
  Research Article  
Emamat Pajouhi
Tenth Year, Vol .1 
Spring & Summer  2020
DOI:10.22034 
jep.2021.234004.1187
jep.emamat.ir 

A Revision of the Doctrine of Imamate in 
 Qom Traditionist’s Thought
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Abstract:
Many scholars believe that the role of Qom traditionist in the maintenance of 
Hadith is incontrovertible. These endeavors cause that the matters about the 
Imamate to be maintained in the Imamite Hadith compilations, and known 
as the “doctrine of Imamate in Qom Traditionists’ view”.  In this study, Qom 
Traditionists had a key role in explaining the theory of Imamate based on 
Traditions. On one hand, they were close to the time of the Imams and mi-
nor occultation era, and on the other hand, their oldness on Imamite Belief, 
demonstrates the necessity and importance of this revision. Therefore, the dis-
covery of Qom traditionists depends on the study of Qom Traditions. Hence, 
within the study of Tradition narrated in this area and the explanation of four 
characteristics in the definition of Imamate in their view, the Imams’ virtues 
and the trusteeship and transmission of Imamate among the Qom tradition-
ists will be discussed. In the definition of Imamate, the key concepts like divine 
caliphate and authenticity, scope and the status of Imamate in the genesis and 
legislation, and the main virtues of Imams, through the study of traditions, the 
method of designation of Imam, knowledge, and infallibility of Imam and oth-
er characteristics like the light creation and physical creation and nature are 
discussed. At last, the explicit designation (naṣṣ), miracle, and the superiority 
of Imam in the Qom traditionists’ views are studied.

Keywords: The Doctrine of Imamate, Qom Traditionists, The Scope of Imam-
ate, Imam’s Knowledge, Imam’s Infallibility, Imam’s Miracle
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 سبر نظرية اإلمامة 
في فکر المحّدثين القّمّيين

السيد علي أحمدي فروشاني1

ملّخص
يــرى الباحثــون أّن الجهــود التــي بذلهــا المحّدثــون القّمّيــون فــي الحفــاظ علــى بحــوث اإلمامــة جهــود 
ــت موضوعــات اإلمامــة وقضاياها محفوظة 

ّ
اســتثنائية ال يمكــن إنكارهــا وأّنــه بفضــل تلــك الجهــود ظل

بواســطة نقــل الحديــث فــي المصــادر الروائيــة اإلماميــة حّتــى ُعِرفــت فيمــا َبعــد بـــ )نظريــة اإلمامــة 
فــي فكــر المحّدثيــن القّمّييــن(. وباالســتناد إلــى البحــوث والتحقيقــات التي تّمت فقــد كان للمحّدثين 
القّمّييــن تأثيــر كبيــر فــي بيــان فكــرة اإلمامــة علــى أســاس الروايــات، وكان لقربهــم مــن زمــن الحضــور 
والغيبــة الصغــرى وَســبقهم فــي اإليمــان بُمعتقــدات اإلماميــة أهميــة كبيــرة فــي ضــرورة البحــث 
والّتقّصــي، ومــن هنــا فــإّن الكشــف عــن )نظريــة اإلمامة( بين المحّدثيــن القّمّيين مرتبط بالبحث في 

روايــات المحدثيــن القّمّييــن.

ومــن خــال البحــث فــي روايــات المحّدثيــن فــي قــم وبيــان الممّيــزات األربــع الرئيســة فــي تعريــف 
ــي اإلمامة 

ّ
اإلمامــة مــن وجهــة نظرهــم يمكــن الخــوض فــي الصفات األصلية لإلمام وكذلك مســألة تول

ــق بتعريــف اإلمامــة إلــى بعــض المفاهيــم 
ّ
وانتقالهــا بحســب رأيهــم. وقــد تّمــت اإلشــارة فيمــا يتعل

الدليليــة مثــل الخافــة والحّجــة اإللهيــة وحــدود اإلمامــة ونطاقهــا إلــى جانب منزلة اإلمامــة في نظام 
التكويــن والتشــريع فضــًا عــن بيــان الخصائــص الرئيســة لإلمــام _ باالســتناد إلــى الروايــات المذكــورة _ 
وعمليــة تنصيــب اإلمــام وعلمــه وعصمتــه، وكذلــك بعــض المواصفــات األخــرى مثــل الخلقــة النورّيــة 

والجســمية وأصــل اإلمــام وغيــر ذلــك.

كمــا تــّم الخــوض فــي آخــر البحــث فــي مســألة االنتقــال بالنــّص وإعجــاز اإلمــام وفضيلتــه مــن وجهــة 
نظــر المحّدثيــن القّمّييــن.

الکلمــات الدليليــة: نظريــة اإلمامــة؛ المحّدثــون القّمّيــون؛ نطــاق اإلمامة؛ علــم اإلمام؛ عصمــة اإلمام؛ 

إعجــاز اإلمام.

1. خريج المستوى الرابع في الحوزة العلمية، قم، ومدير القسم العلمي في مركز )تبليغ( االختصاصّي: 
saahmadi110@yahoo.com
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 واکاوی »نظريه امامت« 
در انديشه حمّدثان قم
وشانی1 سید علی احمدی فر

چکیده
ـِ امامـْت انکار ناشـدنی اسـت. ایـن  بـه بـاور محّققـان، تـاِش محّدثـان قـم در مانـدگاری مباحـ

تاش ها سبب شد  تا موضوعات و مسائل امامت _ به شیؤه نقل حدیـ در منابع روایی امامیه 

_ ماندگار شـده و به »نظریٔه امامت در دیدگاه محّدثان قم« ُشـهره و شـناخته شـود. بنا بر تحقیق 

گرفتـه، محّدثـان قـم تأثیـر بسـزایی در بیـان اندیشـٔه امامـت بر پایـٔه روایـات داشـته اند.  صـورت 

از یک سـو، نزدیک بـودن زمـان آنهـا بـه دوران حضـور و غیبـت صغـری و از سـوی دیگر، قدمـت 

آنـان در اعتقـاد بـه باورهـای امامیـه، ضـرورت و اهمیـت این واکاوی را آشـکار می کنـد. از این رو، 

کشـف »نظریٔه امامـت« در میـان محّدثـان قـم بـه بررسـی روایاِت راویان قم وابسـته اسـت. در این 

راسـتا، ضمـن بررسـی روایـات محّدثـان ایـن خّطـه و بررسـی و تبییـن چهـار شـاخصه در تعریـف 

امامت از دیدگاه آنان، به ویژگی های اصلی امام و همچنین مسـئلٔه تولیت و انتقال امامت در 

نگاه محّدثان قم پرداخته شـده اسـت. در تعریف امامت، به مفاهیم کلیدی ای چون خافت 

و حجّیت پروردگار، قلمرو و گسترٔه امامت و همچنین جایگاه امامت در نظام تکوین و تشریع 

اشـاره شـده و در مقام بیان ویژگی های اصلی امام نیز _ با اسـتناد به روایات وارده _ شـیؤه نصب 

امـام، علـم و عصمـت امـام و در دیگـر ویژگی هـا از جملـه خلقـت نـوری، خلقت جسـمانی و 

سرشـت تبییـن شـده اند. در بخـش پایانـی نیـز بـه انتقال به نـص، اعجاز و افضلیت امـام از نگاه 

محّدثـان قم پرداخته شـده اسـت.

کليدواژه ها: نظریٔه امامت، محّدثان قم، گسترٔه امامت، علم امام، عصمت امام، اعجاز امام. 

* تاریخ دریافت: 1399/3/16؛ تاریخ پذیرش: 1399/6/5.
saahmadi110@yahoo. com      1. دانش آموختۀ سطح چهار  رشتۀ فقه و اصول، حوزۀ علمیۀ قم، ایران؛
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مقدمه
امامــت و رهبــری جامعــٔه اســامی از صــدر اســام مــورد توجــه و پذیرش همٔه مســلمانان 

گرفتــه اســت. پیــروان امامــان؟مهع؟ بــر  بــوده و گفت و گوهــای مختلفــی دربــارۀ آن صــورت 

کــرده  ــودن آن اســتدالل  ــی و مردمی ب ــر انتخاب ــودن امامــت و مخالفــان شــیعه ب الهی ب

کتاب هایــی در  کــه در نتیجــه، بــه نگاشــتن آثــار و  و بــه نقــد دیدگاه هــا پرداخته انــد 

ایــن زمینــه انجامیــد. ایــن تــاش در هــر دورانــی بــا ویژگی هایــی همــراه بــوده اســت. در 

برخــی از دوره هــا بــه تناســب آن زمــاْن تنهــا بــه نقــل و بیــان روایــات و اخبــار پیامبــر؟ص؟ و 

امامــان؟مهع؟ بســنده می شــد و در برخــی دوره هــا نیــز افــزون بــر نقــل احادیـــ، بــه تبییــن 

ــه آنهــا و  کیفیــت اســتدالل و اســتناد ب ــات و بررســی  ـــ و روای ــوای احادی مفــاد و محت

ارائــٔه ادلــٔه عقلــی نیــز پرداختــه می شــد و در مقــام اثبــات امامــت ائمۀ معصومیــن؟مهع؟ 

و  متکلمــان  )محــدث_  گــروه  دو  بــه  را  متکلمــان  می تــوان  ایــن  رو،  از  برمی آمدنــد. 

ــه  گفت و گوهــا و نگارش هــا ناظــر ب کــرد.1 برخــی از ایــن  متکلمــاِن نظریه  پــرداز( تقســیم 

ــا ایــن  ــه ویژگی هــا و حواشــی آن هســتند.2 ب اصــل »نظریٔه امامــت« و برخــی نیــز ناظــر ب

گذشــتگان و اظهــار نظــر آنهــا بر اســاس  ــرای باز شناســِی تبییــن  توضیــح، الزم اســت ب

کــه در دوره هــای  روایــات، بــه آثــار باقی مانــده از آن مــدارس رجــوع شــود و نظریه هایــی 

کشــف شــوند. مختلــْف مطــرح بوده انــد، 

گــون محّققــان و  گونا توجــه بــه آثــار باقی مانــده از قــرون اولیــٔه تشــیع، زمینــٔه تحقیقــات 

کــه عمدتــًا تاش هــای  نویســندگان را فراهــم آورده اســت. برخــی از ایــن تحقیقــات، 

اعتقــاد  و  ایمــان  کتــاب  از  :  عبارتنــد  هســتند،  غربــی  برون مذهــب  شرق شناســان 

ینــا الالنــی،4  شــیعیان نوشــتٔه اتان کلبــرگ،3 نخســتین اندیشــه های شــیعی نوشــتٔه آرز

دوران شــکل  گیری شــیعه دوازده امامــی اثــر آنــدره نیومــن.5 دیگــر افــراد درون مذهــب 

یش ها«    نقد و نظر، 5/65-37؛ اقوام کرباسی      ،  یشه ها و رو  1. سبحانی      ، محمد تقی      ، »کالم امامیه؛ ر
اکبر      ، »مدرسه کالمی کوفه«، نقد و نظر، 65-38/65.

2. جمعی از پژوهشگران، جستارهایی در مدرسۀ کالمی قم، »مدرسۀ کالمی قم«، سید حسن طالقانی.

3 . Belief and Law in Imami Shi`ism. 

4 . Early Shii Thought The Teachings. 
5 . The Formative Period of TwelverShi ̃ism Hadith as Discourse Between Qum and Baghdad. 
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ــاب  کت ــه  ــوان ب ــه می ت ــته اند و از جمل ــی داش ــای قابل توجه ــه تاش ه ــن زمین ــز در ای نی
الهــی  و پیشــوای  اثــر ســید حســین مدرســی طباطبایــی  فراینــد تکامــل  مکتــب در 
نوشــتار،  ایــن  کــرد. در  اشــاره  امیر معــّزی،1  نوشــتٔه محمد علــی  در شــیعۀ نخســتین 
ــه  ــان قــم، ب ــار   به جا مانــده از محّدث ــه آث کامــی ب یــخ  ــا بر اســاس نــگاه تار تــاش شــده ت

نظریٔه امامــت آنــان و بــاور آنــان بــه تعریــف امامــت و شــرایط آن پرداختــه شــود. 

شـــناخت نظریـــٔه محّدثـــان قم از آن جهت مهم اســـت که محّدثان قـــم در عصر حضور 
کنار نقـــل روایات اهل بیـــت؟مهع؟، عقاید خود را آشـــکار  امامـــان؟مهع؟ می زیســـتند و در 
یافـــت عقیـــدٔه محّدثـــان قـــم در عصر حضـــور، می توانـــد مـــا را بـــه یک  می کرده انـــد. در
عقیـــدۀ شـــکل گرفتـــه در آن عصر رهنمـــون ســـازد. بنابراین، وجـــود یک بـــاور در دوران 
حضـــور امامـــان؟مهع؟ و پذیـــرش آن در بیـــان اصحـــاب آنـــان  و اســـتمرار آن در دوره های 
بعـــد، فرضیـــٔه جعـــل و یـــا اختصاص آن بـــه گروهی خـــاْص را نفـــی می کنـــد. از همین 
جهـــت، بـــا آشکار شـــدن نظریٔه امامـــِت محّدثـــان قـــم می تـــوان برخـــی فرضیه هـــای 
محققـــان و شـــیعه پژوهان معاصـــر را مخـــدوش دانســـت. برخـــی نویســـندگان معاصر، 
کـــه امامت  باوران متقـــدم، برای امـــاْم مقام  نظریه هایـــی مطـــرح کرده انـــد از جملـــه این  
حکومـــت داری قائـــل نبودند و امـــام را صاحِب  منصـــب دنیایی نمی دانســـتند. اینان 
امامـــت را یـــک منصِب باطنـــی و معنوی دانســـته و از این جایگاه، مقامـــات ظاهری را 
دور دانســـته اند.2 برخـــی دیگر نیز بر این اعتقادند که شـــیعیان متقدم، امـــام را برخوردار 
گســـترده نمی دانســـتند و باورمندی به این اعتقاد در طول دوره های  از علم و عصمت 
گرفته اســـت. بر همین اســـاس، اعتقاد شـــیعیان به برخی  باورمندی به امامت شـــکل 
کـــه امـــروزه بـــرای امام قائل هســـتند را بی اســـتناد بـــه عصر حضور و ســـاخته و  مقام هـــا 
پرداختٔه دســـت برخـــی متکلمـــان دوران غیبت می داننـــد.3 از ســـوی دیگر، برخی نیز 

باورهـــای دوران حضـــور و  پـــس از حضـــور _ همچـــون  علِم غیـــب و والیت تکوینـــی _ را 

1 . The Divine Guide in Early Shi ̃ism. 

یشه ها و باورهای عرفانی، ص 286-291؛ علی آقا نوری      ، ابوالفضل   2  . امیرمعّزی      ، محمدعلی، تشیع: ر
بیت؟مهع؟«،  اهل  سیاسی  امامت  باب  در  معّزی  امیر  اندیشه  نقد  و  »بررسی  هادی منش، 

پژوهش نامه امامیه، 72-47/3.
3. مدرسی طباطبایی      ، سید حسین      ، مکتب در فرایند تکامل      ، ص 8. 
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ســـاخته و پرداختٔه مفّوضه و ُغات معرفی کرده1 و تنهـــا محّدثان قم را عاری از هر گونه 

ُغلـــو و مانِع هر گونه بلندپروازی در رابطه با مقام ائمه؟مهع؟ می دانســـتند.2 بررســـی دقیق 

آثـــار محّدثـــان کامی قـــم می تواند این ادعاها را بی اســـاس ســـازد. 

کـه بـا بررسـی دیـدگاه مهم تریـن َاعـام و  گونـه بـوده  روش تحقیـق ایـن نوشـتار نیـز  ایـن 

آثـار برجـا مانـده از ایشـان، دیـدگاه  شـخصیت های مربـوط بـه محّدثـان قـم در میـان 

کشـف »نظریٔه امامـت « ، ابتـدا تعریـف  امامتـی هـر شـخصیت آشـکار می شـود. بـرای 

کلیـدی ، قلمـرو و گسـترٔه امامـت، و جایـگاه امامـت  امامـت بـا سـه شـاخصٔه »مفاهیـم 

در نظـام تکویـن و تشـریع  « بررسـی می شـود و پـس از پرداختـن بـه ویژگی هـای اصلـی 

امـام همچـون شـیؤه نصـب امـام، عصمـت و علـم امـام، تولیـت و انتقال امامت با سـه 

شـاخصٔه »نـص، افضلیـت و اعجـاز« بررسـی می شـود.

نظریٔه امامت در میان خطوط فکری محّدثان قم
یـــک  کـــه هـــر  قـــم، ســـه خـــط فکـــری مهـــم قابل شناســـایی اند  در میـــان محّدثـــان 

فعالیت هـــای علمی قابل توجهی داشـــته اند.3 احمد بن محمد بن عیســـی اشـــعری 

بـــوده و ســـعد بن عبداهّلل  قـــم  از مهم تریـــن شـــخصیت های علمـــی حـــوزٔه حدیثـــی 

گردان او بوده اند.  اشـــعری، محمد بن یحیـــی العطار و محمد بن حســـن صّفار از شـــا

که  کتاب                هســـتند  ســـعد بن عبداهّلل اشـــعری و محمد بن حســـن صّفار هر دو دارای 

کنـــون موجود بـــوده و کتـــاب ســـعد بن عبداهّلل  کتـــاب محمد بن حســـن صّفـــار هـــم ا

ی خاصه شـــده و تنها خاصٔه آن در اختیار ماســـت. 
ّ
توســـط حسن بن ســـلیمان حل

 طبقـــٔه بعـــدی ایـــن خـــط فکـــری محمد بن حســـن بن ولید _ معـــروف بـــه ابن ولیـــد _

گرد او محمد بن علی بن بابویـــه قمـــی _ معـــروف بـــه شـــیخ صدوق _ اســـت.   و شـــا

کتـــب شـــیخ صدوق متبلور اســـت. ویژگی این  بســـیاری از آثـــار این خـــط فکری در 

1. همان      ، ص 55. 
2. همان      ، ص 58. 

3. جمعـی از پژوهشـگران      ، جسـتارهایی در مدرسـه کالمـی قـم      ، »مدرسـه کالمـی قم«      ، سـید حسـن 
طالقانـی      ، ص 22. 
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یان شـــناخته شـــده بـــا مفاهیمی صحیح و  خـــط فکری، توجه به روایات مســـند از راو

که در قـــم صاحب  قابل قبـــول اســـت. محمد بن خالـــد برقی نیز شـــخصیتی اســـت 

کتـــاب شناخته شـــده   اش بـــه نـــام  أثـــر بـــوده و روایـــات او توســـط فرزنـــد او احمـــد در 

کتاب دارای هشـــتاد بخش و باب بوده  المحاســـن به دســـت ما رســـیده اســـت. این 

کنـــون تنهـــا پانـــزده بـــاب از آن  در اختیـــار ماســـت. ایـــن خـــط فکری بـــه نقل  کـــه هم  ا

از شـــخصیت های ضعیـــف و نقـــل روایـــاِت ُمرســـْل متهم شـــده و به همیـــن جهت، 

احمد بن محمد بن خالـــد برقـــی توســـط احمد بن محمد بن عیســـی از قـــم اخـــراج 

کار خود پشـــیمان شـــد و او را با احترام  که احمد اشـــعری از این  گفتنی اســـت  شـــد . 

بـــه قـــم باز گرداند. 

گرانش یونس   شـــخصیت دیگـــر محّدثان قـــم ، »ابراهیم بن هاشـــم« اســـت. او از شـــا

کرده است. او سهم بسزایی   بن عبدالرحمن و هشام بن حکم بوده و آثار ایشان را نقل 

در انتقـــال حدیـ از کوفه به قم داشـــته اســـت. آثـــار به جا مانده از او توســـط فرزندش 

کـــه تنها  علی بن ابراهیم بن هاشـــم نقـــل شـــده اســـت. او دارای آثـــار متعـــددی بوده 

گرد برجســـتٔه این خط فکری در  کتاب به جا مانده از ایشـــان تفســـیر قمی اســـت. شـــا

که کتاب ارزشـــمندش با نـــام الکافي،  کلینی اســـت  طبقـــٔه بعـــد، محمد بن یعقوب 

کتـــاب _ افزون بر  کاملی از نظام اعتقادی شـــیعه را نشـــان می دهد . او در این  الگـــوی 

آثـــار قمی و ابراهیم بن هاشـــم _ آثـــار باقی مانده از دیگر شـــخصیت های برجســـتٔه قم 

کرده اســـت.  همچـــون احمد بن محمد بن عیســـی و محمد بن خالـــد برقـــی را نقـــل 

که بـــا توجه بـــه این  کتـــاب الکافـــی، جلـــوه گاه آثـــار همـــٔه شـــخصیت های قـــم بـــوده 

کتـــاب می تـــوان بـــه آرای دیگر شـــخصیت ها پی برد.

گروهـی الزم اسـت چهـار بخـش مهـم اندیشـٔه  کشـف »نظریٔه امامـت« در نـزد هـر  بـرای 

گروه بازخوانی شـود. این چهار بخش می تواند نظریٔه امامت را آشـکار سـازد  امامتی آن 

کـه عبارتنـد از تعریـف امامـت، ویژگی هـای اصلـی امامت )نصب امـام، عصمـت و 

علـم امـام( و همچنیـن دیگـر ویژگی هـای امامـت و مرحلـٔه تولیـت و انتقـال امامـت. 

کـه »امامـت« چـه جایگاهـی در نـگاه یـک  بـا تبییـن ایـن چهـار بخـش می تـوان فهمیـد 

گـروه خـاص دارد، چـه شـئونی می توانـد داشـته باشـد، از کجـا آغـاز  شـخصیت یـا یـک 
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می شـود و تـا چـه زمانـی ادامـه خواهـد یافت. در این راسـتا و برای کشـف نظریٔه امامت 

محّدثـان قـم بایـد ایـن چهـار بخش آشـکار شـود. 

تعریف امامت

کـه از امامـت در ذهـن  گروهـی از امامـت بر اسـاس تعریفـی اسـت  برداشـت هـر فـرد و 

آنـان نقـش بسـته اسـت و از همیـن رو، به دسـت آوردن تعریـف »امامـت« از مهم تریـن 

شـاخصْه  سـه  مهـم،  ایـن  کشـف  بـرای  اسـت.  امامـت  بـاب  در  ـ هـا  بح پایه تریـن  و 

کـه بـا توجـه به این سـه می تـوان تعریـف و تلقی هر گروهـی از امامت  گرفتـه  مِدّ نظـر قـرار 

و  امامـت  گسـترٔه  و  قلمـرو  کلیـدی ،  »مفاهیـم  از  عبارتنـد  سـه  ایـن  آورد.  به دسـت  را 

همچنیـن جایـگاه امامـت در نظـام تکویـن و تشـریع  «.

کلیدی مفاهیم 

»امامــت« در نــگاه هــر جریــان و در نظــر هــر شــخصیتی، دارای مفاهیمــی کلیدی اســت 

کــه می توانــد نشــان دهندٔه نــوع نــگاه  آن جریــان یــا شــخصیت بــه امامــت باشــد. در آثــار 

کلیــدی ای  هــر یــک از ســه شــخصیت برجســتٔه محّدثــان قــم و پیــروان ایشــان، مفاهیــم 

بــه آنهــا  کــه در ادامــه،  بــه امامــْت تأثیر گذارانــد  بــاور  کــه هر کــدام در   پدیــدار اســت 

اشاره می شود. 

کلید واژه هـــای   در میـــان روایـــات باقی مانـــده از احمد بن محمد بن عیســـی اشـــعری، 

بـــا  امـــام   خافـــت  و   حجّیـــت  آمده اســـت.   به دســـت  امامـــت  از  متنوعـــی 

ـــا »حجـــة البالغـــة«2 و »خلیفـــة اهّلل«3 بیان شـــده  کلید واژه هایـــی همچـــون »حجـــة اهّلل«1 ی

1. صّفـار      ، محمـد بـن حسـن بـن فروخ      ، بصائـر الدرجـات      ، ص 61، 63      ، 83      ، 484      ، 488؛ کلینی      ، 
محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 1      / 145، 174     ، 177      ، 179      ، 203، 382؛ شـیخ صدوق      ، محمد بن 

علـی ابـن بابویـه، کمال الدین وتمام النعمـة      ، 4/1، 202، 221      ، 339. 
 2. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، ص 104؛ کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 162      ، 

یه، همان، 1      / 203.  192      ، 196؛ شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابو
3. صّفـار      ، محمـد بـن حسـن بـن فـروخ      ، همـان، ص 71 و122؛ کلینـی      ، محمـد بـن یعقـوب، همان، 

122/3؛ شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی ابـن بابویه، همـان، 202/1. 
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ـــه  ـــعری ب ـــری اش ـــط فک ـــه  خ ک ـــانند  ـــة اهّلل« می رس ـــة اهّلل« و »خلیف ـــای »حج ـــت. واژه ه اس

یشـــه »ح ج ج« بـــه معنـــای  حجّیـــت امـــام از ســـوی خـــدا اعتقـــاد دارد. »حّجـــت« از ر

قصـــد اســـت و »حجـــة«، یعنـــی طریـــق بـــرای رســـیدن بـــه مقصـــود. از ایـــن رو، »حجـــة 

اهّلل« بـــه معنـــای طریـــق و مقصـــد بـــرای رســـیدن بـــه خداوند متعـــال اســـت. »حجـــة اهّلل« 

کـــه خداونـــد او را برگزیـــده تـــا طریـــق بنـــدگان بـــرای رســـیدن بـــه خویـــش  فـــردی اســـت 

کـــه اهـــداف  باشـــد و بـــه همیـــن ســـبب، بایـــد برخـــوردار از ویژگی هـــا و اوصافـــی باشـــد 

کـــه بـــا آن بتوانـــد انســـان ها را بـــه  وجـــود حّجـــت را محّقـــق ســـازد؛ هماننـــد دانشـــی 

کننـــد و دیگـــر لـــوازم و  کـــه مـــردم بتواننـــد بـــه او اعتمـــاد  خداونـــد برســـاند و اطمینانـــی 

کـــه الزمـــٔه واســـطه و طریق بـــودن او میـــان مـــردم و خـــدای ســـبحان اســـت.1  شـــرایطی 

ــة اهّلل  ــوازم حجـ ــه از لـ کـ ــام  ــم و عصمـــت امـ ــام و علـ ــاء و نصـــب امـ ــه، اصطفـ در نتیجـ

گـــروه اســـت و می تـــوان اینـــان را معتقـــد بـــه مفاهیـــم  بـــودن اســـت، قابل پذیـــرش ایـــن 

کـــه حجّیـــت  کلیـــد واژٔه »الحجـــة البالغـــة« بـــر ایـــن داللـــت دارد  یادشـــده دانســـت. 

ـــد و  ـــد ش ـــکار خواه ـــر او آش ـــد، ب ـــق باش ـــی ح ـــی در پ کس ـــر  گ ـــه ا ک ـــت  ـــه  ای اس ـــام به گون ام

کســـی معـــذور نخواهـــد بـــود.  بدین  ســـان حّجـــت بـــر مـــردم تمـــام شـــده و 

از واژه هـای »اعـام اهّلل«،2 »ائمـة الهـدی«،3 »علمًا بینًا«، »هادیـًا نیرًا«،4 »کلمة التقوی«، 

روایـات،  در  کـرد.  برداشـت  را  امـام  هدایت گـری  جنبـٔه  می تـوان  الوثقـی«5  »عـروة 

بـا  بـا واژه هایـی معرفـی و نشـان داده شـده اسـت. در برخـی مـوارد  امـام  هدایت گـرِی 

کـه الزمـٔه آن  گاه بـا لـوازم و آثـار و یـا اوصافـی  واژٔه هدایـت و مشـتقات آن بیـان شـده و 

ـم« و »عـروة الوثقـی« اسـت. بـا توجـه 
َ
هدایت گـرِی امـام اسـت. از جملـٔه ایـن واژه هـا »َعل

کـه راهنمایـی افـراد بـه سـمت و سـوی خـاص اسـت، هدایت گـری  ـم 
َ
کاربسـت َعل بـه 

 1. احمدی      ، سید علی      ، »مفهوم حجة اهّلل و شرایط و اوصاف آن بر اساس آیات و روایات«      ، فصلنامه 
کالم و ادیان پژوهشگاه خاتم النبیین      ، ش 2. 

2. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، همان.
3. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، ص 203. 

4. همان. 
5. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، همان.
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ـم قابل برداشـت اسـت.1 همچنیـن توجـه بـه مفهـوم »عـروة الوثقـی« می توانـد 
َ
از واژه َعل

گفتـه  محکـم  یسـمانی  ر بـه  الوثقـی«  »عـروة  کنـد.  تقویـت  را  امـام  هدایت گـری  آمـوزٔه 
گمراهـی جلوگیـری می شـود.2 کندگـی و  کـه بـا چنـگ زدن بـه آن از پرا می شـود 

کـه   به کارگیـری واژه هایـی چـون »بـاب اهّلل«، »سـبیل اهّلل«3 و »وجـه اهّلل«4 نشـان می دهـد 

امـام در تفکـر احمـد اشـعری، طریـق رسـیدن بـه خـدا اسـت. سـبب ایـن تعبیـر را بایـد 

کـرد. از ایـن الفـاظ می تـوان  در مفهـوم الفـاظ »بـاب« و »سـبیل« و »وجـه«  جسـت وجو 

کـه خداونـد متعـال بـرای ُقـرب به خـوْد راهی  قـرار داده که با پیمـودن غیر  کـرد  برداشـت 

کلید واژه هـای یادشـده، تشـبیه  ایـن راه نمی تـوان بـه  ُقـرب الهـی نائـل شـد. نکتۀ دیگـِر 

کـه بـرای  کـه همان گونـه  امـام بـه »بـاب« اسـت. وجـه شـباهِت امـام بـه بـاب  ایـن اسـت 

ورود بـه خانـه بایـد از درب آن وارد شـد، بـرای رسـیدن بـه ُقـرب الهـی نیـز بایـد بـه امـام 

کـه بـرای توجـه بـه  کـرد. همچنیـن توصیـف امـام بـه »وجـه اهّلل«، از آن رو اسـت  توجـه 

هر کسـی به صـورت او توجـه می شـود و بنـا بـر ایـن، بـرای توجـه بـه خداونـد بایـد بـه امـام 

کرد.5  توجه 

فکـری احمـد  پیـروان خـط  کـه  کـرد  اسـتفاده  »لسـان اهّلل«6 می تـوان  واژٔه  از  همچنیـن 

سـخن  امـاْم  سـخن  بنابرایـن،  می دانسـتند.  واال  خداونـد  سـخنگوی  را  امـام  اشـعری 

زبـان خـدا در میـان مـردم اسـت؛ چنانکـه دعوت کننـده  امـام،  و  خداونـد واال اسـت 

کـه جمـع داعـی بـه معنـای دعوت کننـده اسـت  بـه خـدا نیـز هسـت. واژٔه »دعـاة اهّلل«7 

1. مازندرانی      ، مالمحمد صالح      ، شرح  الکافی      ، 285/5. 
2. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحار االنوار      ، 35/23 . 

3. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ، ص 199. 
4. همان      ، ص 61. 

 5. شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی ابـن بابویـه، عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟، 115/1؛ مازندرانـی      ، مـال
 محمد صالح      ، همان، 287/4؛ مجلسی      ، محمد باقر      ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟ص؟،

 .113/2 
کلینـی      ، محمـد بـن یعقـوب،   6. صّفـار      ، محمـد بـن حسـن بـن فـروخ      ، همـان، ص 61 -62       ، 64؛ 

 الکافی      ، 1      / 145. 
7. همان، 1       / 203. 
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نیـز بـر همیـن نکتـه داللـت دارد. »رعـاة« _ جمـع »راعـی« از مـادٔه »رعـی« _ بـه معنـای 

کـه در آنهـا امـام بـه »رعـاة اهّلل  حفـظ و مراقبـت اسـت.1 روایاتـی از خـط احمـد اشـعری 

علـی خلقـه«2  توصیـف شـده اسـت، در مقـام توجـه دادن بـه جنبـٔه هدایت گـری امـام 

گوشـزد می کنـد و مانـع رسـیدن  هسـتند؛ زیـرا امـاْم ناپسـندها و سـختی ها را بـه امـت 

مشـکات بـه امـت می شـود و آنـان را بـه خیـرات و امـور خوشـایند رهنمـون می سـازد.

در سـوی دیگـر محّدثـان قـم، ابراهیم بن هاشـم و فرزنـد او علی بن ابراهیـم وجـود دارنـد 

کلیـدی  مفاهیـم  نیـز  گـروه  ایـن  نـزد  در  داشـته اند.  قـم  در  قابل توجهـی  فعالیـت  کـه 

از  امـام  »سـخنگو بودن  امـام«،3  »حجّیـت  هماننـد  اسـت؛  قابل مشـاهده  »امامـت« 

ی زمین«6 و »شـاهد بر  سـوی خـدا«،4  »  هدایت گـری امـام«5، »امیِن خدا بودن امام در رو

مـردم از سـوی خدا بـودن«.7 می تـوان از این مفاهیم  برداشـت کرد که ابراهیم بن هاشـم 

بـه بیشـتر مفاهیـم امامتـی احمـد اشـعری باورمنـد اسـت. 

شـخصیت سـوم جریـان فکـری محـدث _ متکلمـان، محمد بن خالـد برقـی اسـت. او 

کلیـدی متعـددی در تعریـف و توصیـف  و فرزنـدش احمد بن محمـد نیـز بـه مفاهیـم 

امامـت _ همچـون »حجّیـت«8 و »حجـة بالغه بـودن امـام«،9 »شـهید و امیـن خدا بودن 

بـرای  امـام  »واسـطه گری  امـام«،10  خدا بـودن  بـه  دعوت کننـده  و  »  هدایت گـری  امـام«، 

رسـیدن بـه خـدا«11 _ باور منـد بوده انـد. چنانکـه آشـکار و عیـان اسـت، او نیـز بـه بیشـتر 

1. ابن فارس      ، احمد      ، معجم مقاییس اللغة      ، 408/2. 
2. همان. 

3. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 178. 
4. همان      ، ص 168. 
5. همان      ، ص 191. 

6. همان      ، ص 223. 
7. همان      ، ص 191

8. همان     ، ص 177؛ صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، ص 487. 
9. همان      ، ص 192

10. برقی      ، احمد بن محمد      ، المحاسن      ، ١      / 89. 
11. همان. 
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کـرده اسـت.  کلیـدی امامتـی در نـزد دو شـخصیت علمـی پیشـین اشـاره  مفاهیـم 

کلیـدی در نـزد ایـن سـه شـخصیت مهـم  کـه مفاهیـم  یافـت  از ایـن مطالـب می تـوان در

تفاوتـی بـا یک دیگـر ندارنـد. هـر سـه شـخصیِت برحسـتٔه قـم  امـام را بـه »حجـة اهّلل« و 

کرده انـد  و بـا توجـه بـه مفاهیـم »حّجـت« و »خلیفـه« می تـوان  »خلیفـة اهّلل« توصیـف 

گـر از محّدثـان قـم جز ایـن دو عنواْن روایـات و عناویـن دیگری نبود،  کـه ا کـرد  برداشـت 

می تـوان بـه محّدثـان قـم اعتقـاد بـه نصـب و علـم و عصمـت امـام را نسـبت داد؛ زیـرا 

الزمـٔه حجّیـت و خافـت الهـی، نصـب، اصطفـاء و در پـِی آن علم و عصمت اسـت.1 

کـه »امـام« _ در نـگاه محّدثـان قـم _  کـرد  همچنیـن می تـوان از واژٔه »خلیفـه« اسـتفاده 

ئکـه اسـت؛ چنانکـه حضـرت آدم؟ع؟ ابتـدا خلیفـٔه خدا ونـد شـد و سـپس  برتـر از ما

گردیـد.2  ئکـه  مسـجود ما

گسترۀ امامت قلمرو و 

کـه بـه کشـف تعریـف امامـت از یـک خـط فکـری می انجامـد ، توجـه بـه  بخـش دیگـری 

که در نگاه  گسـترٔه امامت این اسـت  گسـترٔه امامت اسـت. مقصود از قلمرو و  قلمرو و 

یـک شـخصیت ، امامـِت امـام چـه حوزه هـا و حیطـه  ای را دربرمی گیـرد و تـا چـه انـدازه 

گسـترده اسـت. آیـا تنهـا منحصـر بـه انسـان ها اسـت یـا شـامل جـّن و َملـک نیـز می شـود 

و آیـا تنهـا در ایـن دنیـا اسـت یـا پیـش از ایـن دنیـا و پـس از این دنیـا را نیـز در بر می گیرد. 

در ایـن بخـش نیـز بـه بیـان  و بررسـی اعتقـاد و تفکـر سـه شـخصیت مهـم قـم پرداختـه 

می شـود.

کـرد  گردانش نقـل شـده، می تـوان برداشـت  کـه توسـط احمـد اشـعری و شـا از عباراتـی 

کـه تمـام خلـق الهـی _ اعـم از ِانـس، جن  کـه گسـترٔه امامـِت امـام چنـان گسـترده اسـت 

مـًا لخلقـه«3 و یـا »امامـًا 
َ
و ملـک _ را دربرمی گیـرد. در برخـی روایـات، امـام به عنـوان »َعل

 1. احمدی      ، سید علی      ، »مفهوم حجة اهّلل و شرایط و اوصاف آن بر اساس آیات و روایات«      ، فصلنامه 
کالم و ادیان پژوهشگاه خاتم النبیین      ، ش 2. 

2. بقره  : 34-30 . 
3. کلینی      ، محمد بن یعقوب،   الکافی      ، 1      / 203- 204. 
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لخلقـه«1 معرفـی شـده اسـت . می تـوان از واژٔه »امـام«  رهبـری و فرمانروایـی بـر همـٔه خلـق 

کـرد. بنا برایـن، می تـوان واژٔه »خلـق« را بـا توجـه بـه واژٔه »امامـًا« حـوزٔه شـمول  را اسـتفاده 

_ چـه موجـودات  امـام دانسـت و آن را دربرگیرنـدٔه همـۀ مخلوقـات  گسـترٔه امامـت  و 

دیدنـی و چـه نادیدنـی _ دانسـت. از تعابیـر دیگـری همچون »عین اهّلل« و »شـهداء اهّلل«2 

کـرد. »امـام« _ در برخـی نقل هـا _ بـه محـل  نیـز می تـوان چنیـن برداشـت و اسـتفاده ای 

ئکـه تنهـا  ئکـه3 و اجّنـه4 توصیـف شـده اسـت. رفـت و آمـد اجّنـه و ما رفـت و آمـد ما

گاهـی از  گاه بـرای اظهـار اعتقـاد بـه امامـت و آ بـرای حضـور و تشـّرف نیسـت، بلکـه 

گسـتردگی حـوزٔه  ـک نشـان دهنـدٔه 
َ
تکالیـف ایشـان اسـت. بنابرایـن، حضـور جـّن و َمل

که از انسـان ها فراتر می رود. از واژٔه »امام صامت«5 می توان  شـمول امامت اسـت و این 

بـود.  نخواهـد  امـام  یـک  از  بیـش  زمـان  یـک  در  گـروه،  ایـن  نظـر  در  کـه  کـرد  برداشـت 

مقصـود از نبـودن بیـش از یـک امـام در یـک زمـان، نفـی حجّیـت از امـاِم الحق نیسـت؛ 

زیـرا همـٔه ائمه معصومیـن؟مهع؟ از بـدو تولـد »حجـة اهّلل« هسـتند، ولـی منصـب امامـت 

_ بـه مقتضـای شـرایط و ویژگی هـای خـاص آن _ تنهـا در اختیـار یـک نفـر قـرار می گیـرد. 

کـه دارای همـٔه شـرایط امامـت اسـت، ولـی  بنا برایـن، »امـام صامـت«، امامـی اسـت 

هنـوز منصـب امامـت از سـوی خداونـد سـبحان به او اعطا نشـده و پـس از رحلت امام 

سـابق، بـه امـام الحـْق منتقـل خواهـد شـد.

کـه گسـترٔه امامـِت  بـا توجـه بـه آثـار موجـود از ابراهیم بن هاشـم قمـی، به دسـت می آیـد 

امـام بـر کل اهـل ارض و عبـاد اسـت.6 »اهـل ارض« در اینجا قطعًا جّن و انس هسـتند، 

1. همان      ، ص 410. 
اِظر« )صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ،  ِقه ؛ َعْیُن اهّلل الّنَ

ْ
ی َخل

َ
 2. »َنْحُن ُشَهَداُء اهّلل َعل

کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 143      ، 145(.  ص 61      ، 63      ، 64      ، 82؛ 
محمـد کلینـی      ،   95  ،      63  ،      58  ،57 ص 56      ،  همـان،  فـروخ      ،  بـن  حسـن  بـن  محمـد  صّفـار      ،   .3 

 ابن یعقوب      ، همان، 1       / 221      ، 394-393. 
4. همان، 1      / 394. 

محمـد  کلینـی      ،  516؛   ،      511  ،      505 ص 486      ،  همـان،  فـروخ      ،  بـن  حسـن  بـن  محمـد  صّفـار      ،   .5 
ابن یعقوب      ، همان، 1     / 178      ، 321. 

6. همان، 1      / 179. 
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در  ـک«  
َ
»َمل زیـرا  نمی  شـود؛  ـک« 

َ
»َمل شـامل  االرض،  اهـل  کـه  شـود  ادعـا  شـاید  ولـی 

روایـات بـه »اهـل السـٰموات« اطـاق شـده و بـه تعبیـری، شـمول واژٔه »عبـاد« بـر جـن و 

ئکـه« امـری قابل تأمـل اسـت؛ زیـرا ممکـن  انـس آشـکار اسـت، ولـی شـمول آن بـر »ما

کـه در این صورت،  کـه گسـترٔه امامـت مربوط بـه دایرٔه تکلیف اسـت  اسـت ادعـا شـود 

ـک« _ همچـون انسـان و اجّنه _ حـق انتخاب و اختیار 
َ
ملـْک را در بـر نمی گیـرد؛ زیـرا »َمل

کـه مرتکـب  ئکـه در عین ایـن  زیـرا ما قابل تردیـد اسـت؛  ایـن مطلـب  البتـه،  نـدارد. 

کوتاهی،  معاصـی نمی شـوند، در انجـام فرامیـن الهـی حق انتخاب دارند و در صـورت 
ِعقـاب خواهنـد شـد؛ چنان کـه بـرای فطـرس ملـک رخ داد.1

گســترٔه امامــت امــام، در نــگاه احمــد برقــی _ هماننــد احمــد اشــعری _ چنــان  دایــره و 

کــه تمامــی مخلوقــات را در برمی گیــرد. در آثــار نقــل شــده از او، امامــت  گســترده اســت 

ْرض« ادامــه می یابــد.2 بــه 
َ ْ
ــَماء« آغــاز شــده و تــا »َمــْن َفــْوَق ال امــام از »َمــْن ُدوَن الّسَ

یقیــن، »فــوق االرض« شــامل همــه انســان ها و اجّنــه می شــود. افــزون بــر ایــن، می تــوان 

گــر  ئکــه نیــز خواهــد شــد؛ زیــرا ا کــه تعبیــر »دون الســماء« شــامل ما کــرد  اســتفاده 

کــه در زمیــن و تحــت  ئکــه  ای  مقصــود از »دون الســماء« آســمان اول باشــد، قطعــًا ما

ــَماء«  آســمان اول در رفــت و آمدنــد را در بر می گیــرد و ارادٔه حقیقــی از »َمــْن ُدوَن الّسَ

گــر مــراد از »الســماء« همــٔه آســمان های هفتگانــه باشــد،  ئکــه نیــز می شــود و ا شــامل ما

کــه »حجّیــت  ئکــه می شــود. از تعابیــر دیگــر نیــز برداشــت می شــود  ــاز هــم  شــامل ما ب

کــه شــامل جــّن و انــس و  امــام« بــر همــٔه بنــدگان و در میــان همــٔه مخلوقــات اســت3 

ُه[  ُفْطُرُس  َفَکَسـَر اهّلل 
َ
 لها ]ل

ُ
ـٌك ُیَقال

َ
َباَهـا َمل

َ
َماَلِئَکـُة َو أ

ْ
َهـا ال

َ
ُمْؤِمِنیـَن َفَقِبل

ْ
ِمیـِر ال

َ
َیـَة أ

َ
1. »ِإّنَ اهّلل َعـَرَض َوال

َکاَن  ُفْطـُرُس   ـُه 
َ
ل  

ُ
ُیَقـال ـٌك 

َ
فـروخ      ، همـان، 68/1(؛ »َمل بـن  بـن حسـن  َجَناَحـه « )صّفـار      ، محمـد 

الحسـین      ،  بـن  علـی  )مسـعودی      ،  َجَناُحـه «  َفُکِسـَر  ِفیـِه   
َ
ْبَطـأ

َ
َفأ َشـْي ٍء  ِفـي  َفُبِعـَث  ـِة 

َ
َحَمل

ْ
ال ِمـَن 

  اثبات الوصیة      ، ص 164؛ ابن قولویه      ، جعفر بن محمد      ، کامل الزیارات      ، ص 66؛ شـیخ صدوق      ، 
محمـد بـن علـی ابـن بابویـه، االمالـی      ، ص 137؛ ابن عبـد الوهـاب      ، حسـین      ، عیـون المعجـزات      ، 
نـک    :  االمامـة      ، ص 190( . در همیـن موضـوع      ،  ئـل  ابن رسـتم      ، دال بـه طبـری      ،  ص 68؛ منسـوب 

شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی ابـن بابویـه، کمـال الّدیـن وتمـام الّنعمـة      ، 1      / 282. 
2. کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،   الکافی      ، 1      / 192. 

ِقـه « )برقـی      ، احمـد بـن محمـد      ، المحاسـن      ، 
ْ
مـًا َبْیَنـُه َو َبْیـَن َخل

َ
 َجَعـَل َعِلّیـًا َعل

َ
3. »ِإّنَ اهّلل َعـّزَ َو َجـّل
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ئکــه بــه محضــر امــام، دلیــل و شــاهدی بــر شــمول  َملــک می شــود. همچنیــن نــزول ما

ئکــه نیــز هســت.1  امامــِت امــام بــر ما

کـــه در آثـــار باقی مانـــده از محّدثان  یافت  بـــا توجه بـــه مطالـــب یادشـــده، می تـــوان در

قـــم و با مقایســـٔه آثار شـــخصیت های یادشـــده، دایـــرٔه تصرفـــات امام فراتر از نوع  بشـــر 

اســـت. والیـــِت امام بـــه معنای حق تصـــّرف و امر و نهی، منتهی به انســـان نمی شـــود 

کـــه گســـترٔه والیت به ایـــن معنا  و  جـــن و ملـــک را نیـــز در بـــر می گیـــرد. بدیهی اســـت 

کـــه مخاطـــب امـــر، اختیـــاری از خـــود  در دایـــرٔه تشـــریعات می گنجـــد و در مـــواردی 

ئکـــه، به گونه  ای  نداشـــته باشـــد بـــه دایـــرٔه تکوینیات وارد می شـــود. امـــر و نهی بـــه ما

ئکه دارای اراده و اختیار هســـتند و به  که وارد دایرٔه تکوینیات شـــود؛ زیرا ما نیســـت 

اجبـــار، اطاعت نمی کننـــد. بنا برایـــن، بر فرض انحصـــاِر والیِت امام در تشـــریعیات، 

یافت که  انحصـــار آن در جـــّن و انـــْس قابل تردیـــد اســـت. با این وصـــف، می تـــوان در

کـــه دایرٔه امامِت امام شـــامل همٔه انواع  اذعـــان و اعتقاد همه محّدثان قم  این اســـت 

بنـــدگان _ اعـــم از جن و انس و ملک _ می شـــود و مقصود از تعبیـــر »َخلق« در روایات، 

کـــه دارای تکالیـــف هســـتند و بـــا اختیـــار خـــود برمی گزیننـــد.  مخلوقاتـــی هســـتند 

که تنهـــا در آثار  نکتۀ دیگـــر، تصریـــح بـــه تعبیر »امـــام ناطق« و »امـــام صامت« اســـت 

که در هـــر زمانی تنها  کرد  احمد اشـــعری آمده اســـت. از ایـــن تعبیر می توان برداشـــت 

یـــک امـــاْم امامت می کند و امـــاِم الحق در دوران اماِم ســـابق تحت فرمـــان اماِم عصر 

گرچـــه در آثـــار قمی و برقـــی نیســـت، ولی به صـــرِف نبودن  خواهـــد بـــود. این مســـئله 

چنیـــن آثـــاری نمی توان آنـــان را منکر این باور دانســـت؛ زیرا از تعابیـــر دیگری همچون 

»صاحُبکـــم بعـــدی« می توان بـــه این بـــاور پی برد.2 

َنْحـُن ُحَجـُج اهّلل ِفـي ِعَبـاِده  ْمـِر اهّلل ِفـي ِعَبـاِده؛َ 
َ
ُة أ

َ
ِقـه َو َنْحـُن ُوال

ْ
١      / 89(؛ »ََنْحـُن َعْیـُن اهّلل ِفي  َخل

ِقـه « )صّفـار      ، محمـد بـن حسـن بـن فـروخ      ، بصائـر الدرجـات      ، ص 61(. 
ْ
و ُشـَهَداُؤُه ِفـي َخل

1. همان، 1      / 90. 
2. برقـی      ، احمـد بـن محمـد      ، همـان، 315/2؛ کلینـی، محمـد بن یعقـوب، همـان، 1      / 309، به نقل 

از علـی بـن ابراهیـم از ابراهیم بن هاشـم. 
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جایگاه امامت در نظام تکوین و تشریع

بـاور  بـه  بخـش سـوِم تعریـف امامـت، جایـگاه امـام در نظـام تکویـن و تشـریع اسـت. 

بخـش،  ایـن  در  دارد.  خـاص  جایگاهـی  تشـریع  و  تکویـن  نظـام  در  امامـت  امامیـه، 

ـ نـگاران قـم بـا توجـه بـه آثـار سـه شـخصیت مهـم ایـن خطـه نسـبت بـه این  نـگاه حدی

می شـود. بیـان  موضـوع 

کرده انـد، دیـن و دیانـت مـردم بـه امـام  کـه خـط احمـد اشـعری نقـل  بـر اسـاس روایاتـی 

گـذار شـده اسـت. بـر پایـٔه بـاور ایـن خـط فکـری، بـر همـه الزم اسـت از امـام اطاعـت1  وا

گـروه،  ایـن  نظـر  در  کننـد.3   را تصدیـق  او  و  باشـند2  او  امـر  تسـلیم  و  کننـد  تبعیـت  و 

اسـت.  شـده  گـذار  وا امـام  بـه  زمین )تکوینیـات(5  خزائـن  و  دین )تشـریعیات(4  امـور 

_ در برخـی  نـور در زمیـن اسـت.6 زمیـْن  همچنیـن وجـود امـام مایـٔه برکـت، حیـات و 

دیگـر از روایـات _ ِملـک امـام و از آِن امـام بـه حسـاب آمـده اسـت.7 مالکیـت زمیـن بـه 

گسـترٔه  معنـای والیـت امـام بـر زمیـن و صاحـب اختیار بـودن آن اسـت و ایـن نشـان از 

گسـتردٔه تصـّرف امامـِت امـام اسـت. در روایـات دیگـر، تصرفـات امـام بـه دنیـا و آنچـه 

درون آن اسـت، توسـعه داده شـده و دنیـا از آِن امـاْم معرفـی شـده اسـت.8 مالکیـت 

امـام بـر زمیـن و یـا دنیـا بـه معنـای حـق تصـّرف اسـت و حـق تصّرف نیز نشـان از گسـترٔه 

کـرد که احمد اشـعری  والیـت امامـت اسـت. از واژٔه »ارکان االرض«9 می تـوان برداشـت 

بـه تأثیـر تکوینـی وجـود امـام در زمین باور داشـته اسـت؛ زیـرا امام همانند سـتوِن خیمه 

مایٔه بقاء و ماندگاری زمین است. 

1. کلینی      ، محمد بن یعقوب،   الکافی      ، 1       / 206. 
2. همان    ، ص 209- 390. 

3. همان    ، ص 215. 
4. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، ص 383. 

5. همان      ، ص 375. 
6. همان      ، ص 204-203. 

7. »االرض کلها لنا« )کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 407(. 
8. »الدنیا ومافیها هّلل ولرسوله ولنا« )همان، 1       / 408(. 
9. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، ص 199. 
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کـه در  امـام _ در نـگاه ابراهیم بن هاشـم و خـط فکـری او _ افـزون بـر جایـگاه تکوینـی 

ـم دارد، هماننـد وابسـتگی بقـای ارض و سـماء بـه وجـود امـام1 و مالکیـت امـام بـر 
َ
عال

کـه از ایـن خط فکـری بـه مـا  نهرهـای آب2 جایـگاه تشـریعی نیـز دارد . بـر طبـق روایاتـی 

کنند.3  همچنین امور دین4 و هدایت5  رسـیده اند، بر مردم الزم اسـت از امام اطاعت 

مـردم بـه امـام سـپرده شـده اسـت.

جایـگاه  امامـت،   _ قمـی  و  اشـعری  هماننـد   _ برقـی  محمد بن خالـد  فکـری  خـط  در 

قابل توجهـی در نظـام تشـریع دارد. بنا بـر آثـار رسـیده از ایـن شـخصیت، امـاْم دارای 

کـه تسـلیم امـر امـام خـود باشـند7 و  مقـام »افتـراض الطاعـة«6 بـوده و بـر مـردم الزم اسـت 

کننـد.8 از سـوی دیگر، امـورات دیـن نیـز بـه امـام تفویـض شـده اسـت.9 از  از او تبعیـت 

کـرد. در برخـی  روایـات،  تعابیـر  دیگـری می تـوان تأثیـر امـام در نظـام تکویـن را برداشـت 

کـه امـاْم خـازن خـدا در زمیـن و آسـمان اسـت.10 خـازِن خدا بـودن امـام در زمین و  آمـده 

کـه حق هر  آسـمان بـر گسـترٔه امامـت و تصرفـات تکوینـی امـام داللـت دارد؛ به گونـه  ای 

تصرفـی بـر زمیـن و آسـمان را داراسـت.

بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد، محّدثـان قـم _ در دوران شـکوفایی مدرسـه کامـی قـم _ بـه 

جایـگاه تشـریعی و تأثیـر تکوینـی امـام معتقـد بـوده و دایـرٔه تصرفـات امـام را از مکلفـان 

1. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1       / 179. 
2. همان      ، ص 409. 

3. همان      ، ص 185. 
4. همان       ، ص 265      - 266. 

5. همان       ، ص 191. 
6. همـان      ، ص 182      ، 189؛ برقـی      ، احمـد بـن محمـد      ، المحاسـن      ، ١      / 92؛ صّفـار      ، محمـد بـن حسـن 

بـن فـروخ      ، بصائر الدرجـات      ، ص 509. 
 7. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1       / 390 صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، ص 523 

برقی      ، احمد بن محمد      ، همان، ١      / 271. 
8. همان، 1      / 89. 

9. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 378. 
10. همان      ، ص 104. 
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فراتـر دانسـته و بـه غیر مکلفـان سـرایت می داده انـد. ایشـان امـام را صاحـِب منصـب 

تشـریع در دیـن دانسـته و بـرای امـاْم حـق امـر و نهـی قائـل بودنـد. همچنیـن بـه مقـام 

کـه بـر همـٔه مکلفان الزم اسـت  افتـراض طاعـت بـرای امـام معتقـد بـوده و بـاور داشـتند 

کننـد. از سـوی دیگر، زمیـن و آسـمان را در گسـترٔه تصرفـات  از امـام اطاعـت و تبعیـت 

امـام می دانسـته و بقـای زمیـن و آسـمان را وابسـته بـه وجـود امـام می دانسـتند. 

گی های اصلی )شرایط( ویژ
کـه بـا آنهـا امـام در جایـگاه امامـت  گفتـه شـده  »ویژگی هـای اصلـی « ، بـه ویژگی هایـی 

قـرار می گیرنـد و بـا نبـود آنهـا امامـت نخواهد بـود. در این بحـ، به سـه عنصر »نصب، 

عصمـت و ِعلـم« پرداختـه می شـود  : 

نصب

»نصـب« بـه معنـای انتخـاب فـرد از سـوی خـدا و برگزیدگـی او بـرای منصـب امامـت 

 امـام را بـرای منصـب امامـت تعییـن می کنـد . 
ْ

اسـت. بـه بـاور شـیعه، خـدای متعـال

یشـه داشـته و در ادامـه، آشـکارا در  ایـن مهـم از آغـاز در بیانـات پیامبـر و امامـان؟مهع؟ ر

سـخنان بـزرگان دیـن پدیـدار اسـت. در میـان محّدثـاِن قم نیـز جای این موضـوع خالی 

نبـوده و محّدثـان بـزرگ قـم نیـز مسـئلٔه نصب امـام را به عنوان اصلی ترین شـرط امامْت 

کرده انـد. مطـرح 

کـــه از احمـــد اشـــعری _ یکـــی از بـــزرگان محّدثـــان قـــم _ به دســـت آمـــده،  در روایاتـــی 

کـــه در نـــگاه ایشـــان نصب امـــاْم از شـــرایط اصلـــی امامت بـــوده و  یافـــت  می تـــوان در

کرده اند، همچون »نصـــب االمام َعلمًا  تعابیـــر فراوانی در تبییـــن این موضوع روایـــات 

لخلقـــه«1 یـــا »کلمـــا مضـــی منهم امـــام نصب لخلقـــه مـــن عقبـــه امامـــًا«.2 در روایاتی 

کلماتـــی همچـــون »نصب« ،  گردان او نقـــل شـــده  کـــه توســـط ایـــن شـــخصیت و شـــا

»اصطفـــاء«، »انتجـــاب«، »ارتضاء«، »ارتجـــاء«، »اصطناع« و »اختیـــار« به  کار  رفته که 

1. کلینی      ، محمد بن یعقوب،   الکافی      ، 1      / 203. 
2. همان. 
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هر یـــک به گونه  ای معنـــای نصب را می رســـاند. 1 برخی همانند »نصـــب«، »اصطفاء« 

و »ارتضـــاء« و »اختیـــار« داللت مطابقی یـــا تضمنی بر نصب امام دارنـــد و تعبیرهایی 

همچون »ارتجـــاء« و»اصطناع«، داللت التزامی بـــر نصب امام دارند.2 

کـه صراحـت  از دیگـر محّدثـان قـم _ همچـون علی بن ابراهیـم و احمـد برقـی _ روایاتـی 

بـر نصـب و اصطفـاء داشـته باشـد، پیـدا نشـد، ولـی چنان کـه پیش تـر متذکـر شـدیم، 

تصریـح بـه حجّیـت و خافـت امـام از سـوی امـام، خـود نصـب و اصطفـاء را در پـی 

الهـی  بـه مقـام حجّیـت و خافـت  کسـی  برگزیـده شـدن،  و  بـدون نصـب  زیـرا  دارد؛ 

بـه نصـب و اصطفـاء  نیـز  قـم  کـه محّدثـان  گفـت  بنابرایـن، می تـوان  نخواهـد رسـید. 

اشـاره داشـته اند.  یـا  تصریـح 

عصمت

»عصمـت«، از دیگـر شـاخصه های تعییـن امام اسـت. مسـئلٔه »عصمت« نیـز از دیرباز 

میـان امامیـه مسـئلۀ قابل قبولـی بـوده و بـر همیـن مسـئله بـاور خـود بـه امـام را اسـتوار 

می سـاخته اند. ایـن شـاخصه نیـز در آثـار محّدثـان قـم قابل مشـاهده اسـت.

در آثــار به جــا مانــده از احمــد اشــعری، عباراتــی آشــکارا بــر عصمــِت امــام داللــت 

ــرای امــام الزم و ضــروری اســت.3   گردانشــان، عصمــت ب ــگاه ایشــان و شا ــد. در ن دارن

همچنیــن امــام  از ســوی خداونــد حفظ و حراســت می شــود و خداوند متعــال، دام های 

ُمْرَتَجـــی 
ْ
ال َقاِئـــُم 

ْ
َو ال ُمْنَتَجـــی 

ْ
ال َهـــاِدي 

ْ
َو ال ُمْرَتَضـــی 

ْ
ال ُمْنَتَجـــُب 

ْ
ُهَو ال َمـــاُم  ِ

ْ
»َفال همـــان، 1      / 204.   .1

ــاًل  ُه ِظـ
َ
ــَرأ ــَن َبـ ــِة ِحیـ ـ ّیَ َبِر

ْ
ُه َو ِفـــي ال

َ
ــَن َذَرأ ّرِ ِحیـ

َّ
ــذ ــِه ِفـــي الـ ـــی َعْیِنـ

َ
ــُه َعل ــَك َو اْصَطَنَعـ ِلـ

َ
ــاُه اهّلل ِبذ اْصَطَفـ

ِمـــِه 
ْ
َغْیـــِب ِعْنـــَدُه اْخَتـــاَرُه ِبِعل

ْ
ـــِم ال

ْ
ِحْکَمـــِة ِفـــي ِعل

ْ
ـــِق َنَســـَمٍة َعـــْن َیِمیـــِن َعْرِشـــِه َمْحُبـــّوًا ِبال

ْ
َقْبـــَل َخل

ًة ِمـــْن 
َ
ـــِة ُنـــوٍح َو ُمْصَطًفـــی ِمـــْن آِل ِإْبَراِهیـــَم َو ُســـاَلل ّیَ ـــًة ِمـــْن آَدَم؟ع؟ َو ِخَیـــَرًة ِمـــْن ُذّرِ َو اْنَتَجَبـــُه ِلُطْهـــِرِه َبِقّیَ

یـــه، عیـــون  ـــٍد « )شـــیخ صـــدوق      ، محمـــد بـــن علـــی ابـــن بابو ِإْســـَماِعیلَ َو َصْفـــَوًة ِمـــْن ِعْتـــَرِة ُمَحّمَ
اخبـــار الرضـــا؟ع؟، 1       / 217 -218(. 

2. مازندرانـی      ، مالمحمـد صالـح      ، شـرح  الکافـی      ، 290/5؛ مجلسـی      ، محمد باقـر      ، مـرآة العقـول فـي 
شـرح أخبـار آل الرسـول؟ص؟، 402/2. 

 َمْعُصومـا« )شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی ابـن بابویـه، معانـی االخبـار      ، 
َّ

 َیُکـوُن ِإال
َ

ـا ال َمـاُم ِمّنَ ِ
ْ

3. »ال
ص 132(. 
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شــیطان را از او دور می کنــد. 1   بنابرایــن، امــام از هر گونــه عیــب و ذنبــی بــری و بــه دور 

 اســت.2  در برخــی  روایــات نقل شــده از ایــن شــخصیت برجســتٔه قــم، نمونه هــای از 

کــه »روح القــدس« مایــٔه  مــوارد عصمــت بیــان شــده3  و ایشــان بــر ایــن بــاور هســتند 

کــه از ایشــان رســیده  تأییــد امــام اســت.4 همچنیــن تعبیــر بــه »الصادقــون«5 در روایاتــی 

کلمــات دیگــر  ایــن موضــوع در  باشــد.  امــام داللــت داشــته  بــر عصمــت  می توانــد 

محّدثــان قــم نیــز قابــل  مشــاهده اســت. در آثــار ابراهیم بن هاشــم بــا تعبیــر »طهرنــا 

ــون«7 از عصمــت امامــان؟مهع؟  ــْوٌم َمْعُصوُم ــُن َق ــا تعبیر»َنْح ــی ب ــار برق وعصمنــا«6 و در آث

ــه میــان آمــده اســت. ســخن ب

کـه »عصمـت امـام« از شـرایط امـام اسـت و شـرطیت  یافـت  بـا ایـن توضیـح می تـوان در

از  ایـن  کـه در دوران  پـس  نـه  بـوده؛  امـام مطـرح  از دوران حضـور  امـام  بـرای  عصمـت 

گرفتـه باشـد. ایـن مسـئله در نـزد همـه خطـوط فکـری  حضـور در نـزد شـیعیان شـکل 

مطـرح شـده اسـت. بنا برایـن، بـا توجـه بـه آثـار برگرفتـه از محّدثـان قـم، می تـوان قدمـت 

کـرد.  اعتقـاد بـه عصمـت و توجیـه معنـای عصمـت را اسـتفاده 

علم

»علـم« یکـی دیگـر از شـروط تحّقـق »امامـت« اسـت. »علـم« نیز نمـود و بروز بسـیاری در 

کـه در ادامـه، به آنها اشـاره می شـود. آثـار کامـی متکلمـان قـم داشـته 

ـُؤُه ِبِسـْتِرِه َمْطـُرودًا َعْنـُه َحَباِئُل ِإْبِلیـَس َو ُجُنـوِدِه َمْدُفوعًا َعْنُه 
َ
 َمْرِعّیـًا ِبَعْیـِن اهّلل َیْحَفُظـُه َو َیْکل

ْ
ـْم َیـَزل

َ
1. »ل

َعاَهـاِت َمْحُجوبـًا َعـِن 
ْ
 ِمـَن ال

ً
ـوِء ُمْبـَرأ ِ َفاِسـٍق َمْصُروفـًا َعْنـُه َقـَواِرُف الّسُ

ّ
ُکل َغَواِسـِق َو ُنُفـوُث 

ْ
ُوُقـوُب ال

ِبـّرِ ِفـي َیَفاِعـِه  َمْنُسـوبًا 
ْ
ـِم َو ال

ْ
ِحل

ْ
َهـا َمْعُروفـًا ِبال ِ

ّ
ُکل َفَواِحـِش 

ْ
ِت َمُصونـًا َعـِن ال

َّ
ال َفـاِت َمْعُصومـًا ِمـَن الـّزَ

ْ
ال

َفْضـِل ِعْنـَد اْنِتَهاِئـه « )شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی ابـن بابویـه، عیـون 
ْ
ـِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
َعَفـاِف َو ال

ْ
ـی ال

َ
ِإل

اخبـار الرضـا؟ع؟، 1       / 217 -218(.
ُعُیوب « )همان، 1       / 219(. 

ْ
 ِمَن ال

ُ
أ ُمَبّرَ

ْ
ُنوِب ال

ُّ
ُر ِمَن الذ ُمَطّهَ

ْ
2. »ال

3. همان، 1 /213. 
4. همان. 

5. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ، ص 31. 
6. کلینی      ، محمد بن یعقوب،   الکافی      ، 1       / 191. 

7. همان      ، ص 269. 
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کـه از احمد بن محمد بن عیسـی اشـعری به دسـت می آید ، امـاْم دارای علم  در آثـاری 

گسـترده بـوده و محـل جوشـش و آبشـخور علـم الهـی اسـت.1 ایشـان امـام را خـازن علـم 

کـرد که  خداونـد2 و مفّسـر وحـی الهـی3 می داننـد و بـر همیـن اسـاس، می تـوان برداشـت 

کـه در نـگاه  گاهـی بـه مشـّیت الهـی اسـت. از ایـن واژه می تـوان فهمیـد  امـاْم طریـق آ

بـرای  گاهانـی دارد و منحصـر بـه آنهاسـت و  احمـد اشـعری و پیروانـش، علـم الهـی آ

کـرد. به دسـت آوردن آن بایـد بـه امـام مراجعـه 

در آثــار   به جا مانــده از ایــن شــخصیت، می تــوان بــه نمونه هایــی از علــم امامــان؟مهع؟ 

پــی بــرد؛ از جملــه  : علــم بایــا و منایــا و انســاب و فصــل الخطــاب،4 علــم بــه معانــی و 

کــه از پدرانشــان بــه ارث رســیده،7   مقاصــد قــرآن،5  علــم بــه تأویــل آیــات قــرآن،6 علمــی 

ــه هــزار بــاب  گاهــی ب ــه اســم اعظــم الهــی،9 آ کتــب آســمانی پیشــین،8 علــم ب ــه  علــم ب

ــه مصحــف  ــه مصحــف حضرت زهــرا؟اهس؟، جفــر ابیــض و احمــر، علــم ب علــم، علــم ب

ئکــه و انبیــا،11 علــم  گاهــی بــه علــوم ما جامعــه، علــم لحظــه بــه لحظــه و آن بــه آن،10 آ

الکتــاب،12  علــم بــه زمــان مــرگ خــود،13 علــم بــه آنچــه بــوده و آنچــه خواهــد شــد و آنچــه 

ی    ، حسن بن سلیمان    ، مختصر البصائر    ، ص 135. 
ّ
1.       همان، 1       / 398 -399؛ حل

2. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، کمال الّدین وتمام الّنعمة      ، 1      / 279. 
3. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 192. 

4. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، ص 119-118. 
5. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 228. 

6. همان      ، ص 214-213. 
7. همان      ، ص  221، 224 . 

8. همان      ، ص 226. 
9. همان      ، ص  230 . 

10. همان      ، ص 239 -240.
11. همان       ، ص 255 ؛ شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، التوحید      ، ص 138.

12. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، ص 257. 
13. همان      ، ص 259. 
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در آســمان ها و زمیــن و در بهشــت و جهنــم هســت و رخ خواهــد داد،1 علــم بــه منافــع و 

گفت و گوهــای پنهانــی هــر فــرد بــا خــود،3  مضــار هــر فــرد،2 علــم بــه پنهانی هــای هــر فــرد و 

ــان  ــه زب ــم ب ــف،6 عل ــات مختل ــه لغ ــم ب ــرام،5 عل ــال و ح ــه ح ــم ب ــال،4 عل ــه آج ــم ب عل
پرنــدگان7 و حیوانات8 والمســوخ.9

یاد می شـود10 و قبض  گردان او، علم امام ز افـزون بـر ایـن، بـه اعتقـاد احمد اشـعری و شـا

یافـت که علـوم امامـان؟مهع؟ انواعی  گـروه می تـوان در و بسـط پیـدا می کنـد.11 از آثـار ایـن 

کـه عبارتنـد از ماضـی، غابـر و حـادث.12 همچنیـن روح القـدس،13 عمـود نـور،14  دارد 

کسـِب علـم امـام هسـتند. همچنیـن از  ئکـه در شـب قـدر15 راه هایـی بـرای  و نـزول ما

گـروه، ارتبـاط امـام بـا ملکـوت  ث16 در روایـات نقـل شـده از ایـن 
َ

کار رفتـن واژٔه محـّد بـه 

قابل اسـتفاده اسـت؛ همچـون رسـالت و نبـوت و چنان کـه بـر انبیـاء و رسـل وحـی نازل 

از وحـی  امامـْت منقطـع  بود.بنابرایـن،  امامـان؟مهع؟ تحدیــ خواهـد  بـرای  می شـده، 

1. همان      ، ص 261. 
2. همان      ، ص 264. 

3. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ، 1      / 237. 
4. همان      ، ص 264. 
5. همان      ، ص 290. 

6. همان      ، 337؛ شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا ؟ع؟، 1 /228. 
7. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، همان، ص 342. 

8. همان      ، ص 347. 
9. همان      ، ص 353. 

کلینـی      ، محمـد بـن یعقـوب،  الکافـی      ، 1      / 254؛ صّفـار      ، محمـد بـن حسـن بـن فـروخ      ، همـان،   .10
 .395 ص 392      ، 

11. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 256/1. 
12. همان      ، ص 264. 

13. همان       ، ص 272؛ شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 1       / 213. 
14. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، ص 387. 

15. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 220.
16. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1       / 269. 
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ئکـه بـه عالـم غیـب و ملکـوت متصل اسـت و علومـی را از آنان  نیسـت و بـه واسـطٔه ما

یافـت می کنـد.  در

دیگـر محّدثـان قـم نیـز دربـارۀ علـم امام آثـاری نگاشـته اند. در نـگاه علی بن ابراهیم قمی 
انـواع و نمونه هایـی  گسـترده داشـته1 و دارای  امـام علـم  و پـدرش )ابراهیم بن هاشـم(، 
کـه بـه وراثـت رسـیده،2  علـم بـه منافـع و مضـار،3 علـم بایـا و  اسـت؛ همچـون علمـی 
منایـا و انسـاب، علـم بـه حقیقـت ایمان و نفاق مردم،4 علم به کتب آسـمانی گذشـته،5 
بـه  گاهـی  آ زهـرا؟اهس؟،7  حضـرت  مصحـف  و  جفـر  بـه  علـم  قـرآن،6  مفاهیـم  بـه  علـم 
ئکـه و رسـل،8 علـم بـه زمـان مـرگ،9 علـم بـه حـال و حـرام،10 علـم بـه اعمـال  علـوم ما
بنـدگان.11 در نـگاه ایـن خـط فکـری، علـم اماْم  انواعـی دارد؛ همچون غابـر، مزبور و نکت 
و نقـر،12  از سـوی دیگر، راه هـای کسـب علـم را روح القـدس،13 عمـود نـور14 و نـزول ملک15 

کـه علـم امـام افزایـش پیـدا می کنـد.16 می داننـد و معتقـد هسـتند 

در نـــگاه احمـــد برقـــی _ محّدث قمـــی _ و پیروانش، اماْم علم گســـترده داشـــته و علم 

1. همان      ، ص 400. 
2. همان      ، ص 172      ، 221. 

3. همان      ، ص 168. 
4. همان      ، ص 223. 
5. همان      ، ص 227.
6. همان      ، ص 229. 
7. همان      ، ص 241.

8. همان      ، ص 256. 
9. همان      ، ص 258. 
10. همان      ، ص 262.
11. همان      ، ص 219. 

12. همان      ، ص 264. 
13. همان      ، ص 266      ، 273.

14. همان      ، ص 388. 
15. همان      ، ص 176.

16. همان      ، ص 255. 
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که از طریـــق میراث به دســـت امامان؟مهع؟  امـــام نمونه هایـــی دارد؛ از جملـــه، علمـــی 

ئکـــه و انبیـــا،3 علـــم بـــه کتـــب  گاهـــی بـــه علـــوم ما می رســـد،1 علـــم بـــه ملکـــوت،2 آ

 آســـمانی،4 علم به آنچه در شـــب و روز رخ می دهد؛ لحظه به لحظه و آن به آن،5 علم

یـــات آن در هر زمان،8 علم به اســـم   بـــه اســـامی شـــیعیان،6 علم به معانـــی قرآن7 و تأو

ف بـــاب،11 علم بـــه لغات 
ْ
اعظـــم،9 علـــم بـــه همـــٔه کتـــاب و ســـّنت پیامبـــر،10 علـــم ال

 مختلف،12 علم منطق الطیر،13 علم به حال و حرام14 و هر چه مردم به آن نیازمندند.15 

کســـب علم را تحدیـ،16 الهام،17 عمود نور18 و روح القدس19  از ســـوی دیگر، راه های 
که  علم اماْم قابل افزایش است.20 دانسته و معتقدند 

1. همـان      ، ص 222  ؛ صّفـار      ، محمـد بـن حسـن بـن فـروخ      ، بصائـر الدرجـات      ، ص 118؛ برقـی      ، احمـد 
بـن محمـد      ، المحاسـن      ، 1/ 235

2. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 107. 
3. همان      ، ص 112. 

4. همان      ، ص 133. 
5. همان      ، ص 140. 

6. همان      ، ص 173      ، 390. 
7. همان      ، ص 194. 
8. همان      ، ص 195. 
9. همان      ، ص 208. 
10. همان      ، ص 301. 

11. همان      ، ص 313. 
12. همان      ، ص 338. 
13. همان      ، ص 344. 

ی    ، حسن بن سلیمان    ، مختصر البصائر    ، ص 57. 
ّ
14. حل

15. برقی      ، احمد بن محمد      ، همان، ١      / 234. 
16. همان      ، ص 90  ، 92      ، 366.

17. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 326. 
18. همان      ، ص 435. 

19. همان      ، ص 451. 
20. همان، 1      / 394. 
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که  :  گرفت  با توجه به آنچه بیان شد، می توان نتیجه 

1. مســئلٔه علــم امــام و گســتره، ویژگی هــا و کیفیــت و متعلقــات آن میــان محّدثــان 

ــوان  ــد. از ایــن نکتــه می ت ــه آن پایبنــد بودن ــان ب ــوده و همــٔه محّدث ــم یکســان ب ق

کــه در دوران حضــور امامــان؟مهع؟، عقیــده بــه علــم  یافــت  قدمــت ایــن بــاور را در

گســتردگی و تنوعــی وجــود داشــته اســت.  امــام بــه چنیــن 

2. مطالــب پیش گفتــه و روایــات ناظــر بــه علــم امــام را می تــوان در چنــد بخــش 

کــرد. برخــی از روایــات بــه اصــل علــم امــام، برخــی بــه منابــع علــم  دســته بندی 

امــام و برخــی نیــز  بــه متعلقــات علــم امــام اشــاره دارنــد. بنابرایــن، توجــه بــه منابع 

کــه در حــوزٔه حدیثــی قــم به خوبــی قابل مشــاهده  و متعلقــاِت علــْم امــری اســت 

اســت  .

3. نکتــٔه دیگــر، گســترٔه علــم امــام اســت. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، »علــم امــام« 

اطــاق زمانــی، مکانــی و احوالــی دارد و همــٔه زمان هــا، اشــیاء و انســان ها را در 

خــود جــای می دهــد. 

4. نکتــه چهــارم ایــن  کــه علــم امــام دارای منابعــی همچــون تحدیـــ و روح القدس 

اســت و متعلقاتــی همچــون آســمان و زمیــن، و بهشــت و جهنــم دارد. در ایــن 

ــرآن،  ــع و متعلقــات هســتند؛ هماننــد ق میــان برخــی  مــوارْد مشــترک میــان مناب

کــه  گذشــته، مصحــف حضــرت فاطمــه؟اهع؟، و جفــر و جامعــه  ُصحــف انبیــای 

ــی در  ــز به خوب ــخن نی ــن س ــام. ای ــم ام ــع عل ــم منب ــد و ه ــم امام ان ــق عل ــم متعل ه

کامــی متکلمــان قــم  قابل مشــاهده اســت. آثــار 

گی های دیگر ویژ
کـــه الزمٔه تحّقـــق امامت  مقصـــود از ویژگی هـــای دیگـــر، خصوصیت هایـــی هســـتند 

نیســـتند، ولـــی امـــام از آنهـــا برخـــوردار اســـت و می تواننـــد از راه هـــای شـــناخت امام 

به شـــمار آینـــد؛ مانند خلقت نوری و جســـمانی امـــام که در روایات  به عنـــوان یکی از 

ویژگی هـــای امامان؟مهع؟ معرفی شـــده اســـت.

کرده انـــد، بـــه برخـــی از ویژگی هـــای امامـــت اشـــاره  کـــه محّدثـــان قـــم نقـــل  در روایاتـــی 

کـــه جـــزء  کـــه از احمـــد اشـــعری به جـــا مانـــده بـــه امـــوری  شـــده اســـت. در آثـــاری 
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ــول  ــاح رسـ ــد سـ ــده اســـت؛1 هماننـ ــاره شـ ــد، اشـ ــمار می آینـ ــانه های امامـــت به شـ نشـ

امـــام  انبیـــا.2  همچنیـــن  یــــ  و دیگـــر موار ایشـــان  کاه  خـــود  و  زره  و  و پرچـــم  خـــدا 

کـــه دعـــای او مســـتجاب می شـــود، معرفـــی شـــده3 و  نیـــز نشـــانه هایی  به عنـــوان فـــردی 

ــانه های امامـــت4 مشـــخص و معرفـــی شـــده اند. همچنیـــن بـــه خلقـــت  ــوان نشـ به عنـ

ــام از آب بهشـــتی5 خلـــق  ــه امـ کـ ــده  ــان شـ ــده و بیـ ــاره شـ ــام اشـ ــمانی و نورانـــی امـ جسـ

شـــده و خلقـــت نورانـــی6 دارد.7 دیگـــر این کـــه ابوابـــی از روایـــات مربـــوط بـــه طینـــت 

کرده انـــد.8  امامـــان؟مهع؟ و شـــیعیان را نقـــل 

نشـانه های  از  یکـی  به عنـوان  بـه »سـاح«9  ابراهیم بن هاشـم،  از  مانـده  به جـا   آثـار  در 

کتـاب از امامـی بـه امـام  امامـت10 اشـاره شـده و ایـن  کـه ویژگـی امـام انتقـال سـاح و 

دیگـر اسـت.11 بـه خلقـت سرشـت امـام نیـز اشـاره شـده اسـت.12 

ئــم امــاْم اشــاره شــده  در آثــار برقــی نیــز بــه ســاح13 و زره رســول اهّلل؟ص؟ به عنــوان عا

و این کــه زره اختصاصــی رســول خــدا؟ص؟ مختــص امــام زمــان؟جع؟ اســت و برتــن 

1. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 1 /213. 
2. کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 1      / 233.

3. همان      ، ص 262.
ْکـــُب  ـــُة َو َیْقـــَدَم الّرَ َوِصّیَ

ْ
َفْضـــُل َو ال

ْ
ِبیـــِه  َو َیُکـــوَن ِفیـــِه ال

َ
ـــِد أ

ْ
ْکَبـــَر ُول

َ
ْن َیُکـــوَن أ

َ
َمـــاِم َعاَلَمـــاٌت ِمْنَهـــا أ ِ

ْ
4. »ِل

اُبـــوِت ِفـــي َبِنـــي ِإْســـَراِئیَل  ـــِة الّتَ
َ
ـــاَلُح ِفیَنـــا ِبَمْنِزل ـــی ُفـــاَلٍن َو الّسِ

َ
 ِإل

َ
ْوَصـــی ُفـــاَلٌن َفُیَقـــال

َ
ـــی َمـــْن أ

َ
 ِإل

َ
َفَیُقـــول

ـــُه …« )همـــان، 
َ
َکاَن َقْبل ـــاِس ِبَمـــْن  ـــی الّنَ

َ
ْول

َ
ْن َیُکـــوَن أ

َ
َکاَن «؛ »... أ ـــاَلِح َحْیُثَمـــا  َماَمـــُة َمـــَع الّسِ ِ

ْ
َتُکـــوُن ال

.)  284 /       1
5. همان، 1       / 387. 

6. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، علل الشرایع      ، 1/ 134.
7. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 389/1- 440.

8. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ، 1      / 14. 
9. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1       / 235      ، 238.

10. همان      ، ص 284.  
11. همان، 1       / 297. 

12. همان      ، ص 389. 
13. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 176. 
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هیــچ یــک از امامــان؟مهع؟ انــدازه نمی شــود.1 همچنیــن بــه خلقــت نــوری امــام2 نیــز 
اشــاره شــده اســت.3

که  :  گرفت  با توجه به آنچه بیان شد، می توان نتیجه 

1. نشـانه های امامـْت نیـز مـورد توجـه محّدثـان قم بوده اسـت تا راه شـناخت برای مردم 

یـ  ئم شـناخت امام _ همچون سـاح رسـول خدا؟ص؟ یا موار هموار شـود. برخی از عا

کـه بـرای همـه قابل تشـخیص  انبیـا و یـا وصیـت آشـکار امـام سـابق  _ به گونـه  ای اسـت 

ی آن سـرمایه گذاری کرده انـد و آن را متذکر  اسـت و بـه همیـن جهـت، امامـان؟مهع؟  بر رو

کـه بـرای همـه  شـده اند، امـا دیگـر ویژگی هـا مثـل خلقـت نورانـی، به گونـه  ای نیسـتند 

کـه  قابل تشـخیص باشـند و بـه همیـن سـبب، امـام آن را به عنـوان یـک ویژگـی امـام 

کرده اسـت.  مایـٔه افزایـِش معرفـت می شـود، معرفـی 

و در عصـر  قـم  بـاور اسـت. در میـان محّدثـان  ایـن  بـه  اعتقـاد  2. نکتـٔه دیگـر، دوران 

کـه  دارد  نشـانه هایی  امـام     کـه  داشـته  وجـود  بـاوری  چنیـن  امامـان؟مهع؟  حضـور 

منحصر به فـرد هسـتند و هیـچ فـرد دیگـری چنیـن ویژگی هایـی را ندارد و راه شـناخت 

امـام به شـمار می آید. ایـن ویژگی هـا هماننـد سـاح رسـول خـدا؟ص؟ به گونـه  ای اسـت 

گر ادعا داشـته باشـد به سـرعت  کـه کسـی ادعـا نـدارد و نمی توانـد ادعـا داشـته باشـد و ا

کـذب ادعـای او آشـکار می شـود.  منکـوب شـده و 

بر اســاس  امــام اســت.  بــه خلقــِت نورانــی  3. نکتــٔه قابل توجــه دیگــر، قدمــت اعتقــاد 

روایــات به جا مانــده از محّدثــان قــم، امــام دارای خلقــت نورانــی و طینــت ویــژه اســت و  

ــی و ویژگــی خــاص  ــه خلقت نوران ــم ب ــان ق کــه محّدث ــرد  ک ــوان برداشــت  از همیــن رو، می ت

طینــت امــام اعتقــاد داشــته و ایــن اعتقــاد در دوران حضــور ائمــه؟مهع؟  بــوده و در آن دوران 

ــت. ــده اس ــل ش ــیعیان تبدی ــرای ش ــاوری ب ــورت ب به ص

1. همان      ، ص 189. 
ی    ، حسن بن سلیمان    ، مختصر البصائر    ، ص 131. 

ّ
2. حل

3. برقی      ، احمد بن محمد      ، المحاسن      ، ١      / 133-131      ، 135.
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تولیت و انتقال

از  امامـت  انتقـال  همچنیـن  و  امامـت  عهده گرفتـن  بـه  و  امامـت  منصـب  ـی« 
ّ
»تول

امامـی بـه امـام دیگـر نیـز در هندسـٔه اعتقـادی شـیعه  شـاخصه ها و راه هایـی دارد. ایـن 

کـرد. به نظر  شـاخصه ها را می تـوان در سـه شـاخصٔه نـص، اعجـاز و افضلیـت خاصـه 

امامـت  انتقـال منصـب  و  تولـی  ایـن سـه شـاخصه  دربـارۀ  قـم  کـه محّدثـان  می رسـد 

بـه آنهـا اشـاره می شـود. کـه در ادامـه،  دیدگاه هایـی خـاص داشـته اند 

نص

در میان محّدثان قم، احمد اشعری مسئلٔه نص را در روایاتی که نقل کرده به خوبی نشان 

ی امام، امام بعدی صامت است، 
ّ
که در زمان تول داده است. در این روایات بیان شده 

ولی  پس از وفات امام، امر الهی به امام بعدی منتقل شده و او زمام دار دین می شود 

و حّجت بر مردم می شود. همچنین اماِم الحق با »روح القدس« تأیید می شود و علم 

امامت و فصل الخطاب از امام قبلی به او منتقل می شود.1 بنابراین، امام به امام بعدی 

که امام  گاهی دارد2 و بر امام بعدی نص و تصریح می کند.3  همچنین بیان شده  خود آ
باید معصوم باشد و علت شرطیت نص امام قبلی، پنهان بودن عصمت است.4

کـه امامـت دارای  در آثـار رسـیده از ابراهیم بن هاشـم، بـه ایـن سـخن پرداختـه شـده 

ِن اْنَتَهـْت 
َ
ـی أ

َ
ُة َواِلـِدِه ِإل

َ
َمْنِطـِق ِفـي َحَیاِتـِه َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّد

ْ
ْمـُر َواِلـِدِه َصاِمتـًا َعـِن ال

َ
ْیـِه أ

َ
1. »ُمْسـَندًا ِإل

ِة َواِلـِدِه؟ع؟ 
َ

ـَغ ُمْنَتَهـی ُمـّد
َ
ِتـِه َو َبل ـی َمَحّبَ

َ
َراَدُة ِمـَن اهّلل ِفیـِه ِإل ِ

ْ
ـی َمِشـیَئِتِه َو َجـاَءِت ال

َ
ِبـِه َمَقاِدیـُر اهّلل ِإل

َمـُه ِفـي ِبـاَلِدِه  ـی ِعَبـاِدِه َو َقّیِ
َ
ـَة َعل ُحّجَ

ْ
ـُه ال

َ
ـَدُه ِدیَنـُه َو َجَعل

َّ
ْیـِه ِمـْن َبْعـِدِه َو َقل

َ
ْمـُر اهّلل ِإل

َ
َفَمَضـی َو َصـاَر أ

ُه َفْضَل َبَیاِن 
َ
ْنَبـأ

َ
ْمِرِه َو أ

َ
ُه َو اْنَتَدَبُه ِلَعِظیـِم أ ُه َفْصـَل َبَیاِنِه َو اْسـَتْوَدَعُه ِسـّرَ

َ
ْنَبـأ

َ
َمـُه َو أ

ْ
ـَدُه ِبُروِحـِه َو آَتـاُه ِعل ّیَ

َ
َو أ

ی ِعَباِدِه 
َ
َم َعل َقّیِ

ْ
ْهِل ِدیِنـِه َو ال

َ
ِمـِه َو ِضَیاًء ِل

َ
ْهِل َعال

َ
ی أ

َ
ًة َعل ـُه ُحّجَ

َ
ِقـِه َو َجَعل

ْ
مـًا ِلَخل

َ
ِمـِه َو َنَصَبـُه َعل

ْ
ِعل

ُه ِحْکَمَتـُه  َو اْسـَتْرَعاُه ِلِدیِنـِه 
َ
َمـُه َو اْسـَتْخَبأ

ْ
ُه َو اْسـَتْحَفَظُه ِعل ُهـُم اْسـَتْوَدَعُه ِسـّرَ

َ
َرِضـَي اهّلل ِبـِه ِإَمامـًا ل

ْحَیـا ِبـِه َمَناِهـَج َسـِبیِلِه َو َفَراِئَضـُه َو ُحـُدوَده« )کلینـی      ، محمـد بـن یعقـوب، 
َ
ْمـِرِه َو أ

َ
َو اْنَتَدَبـُه ِلَعِظیـِم أ

 الکافـی      ، 1       / 204(. 
2. همان، 1       / 277 . 

3. همـان      ، ص 288؛ شـیخ صـدوق      ، محمـد بن علی ابن بابویه، عیـون اخبار الرضا؟ع؟      ، 1      / 217؛ 
همـو، کمال الّدین وتمام الّنعمة      ، 1    / 213.

4. همو، معانی االخبار      ، ص 132
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نصوصـی از قـرآن و روایـات اسـت.1 

کـه امامـت بـه وصیت امام قبلی اسـت2 و علـم اماْم به  در خـط فکـری برقـی بیـان شـده 

امام بعدی منتقل می شود.3 

با توجه به آثار سه شخصیت حدیثی قم، می توان به نکاتی دست یافت  : 

کــه یکــی متفــرع بــر دیگــری  1. مســئلۀ نصــب و نــْص دو مقولــٔه جــدا از هم انــد 

اســت. نــص، نتیجــٔه نصــب اســت و نبــی یــا امــام بــا نــص خــود بــر امــام بعــدی 

از نصــب الهــی خبــر می دهــد.

کنــار هــم قــرار بگیرنــد، ولــی  2. در یــک زمــان ممکــن اســت حّجت هــای الهــی در 

کنــار هــم نیســتند؛ وگرنــه نــص امــام بــر امــام بعــد خــود  دو امــام در یــک زمــان در 

بی معنــا اســت؛ زیــرا بــا فــرض تعــدد امامــان در یــک زمــان، در زمــان امام ســابق، 

امــام بعــدی امــام اســت و بایــد بــه امامــت فعلــی امــام الحــق از آغــاز امامــت امــام 

ســابْق تصریــح شــود؛ نــه این  کــه بــه امامــت او  پــس از امــام ســابق تصریــح شــود. 

بنا برایــن، نــص امــام بــر امــام  پــس از خــود قرینــه  ای اســت بــر این کــه دو امــام در 

کــه در جــای خــود  یــک زمــان نخواهنــد بــود. ایــن ســخن، قرائــن دیگــری نیــز دارد 

بــه آن پرداختــه شــده اســت. 

3. علــم امامــت متفــاوت بــا علــم حجّیــِت امــام اســت. امــام برخــوردار از علمــی 

ــه امام الحــْق منتقــل می شــود. همچنیــن  ــا انتقــال امامــت، ب کــه ب ویــژه اســت 

روح القــدس نیــز بــه همیــن شــکل اســت. نوعــی از روح القــدس مخصــوص 

منصــوب امامــت اســت و بــا انتقــال آن منتقــل می شــود.

یشــه دارد. در آیــات متعــددی از  کــه در قــرآن نیــز ر 4. نــص امــام، مســئله  ای اســت 

کــه بــه  کســانی  کریــم و احادیـــ رســول خــدا؟ص؟، بــه لــزوم نــص امامــت و  قــرآن 

آنهــا نــص شــده پرداختــه شــده اســت.4 

1. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1       / 287. 
2. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ، 1      / 473.

3. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1       / 277. 
4. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 515. 
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اعجاز

که  شـاخصٔه دیگـر تولیـت و انتقـال امامـْت »اعجـاز« اسـت. شـناخت امـام در صورتـی 

نـص نباشـد، بـه کمـک اعجـاز صـورت می گیـرد. در میـان محّدثـاِن قم، احمد اشـعری 

بـه بیشـترین آثـار داللت کننـده بـر اعجـاز اشـاره دارد. او و پیروانـش در آثـار نقـل شـده، 

آنهـا می تـوان  از مجموعـٔه  کـه  امامـان؟مهع؟ نسـبت داده انـد  بـه  را  معجـزات متعـددی 

کـه بـه اعجـاز برای امام باور داشـته اند. در آثار به جـا  مانده از این خط فکری،  یافـت  در

االسـود،1  حجـر  نطـق  همچـون  :  اسـت  شـده  بیـان  امامـان؟مهع؟  اعجـاز  از  نمونه هایـی 

اخبـار از غیـب،2 نطـق عصـا،3 اخبـار از اسـرار درونـی افـراد،4 تصـّرف در درخـت،5 علم 

بـه آجـال مـردم،6 شـفای بیمـار و احیـای موتی ،7 علم بـه لغات مختلـف،8 طی االرض 

کـون و مـکان و سـحاب و  … .10  و ِسـیر در عوالـم،9 تصـّرف در 

علی بن ابراهیـم قمـی _ محـدث بـزرگ قمـی _  نیـز بـه نمونه هایـی از اعجـاز امامـان؟مهع؟ 

کـرده اسـت.11 آثـار به دسـت  و از جملـه    از جا کنده شـدن درخـْت بـه اذن امـام اشـاره 

آمـده از برقـی نیـز خالـی از مسـئلٔه اعجـاز امـام نیسـتند و در آن اخبـار امـام از غیـب12 

می خـورد. به چشـم 

بـوده  قمـی  محّدثـان  مورد پذیـرش  »اعجـاز«  مسـئلٔه  کـه  یافـت  در می تـوان  از ایـن رو، 

1. کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 1       / 384. 
2. همان      ، ص 351. 

3. همان      ، ص 353. 
4. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، بصائر الدرجات      ، 1      / 247.

5. همان      ، ص 253.
6. همان      ، ص 264.
7. همان      ، ص 269.

8. همان      ، ص 337.
9. همان      ، ص 401.

10. همان      ، ص 409.
11. کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 1      / 353.

12. صّفار      ، محمد بن حسن بن فروخ      ، همان، 1      / 236   ، 242. 
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اسـت. حاصـل این کـه، اعتقـاد بـه اعجاز برای امـام _ با توجه به حساسـیت فوق العادٔه 

محّدثـان قـم در برابـر غلـو و مبـارزه بـا روایت هـای ضعیـف و غلو آمیـز _ نه تنهـا غلوآمیـز 

آنـان  باور هـای  از  و  شـیعیان  قابل پذیـرش  مسـئله  ای  حضـور  عصـر  در  بلکـه  نبـوده، 

کرده اند،  که محّدثان قم نقل  به شـمار می آمده اسـت. بر این اسـاس، توجه به روایاتی 

سـهم بسـزایی در بازشناسـی عقیـدٔه شـیعیان دارد. از سـوی دیگر، اعجـاْز به اعتقـاد 

محّدثـان قـم، امـری منحصـر در انبیـاء نبـوده و امـام نیـز می توانـد _ بـرای اثبـات مقـام 

امامـت خـود  _ اعجـاز داشـته باشـد. 

افضلیت

کلمـات محّدثـان قـم، تصریحـی بـر افضلیـت امـام بـر دیگـر مـردم پیـدا نشـد،  در میـان 

را  امـام  افضلیـت  می تـوان  هسـتند،  قائـل  امـام  بـرای  کـه  ویژگی هایـی  بر اسـاس  امـا 

گسـتردٔه  کـرد. محّدثـان قـم، بـه حجّیـت و خافـت الهـی امـام و علـم ویـژه و  برداشـت 

امـام و عصمـت او قائـل هسـتند. ایـن نـکات می توانـد بـه افضلیـت امـام اشـاره داشـته 

باشـد؛ زیـرا _ بـا  توجـه بـه آیـات 30-36 سـورۀ بقـره _ خلیفٔه خـدا افضلیت بـر همٔه خلق 

کـی از برتری امام  ئکـه را پیـدا می کنـد. از سـوی دیگر، نـص و اعجـاز نیـز حا حتـی بـر ما

کـه بـر امـور  هسـتند. ایـن  کـه فـردی بـه امامـت معرفـی شـود و بـه او قدرتـی داده شـود 

خارق العـاده توانمنـد شـود، نشـان از برتـری او بـر دیگـر مـردم اسـت. بنا برایـن، به رغـم 

کـه در بـاب افضلیـت امـام صراحتـی در روایـات محّدثـان قـم دیـده نمی شـود، امـا  آن 

می تـوان آن را بـه محّدثـان قـم نسـبت داد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
که  :  گرفت  با توجه به آنچه بیان شد، می توان نتیجه 

گســترده تر از تعریفــی  1. تعریــف امامــْت _ در میــان محّدثــان قــم _ بســیار جامع تــر و 

کــه در میــان متکلمــان معرفی شــده اســت. اســت 

بر اســاس دیــدگاه  امــا  کردنــد،  تنهــا در دنیــا منحصــر  را  امامــت  2. متکلمــان، 

محّدثــان قــم، امامــت در قیامــت نیــز تأثیر گــذار اســت؛ زیــرا یکــی از مفاهیــم 

کــه افــزون بــر  کلیــدی محّدثــان پیرامــون امــام و امامــت، »شــهداء اهّلل« اســت 
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گواهــان اســت، نتیجــه و ثمــرٔه  کیفیــت شــهادت امــام متفــاوت بــا دیگــر  ایــن  کــه 

 شــهادت امــام در روز قیامــت آشــکار می شــود. »امــام« _ در تعریــف متکلمــان _ 

کلیــدی  اســت؛ در حالی کــه در مفاهیــم  خلیفــٔه رســول خــدا معرفــی شــده 

ــدا  ــت خ ــن و حّج ی زمی ــر رو ــدا ب ــٔه خ ــاْم خلیف ــان، ام ــدگاه محّدث ــه از دی برگرفت

معرفــی شــده اســت. 

3. در این کــه در هــر زمــان تنهــا یــک امــام امامــت دارد، میــان محّدثــان و متکلمــان 

کــه بــه امامــت  تفاوتــی نیســت، ولــی در میــان محّدثــاْن تصریــح شــده  فــردی 

در حالی کــه  اســت؛  زمیــن  ی  رو بــر  خــدا  حّجــت  و  صامــت  امــام  نرســیده، 

متکلمــان بــه ایــن مطلــب اشــاره نکرده انــد.

کــه  کرده انــد  الهــی معرفــی  را مقــام خافــت و حجّیــت  امامــت  4. محّدثــان، 

ــوده و انحصــاری و  ــان قــم بــه جایــگاه عظیــم امامــت ب ــاور محّدث ایــن بیــان از ب

اختصاصی بــودن ایــن مقــام را نشــان می دهــد  ؛ زیــرا حجّیــت و خافت الهــی، 

ــراد اســت. گــروه خاصــی از اف مســئله عمومــی نبــوده و مختــص 

کــه بــا متکلمــان  5. امــام، در دیــدگاه محّدثــان قــم  ، جایــگاه      هدایت گــری دارد 

تفاوتــی در ایــن موضــوع نیســت، امــا محّدثــان اضافــه بــر      هدایت گــری، بــرای 

امــام جایــگاه طریقیــت به ســوی خــدا و ســخنگویی از طــرف خداونــد قائــل 

گرچــه در عبــارات متکلمــان نیســت، ولــی از ایــن  کــه  هســتند. ایــن ســخْن 

می داننــد،  الزم  را  خداوند متعــال  ســوی  از  امــام  نصــب  و  جعــل  متکلمــاْن 

کــه آنــان نیــز امــام را ســخنگوی خــدا و طریــق بــه بندگــی  یافــت  می تــوان در

می داننــد. ایشــان 

6. امامــِت امــاْم، در دیــدگاه محّدثــان، همــْه مخلوقــات _ اعــم از جــن و انــس و 

کــه اشــاره بــه  ــار متکلمــان ســخنی  ملــک _ را در بر می گیــرد؛ در حالی کــه در آث

ایــن بــاور داشــته باشــد به دســت نمی آیــد.

7. در بخش شـــرایط امـــام، محّدثان همانند متکلمان نصـــب و علم و عصمت 

را از شـــرایط امـــام می داننـــد؛ گرچـــه دربـــارۀ علم امـــام، محّدثان دامنـــه علم را 

کرده انـــد. همچنیـــن می تـــوان چنیـــن  گســـترده تر از متکلمـــان تبییـــن  بســـیار 

کـــه پیـــش از متکلمـــان، محّدثـــان نظریـــٔه علـــم امـــام را ارائـــه  گرفـــت  نتیجـــه 
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گســـترده شـــرح و بســـط داده و بـــرای آن منابـــع و متعلقـــات  و آن را بـــه شـــکل 

گســـتردگی آن، بـــه دوران حضور  کرده انـــد. بنابرایـــن، نظریٔه علـــم امام و  بیـــان 

باز می گـــردد. امامـــان؟مهع؟ 

همچــون  کرده انــد؛  بیــان  را  ویژگی هایــی  امــام،  شناســایی  بــرای  محّدثــان   .8

ســاح رســول خــدا؟ص؟. همچنیــن امــام را دارای خلقــت نورانــی و ویــژه معرفــی 

کرده انــد و بــرای امــام، اعجــاز و قــدرت فــوق العــاده قائــل هســتند. بــا توجــه بــه 

کــرد  حساســیت ویــژٔه محّدثــان قــم در برابــر مفاهیــم غلو آمیــز، می تــوان برداشــت 

گروهــی، مفاهیــم غلو آمیزانــد _ بــرای محّدثــان  کــه بــه زعــم  کــه ایــن باور هــا _ 

و  داشــتند  ویــژه  حساســیت  غالیــاْن  و  غلــو  بــه  نســبت  از یک ســو،  کــه  قــم 

داشــته اند،  بیشــتری  نزدیکــی  امامــان؟مهع؟  حضــور  دوران  بــه  از ســوی دیگر، 

ایــن  بــه  بــاور  زمانــی  قدمــت  ایــن ،  بــر  افــزون  نــدارد.  بــر  در  غلــوی  هیچ گونــه 

کــرد.  برداشــت  را می تــوان  اعتقاد هــا 

9. راه شــناخت امــام_ در نــگاه محّدثــان قــم_ نــص و تصریــح امــام قبلــی و یــا 

ــوده و  ــول نب ــی و رس ــر در نب ــاْز منحص ــن، اعج ــت.   بنابرای ــام اس ــود ام ــاز خ اعج

امــام را صاحــب اعجــاز دانســت.  می تــوان 

10. افضلیــت امــام _ در تعبیــر متکلمــان _ به شــکلی پررنــگ مطــرح شــده اســت؛ 

کمتــر بــه ایــن عنــوان پرداختــه شــده اســت و  در حالی کــه در آثــار محّدثــاْن 

کــه تشــخیص  کم پرداختــن محّدثــان بــه ایــن عنــوان، ایــن باشــد  شــاید ســبب 

افضلیــت یــک فــرد، بــه نصــب او بــر امامــت، علــم، عصمــت و دیگــر ویژگی های 

ممتــاز او بســته اســت، پــس بــا اثبــات ایــن عناویــْن افضلیــت آن فــرد نیــز روشــن 

خواهــد شــد.
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