدیــد در دهه هــای اخیــر در حــوزۀ امامت پژوهــی، دغدغه هــای 

ویــژه ای نســبت بــه شــناخت حقیقــِت امامــت و شــئون آن در مســائل مختلــف، ذهــن 

امامت پژوهــان را بــه خــود متوجــه ســاخته اســت. اگرچــه کوشــش هایی نیــز در ایــن زمینــه 

کنــده و موضوعــی انجــام شــده، ولــی هنــوز جایــگاه و ســاختار ایــن رویکــرد  بــه صــورت پرا

کتاب هایــی ماننــد »ضیــاء  العالمیــن« عامــه  به خوبــی معرفــی و تبییــن نشــده اســت. 

ابوالحســن ابــن  محمــد طاهــر شــریف عاملــی فتونــی، »مصبــاح  الهــدی« ســید علــی 

موســوی بهبهانــی، »االمامــة« ســید اســداهلل موســوی شــفتی، »اثبــات والیــت« علــی نمازی 

لهّیــة« محمــد ســند و برخــی مقــاالت مجلــۀ امامت پژوهــی، از  شــاهرودی، »االمامــة اال

ــه شــمار می آیــد. خاصــه آن کــه ایــن حرکــت در  کــه در ایــن زمینــه ب تاش هایــی اســت 

کنــده بــوده، ولــی بــه عنــوان یــک رویکــرد مســتقل، مــورد توجــه قــرار  گذشــته بــه صــورت پرا

کلۀ نظام منــدی  کارهــای صورت گرفتــه، هنــوز شــا نگرفتــه اســت. امــروزه نیــز بــا وجــود 

کنــون بــا عنــوان »امامــت تبیینــی« معّرفــی می شــود و امامت پژوهــاِن  نــدارد. ایــن رویکــرد ا

اندکــی بــا ایــن اصطــاح آشــنایی دارنــد؛ اگرچــه اصل ایــن رویکــرد از دغدغه هــای دیرینۀ 

محققــان و دانشــمندان شــیعه بــوده اســت.

گردیده اسـت، نبودن شـناخت  که در این حوزه باعث تشـویِش خاطر  از جملۀ اموری 

و تعریف دقیق، و روشـی متناسـب با آن می باشـد. هم چنین هنوز به خوبی وجه تمایِز 

یکردهـای امامت پژوهـی در  کـه از فعال تریـن رو یکـرد امامـت تطبیقـی  یکـرد بـا رو ایـن رو
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کـه در راسـتای  یـخ تشـیع بـوده، نشـان داده نشـده اسـت. بنابرایـن ضـروری اسـت  تار

یکـرد  رو بـا  تبیینـی  امامـت  یکـرد  رو اساسـی  تفاوت هـای  مناسـب،  تصویـری  ارائـۀ 

گیـرد. تطبیقـی نیـز مـورد بررسـی قـرار 

شــاید بــه طــور خــاص تاشــی بــرای ارائــۀ تعریــِف چنیــن رویکــردی یافــت نشــود، ولــی از 

کــه بــه تاریخچــۀ تعاریــف کامــی امامــت و مقایســۀ آن  بعضــی تاش هــای پژوهشــگرانی 

کــه آنــان نیــز بــا در نظر گرفتــن  گرفــت  بــا تعاریــف اهــل  ســنت پرداخته انــد  می تــوان نتیجــه 

روبــه رو  یــف  بــا نقص هایــی در تعار امامــت و شــئون آن،  منابــع وحیانــی در معــارف 

کامــی، بــا  کتاب هــای  گاهــی خــود متکلمیــن در شــرح و تعلیقــه بــر  شــده اند.1 بلکــه 

پیوســت قیــودی، در  صــدد اصــاح نقص هــای آن برآمده انــد.2 بــا توجــه بــه پیشــینۀ 

کارهــای انجام یافتــه در زمینــۀ امامــت تبیینــی، می تــوان آنهــا را بــه دو دســتۀ کلــی تقســیم 

کــه دارای تحلیل هــای اندکــی هســتند و بیشــتر بــه  کارهایــی اســت  کــرد؛ دســتۀ اول 

جمــع آوری و باب بنــدی معــارِف امامتــی پرداخته انــد؛ ماننــد الکافــي، بصائــر  الدرجــات، 

کــه نحــوۀ تبویــب  االمامــة و  التبصــرة من الحیــرة و اثبــات  الهــداة. البتــه روشــن اســت 

کتاب هــا، امــری بســیار حائــز اهمیــت  و عنــوان زدن بــر ابــواب، و ترتیــب و ســاختار آن 

اســت. اگرچــه در ابتــدا شــاید ایــن دســته از منابــع بــا عنــوان »امامــت بــا رویکــرد حدیثــی« 

ــه نظــر برســد، ولــی از دیــدگاه نگارنــده، جــزء مهم تریــن منابــع رویکــرد امامــت تبیینــی  ب

کــه دارای تحلیل هــای عقلــی و نقلــی  کارهایــی اســت  بــه حســاب می آینــد. دســتۀ دوم 

یــارات  همــراه بــا شــرح و تفســیرهایی مســتند بــه آیــات و روایــات اســت؛ ماننــد شــرح  بــر ز

کتــاب  کبیــره، قســمتی از مــرآة  العقــول در شــرح »کتــاب  الحجــة« از  مخصوصــًا جامعــۀ 

کتاب هایــی چــون ضیــاء العالمیــن. الکافــي، و 

کـه مفهـوم و قلمـرو امامـت تبیینـی را بـه صـورت دقیق تـر و  ایـن مقالـه  در تـاش اسـت 

1. جمعی از نویسندگان، امامت پژوهی، ص 40، 48، 52.
2. حلـی، حسـن بـن یوسـف، البـاب الحـادي عشـر مع شـرحیه النافع یوم الحشـر و مفتـاح الباب، 
ص 40؛ حمـود، محمدجمیـل، ابهـی المـداد، 1/ 535؛ میانـی ، علـی، اإلمامـة في أهم الکتب 

الکامیـة، ص 45 - 46.
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شـفاف تر نمایـان سـازد. هـدف از ایـن نوشـتار پـس از بیـان اهمیـت و معرفـی اجمالـی 

یکرد امامت تطبیقی، تحلیل ابعاد این عرصۀ یکرد امامت تبیینی و افتراق آن با رو  رو
 امامت پژوهی برای محققان عاقه  مند به این عرصه است.1

1. اهمیت و جایگاه مسئلۀ امامت و امام در منظومۀ معارف دینی
در دو منبـع غنـی از معـارف وحیانـی، یعنـی قـرآن و احادیـث اهل بیـت؟مهع؟ ، جایـگاه 

امـام و مسـئلۀ امامـت بسـیار رفیـع و عظیـم معرفـی شـده اسـت. در ادامـه، بـه برخـی از 

ایـن آموزه هـا اشـاره می شـود.

1- 1. قرآن و جایگاه امامت

1- 1- 1. امامت مقامی در تراز نبّوت

ئـات حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ، بحـث امامـت و برتـری آن بـر   خداونـد در رأس جریـان ابتا

یـادی ایـن مسـئله را تبیین کرده اند؛ بنـا بر فرمایش  کـرده اسـت. روایـات ز نبـوت را بیـان 

عبودّیـت،  مراحـل  طـی  از  پـس  ترتیـب  بـه  را  ابراهیـم؟ع؟   خداونـد  صـادق؟ع؟ ،  امـام 

کـه از عظمـت ایـن  نبـوت، رسـالت و خلیل اللهـی، سـرانجام بـه مقـام امامـت رسـاند 

جایـگاه، حضـرت ابراهیـم؟ع؟  بـه شـگفت آمد و فرمود که آیا چنیـن مقامی در فرزندان 

گـزارش به خوبـی برتـری و فضـل مقـام امامـت بـر نبـوت را بـه  مـن نیـز خواهـد بـود؟2 ایـن 

تصویـر می کشـد.

کمال دین و اتمام نعمت 1- 1- 2. امامت و والیت، ا

جریــان غدیــر و آیــۀ  نازل شــده در شــأن آن،3 فقــط دیــن همــراه بــا والیــت و امامــت را مورد 

پذیــرش و رضایــت خداونــد در قیامــت4 معرفــی می کنــد. ایــن نکتــه نشــان می دهــد 

 1.  بر خود الزم می دانم از استاد فرهیخته، جناب حجت االسام و المسلمین محمدتقی سبحانی _دام عزه_
کـه بـا راهنمایی هـای مفیدشـان، در سـامان یافتن ایـن مقالـه کمک شـایانی   تشـکری ویـژه داشـته باشـم 

نمودند.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  1/ 175.   .2
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ْ
ݭِى �ل

ُه َوُهَو ڡݨف َل ِم�ݩݩفݨْ َ �بݧ
�تݨْ ݦُ �فݨْ �ي

َ
ل  �فَ

ً
ا �ف ْ�لٰاݣݣݣِم ٖ��ي اݪݪِ

ْ
َر �ل �يْ

ݭݪِ �فَ
عݨف تَ �ݧ بݨْ ݫ �ݫ يَ �فݨْ �ݫ َ 4.  آل عمران: 85: >َومݧ
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کــه امامــت نه تنهــا بــا خافــت و زعامــت دینــی، بلکــه بــا اســاس دیــن و جوهــرۀ ایمــان 

ــد. ارتبــاط می یاب

1- 1- 3. ابالغ والیت، مهم ترین رسالت رسول خدا؟لص؟ 

و  تمـام معـارف  ابـاغ  بـا عـدم  ی  امامـت، مسـاو ابـاغ مسـئلۀ  کام خداونـد عـدم  در 

احـکام الهـی و خط بطان کشـیدن بـه رسـالت رسـول اعظـم؟لص؟  بیـان شـده اسـت؛1 

کشـید2 و دارای خلـق عظیـم خوانـده  کـه در مسـیر رسـالت، رنج هـای فـراوان  پیامبـری 

شـد3 و خداونـد او را اسـوۀ حسـنه4 بـرای مؤمنـان قـرار داده اسـت.

گروهی با امام خویش در قیامت 1- 1- 4. احضار هر 

ــه  ــروردگار باشــد. ب ــب پ ــه از جان ک ی از امامــی اســت  ــرو پیــرو گ نجــات در قیامــت در 

و�  ݩُ �ݧ دݨْ مݩݩَ �فَ وݨْ ݦَ کــرد: >�ي کــه هــر انســانی را بــا امام خویــش حاضــر خواهنــد  همیــن ســبب اســت 

ــا امــام هدایــت  کــه ب گروهــی  ــر فرمایــش امــام حســین؟ع؟ ،  ــا ب <.5 بن
ݦݦݩݩݩ
٭ مٰاِمِهمݨݦْ ِ اݫ ٰاٍس �بِ �ف

ُ
ُكلݩَّ �

باشــند، در بهشــت خواهنــد بــود.6

1- 2. احادیث و جایگاه امامت

1-2-1. رابطۀ توحید و امامت

کـه در احادیـث  ارتبـاط معرفـت و بندگـی خداونـد بـا امـام و امامـت از مسـائلی اسـت 

گر اهل بیت؟مهع؟   که  ا گرفته است. در این باره وارد شده است  بسیاری مورد توجه قرار 

1.  مائـــده: 67: »ای رســـول مـــا! آن چـــه بـــر تـــو در مـــورد ]امامـــت و خافـــت علـــی بـــن ابی طالـــب؟ع؟ [ 
گویـــا رســـالت خویـــش را نرســـانده ای«. گـــر چنیـــن نکنـــی،  کـــه ا کـــن  نـــازل شـــده اســـت را ابـــاغ 

کــه رنج هــای شــما بــر ایشــان ســخت و  2.  توبــه: 128: »بــه حقیقــت پیامبــری بــه ســوی شــما آمــد 
گــوار و بــر هدایــت و صــاح شــما بســیار حریــص بــوده اســت و بــا اهــل ایمــان مهربــان و رئــوف  نا

می باشــد«.
3.  قلم: 4.

4.  احزاب: 21.
گروهی از انسان ها را با امام خویش فرا می خوانند«. که هر  5.  اسراء: 71: »روزی 

6.  صدوق، محمد بن علی ، امالی، ص 153.
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نبودند، خداوند نه شـناخته می شـد1 و نه عبادت،2 و در واقع شـناخت امام شـناخت 

کبیـره  یـارت جامعـۀ  خداونـد، و انـکار آن انـکار خداونـد می باشـد.3  ایـن ارتبـاط در ز

این گونـه بیان شـده اسـت:

یابــد[، بایــد از شــما   هرکــه می خواهــد خــدا را ]بشناســد و رضایــت او را در

کنــد و معرفــت شــما را بپذیــرد، و هــر کســی قائــل بــه توحیــد  ]امامــان[ آغــاز 

بــه شــما  کنــد،  شــد، ]قــول[ شــما را پذیرفــت و هر آن کــه خــدا را قصــد 
]اهل بیــت؟مهع؟ [ توجــه می کنــد.4 

1-2-2. مرگ جاهلی بدون امام

بـه مـرگ  بـرود،  از دنیـا  امـام  بـه  کسـی بـدون معرفـت  گـر  ا پیامبـر خـدا؟لص؟  فرمودنـد: 

کفـر و نفـاق و  جاهلیـت مـرده اسـت.5 امـام صـادق؟ع؟  نیـز مـراد از مـرگ جاهلیـت را 

کـه بـا اصـل دین پیونـد خـورده و فقدان  ضالـت بیـان کرده انـد.6 روشـن اسـت امامتـی 

گمراهـی را نتیجـه می دهـد، مقامـی بـس بلنـد و رفیعـی را دارا اسـت. کفـر و  آن، 

1-2-3. والیت، مهم ترین و اصلی ترین بنای اسالم

والیـت  کـه  شـده  نهـاده  بنـا  چیـز  پنـج  بـر  اسـام  اهل بیـت؟مهع؟ ،  روایـات  اسـاس  بـر 

َحـٌد 
َ
 اهلَل َواِحـٌد أ

َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟ :  ِإّن

َ
أ  

َ
: َقـال

َ
ِبـي َیْعُفـوٍر َقـال

َ
أ 1.  همـو ، توحیـد، ص 152: »َعـِن اْبـِن 

ِبـي َیْعُفوٍر 
َ
ْمـَر ِدیِنـِه َفَنْحُن ُهـْم َیا اْبَن أ

َ
ْیِهـْم أ

َ
َض ِإل قـًا َفَفـّوَ

ْ
ـَق َخل

َ
ْمـِرِه َخل

َ
ٌد ِبأ ـِة ُمَتَفـّرِ َوْحَداِنّیَ

ْ
ـٌد ِبال ُمَتَوّحِ

ِمـِه َو 
ْ
ـی ِعل

َ
اُنـُه َعل ـی َوْحِیـِه َو ُخّزَ

َ
َمَنـاُؤُه َعل

ُ
ِقـِه َو أ

ْ
ـی َخل

َ
ـُة اهلِل  ِفـي ِعَبـاِدِه َو ُشـَهَداُؤُه َعل َنْحـُن ُحّجَ

ْیِه 
َ
 َعل

ُّ
ِذي َیـُدل

َّ
َواِعـي َو َباُبُه ال

ْ
ُبـُه ال

ْ
اِطـُق َو َقل ِتـِه َو ِلَسـاُنُه الّنَ ّیَ ـِذي ُیْؤَتـی ِمْنـُه َو َعْیُنـُه ِفـي َبِر

َّ
َوْجُهـُه ال

ـی اهلِل 
َ
ُء َعل

َّ
ِدال

َ ْ
ـی َسـِبیِلِه ِبَنـا ُعـِرَف اهلُل َو ِبَنـا ُعِبـَد اهلُل َنْحـُن األ

َ
اُعـوَن ِإل

َ
ْمـِرِه َو الّد

َ
ـوَن ِبأ

ُ
َعاِمل

ْ
َو َنْحـُن ال

َنـا َمـا ُعِبـَد اهلل «.
َ

ْوال
َ
َو ل

َنا َما ُعِبَد اهلُل «.
َ

ْوال
َ
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  1/ 193: »ِبِعَباَدِتَنا ُعِبَد اهلُل؟زع؟  َو ل   .2

ْنَکـَر 
َ
ْنَکَرَنـا َفَقـْد أ

َ
3.  صـدوق، محمـد بـن علـی ، امالـی، ص 657: »َمـْن  َعَرَفَنـا َفَقـْد َعـَرَف اهلَل َو َمـْن أ

اهلل؟زع؟«.
4.  همـو ، مـن ال یحضـره الفقیـه، 2/ 615: »مـن اراد اهلل بـدء بکـم و مـن وحـده قبـل عنکـم و مـن 

قصـده توجـه بکـم«.
5.  جمعی از اصحاب ائمه، االصول الستة عشر، ص 247.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 377.   .6
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مهم تریـن آنهـا اسـت و اعمـال دیگـر بـه سـبب آن پذیرفته می شـود. امام صـادق؟ع؟  در 

مـورد برتـری والیـت بـر غیـر آن فرمودنـد:

ــه و ســرآمد تمامــی امــور... در اطاعــت از امــام بعــد از معرفــت ایشــان 
ّ
 قل

گــر شــخصی تمــام شــب را در عبــادت، و روز را در روزه داری  اســت... . ا

بــه ســر بــرد و جمیــع امــوال خویــش را صدقــه داده و تمامــی عمــر خویــش 

گــزارده باشــد، امــا والیــت ولــّی خداونــد را نشــناخته باشــد... نــه از  را حــج 
اهــل ایمــان بــه شــمار می آیــد و نــه ثوابــی بــرای او خواهــد بــود.1

1-2-4. امامت، حقیقتی دست نیافتنی

کبیره، خطاب به امامان؟مهع؟  می خوانیم:  یارت جامعۀ  در ز

ای آقایــان مــن، نمی توانــم ســتایش شــما را بــه شــماره آورم ]؛ زیــرا امــکان 

ــق  ــه عم ــت[، ب ــدور نیس ــن مق ــرای م ــما ب ــاالت ش کم ــع  ــه جمی ــت ب معرف
ــت.2 ــم داش ــا را نخواه ــان آنه ــف و بی ــدرت وص ــم و ق ــما نمی رس ــدح ش م

هم چنین امام رضا؟ع؟  در شأن امام می فرمایند: 

ــان  ــر جهـ ــر سـ ــود بـ ــور خـ ــا نـ ــه بـ کـ ــت  ــان اسـ ــیدی تابـ ــبیه خورشـ ــام، شـ امـ

ســـایه افکنـــده و ماننـــد خورشـــید در افـــق آســـمان، در جایگاهـــی قـــرار 

کـــه دســـت ها و چشـــم ها بـــه آن نمی رســـند. امـــام، یگانـــۀ دوران  گرفتـــه 

کـــه احـــدی در مقـــام، بـــه نزدیکـــی او نمی رســـد و هیـــچ دانشـــمندى  اســـت 

ــرای او در زمانـــش  ــری بـ ــل و نظیـ ــل و مثـ ــۀ او نیســـت. بدیـ ــا و هم پایـ همتـ

پیـــدا نمی شـــود. خداونـــد او را بـــه همـــۀ فضیلت هـــا اختصـــاص داده 

اســـت، بـــدون این کـــه ایـــن مقامـــات را خـــود بـــه دســـت آورده باشـــد، 

بلکـــه از جانـــب پـــروردگار متعـــال بـــه ایشـــان رســـیده اســـت. بنابرایـــن 

یـــا  یابـــد  دســـت  امـــام  شـــناخت  و  معرفـــت  بـــه  می توانـــد  کســـی  چـــه 

گزینـــش چنیـــن شـــخصی را دارد؟! هرگـــز! هرگـــز! ]کـــه  این کـــه امـــکان 

1.  همان، 2/ 18.
کنهکـم و  2.  صـدوق، محمـد بـن علـی ، همـان: »موالـي ال احصـی ثنائکـم و ال ابلـغ مـن المـدح 

مـن الوصـف قدرکـم«.
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ــا ]از درک  ــد[. عقل هـ ــی برسـ گزینشـ ــکان  ــت و امـ ــن معرفـ ــه چنیـ ــی بـ کسـ

گمـــراه، فکرهـــا ســـرگردان، اندیشـــه ها حیـــران شـــده و  چنیـــن مقامـــی[ 

ـــان از درک و ـــعرا و بلیغ ـــان، ش ـــان، عالم ـــد. حکیم ـــره مانده ان ـــدگان خی  دی

 وصـــف یـــک شـــأن از شـــئونات امـــام درمانده انـــد... . حـــال چگونـــه بـــرای 

ــام را توصیـــف و درک  ــای امـ ــی ویژگی هـ ــه تمامـ کـ ــن اســـت  ــان ممکـ ایشـ
ـــد.1 کنن

کـه در این جـا برای امامت به تصویر کشـیده شـده،  بی گمـان چنیـن مقـام و جایگاهـی 

کـه در دانـش کام برای امامت بیان می شـود. بسـی برتـر و واالتـر از مرتبتـی اسـت 

1-2-5. امام، باِب ایمان و باب حکمت

کرده انـد: »ابـواب االیمـان«،2  اهل بیـت؟مهع؟  در مـوارد متعـدد، امـام را این گونـه معرفـی 

»بـاب الدیـن و عمـوده«،3 »ابـواب الحکمـة و مفاتیـح الرحمـة«،4 »نحـن بـاب الحطـة و 

کـه از طرفـی معارف  هـو بـاب اإلسـام«.5 ایـن نحـوه از معرفـی، نشـان دهندۀ  ایـن اسـت 

گـرو اعتقـاد بـه  دیـن و اسـام، و از طـرف دیگـر داخل شـدن در دایـرۀ ایمـان و اسـام در 

ی از امـام اسـت. امامـت و پیـرو

1-2-6. خلقت مخلوقات به برکت وجود امام

گـــر امـــام در ایـــن عالـــم نمی بـــود، خداونـــد زمیـــن و  کـــه ا  در برخـــی روایـــات آمـــده اســـت 

ـــه  ـــیار ب ـــه؟مهع؟  بس ـــات ائم کلم ـــب در  ـــن مطل ـــرد. ای ـــق نمی ک ـــات را خل ـــمان و مخلوق  آس
چشم می خورد.6

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 200.   .1
2.  صدوق، محمد بن علی ، من ال یحضره الفقیه، 2/ 610.

3.  مجلسی، محمدباقر ، بحار االنوار، 40/ 279.
4.  همان، 26/ 260.

5.  همان، 65/ 61.
6.  صـدوق، محمـد بـن علـی ، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟ ،  1/ 262: »در روایتـی پیامبـر خـدا؟لص؟  به 
َة  َجّنَ

ْ
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یکردهایی مورد توجه  حـال بایـد دیـد مسـئلۀ امامـت با چنین جایـگاه رفیعی، با چـه رو

امامت پژوهـان قرار گرفته اسـت.

2. امامت و رویکردهای امامت پژوهی
فقهـی،  یکـرد   رو کـه  دارد  وجـود  متعـددی  یکردهـای  رو امامـت،  مسـئلۀ  از  بحـث  در 

یخی و فلسـفی1 از جملۀ آنها می باشـد. در ادامه به صورت  کامی، عرفانی، قرآنی، تار

مختصـر بـه آنهـا اشـاره می شـود.

رویکـرد فقهـی: اهـل سـنت مسـئلۀ امامت را مسـئله ای فقهی می داننـد و انتخاب امام 

را بـه عنـوان واجـب شـرعی، و پذیـرش آن را بـه عنـوان واجب کفایی قلمـداد می کنند.

یکـرد، امامـت از مهم تریـن آموزه هـای دینـی به شـمار می آید.  رویکـرد کالمـی: در ایـن رو

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 

کـرم؟لص؟  می پردازنـد. هم چنیـن ضـرورت عقلـی نصب  نبـوت پـس از رحلـت پیامبـر ا

امـام از سـوی خداونـد و شـرایط امـام ماننـد عصمـت و سـایر مباحـث مربـوط بـه آن را 

طـرح می کننـد. روش ایشـان پایبنـدی بـه اسـتدالل های برهانـی و نقلـی می باشـد.

کامـل، جایـگاه معرفتـی بسـیار  یکـرد امـام بـه عنـوان انسـان  رویکـرد عرفانـی: در ایـن رو

یکـردی بـا تحلیـل ضـرورت وجـود ولـّی و امـام بـه عنـوان انسـان  مهمـی دارد. چنیـن رو

ی در سـلوک الی الحـق، بـه مسـئلۀ امامـت پرداختـه اسـت. کامـل و نقـش و

کتـاب خـدا، در صـدد تبییـن حقیقـت  رویکـرد قرآنـی: امامـت قرآنـی بـا تکیـه بـر آیـات 

والیـت و امامـت و ویژگی هـای پیشـوایان الهـی و نقـد باورهـای انحرافـی می باشـد.

سرنوشت سـاز  مسـئلۀ  نخسـتین  امامـت،  مسـئلۀ  یکـرد  رو ایـن  در  تاریخـی:  رویکـرد 

یـخ اسـام قلمـداد می شـود. بـر همیـن اسـاس دانشـمندان سـعی دارنـد بـا ابزار هـا و  تار

یـخ، بـه تحلیـل آن بپردازنـد. روش هـای رایـج در دانـش تار

1.  پور محمــدی ماهونکــی، نعیمــه، »امامــت از منظــر متکلمــان شــیعی و فاســفۀ اســامی«، 
معرفــت، شــمارۀ 120، مقدمــۀ مقالــه.
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کــه امــام را هدایت کنندۀ جامعۀ فاضله به ســوی  رویکــرد فلســفی: فاســفه از آن جهــت 

کمــاالت و ســعادت می داننــد، مســئلۀ امامــت را مــورد توجــه قــرار داده انــد. حکمــای 

ــر مفاهیــم و  ــا تکیــه ب ــه طــور طبیعــی و در جهــت نظــام فلســفی خودشــان، ب اســامی ب

ــام  ــا ویژگی هــای ام ــزوم وجــود شــخصی ب ــه ل ــد، ب کرده ان ــر اثبــات  ــه پیش ت ک ــی ای  مبان

رســیده اند. در ایــن راســتا مکتــب »مّشــاء« بــا تأســیس حکمــت عملــی و سیاســت 

مــدن، و »حکمــت متعالیــه« بــا ابــداع لــزوم واســطه گری در فیــض وجــود و بقــای عالــم، 

ــد. کرده ان امامــت را اثبــات 

کامــی از جایــگاه ویــژه ای در بیــن مســلمانان  یکــرد  یکردهــای مختلــف، رو از بیــن رو

کام امامیــه، قبــل از هــر  گفــت اساســًا  ــت ایــن امــر می تــوان 
ّ
برخــوردار اســت. در عل

چیــزی پیرامــون مســئلۀ »امامــت« شــکل گرفــت و از آن زمــان تــا عصــر حاضــر نیــز بــر مدار 

آن رشــد یافتــه اســت. شــیعیان اثنا عشــری بــر خــاف دیگــران، بــه دلیــل الهی دانســتن 

کــه چنیــن  امامــت، از دیگــر فرقه هــای مســلمین جــدا شــدند. حــال طبیعــی اســت 

اختافــی مســتلزم مخاصمــه باشــد و مخاصمــه نیــز مناظــره را در پــی خواهــد داشــت. 

کــرد و بــا مخالفــان در مســائل  رفته رفتــه نقــاط اختــاف، از مســئلۀ امامــت تجــاوز 

اعتقــادی دیگــر ماننــد توحیــد، اســما و صفــات، معــاد، جبــر و تفویــض، و تشــبیه و 

گفتگــو و مناظراتــی داشــتند. هم چنیــن در مســائل فقهــی ماننــد وضــو، نمــاز،  تجســیم 

کامــی بیــن امامیــه  گفتگوهــای علمــی و  متعــه، طــاق وارد بحــث و مناقشــه شــدند و 

گردیــد.1 بدیــن جهــت عالمــان بســیاری از دو فرقــۀ  و دیگــر فرقه هــای مســلمین مطــرح 

ــه مبحــث امامــت  یکــرد ب ــا ایــن رو کامــی، ب ــه مباحــث  تشــیع و تســنن، ضمــن ورود ب
گذاشــته اند.2 ــه جــای  ــاری از خــود ب پرداختــه  و آث

المفیـد منـه«،  1.  جعفـری، محمد رضـا، »الـکام عنـد االمامیـة نشـأته، تطـوره، و موقـع الشـیخ 
.147-146  /31-30 تراثنـا، 

کامـی  کتاب هـای  2.  البتـه اهـل سـنت بـا این کـه مسـئلۀ امامـت را فقهـی می داننـد، بیشـتر در 
کـه امامـت را مسـئله ای اعتقـادی می دانـد، بـه امامـت پرداخته انـد  بـه جهـت مقابلـه بـا امامیـه 

)جرجانـی، علـی بـن محمـد، شـرح المواقـف، 8/ 344(.
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2-1. رویکرد »امامت تطبیقی«

گذر زمان به جهت گسـتردگی مباحث، به طور مسـتقل مورد توجه  مسـئلۀ امامت، در 

گرفـت و امـروزه نیـز بـا عنـوان »امامـت تطبیقـی« شـهرت یافتـه اسـت و  متکلمیـن  قـرار 

کـه تسـمیۀ آن بـه  بـا روش کامـی، بـه مسـئلۀ امامـت می پردازنـد. البتـه بـه نظـر می رسـد 

»امامـت کامـی«، دقیق تـر از امامـت تطبیقی باشـد؛ زیرا تطبیق، بخشـی از کار امامت 

کامـی اسـت و بخـش دیگـر آن نیـز بـه مقـام نقـد و دفـاع می پـردازد. مطالعـات تطبیقـی 

نیـز امـروزه به

ــا چنــد  ــا مقایســۀ دو ی ــه در آن ب ک ــی ای اطــاق می شــود   تاش هــای علم

 پدیده، به شناسایی وجوه شباهت ها و اختاف ها در بینشان می پردازد

ــه  و مبانــی هر یــک از 
ّ
ــه منظــور یافتــن علــل ایــن اختــاف و تشــابه، أدل و ب

ــرد.1 ــرار می گی ــه و تحلیــل ق پدیده هــای مــورد نظــر، مــورد تجزی

یکـرد امامت تطبیقـی، تطبیق و مقایسـه را در کنار  چنان کـه پیـدا اسـت، در زمـان مـا رو

یابـی مـورد توجه قرار داده اسـت. نقـد و ارز

کـه بـا  یکـردی اسـت  گفـت: رو یکـرد امامـت تطبیقـی می تـوان  بنابرایـن در تعریـف رو

گـروه و بررسـی  روش عقلـی و نقلـی بـه تبییـن موضوعـات مـورد بحـث بیـن دو یـا چنـد 

اقـوال آنهـا بـا توجـه بـه منابـع کامـی و در برخـی موارد کتاب خدا و سـنت مشـترک بین 

فریقیـن می پـردازد و در نهایـت بـا نقد قـول مخالف، دیدگاه صحیـح را اثبات می کند.

یکـرد امامـت تطبیقـی  کامـی، تعریفـی بـرای رو گفتنـی اسـت بـا پی جویـی در منابـع 

از عملکـرد متکلـم در مباحـث امامتـی  برگرفتـه  ایـن تعریـف در واقـع  و  یافـت نشـد، 

اسـت. کامـی  کتاب هـای  در  موجـود 

2-2. رویکرد »امامت تبیینی«

ــه عنــوان مقدمــه  الزم اســت. در  یکــرد، بررســی امــوری ب ــه تبییــن ایــن رو قبــل از ورود ب

بحــث امامــت بــه عنــوان یــک مســئلۀ کامــی، الزم اســت پیشــینۀ علــم کام و وظایــف 

کبـر، »مطالعـات تطبیقـی مذاهـب، ضـرورت و بایسـته ها«، حبل المتیـن، پیـش   1.  نیکـزاد، علی ا
شـمارۀ اول، ص 19-9.
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ــان،  ــذر زم گ ــت در  ــث امام ــت بح ــپس سرنوش ــرد. س گی ــرار  ــی ق ــورد بررس ــن م می
ّ
متکل

کام  کنــون بــه علــم  یکــرد امامــت  تبیینــی خواهــد بــود. ا نمایانگــر اهــداف و رســالت رو

ــود. ــه می ش ــن پرداخت می
ّ
ــف متکل و وظای

م
ّ

2-2-1. علم کالم و وظایف متکل

کار اصلـی را انجـام  کـه بـر روی موضوعـات اعتقـادی، سـه  کام، دانشـی اسـت  علـم 
گزاره های شناسایی شـده  گزاره ها، سـپس تبیین و تنظیم  می دهد: نخسـت شناسـایی 
و در نهایـت دفـاع از آنهـا در کنـار نقـِد قـول مخالـف.1 البتـه بر اسـاس تعاریف علم کام، 
غالبـًا وظیفـۀ علـم کام بیشـتر در دفـاع و نقـد منحصر شـده اسـت. فارابی بیـان می کند: 

 و صناعة الکام  یقتدر بها اإلنسان علی نصرة اآلراء و األفعال المحدودة 
کل ما خالفها باألقاویل .2 التي صرح بها واضع الملة، و تزییف 

هم چنین ابن خلدون می نویسد: 

ـــة العقلیـــة و الرد علی 
ّ
 علـــم یتضّمـــن الحجـــاج علـــی العقائـــد اإلیمانیـــة باألدل

المبتدعة المنحرفین في االعتقاد عن مذاهب السلف و أهل السّنة.

کرده است:  در نهایت تفتازانی این چنین تعریف 
علم یقتدر معه علی إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج و دفع الشبه .3

کام در مقابـل  گرچـه در آغـاز، علـم   بنـا بـر تحقیقـات اسـتاد محمدتقـی سـبحانی4 ا

یـف متعـددی  کتـاب بعـد از نقـل تعار پناه، عبدالحسـین، کام جدیـد، ص 6؛ مؤلـف  1.  خسـرو
کام  کام، در نهایـت خـود بـا عنـوان تعریـف برگزیـده بـه ایـن تعریـف می پـردازد: علـم  از علـم 
کـه بـه اسـتنباط، تنظیـم، تبییـن معـارف و مفاهیـم دینـی پرداختـه و بـر اسـاس  دانشـی اسـت 
گزاره هـای اعتقـادی را  شـیوه های مختلـف اسـتدالل اعـم از برهـان، جـدل، خطابـه و غیـره، 

اثبـات و توجیـه می کنـد و بـه اعتراض هـا و شـبهات مخالفـان دینـی پاسـخ می دهـد.
2.  فارابی، ابونصر، احصاء العلوم، ص 86.

3.  سبحانی، جعفر، رسائل و مقاالت،  5/ 18.
یش هـا«، نقدونظـر، سـال هفدهـم، شـمارۀ  یشـه ها و رو 4.  سـبحانی، محمدتقـی، »کام امامیـه، ر
از  کام و  یـخ  تار از پیشـگامان امامت پژوهـی و  اول، ص 7-8. اسـتاد محمدتقـی سـبحانی 
اسـاتید حـوزه و دانشـگاه می باشـند. ایشـان در سـال های اخیـر نقـش بسـیار مهمـی در پیشـبرد 

کام داشـته اند. یـخ  یکـرد امامـت  تبیینـی و هم چنیـن تار رو
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کـه  یـج بخـش فقهـِی عقایـد  علـم فقـه بـود و بیشـتر جنبـۀ دفاعـی داشـت، ولـی بـه تدر

کام ضمیمه شـد. بنابر این، سـه  اسـتخراج و اسـتنباط معارف وحیانی بود، به دانش 

یـج از وظایـف علـم کام قلمـداد شـد. توضیـح  مقـام اسـتنباط و تبییـن و دفـاع، بـه تدر

آن کـه علـم کام از ابتـدا در همـان حـوزۀ دفـاع از تمـام آموزه های دینی فّعال بوده اسـت 

کـه فارابـی از آن پـرده برمـی دارد(، ولـی بعدهـا بـا توجـه بـه مقـام اسـتنباط و  )همان گونـه 

گرفـت. البتـه در  کنـار یکدیگـر قـرار  کار در  گزاره هـا از منابـع وحیانـی، ایـن سـه  تبییـن 

کام در مقـام دفـاع و نقـد  گـذر زمـان، مقـام اسـتنباط و اسـتخراج رنـگ باختـه و علـم 

کـه منجـر به ضمیمه شـدن این سـه مقام شـد،  متمرکـز شـده اسـت. آن ویژگـی اساسـی 

که  گذشـته بوده اسـت. البته نیاز به تذّکر می باشـد  کثر متکلمین شـیعه در  فقیه بودن ا

کامـل بـر مباحـث  کـه تسـلط  میـن الزامـًا بـه معنـای ایـن نیسـت 
ّ
مـراد از فقیه بـودِن متکل

فقهـی داشـته و در همـۀ مسـائل فقهـی فتـوا داده باشـند؛ بلکه مراد این اسـت که دارای 

ـم شـیعی از حیـث فقیه بـودن، دو 
ّ
قـدرت اجتهـاد بوده انـد. بـه همیـن جهـت یـک متکل

مقـام اسـتخراج و تبییـن را بـا روش فقاهتـی طـی می کـرد و سـپس بـه مقـام دفـاع و نقـد 

گرچـه در نهایـت بـه سـبب اهمیـت مقـام دفـاع، فقیهـاِن  گزاره هـا می پرداخـت. ا از آن 

کام  کـه از علـم  یفـی  متکلـم را تنهـا بـا عنـوان متکلـم می شـناختند؛ زیـرا قطعـًا بـا تعار

کرده انـد، کسـی سـراغ اسـتنباط و تبییـن تمـام گزاره هـای دینـی نمی رفـت؛ بلکه بیشـتر 

متمرکـز بـر امـر دفـاع بودنـد. هم چنین رونـد تنّزل علـم کام در اختصاص یافتـن به حوزۀ 

کام،  عقایـد و اختصـاص علـم فقـه بـه حـوزۀ احـکام، بـه جهـت جدایـی فقاهـت بـا 

می توانـد مؤیـد خوبـی بـر ایـن مطلـب باشـد.

ــت.1  ــل اسـ ــل تأّمـ ــز قابـ ــری نیـ ــا جعفـ ــه محمدرضـ ــان عامـ ــب، بیـ ــن مطلـ ــد ایـ  در تأییـ

یـخ اسـام  گردان آیـت اهلل خوئـی و فّعـال در زمینـۀ تار 1.  اسـتاد عامـه محمد رضـا جعفـری از شـا
کام امامیـه داشـته و هم چنیـن  کام امامیـه می باشـد. ایشـان تخّصـص ویـژه ای در ترسـیم  و 
به خوبـی از امـور مشـترک و مقبـول در تمـام علـوم )علومـی چـون جامعه شناسـی، فلسـفه، فقـه، 
کشـف و بیـان موضوعـات اسـتفاده می کردنـد. از  اصـول، تفسـیر، ادبیـات، لغـت و غیـره( در 
یـخ اسـام، بهره بـردن از قـرآن بـه عنـوان یـک منبـع اصیـل و  جملـۀ شـاخصه های ایشـان در تار
یخـی می باشـد. بیانـات ایشـان در ذیـل  گزاره هـای تار کـذب برخـی  دسـت نخورده در صـدق و 
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ایشان می فرمایند: 

میــن امامّیــه 
ّ
بــر خــاف ســّنت رایــج در میــان اهــل ســّنت، غالبــًا متکل

میــن امامیــه از غیــر آنهــا 
ّ
فقیــه نیــز بوده انــد. ایــن مطلــب از امتیــازات متکل

ــد.1 ــاب می آم ــه حس ب

ـم بـا بحث هـای عمیـق فقاهتـی، اقـدام بـه اسـتخراج و اسـتنباط 
ّ
ایـن یعنـی یـک متکل

گزاره هـا می کـرد و سـپس بـه مقـام تبییـن و دفـاع نیـز می پرداخـت. 

ـــم و محـــّدث اختافـــات جوهـــری 
ّ
 بـــه همیـــن جهـــت در آغـــاز، بیـــن متکل

پیـــدا نشـــد. ایـــن مطلـــب ]عـــدم اختـــاف[، ثمـــرۀ پیونـــِد عمیـــِق فقهـــا بـــا 

ـــت پدیدار شـــدن اختافـــاِت 
ّ
حدیـــث اهل بیـــت؟مهع؟  اســـت. از طرفـــی عل

اهـــل  حدیـــث  ]میـــان  ســـّنت  اهـــل   بیـــن  در  آغـــاز  همـــان  از  بنیادیـــن 

کـــه متکلمیـــن آنهـــا فقیـــه  و متکلمـــان معتزلـــی[ بـــه جهـــت ایـــن بـــود 
نبوده انـــد.2

کوفه، علی رغم تفاوت  کامی  کامی در مدرسۀ  کامی و حدیثی_   عملکرد دو جریان 

دینـی  بن مایه هـای  در  اختـاف  وجـود  عـدم  نشـانگر  کامـی،  تاش هـای  شـیوۀ  در 

گـواه  کلینـی نیـز  اسـت.3 هم چنیـن عملکـرد فقیهانـی چـون مرحـوم شـیخ صـدوق و 

یخ  آیـۀ غـار، حدیـث منزلـت، ترجمـۀ ابی حنیفـه، ترجمـۀ امام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟  در تار
کارهـای خـوب ایشـان بـه حسـاب می آیـد. مدینـة دمشـق، غـزوۀ تبـوک و غیـره، از 

المفیـد منـه«،  1.  جعفـری، محمدرضـا، »الـکام عنـد االمامیـة نشـأته، تطـوره، و موقـع الشـیخ 
.159  /31-30 تراثنـا، 

2.  سـبحانی، محمدتقـی، درس گفتار هـای دکتـر محمدتقـی سـبحانی در بنیـاد فرهنگ جعفری، 
الشـیخ  موقـع  و  تطـّوره،  نشـأته،  االمامیـة:  عنـد  »الـکام  محمد رضـا،  جعفـری،  اول؛  جلسـۀ 
کانـت  أّول عصورهـم  منـذ  اإلمامیـة  »فـإن   :239-238 ،226 تراثنـا، 31-30/  منـه«،  المفیـد 
تتواجـد فیهـم هاتـان المدرسـتان، و قـد قّدمنا أنهما و إن کانتا متغایرتین فی االسـلوب و نوعیة 
کمـا نجدهمـا عنـد غیـر اإلمامّیـة«،  االسـتدالل، إال أنهمـا لـم یکونـا متضاّدتیـن متخاصمتیـن 
»فالمحّدثـون فـي أصـول العقیـدة و فیمـا یجب اإلیمان به عن إخوانهـم المتکلمین. و االفتراق 

کیفیـة االسـتدالل و برمجـة الفکـرة، و عرضهـا فـي قالـب فکـري«. إنمـا یرجـع إلـی 
3.  جمعی از پژوهشگران، جستارهایی در مدرسۀ کامی کوفه، ص 24؛ جمعی از پژوهشگران، 

جستارهایی در مدرسۀ کامی قم، ص 14-13.
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صادقـی بـر ایـن مدعـا اسـت کـه کام، خـود را از فقـه جـدا نمی دیـد؛ بلکـه یـک فقیـه در 

زمـان ضـرورت، اقـدام بـه دفـاع نیـز می کـرد؛ بـه عنـوان نمونـه مرحـوم صـدوق در مقدمـۀ 

نسبت جبر و تشـبیه دادِن  جهـت  بـه  کتـاب  ایـن  »تألیـف  می نویسـد:  توحیـد  کتـاب 
مخالفیـن بـه شـیعیان امامیـه می باشـد«.1

کار را بــر روی  گذشــته ایــن ســه  ــِم شــیعی در 
ّ
حــال بــا توجــه بــه ایــن بیــان، یــک متکل

گزاره هــا  گزاره هــای دینــی انجــام مــی داد: ابتــدا شناســایی و اســتخراج  موضوعــات و 

وحیانــی  منابــع  درون  از  اعتقــادی  گزاره هــای  اســتخراِج  ایــن  می گرفــت.  صــورت 

کــه فقیهــان  کاری اســت  کار شــبیه بــه  )کتــاب و ســّنت(، همــان اســتنباط اســت. ایــن 

ــون  ــه مت ــه ب ــا مراجع ــم ب ــد. متکل ــام می دهن ــی انج ــع فقه ــا در مناب گزاره ه ــایی  در شناس

کشــف می کنــد؛ بــه عنــوان  کام و مدلــوالت آن را  گوینــدۀ  وحیانــی، معنــا و مقصــود 

ــم دیــدگاه قــرآن و ســّنت در مــورد عوالــم قبــل و بعــد از ایــن دنیــا و هم چنیــن 
ّ
نمونــه متکل

ــه  ــع وحیانــی اســتخراج می کنــد. ســپس ب ــا حیــات دنیــوی انســان را از مناب ارتبــاط آن ب

ــردن  ــح و توجیه ک ــای توضی ــه معن ــن ب ــردازد. تبیی ــده می پ ــای استنباط ش گزاره ه ــن  تبیی

کــه  گزاره هــا بــا دلیــل عقلــی و نقلــی، بــه حســب موضــوِع آنهــا اســت؛ البتــه بــه نحــوی  آن 

کــه ابهامــی  ــه نحــوی انجــام شــود  کار بایســتی ب ــل درک باشــد. ایــن  ــرای مخاطــب قاب ب

ــخن  ــر س ــه دیگ ــرد. ب ــه نپذی ــرد و چ ــب آن را بپذی ــه مخاط ــد؛ چ ــی نمان ــئله باق ــرای مس ب

کنــد و  کــه مدعــای خــود را به خوبــی بیــان  وظیفــۀ متکلــم در مقــام تبییــن ایــن اســت 

مقصــود را بــا قطع نظــر از این کــه مخاطــب بپذیــرد یــا انــکار نمایــد، بــه او برســاند. یکــی از 

نــکات مهــم در مقــام تبییــن، عــاوه بــر تنظیــم آموزه هــای اعتقــادی ایــن اســت کــه تبیین، 

گزاره هــا نیســت؛ بلکــه بــه مبانــی و لــوازم و پیامدهــای آن نیــز نظــر دارد و  صرفــًا توصیــف 

ــد  ــا مانن گزاره ه ــی  گاه ــه  ــردازد.2 البت ــا می پ گزاره ه ــاد  ــل مف ــه و تحلی ــه تجزی ــن ب هم چنی

گاهــی نیــز ماننــد تفاصیــل مباحــث امامــت و  ضــرورت امامــت و نبــوت، عقلــی اســت و 

گزاره هــا ماننــد نحــوۀ خلقــت انســان، تجربــی  گاهــی  معــاد، نقلــی می باشــد و هم چنیــن 

گاهــی نیــز مثــل بحــث امامــت و نبــوت خاصــه، تاریخــی می باشــد.  اســت و 

1.  صدوق، محمد بن علی، توحید، ص 17.
کام، ص 153. 2.  برنجکار، رضا، روش شناسی علم 
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 در نهایــت، دفــاع و نقــد، از مهم تریــن کارهــای علــم کام به حســاب می آید و گویا اساســًا 

ــم بعــد از اســتخراج 
ّ
ایــن علــم را بــه دفــاع از موضوعــات اعتقــادی می شناســند. متکل

گاهــی همــان تبییــن، بــه دفــاع نیــز  گزاره هــا، بــه دفــاع از آن می پــردازد. البتــه  و تبییــن 

می انجامــد. یعنــی بــا تبییــن موضوعــی بــه وســیلۀ دالیــل عقلــی و نقلی، شــبهۀ مخاطب 

گاهــی  از بیــن مــی رود؛ زیــرا شــبهۀ او بــر موضوعــی نادرســت بنــا شــده بــود. هم چنیــن 

اوقــات، نبایــد بــرای مدعــای خــود دلیلــی آورد؛ بلکــه بایــد بــر رّد مدعــای مخاطــب دلیلی 

کــه مانــع از توجــه او بــه ســخن و  آورده شــود؛ زیــرا گاهــی مخاطــب، دارای ذهنّیتــی اســت 

دالیــل متکلــم می گــردد. در ایــن صــورت، نقــش »جــدال احســن« پررنــگ جلــوه می کنــد. 

کاِر متکلــم، منحصــر در دفــاع  کــه  گفــت  کام بایــد  در نتیجــه بــا بیــان ســه مقــام در علــم 
نمی شــود؛ بلکــه قبــل از آن بــه دو مقــام اســتنباط و تبییــن می پــردازد.1

2-2-2. فاصله گرفتن علم فقه و کالم از رسالت های اولیۀ خود

گسـترۀ موضوعـات،  در سـّنت نخسـتین اسـامی، اصطـاح »فقـه« و »کام« بـه لحـاظ 

گذشـته های دور،  گرفته ایـم. در  کـه امـروزه بـا آن انـس  کام و فقهـی بـوده اسـت  فراتـر از 

گزاره هـای دینی )چه اعتقادی و چـه غیراعتقادی( را  علـم کام اثبـات و دفـاع از تمـام 

بـه عهـده داشـت و علـم فقـه نیـز بـه هر گونـه کار اسـتنباطی در مـورد معـارف دینـی )اعم 

گزاره های  کـه فقیـه در کنار اسـتخراج  گونـه ای  از عقایـد و احـکام2( اطـاق می شـد؛ بـه 

گزاره های اعتقادی و اخاقی نیـز می پرداخت. در واقع فقه دارای  فقهـی، بـه اسـتخراج 

کبر معـروف بود و دیگـری احکام که بـه فقه اصغر  کـه بـه فقـه ا دو جـزء بـود: یکـی عقایـد 

گزاره های استخراج شـده در سـه حوزۀ  کسـی این  گر  شـهرت داشـت.3 به این ترتیب، ا

م گفته 
ّ
اعتقـادی و فقهـی و اخاقـی را تبییـن می نمـود و از آنها دفـاع می کرد، به او متکل

د زوجـات و مشـروعیت برخـی از 
ُ

می شـد. بنا بر ایـن مسـائلی چـون ازدواج موّقـت، تعـّد

1.  همان، ص 22.
گذشته تفکیکی بین اخاق و فقه نبود؛ بلکه فقه، اخاق را هم در بر می گرفت. 2.  البته در 

3.  فارابـی، ابونصـر، احصـاء العلـوم، ص 86: »فلذلـك یکـون علـم الفقـه جزءیـن: جـزء في اآلراء، 
و جـزء فـي األفعال «.
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حـدود همچـون سنگسـار در فقـه، و حقـوق زنـان و یـا مباحـث مرتبـط بـا حقـوق بشـر در 

کـه بـه عنوان مسـائل کامی بعد از مقام اسـتخراج،  دورۀ جدیـد، از بحث هایـی اسـت 

مـورد تبییـن و دفاع قـرار می گیرد.

میـن 
ّ
گرفـت. از طرفـی متکل کام قـرار  یـج دو اتفـاق نامبـارک بـر سـر راه فقـه و  امـا بـه تدر

گزاره هـای دینـی، فقـط بـه حـوزۀ اعتقـادات پرداختنـد؛ از  بـه جـای پرداختـن بـه همـۀ 

کـه اسـتخراج تمـام گزاره های دینـی را به عهده داشـتند، کار خود  طرفـی دیگـر فقیهـان 

را بـه حـوزۀ احـکام اختصـاص دادنـد. در نتیجـه بعد از سـدۀ چهـارم، علم فقـه به حوزۀ 

احـکام محـدود شـد و اجتهـاد در موضوعـات اعتقـادی بـه صـورت محـدود، بـه علـم 

کام منتقـل گردیـد؛1 بـه طـوری کـه می شـود گفـت، علـم کام به آن بخـش  از گزاره های 

کتـاب و  از  نـه  را  بـود. یعنـی موضوعـات خـود  کـه دارای مخاطـب  یافـت  دینـی ورود 

سـّنت، بلکـه عمدتـًا از شـبهات و نقدهـای دیگـران می گرفـت. متکلمیـن در واقـع بـه 

گسـتردۀ  شـبهه های مطرح شـده می پرداختنـد، بـدون این کـه از اسـاس بـه موضوعـات 

از  کامـی،  کتاب هـای  بـه همیـن جهـت در  کننـد.  در منابـع وحیانـی، توجـه جـّدی 

کتـاب و سـّنت اثـری نیسـت. بنابرایـن، دو حـوزه  بیشـتر مباحـِث امامتـِی موجـود در 

کـه فقهـا کار  در دیـن مـورد بی مهـری قـرار گرفـت: نخسـت فهـم و اسـتنباط عقایـد؛ زیـرا 

کـه بـه  کردنـد. دوم دفـاع از احـکام و اخاقیـات،  خـود را منحصـر در اسـتنباط احـکام 
گرفتـه شـد.2 جهـت متمرکز شـدن متکلمـان در موضوعـات اعتقـادی، از آن فاصلـه 

2-2-3. لزوم توجه به تفاوت مقام اجتهاد و مقام دفاع

 نکتۀ دیگر این است که هر یک از این سه مقام )استخراج و تبیین و دفاع(، اقتضائات 

کـه مثـًا مقـام  خـاص خـود را دارد. عـدم تفکیـک ایـن سـه مقـام باعـث خواهـد شـد 

یش هـا«، نقدونظـر، سـال هفدهـم، شـمارۀ  یشـه ها و رو 1.  سـبحانی، محمدتقـی، »کام امامیـه، ر
اول، ص 8-7.

کـــه متکلمیـــن هنـــوز نیـــز بـــه موضوعـــات احـــکام  2.  البتـــه ممکـــن اســـت ایـــن مطلـــب بیـــان شـــود 
می پردازنـــد، ولـــی نـــه بـــه عنـــوان یـــک مســـئلۀ فقهـــی؛ بلکـــه بـــه جهـــت یافتـــن رویکـــردی اعتقـــادی. 
ایـــن مســـائل نیـــز جنبـــۀ اعتقـــادی می یابنـــد؛ زیـــرا ایـــن اشـــکاالت و شـــبهات در احـــکام بـــه 

اعتقـــادات بازمی گـــردد.
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ایـن  در  نگیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد  حقیقتـًا  دفـاع،  مقـام  مصالـِح  رعایـت  بـا  اسـتنباط، 

صـورت از همـان ابتـدا آن چیـزی از متـن فهمیـده می شـود که قابل عرضـه در وضعیت 

کـه متکلـم در آن بـه سـر می بـرد. نمونـۀ برجسـتۀ  فکـرِی زمانـی و مکانـی خاصـی اسـت 

ایـن مشـکل در مکتـب کامـی بغـداد و متکلمانـی همچـون سـید مرتضـی علم الهـدی 

از  بسـیاری  بغـداد،  در  زمـان  آن  فکـری  وضعیـت  لحـاظ  بـه  ایشـان  می شـود.  دیـده 

کوفـه، به تبعّیـت از اهل بیـت پیامبر؟مهع؟   کـه قبـل از آنـان در مکتـب  معـارف اعتقـادی 

در  مسـئله  ایـن  پرداختنـد.1  عمومی تـر  مباحـث  بـه  و  گذاشـتند  کنـار  را  بـود  مطـرح 

در  ایشـان  اسـت.  مشـاهده  قابـل  به خوبـی  علم الهـدی،  مرتضـی  سـید  رسـائل  کتـاب 

آنهـا  روایـات،  از تصحیـِح  بعـد  انسـان،  ائمـه؟مهع؟  در حالـت احتضـاِر  بحـث حضـور 

کـه  یـات در جایـی صـورت می گیـرد  را بـر خـاف ظاهرشـان تأویـل می کنـد؛2 ایـن تأو

محـال عقلـی یـا معارضات نقلی ای در کار نیسـت. ایشـان حضـور ائمه؟مهع؟  را کنایه از 

گاهـی ُمحَتضـر از ثمـرۀ والیـت و انحـراف از آن می دانـد. البتـه چنیـن مطلبـی را شـیخ  آ

کتـاب اوائـل المقـاالت بیـان می کنـد.3 می تـوان ایـن تفسـیر را ناشـی  مفیـد؟هر؟  نیـز در 

کام، ص 47. 1.  برنجکار، رضا، روش شناسی علم 

أنـه  فالمعنـی:  الروایـة،  هـذه  صحـت  إذا  »و   :133  /3 رسـائل،  مرتضـی،  سـید  علم الهـدی،    .2
ي أنـه إذا عایـن  یعلـم فـي تلـك الحـال ثمـرة والیتـه؟ع؟  و انحرافـه عنـه، الن المحتضـر قـد رو
المـوت و قاربـه، أرى فـي تلـك الحـال مـا یدلـه علـی أنـه مـن أهـل الجنة أو مـن أهل النـار. و هذا 
کـدت أرى أعبـرا أي الجـزاء علیهـا. و قـد یقـول العربـي:  معنـی قـول أحدهـم: إذا قـارب الهـاك 
رأیـت فانـا، إذا رأى مـا یتعلـق مـن فعـل بـه أو أمـر یعـود الیـه. و انما اخترنـا هذا التأویـل، ألن أمیر 
کل محتضـر، و الجسـم ال یجـوز أن یکـون فـي الحـال  المؤمنیـن؟ع؟  جسـم، فکیـف یشـاهده 

الواحـدة فـي جهـات مختلفـة«.

یة المحتضر  3.  مفیـد، محمـد بـن محمـد، أوائـل المقـاالت، ص 74: »أنـي أقول فیه: إن معنـی رؤ
لهمـا؟امهع؟  هـو العلـم بثمـرة والیتهمـا أو الشـك فیهمـا و العـداوة لهمـا أو التقصیـر فـي حقوقهمـا 
علـی الیقیـن بعامـات یجدهـا فـي نفسـه و أمـارات و مشـاهدة أحـوال و معاینـة مـدرکات ال 
یـة البصـر ألعیانهمـا و مشـاهدة النواظـر ألجسـادهما باتصـال  یرتـاب معهـا بمـا ذکرنـاه دون رؤ
َرُ� < و إنمـا  َ � �ي ّرً َ �تٍ �ش ّرَ اَل �فَ �ت ْ ْعَمْل ِم�ش َ َرُ� * َو َم�فْ �ي َ  �ي

ً
ر� �يْ

�تٍ �فَ ّرَ اَل �فَ �ت ْ ْعَمْل ِم�ش َ َم�فْ �ي الشـعاع و قـد قـال اهلل؟زع؟ : >�فَ
یـة هاهنـا معرفـة ثمـرة األعمـال علـی الیقیـن الـذي ال یشـوبه ارتیـاب و قـال  أراد جـل شـأنه بالرؤ
�تٍ < و لقـاء اهلل تعالـی هـو لقـاء جزائـه علـی  اآ

َ
ِه ل

َ
َل �لّل �بَ

أَ
�فَّ � اإِ

َ ِه �ف
َ
اَء �لّل و� ِل�ت ُ ْر�ب َ سـبحانه:  >َم�فْ كا�فَ �ي
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گرایش هـای سـید مرتضـی علم الهـدی بـه آن  از وضعیـت عقل گرایـی مکتـب بغـداد و 

کـه آشـنا بـه علـم حدیـث  دانسـت. امـا از سـوی دیگـر، بزرگانـی چـون عامـه مجلسـی 

کام،  بوده انـد و در چنیـن شـرایطی قـرار نگرفته انـد، بـا نگاهـی نقادانـه نسـبت بـه ایـن 

آثـار  بـر  بـر اخبـار و طعنـی  را رّدی  یـات  تأو کرده انـد و این گونـه  موضع گیـری شـدیدی 
می داننـد.1

ــاخه های  ــن ش ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــت ب ــئلۀ امام ــه مس ک ــیده  ــت آن رس ــک وق این

کــه امامــت  گفــت  گذشــته بایــد  گیــرد. بــر اســاس مطالــب  کام مــورد توجــه قــرار  علــم 

گرفتــار  کام  کام، بــه سرنوشــت علــم  نیــز بــه عنــوان مســئله ای از مســائل مهــم علــم 

ــتخوش  ــه دس کام رفته رفت ــم  ــتنباط در عل ــتخراج و اس ــام اس ــه مق ک ــه  ــد. همان گون ش

ــه  ک ــرد؛ چرا ک ــینی  ــن عقب نش ــاِم بنیادی ــن مق ــز از ای ــت نی ــئلۀ امام ــد، مس ــی ش بی رنگ

کتفا کــردن بــه مباحــث  بــا وجــود مســائل و معــارف امامتــِی فــراوان در منابــع وحیانــی، ا

گاهــی  امامــت تطبیقــی شایســته و مناســب مقــام حقیقــِی امامــت نمی باشــد؛ بلکــه 
ــردد.2 ــام می گ ــت و ام ــئون امام ــر در ش ــب تقصی ــز موج نی

کنــار  کــه در  امامت پژوهــان بــا وجــود ایــن دغدغــه، در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

کامــی در عرصــۀ امامــت، ضــروری اســت مســائل امامتــی بــا روش  مباحــث دقیــق 

األعمـال و علـی هـذا القـول محققـو النظـر مـن اإلمامیة و قـد خالفهم فیه جماعة من حشـویتهم 
و زعمـوا أن المحتضـر یـرى نبیـه و ولیـه ببصـره کمـا یشـاهد المرئیات و أنهما یحضـران مکانه و 

یجاورانـه بأجسـامهما فـي المـکان«.
1.  مجلسـی، محمدباقـر ، بحـار االنـوار، 6/ 202: »ما ذکره السـید المرتضـی؟ضر؟  و هو أن المعنی أنه 
یعلـم فـي تلـك الحـال ثمـرة والیتهـم و انحرافـه عنهـم ألن المحـّب لهـم یـرى في تلـك الحال ما 
یدلـه علـی أنـه مـن أهـل الجنـة و کـذا المبغـض لهـم یرى مـا یدله علی أنـه من أهل النـار فیکون 
حضورهـم و تکلمهـم اسـتعارة تمثیلیـة و ال یخفـی أن الوجهیـن األخیریـن بعیـدان عـن  سـیاق 

یـات رّد لألخبـار و طعن فـي اآلثار«. األخبـار بـل مثـل هـذه التأو
2.  در بـاب علـم امـام و منشـأ آن، هم چنیـن علـم غیـب و چگونگـی علـم امـام بـه امـور پنهانـی، 
والیـت تکوینـی، والیـت بـر امـوال و نفـوس، والیـت تشـریعی و غیـره که از این گونه مسـائل بسـیار 
در روایـات اهل بیـت؟مهع؟  و آیـات قـرآن آمـده اسـت. این گونـه مسـائل کمتـر در مباحـث امامـت 
تطبیقـی مـورد توجـه قـرار می گیـرد و أساسـًا طـرح آن بـا توجه به رسـالت امامـت تطبیقی، امکان 

نخواهد داشـت.
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کــه بــا تمرکــز بــر منابــع  گیــرد؛ روشــی  مــان ســلف نیــز مــورد توجــه قــرار 
ّ
فقاهتــِی متکل

گزاره هــای اعتقــادی می پرداخــت و تبییــن و ارائــۀ عقانــی آن  وحیانــی، بــه اســتخراج 

ــت. ــده می گرف ــه عه ــز ب را نی

کـه هشـام بـن حکـم در پـی آن بـوده اسـت و تمـام   ایـن عملیـات همـان ایـده ای اسـت 

کـه در مناظـره ای زیبـا بـا عمـرو بـن عبیـد  عمـر را در احیـای آن تـاش می نمـود؛ همـو 

لبخنـد بـر لبـان مبـارک امـام صادق؟ع؟  نشـاند و با افتخـار گفت: »شـيء أخذته منک 

کـردم و بـه نحـوی عقانـی،  فتـه«؛ یعنـی تمـام اینهـا را از سـخنان شـما اسـتخراج 
ّ
و أل

تبییـن و ارائـه نمـودم. در واقـع هشـام به خوبـی مقـام اسـتخراج و اسـتنباط را بـا تمرکـز 

یکـرد امامـت  بـر منابـع وحیانـی انجـام مـی داد. ایـن مرحلـه یکـی از مهم تریـن مراحـل رو

تبیینـی می باشـد. او در مقـام اخـذ مـواّد معـارف، بـدون هیـچ تردیـد و درنگـی بـه امـام 

گفتگـوی علمـی باشـد. مناظـرۀ  گرچـه در وسـط مناظـره و  معصـوم مراجعـه می کـرد؛ ا

کتاب هـای  بـا سـؤالی مشـکل از جانـب او، در  بـا عبـداهلل دیصانـی و مواجه شـدن  او 

ی بـا درخواسـت فرصتـی از دیصانـی، بافاصلـه بـرای یافتـن  حدیثـی موجـود اسـت. و

کـرد.1 هم چنیـن در حیـن اخـذ  یافـت  جـواب نـزد امـام صـادق؟ع؟  آمـد و پاسـخ را در

کـه بایسـتی در مقـام دفـاع در مقابـل دشـمنان برآیـد و  معـارف، بـه ایـن توجـه داشـت 

حتـی گاهـی امـام نیـز بـه او ایـن مطلب را یـادآوری می کرد. در روایتـی، امام صادق؟ع؟  

بعـد از بیـان معـارف بـه او می فرمایـد: 

ِخِذیــَن  َمــَع  ُمّتَ
ْ
ْعَداَءَنــا َو ال

َ
 َفِهْمــَت َیــا ِهَشــاُم َفْهمــًا َتْدَفــُع ِبــِه َو ُتَناِضــُل ِبــِه  أ

َ
أ

 َو َعــّزَ َغْیــَرُه؟2
َ

اهلِل َجــّل

کتفـا  ا روایـات  نقـل عیـن  بـه  زمـان خـود  ثیـن  ماننـد محّدِ ایـن، هشـام صرفـًا  بـر  عـاوه 

امــام در مــوارد متعــدد و  بــه  او  البتــه مراجعــۀ  کافــی، 1/ 79.  بــن یعقــوب،  کلینــی، محمــد    .1
کــه ایــن مــوارد توجــه او را در رعایــت به کارگیــری علــم  موضوعــات کامــی متفاوتــی رخ داده اســت 
کام می رســاند؛ بــرای نمونــه بــه مــوارد دیگــری ارجــاع داده می شــود )صفــار، محمــد بــن حســن، 
کلینــی، محمــد بــن  ــر الدرجــات، 1/ 123؛ عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر، 1/ 34؛  بصائ

یعقــوب، همــان، 1/ 128(.
2.  همان،  1/ 87.
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گفتگـو و مناظـره، بـه بازآرایـی معـارف  گاهـی بـه جهـت اقتضـای مقـام  نمی کـرد؛ بلکـه 

اخذشـده می پرداخـت و آن را بـا تبیینـی متفـاوت ارائـه می کـرد. ایـن امـر، مـورد تأییـد 
گرفـت.1 امـام نیـز قـرار 

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

کام بـه موضوعـات اعتقـادی می پـردازد و امامـت نیـز  امـروزه بـا توجـه بـه این کـه علـم 

کام  یکـرد امامـت تبیینـی، در علـم  از مسـائل اعتقـادی بـه شـمار مـی رود، جایـگاه رو

یکـرد، آن را در زمـرۀ علـم فقه به  خواهـد بـود. هم چنیـن می تـوان بـا توجـه بـه روش ایـن رو

کار فقهـا در فقـه می باشـد. در نتیجـه،  کار آن شـبیه بـه روش  حسـاب آورد؛ زیـرا روش 

یکـرد بـر اسـاس موضـوع، کامـی اسـت، ولـی بـه لحـاظ روش، فقهـی می باشـد و  ایـن رو

می تـوان آن را فقـه عقایـد بـه حسـاب آورد.

2-2-5. رابطۀ رویکرد امامت تبیینی و جایگاه رفیع امامت در دین

مـان شـیعه بـا تاش هـای طاقت فرسـا در مباحـث امامـت 
ّ
از دیربـاز تـا بـه حـال، متکل

کرده انـد؛ عالمانـی چـون شـیخ مفیـد، سـید مرتضـی،  کیـان تشـّیع دفـاع  و غیـر آن، از 

نـاب  از معارفـی  امامـت، مشـحون  اینـان در مباحـث  برجسـتۀ  آثـار  کـه  ـی 
ّ
عامـه حل

یکـرد امامـت  اسـت. بـدون شـّک در هـر عصـری، تشـّیع نیازمنـد چنیـن مباحثـی بـا رو

در واقـع  بـود.  خواهـد  بزرگانـی  چنیـن  زحمـات  مرهـون  و  می باشـد  کامـی  و  تطبیقـی 

اثبـات  بـدون  و  اسـت  تطبیقـی  یکـرد  رو گـرو  در  امامت پژوهـی،  از  دیگـر  یکردهـای  رو

کـرد. امـا شـّکی در ایـن  گـذر  امامـت، بـه مرحلـۀ بعـدی از معـارف امامـت نمی تـوان 

آمـده، در چنیـن  آن چـه در معـارف وحیانـی  تمـام  و  امـام  کـه همـۀ شـئونات  نیسـت 

جایـگاه  بـه  توجـه  بـا  حـال  اسـت.  نگرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  جـّدی  طـور  بـه  یکـردی  رو

کـه بـه  رفیـع امـام و امامـت و صـدور آیـات و روایـات بسـیاری در تبییـن ایـن جایـگاه، 

یکرد امامت  گردید، می توان اهمیت رو بخشـی از آنها در ابتدای نوشـتاِر حاضر اشـاره 

یکـردی کـه می خواهـد بـا توجه بـه منابع وحیانی سرشـار  تبیینـی را بـه تصویـر کشـید؛ رو

1.  همان،  1/ 169.
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گـون امـام بپـردازد. بـرای توجـه  از معـارف امامـت، بـه تبییـن جایـگاه آن و شـئونات گونا

یکـرد امامـت  یکـرد امامـت تبیینـی، در ادامـه بـه تفـاوت آن بـا رو بیشـتر بـه رسـالت رو

می شـود. پرداختـه  تطبیقـی 

2-2-6. فرق امامت تبیینی با امامت تطبیقی

بـا یـک امـر، انسـان را از دیـدن ابعـاد مختلـف آن محـروم می سـازد  مواجهـۀ مسـتقیم 

و ممکـن اسـت نگرشـی سـطحی بـه موضوعـات را در پـی داشـته باشـد. از ایـن رو در 

کـه چیـزی بـا دیگـری مقایسـه شـود و بـه تفاوت هـای آنهـا پرداختـه شـود، بدون  صورتـی 

شـک تصـورات انسـان از موضوعـات، ژرف تـر و جامع تـر می شـود. بنابر ایـن بـه جهـت 

یکـرد امامـت تبیینـی، شایسـته اسـت بـرای شـناختی دقیـق از آن، بـه بیـان  نوپا بـودن رو

تقسـیم بندی،  یـک  در  شـود.  پرداختـه  تطبیقـی  امامـت  یکـرد  رو بـا  آن  افتـراق  وجـوه 

فرق هـا بـه دو دسـتۀ اصلـی )سـاختاری( و فرعـی تقسـیم می شـود. ابتـدا بـه فرق هـای 

بـه  سـپس  می شـود،  داده  توجـه  تطبیقـی،  بـا  تبیینـی  امامـت  )سـاختاری(  اصلـِی 

پرداختـه می شـود. آنهـا  فرعـی  فرق هـای 

الف: به لحاظ غایت

امامـت تطبیقـی بـه دنبـال روشن سـاختن نقـاط اصلـی اختـاف بـا دیگـران و اثبـات 

یکـرد  رو سـبب  همیـن  بـه  اسـت.  دیگـران  بـرای  شـیعه  امامـت  بنیادیـن  مدعاهـای 

کـه مخالفـان، مـورد شـبهه قـرار می دهنـد. ولـی  تطبیقـی، بیشـتر بـه مـواردی می پـردازد 

امامـت تبیینـی بـه دنبـال توصیـف و تبییـن مقـام حقیقـی امـام و امامـت بـر پایـۀ متـون 

دینـی، و عرضـۀ مشـروع و مقبـول آنهـا بـه دیگـران، خصوصـًا بـه جامعـۀ شـیعی اسـت.

ب: به لحاظ قلمرو

در امامــت تطبیقــی بــه جهــت متمرکز بــودن بــر امــر دفــاع و عــدم امــکان طــرح همــۀ 

مباحــث امامتــی بــا مخاطــِب غیرامامــی، تنهــا بــه نقــاط اشــتراک و مــورد نــزاع اکتفــا 

کــه  می گــردد؛ ماننــد اکتفــا بــه شــرایط و صفــات امــام و جانشــین پیامبــر خــدا. از آن جــا 

امامــت  تبیینــی چنیــن مانعــی را بــر ســر راه خــود نمی بینــد، امــکان ورود در تمــام مســائل 
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گذشــته و  ــم  ــه وجــود امــام در عوال امامــت را خواهــد داشــت؛ مســائلی ماننــد اضطــرار ب

ــع علــم امــام. آینــده و نیــز بحــث از قلمروهــا و مناب

ج: به لحاظ روش

امامـت تبیینـی بـر اسـاس روش فقاهتـی و اجتهـادی و توجـه خـاص به مقام اسـتخراج 

گزاره هـای اعتقـادی و تبییـن آنهـا بـر پایـۀ منابـع وحیانـی )کتاب و سـّنت(،  و اسـتنباط 

بـه مسـائل و موضوعـات امامتـی توجـه می کنـد. حـال آن کـه امامـت  تطبیقـی بـه همـان 

کـه غالبـًا از روش عقلـی و دالئـل نقلـی اقناعـی می باشـد،  روش مرسـوم بیـن متکلمیـن 

کرده اسـت. بسـنده 

ــر عقــل،  جایــگاه عقــل در امامــت  تطبیقــی، بــه جهــت تکیــۀ غالــب اســتدالالت آن ب

پر رنگ تــر می باشــد و ایــن امــر در راســتای اثبــات آموزه هــای اعتقــادی بــرای مخاطــب 

ــم  ــّق و فه ــب ح ــن طال ــر مخاطبی کث ــون ا ــی، چ ــت تبیین ــی در امام ــت. ول ــروری اس ض

گرچــه در مقــام  معــارف می باشــند، نیــاز جــّدی بــه اســتدالل های عقلــی نیســت. ا

یکــرد امامــت  تبیینــی، منابــع وحیانی  تبییــن، عقــل نقــش مهمــی دارد، ولــی تکیــه گاه رو

اســت.

یکـرد، ابـزار بـرای فهم و تحلیـل، و منبع برای اسـتدالل  بـه تعبیـر دیگـر عقـل در هـر دو رو

کمتـر از  اسـت، ولـی در امامـت تبیینـی دایـرۀ اسـتدالل های عقلـی بسـیار محدودتـر و 

امامـت  تطبیقـی اسـت. در نتیجـه در امامـت  تطبیقـی بـه دلیـل نـزاع و مناظـره، عقـل 

جایـگاه ویـژه ای دارد.

د: دامنۀ منابع

منابـع  از  حتـی  یـا  و  مخالفـان  و  شـیعه  بیـن  مشـترک  منابـع  از  تطبیقـی  امامـت   در 

از مصـادِر صحیـِح  امامـت  تبیینـی  اختصاصـی دیگـران اسـتفاده می گـردد؛ ولـی در 

شـیعی بهره بـرداری می شـود. در واقـع بـا توجـه بـه مقـام دفـاع و نقـد در امامـت  تطبیقی، 

تنهـا منابـع مقبـول در بیـن مخالفـان از شـرایط الزم بر خـوردار اسـت؛ زیـرا مخاطـب یـا از 

منابـع مشـترک دلیلـی می طلبـد و یـا منابعی که تنها مورد قبول او اسـت. اما در امامت  
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گسـترۀ بیشـتری می باشـد؛ زیـرا  تبیینـی  بـه جهـت نبـودن چنیـن مانعـی، منابـع دارای 

بـرای فهـم صحیـح معـارف امامـت، نـه فقط از میـراث وحیانی شـیعه، بلکـه از روایات 

صحیـح و معتبـر در بیـن مخالفـان نیـز اسـتفاده می شـود.

کـه در ادامـه می آیـد، سـبب شـناخت دقیق تـر  عـاوه بـر ایـن تمایزهـا، توجـه بـه مـواردی 

یکـرد خواهـد شـد. از ایـن دو رو

ت شکل گیری
ّ

هـ: تفاوت به لحاظ عل

شــکل گیری امامــت  تطبیقــی هم زمــان بــا ظهــور منازعــات و اندیشــه های اعتقــادی 

ــی،  ــت  تبیین ــکل گیری امام ــا ش ــت؛1 ام ــوده اس ــلمین ب ــری مس ــای فک ــاوت در فض متف

ــه ارتقــای ســطح معرفتــی و انگیــزۀ  ــر ظهــور منازعــات نبــوده، بلکــه وابســته ب ــب ب مترّت

گاهــی در روایــات  گرچــه  فهــم معــارِف امامتــی از ســوی اصحــاب امامــان بــوده اســت. ا

امامــت  کــه  بــا همــان چیــزی می شــود  معرفــت، مطابــق  نیــز ســطح  اهل بیــت؟مهع؟  

 تطبیقــی در صــدد آن اســت.

و: تفاوت به لحاظ مخاطب

 مخاطبین امامت  تطبیقی غالبًا در مقام انکار و رّد می باشـند؛ ولی مخاطبین امامت  

گاهی از درون مایه های   تبیینی غالبًا یا شیعیان  اند یا غیر شیعیانی که در مقام کسب آ

امامت شیعی هستند.

ز: تفاوت سطح مباحث

کام و دفاع از آموزه های اعتقادی  که در زمینۀ علم  در امامت  تطبیقی با تمام تاشی 

جهـت  بـه  ولـی  اسـت،  داشـته  دینـی  معـارف  حفـظ  در  نیـز  عظیمـی  سـهم  و  شـده 

کامـی، همـۀ آن چـه از موضوعـات در منابـع وحیانـی اسـتفاده می شـود،  اقتضائـات 

کـه  بیـان نمی شـود؛ بـا این کـه در امامـت  تبیینـی، سـعی بـر بیـان تمـام آن چیـزی اسـت 

کـه امامـت تطبیقـی بیشـتر در  از منابـع اسـتفاده می شـود؛ ماننـد بحـث از علـم امـام 

پـِی اثبـات علـم ویـژه بـرای امـام می باشـد، امـا امامـت تبیینـی بیشـتر در پـی توصیـف 

1.  تفتازانی، سعدالدین، شرح العقائد النسفیة، ص 10؛ همو، شرح المقاصد، 1/ 164.
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گسـترۀ علـم امـام، منابـع آن و نیـز رابطـۀ علـم امـام بـا علـم الهـی اسـت. هم چنیـن در 

که امامـت تطبیقی در صدد اثبات اصـل واجب االطاعه بودن  وجـوب اطاعـت از امـام 

کـه نتیجـۀ آن عصمـت ایشـان می باشـد؛ ولـی امامـت تبیینـی عـاوه بر آن،  امـام اسـت 

در صـدد اثبـات توسـعۀ مفهـوم وجوب اطاعت و انـواع مراتب اطاعت از جمله وجوب 

ئکـه، حیوانـات و جّنیـان می باشـد. طاعـت از امـام بـر ما

ح: تفاوت به لحاظ ادبیات مباحث

امامـت تطبیقـی بـه سـبب صبغـۀ کامـی آن، بـه دنبـال ادبیاتـی مشـترک بیـن مخالـف 

گـرو همیـن شـیوه اسـت. بـا وجـود ایـن،  و موافـق می باشـد و اساسـًا موفقیـت آن نیـز در 

کـه در پـی ایـن حرکـت، علـم کام متأثـر از ادبیـات مخاطـب می گردد؛1  طبیعـی اسـت 

برای نمونه در قرن های سـوم و چهارم، شـخصیت هایی چون ابوعیسـی وراق، ابن قبه 

کـه اندیشـه های امامیـه،  رازی، ابن راونـدی و ابن مملـک، برخـی از معتزلیانـی هسـتند 

کامـی امامیـه در برابـر  به ویـژه در بحـث امامـت را پذیرفته انـد  و بـه دفـاع از آموزه هـای 

در  کـه عمدتـًا  آثـار معتزلیـان شیعه شـده  پرداخته انـد.2  کامـی مخالـف  جریان هـای 

بحـث امامـت نـگارش یافتـه بـود، در جامعـۀ شـیعۀ امامیـه تبلـور یافـت.3 هم چنیـن 

عالمانـی  طریـق،  ایـن  از  و  داشـتند  بنونوبخـت  بـا  عمیقـی  ارتبـاط  ایشـان،  از  برخـی 

چـون شـیخ صـدوق، شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی از آنـان بهـره  گرفتنـد4 و شـیخ مفیـد، 

گرچه دلیلی  یـس می کـرد.5 بنابرایـن ا گردانش تدر برخـی از کتاب هـای آنـان را بـرای شـا

کامـی ماننـد نفـوذ اندیشـه های معتزلـی در  گسـترده در مباحـث  محکـم بـر اثرپذیـری 

امامیـه دیـده نمی شـود، ولـی ورود ادبیـات اعتـزال در مباحـث کامـی، امـری معمـول و 
مشـهود اسـت.6

گفتمان معتزلی«، آینۀ پژوهش، 168-167/ 15-5. 1.  عطائی نظری، حمید، »کام شیعی و 
کامی بغداد، ص 93،99،106. 2.  جمعی از پژوهشگران، جستارهایی در مدرسۀ 

3.  همان، ص 107.
4.  همان، ص 253 - 257.

5.  همان، ص 402.
یاروئـی بـا متکلمـان معتزلـی و امامـی«، »نقـش  6.  البتـه مطالعـۀ مقاالتـی ماننـد »نوبختیـان در رو
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البتـه گاهـی نیـز ایـن تأثیرپذیـری از فاسـفه بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه امـروزه برخـی علـم 

کام متأخر را »کام فلسـفی« نامیده اند. تفتازانی به این مطلب به خوبی اشـاره می کند: 

فــرو رفتنــد و در بســیاری از اصــول  کام  پــس از آن متکلمــان در علــم 
کوشــیدند تــا  گروهــی از متکلمــان نیــز  ــد فاســفه شــدند. 

ّ
و قواعــد، مقل

کــه مخالــف شــریعت اســت ابطــال نماینــد و  قواعــد و اصــول فلســفی را 
کام در آمیختنــد...  ــا  ــه همیــن ســبب بســیاری از مطالــب فلســفی را ب ب
گــر ایــن علــم، ســمعّیات را در خــود نداشــت، از فلســفه  کــه ا بــه نحــوی 

ــود.1 ــز نب ــل تمیی قاب

کـه بـا  گردیـد  کام، منجـر بـه فهـم جدیـدی از برخـی موضوعـات  ایـن اتفـاق در علـم 

منابـع وحیانـی مطابقـت نـدارد. واژگانـی چـون »انسـان کامـل«2 و »وسـاطت فیـض«3 از 

ایـن مـوارد بـه شـمار می آینـد.

منابـع  و  وحیانـی  ادبیـات  از  کـه  اسـت  ایـن  بـر  تـاش  تمـام  تبیینـی  امامـت  در  امـا 

کـه طالـب فهـم اسـت و معتقـد بـه  دینـی اسـتفاده شـود. ایـن امـر بـا توجـه بـه مخاطبـی 

می گـردد. آسـان  اسـت،  دینـی  آموزه هـای 

ط: تفاوت مقام دفاع در هر دو رویکرد

در امامـت تطبیقـی، متکلـم در صـدد پاسـخگویی بـه مخاطبی اسـت که مسـائل مهم 

امامتی را به لحاظ صّحت و عدم آن نقد می کند و غالبًا نیز نمی پذیرد. اما در امامت 

تبیینـی متکلـم در صـدد تبییـن آموزه هایـی اسـت کـه مخاطـب نـه به لحـاظ صحت و 

یـخ تفکـر  کام امامیـه بـه اعتـزال«، »نقـش ابن قبـه رازی در تار گرایـش  معتزلیـان شیعه شـده در 
کامـی نوبختیـان بـا شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی« ایـن ارتبـاط  امامیـه«، »مقایسـۀ اندیشـه های 

عمیـق را بـه دسـت خواهـد داد.
گرچـه تفتازانـی ایـن نسـبت را بـه  1.  تفتازانـی، سـعد الدین، شـرح العقائـد النسـفیة، ص 11-12؛ ا
کام متأخریـن می دهـد، ولـی در ادامـه، ورود متون ترجمه شـدۀ فاسـفۀ یونـان را در زمان مأمون 

نیـز بی تأثیـر در ایـن امـر نمی بینـد.
کامل در اندیشۀ مطهری«، قبسات، 31-30/ 170 - 171. 2.  حاجی صادقی، عبداهلل، »انسان 

 3.  ساالری راد، معصومه، »امام شناسی ماصدرا: بررسی امامت در آثار صدر المتألهین و حکمت
 متعالیه«، پگاه حوزه، شمارۀ 247، قسمت نتیجه گیری.
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عـدم آن، بلکـه بـه لحـاظ وجـود یـا عدم وجـود چنیـن درون مایه هایی در متـون وحیانی 

و تشـّیع، آن را نقـد می کنـد؛ ماننـد موضـوع عصمـت، غیبـت امـام دوازدهـم، خلقـت 

گرفتـه اسـت و ادعـای عـدم  کـه مـورد انـکار قـرار  نورانـی امامـان؟مهع؟  و والیـت تکوینـی، 

وجـود آنهـا در درون مایه هـای شـیعی می شـود. امامـت تبیینـی دفـاع از این گونه مسـائل 

کـه این معـارف، چگونه در منابـع دینی انعکاس  را بـه عهـده می گیـرد و نشـان می دهـد 

یافتـه اسـت و تـا چـه انـدازه می تـوان آنهـا را از منظـر عقل و شـرع پذیرفت.

ی: تفاوت مقام تبیین در هر دو رویکرد

نـزاع  مـورد  گزاره هـای  بـه توضیـح  تبییـن، فقـط  امامـت  تطبیقـی، متکلـم در مقـام  در 

می پـردازد و دایـرۀ تبییـن آن، محـدود بـه مشـترکات طرفیـن و حکـم عقـل می باشـد. 

بنابرایـن قرائـن و اسـتدالل های عقلـی و نقلی ارائه شـده برای اثبات آن، محدود اسـت 

و ایـن مطلـب در تبییـن موضوعـات، تأثیـر بسـزایی دارد. امـا در امامـت تبیینـی، عاوه 

بر اسـتفاده از عقل، سـعی بر جمع آوری قرائن و اسـتدالل آوردن از تمام درون مایه های 

کی ندارد. چنین امری، به تبییِن موضوع،  وحیانی اسـت و اختصاصی به موارد اشـترا

رنگ و بویـی دیگـر می بخشـد.

البتـه در ضمـن مباحـث ایـن نوشـتار، بـه فرق هـای دیگـری چـون مقدم بـودن مبحـث 

امـام تطبیقـی بـر امامـت تبیینـی اشـاره شـده اسـت.

2-2-7. تعریف رویکرد امامت تبیینی

گــروه مشــهور تقســیم می گردنــد؛ گروهــی تمایــز  اندیشــمندان در وجــه تمایــز علــوم، بــه ســه 

علــوم را بــه جهــت موضوعــات می داننــد. بــا توجــه بــه این کــه هــر مســئله، موضوعــی 

دارد و تعــدادی از موضوعــات در یــک عنــوان جامعــی منــدرج می شــوند، آن عنــوان 

گــردآوری  جامــع محــور قــرار می گیــرد و همــۀ مســائل مربــوط بــه آن در زیــر چتــر یــک علــم 

گروهــی دیگــر تمایــز را بــه ســبب غایــات هــر علــم دانســته اند. آخونــد خراســانی  می شــود.1 

از طرفــداران ایــن نظریــه اســت. ایشــان ســبب تمایــز علــوم را بــه اختــاف اغــراض می داند 

1.  عراقی، ضیاء الدین، بدائع االفکار، ص 18.
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و بــر اســاس همیــن عقیــده بیــان مــی دارد:

ممکــن اســت یــک یــا چنــد مســئله از مســائل دو علــم محســوب شــود؛ 
کــه بــه  زیــرا امــکان دارد بــر یــک یــا چنــد مســئله، دو غــرض مترّتــب باشــد 

گانــه تدویــن می گــردد.1 اعتبــار هر کــدام، علمــی جدا

عـــده ای دیگـــر نیـــز روش هـــا را وجه تمایـــز علـــوم دانســـته اند.2 از آن جا که همۀ مســـائل 

را نمی تـــوان بـــا روش واحـــدی مـــورد تحقیـــق و مطالعـــه قـــرار داد، بنابراین بـــا روش های 

متفاوتـــی به بررســـی آنهـــا پرداخته می شـــود؛ روش هایی ماننـــد عقلی، نقلـــی، تجربی، 

کـــه منجر به جداســـازی علـــوم از یکدیگر می گـــردد. بیـــان این وجوه  تاریخـــی و فقهـــی 

کـــی از اهمیت و جایـــگاه آنهـــا در تمایز و جداســـازی علوم  از ســـوی بـــزرگان علـــوم، حا

که یک تعریف، این ســـه امر، یعنی موضوع، غایت  می باشـــد. بنابراین بایســـته اســـت 

و روش را در خـــود جـــای دهـــد. تعریـــف ارائه شـــده 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، می تواند رویکـــرد امامت تبیینی را بـــرای امامت پژوهان 

نمایان ســـازد: »امامت تبیینی رویکردی اســـت که در صدد استنباط همۀ موضوعات 

و مســـائل امامتـــی از منابـــع وحیانـــی )کتاب و ســـّنت( به شـــیوۀ اجتهادی می باشـــد و 

ضمـــن اســـتخراج ایـــن معـــارف، به تبییـــن عقانی و دفـــاع از آنهـــا برای ارتقای ســـطح 

معرفتـــی شـــیعیان و معرفی اندیشـــه های اصیل شـــیعه بـــه دیگران می پـــردازد«.

یکرد ذکر شده است: در این تعریف، چهار مؤلفۀ مهم این رو

یکـــرد اشـــاره   ابتـــدا بـــه »همـــۀ مســـائل و موضوعـــات امامتـــی« بـــه عنـــوان قلمـــرو ایـــن رو

گاهـــی بعـــد معرفتـــی  گاهـــی بعـــد فقهـــی،  کامـــی،  گاهـــی ُبعـــد  شـــده اســـت. ایـــن مســـائل 

و غیـــره می یابـــد.

 سـپس بـه منابـع امامـت تبیینـی، بـا عنـوان »کتـاب و سـنت« اشـاره شـده اسـت. البته 

کشـف  از عقـل نیـز بـه عنـوان ابـزاری بـرای درک موضوعـات و تجزیـه و تحلیـل آنهـا در 
کـه ممکـن اسـت در  علت هـا و نتایـج مباحـث اسـتفاده می شـود. بایـد توجـه داشـت 

1.  آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة االصول، ص 8-7.
2.  مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، 1/ 61-60.
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کـه بیشـتر دیـده می شـود مراجعـه و از دیگـر مصـادر  مباحـث امامـت، صرفـًا بـه منابعـی 
گردیـده و از  غفلـت شـود؛ مثـًا در بـاب شـئونات امـام، غالبـًا فقـط بـه روایـات مراجعـه 
یـارات اهل بیـت؟مهع؟  چشم پوشـی شـده اسـت. هم چنیـن کتاب هـای حدیثـی  متـون ز
کتـاب خـدا در  در تمـام ابـواب آن )چـه توحیـدی، چـه فقهـی و چـه امامتـی و غیـره( و 
کـه می تـوان معارفـی از امامـت را در آن یافـت، مـورد توجه قـرار می گیرد؛  جمیـع زوایایـی 
یـخ بـه میـان می آیـد، همـۀ ذهن هـا بـرای کشـف حقایـق  مثـًا امـروزه وقتـی سـخن از تار
یخـی نگاشته شـده در دورۀ اسـامی می گـردد  کتاب هـای تار یخـی اسـام، متوجـه  تار
کتـاب خـدا یعنـی  یـخ اسـام، نیـاز بـه  و بـه طـور معمـول کسـی بـرای کشـف حقایـق تار
عنـوان  بـه  سـنت  و  قـرآن  در حالی کـه  نمی کنـد؛  احسـاس  را  سـنت  هم چنیـن  و  قـرآن 
یخـی بـه حسـاب می آیـد. بنابرایـن برخـی از محّققیـن1 در  یکـی از مهم تریـن منابـع تار
کتـاب خـدا بهره  برده انـد؛ البته جای خالـی این دیدگاه  یخـی، به خوبـی از  مباحـث تار

در احادیـث اهل بیـت؟مهع؟  نیـز احسـاس می گـردد.

کـه »روش فقاهتـی« اسـت بـه عنـوان سـومین نکتـه در این  یکـرد  هم چنیـن روش ایـن رو
گزاره هـا از منابـع وحیانی  کـه ابتـدا به اسـتخراج  تعریـف منـدرج گردیـده اسـت؛ روشـی 
می پـردازد و در تبییـن آنهـا بـه داللـت متـن و بیان محتـوای آن توجه جـّدی می کند. نیز 

بـه تحلیـل و تبییـن گزاره هـای استخراج شـده می پـردازد.

در نهایـت، »ارتقـای سـطح معرفـت شـیعیان و معرفـی تشـیع اصیـل بـه دیگـران«، بـه 
وحیانـی  معـارف  در  اسـت.  آمـده  تعریـف  در  تبیینـی  امامـت  یکـرد  رو غایـت  عنـواِن 
کسـب معرفـت امـام و تـاش بـرای فزونـی معرفـت و محّبـت بـه آن بزرگـواران بسـیار  بـر 
را  کیـد شـده اسـت. در ایـن راسـتا بایسـتی داشـته های امامتـی در منابـع وحیانـی  تأ
گـردد. از طرفـی نیـز نباید  مـورد توجـه قـرار داد تـا سـبب ارتقـای سـطح معرفتـی شـیعیان 
بیـان  کـه در  صـدد  کسـانی  امـروزه بسـیارند  کـه  از معّرفـی تشـّیع اصیـل غفلـت نمـود 
سـلیقه های شـخصی خـود و نسـبت آن بـه معـارف تشـّیع هسـتند، یـا این کـه در  صـدد 

یکرد، بـه چنین غایتی  حـذف معارفـی از منظومـۀ تشـّیع می باشـند. بنابرایـن در ایـن رو

توجـه شـده اسـت.

ران، ص 124 - 152. 1.  حائری، حسین، نادرۀ دو
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نتیجه گیری
یکـرد امامـت  تبیینـی در امامت پژوهـی،  پژوهـش حاضـر بـه منظـور تحلیـِل مفهومـی رو
و دسـتیابی بـه شـناختی مناسـب از آن انجـام گرفـت. اولیـن یافتـۀ  تـاش پیـش  رو این 
کـه متکلمـان در گذشـته بـه جهـت تقارن یافتـن صبغـۀ کامـی ایشـان بـا فقاهـت،  بـود 
مبـارک،  تقـارن  ایـن  البتـه  می دادنـد.  انجـام  کار  سـه  اعتقـادی  موضوعـات  ی  رو بـر 
ـی و امـر تبییـن گزاره های 

ّ
دسـتخوش دگرگونـی گردیـد و امـر اسـتخراج و اسـتنباط بـه کل

گرفتـه شـد. در ایـن تحقیـق  تـا حـدودی نادیـده  بـر پایـۀ منابـع وحیانـی نیـز  اعتقـادی 
سـپس فرق هـای اصلـی )سـاختاری( و فرعـی بیـن امامـت  کامـی )تطبیقـی( و امامـت 
گسـترۀ قلمـرو موضوعـات، توجـه بـه درون مایه هـای  گرفـت.   تبیینـی مـورد توجـه قـرار 
بـه عنـوان غایـت، روش فقاهتـی و حجّیـت تمـام منابـِع  شـیعی و عرضـۀ معقـول آن 
یکـرد تبیینـی بـا تطبیقـی بـود. در نهایـت نیـز  صحیـِح شـیعی از مهم تریـن فرق هـای رو
فه هـای مشـهور در تمایـز 

ّ
ی مول کـه حـاو ارائـه شـد  یکـرد امامـت  تبیینـی  تعریفـی از رو

پیشـینیان  دغدغه هـای  بـا  همسـو  کم وبیـش  به دسـت آمده  نتیجـۀ  می باشـد.  علـوم 
یکـرد در تـاش بـرای احیـاِی مقـام اسـتنباط و  در معـارف امامتـی بـوده اسـت. ایـن رو
گزاره هـای اعتقـادی، در راسـتای تحقق بخشـیدن بـه نگرانی هـا از عـدم توجـه  تبییـن 
کمبـود مکتوبـات روشـمند در  بـه معـارف  امامتـی موجـود در منابـع وحیانـی می باشـد. 
یکـرد امامـت  تبیینـی، از مهم تریـن محدودیت های این پژوهش می باشـد  خصـوص رو
کـه ایـن مقالـه، نخسـتین تـاِش نوشـتاری بـرای روشن سـاختن  گفـت  و شـاید بتـوان 

یکـرد فراموش شـده در عرصـۀ امامت پژوهـی امامیـه اسـت. ابعـاد ایـن رو

فهرست منابع 
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إتجاه »اإلمامة التبيينية« أرضية مجهولة في مباحث اإلمامة

مجتبی تاریوردی زاده1

الخالصة:
يعتبر اتجاه »اإلمامة التبيينية« من المناهج في مباحث اإلمامة، التي تعتمد على المصادر 
المناهج  إلى جانب  التفسيرية«،  الوحيانية بشأن مسائل اإلمامة، يعتمد منهج »اإلمامة 
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 خال اإلشارة إلى مكانة هذا المنهج في مسألة اإلمامة في مصادر الوحي يتم 
توضيح أهميتها في المنطومة الدينية. بعد ذلك من خال تبيين سائر المناهج المختلفة في 
بحوث اإلمامة وعرض مختصر لها نبّين الفروق الرئيسية بين نهجي »اإلمامة التفسيرية« و 

 لحّساسية األمر وأهّميته في مباحث اإلمامة. 
ً
»اإلمامة التطبيقية«؛ نظرا

اإلمامة التفسيرية على خاف اإلمامة التطبيقّية تسعى إلى وصف وشرح الوضع الحقيقي 
قضايا  باستخراج  الخاص  واالهتمام  االجتهادي  بأسلوبه  المنهج   وهذا  واإلمامة.  لإلمام 
اإلمامة من المصادر الوحانية يسعى إلى بيان جميع النقاط والماحظات المستفادة من 
 
ً
كما أنه ال يتقّيد بقيود في الدخول إلى قضايا اإلمامة، خافا المصادر في شأن اإلمامة. 

المنهج المقارن، وذلك من أجل ماحظة الطرف اآلخر. 

 ما يكون المخاطبين فيها 
ً
مصادر المنهج التفسيري لها نطاق أوسع من المنهج المقارن، وغالبا

من الشيعة، والذين يسعون إلى فهم قضايا اإلمامة، ولديهم تساؤالت عن وجود أو عدم 
وجود موضوعات خاّصة في اإلمامة.

 إلى أّن المنهج التفسيري يتزامن مع نمّو المعرفة والدافع لفهم التعاليم، ويؤكد بقوة 
ً
مضافا

على لغة الوحي.

المفــردات األساســية: علــم الــكام، مباحــث اإلمامــة، المناهــج، اإلمامــة التفســيرية، اإلمامــة 
المقارنــة.
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An Explicatory Approach to Imamate 
Studies, an Unknown Approach
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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.
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