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Abstract:
Superiority as supremacy is a necessary requirement for Imams in Shia be-
liefs which is shared among some Sunnis sects too. They claim that Imams 
must be the most superior people among their disciples and the most unique 
individuals during the epoch of their reign. The fundamental issue addressed 
in this study is indeed quite different. The current researcher seeks to explore 
the expanse of Imam’s superiority on the basis of general Imamate principles 
not the Ah-ul Beit as specfic instances. The issue of superiority for Imam 
and superiority in special issues and instances are poles apart. The researcher 
presents diverse viewpoints form Shia scholars which can easily be brought 
under question. The current study briefly mentions the necessity for superi-
ority of Imams and adopts rational-narrative approach to show the sphere of 
imam’s superiority. According to the findings presented here, an Imam must 
have superiority over his disciples for which he is chosen to lead. Although, 
Ahl-ul Beit Imams are superior in numerous instances. 
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سعة دائرة أفضلية اإلمام استنادًا 
إلی عقائد الشيعة

محمد حسين فارياب1

الخالصة

، والمّدعى 
ً
تعّد األفضلية من شـروط اإلمامة في مذهب التشـيع وبعض مذاهب أهل السـنة أيضا

األساسـي فيهـا هـو أّن اإلمـام يجـب أن يكـون خيـر أفـراد أّمتـه والشـخص األفضل إبـان عصر إمامته، 
لكـّن السـؤال الـذي نريـد طرحـه ناظـر إلـى زاويـة أخـرى، إذ إّننـا بصـدد تعييـن حـدود دائـرة أفضليـة 
، فلزوم كون اإلمام 

ً
اإلمـام فـي ضـوء اإلمامـة العامـة وليس إمامة األئمة من أهل البيـت؟مهع؟ حصرا

أفضـل مـن اآلخريـن شـيء وتحديـد سـعة دائـرة األمـور التـي يجـب أن يكـون فيهـا األفضـل شـيء 
كـرت آراء مختلفـة 

ُ
آخـر، فهـذا هـو الهاجـس الـذي يراودنـا ونريـد إيضاحـه فـي هـذه المقالـة. وقـد ذ

ومتنوعـة عـن متكلمـي التشـيع فـي هـذا المجـال، بيـد أّنهـا ال تخلـو مـن اإلبهـام والغمـوض. وعلـى 
هـذا األسـاس، أشـرنا فـي هـذه الدراسـة إلـى لـزوم أفضلية اإلمام بصـورة موجزة، ثـم ركزنا على بيان 
 علـى المنهـج العقلـي _ النقلـي، وكانت أهّم النتائـج التي خلصنا إليها 

ً
سـعة دائـرة األفضليـة اعتمـادا

هي لزوم كون اإلمام أفضل من اآلخرين في األمور التي اختير من أجلها لإلمامة، وإن كان األئمة 
.

ً
مـن أهـل البيـت؟مهع؟ يفوقـون اآلخريـن فـي أمور أخـرى أيضا

الكلمات المفتاحية: األفضلية، اإلمام، لزوم األفضلية، دائرة األفضلية، الشيعة.

1. أستاذ مساعد في قسم الكام وفلسفة الدين، مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحث والعلمي في قم. 
m.faryab@gmail.com    

ــمـة   ـّ   مـقـــــالــة مـحكــ
امـامـــت  پـــژوهــــــــــــــــی 
 السنــة احلـادیة عشــــرة
ل، ربیــع و  ّ الـعــــــدد األوݧ
صیــــف ســـــنـــــة 2021

_________________________
jep.emamat.ir



 گسترة افضليت امام 
بر اساس عقايد شيعه

یاب1 محمدحسیل اار

چکیده
لزوم افضلیت به معنای برتری، یکی از شـرایط امامت در مکتب تشـیع اسـت. برخی 

کـه  اهل سـّنت نیـز همچـون شـیعه در ایـن بـاره می اندیشـند. مدعـای اصلـی آن اسـت 

امـام بایـد برتـر از افـراد امتـش و یگانـۀ روزگار در دوران امامتش باشـد. اما پرسـش اصلی 

گسـترۀ  نگارنـده در ایـن نوشـتار، از جنـس دیگـری اسـت. نویسـنده بـه دنبـال تعییـن 

یـت امامـت عامـه، نـه فقـط امامـان اهل بیـت؟مهع؟ _ اسـت.  افضلیـت امـام _ بـا محور

این کـه امـام بایـد افضـل و برتـر از دیگـران باشـد، سـخنی اسـت و این کـه او بایـد در چـه 

امـوری افضـل باشـد، سـخنی دیگـر کـه همیـن، دغدغـۀ نویسـنده در ایـن مقاله اسـت. 

کـه خالـی از ابهام  دیدگاه هـای متنـوع و متفاوتـی از متکلمـان شـیعی ارائـه شـده اسـت 

کوتـاه بـه لـزوم افضلیـت امـام شـده، آن گاه بـا روش  نیسـتند. در ایـن نوشـتار، اشـاره ای 

گسـترۀ افضلیـت امـام تمرکـز شـده اسـت. بـر اسـاس مهم تریـن  عقلـی _ نقلـی بـر تبییـن 

دسـتاوردهای ایـن پژوهـش، امـام بایـد در آن امـوری برتر از دیگران باشـد که برای همان 

امـور بـه امامـت برگزیـده شـده اسـت؛ هرچنـد امامـان اهل بیـت؟مهع؟ در امور دیگـری نیز 

سـرآمد دیگران هسـتند.

گسترۀ افضلیت، شیعه. کليدواژه ها: افضلیت، امام، لزوم افضلیت، 

یخ پذیرش: 1400/05/01. یافت: 1399/11/03؛ تار یخ در * تار
کالم و فلسفۀ دین، مؤسسۀ آموزشی_ پژوهشی امام خمینی؟هر؟، قم، ایران.  گروه  1. دانشیار، 

m.faryab@gmail.com     

گسترۀ افضلیت امام  بر اساس عقاید شیعه
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مقدمه
ک کشـید، امامـت تبدیـل بـه  کـه پیامبـر گرامـی اسـام؟لص؟ چهـره در نقـاب خـا آن گاه 
کـه تـا بـه  مهم تریـن مسـئله و محـل نـزاع در جهـان اسـام شـد؛ نزاع هـای پایان ناپذیـری 
کاسـته نشـده اسـت. همـۀ مذاهـب اسـامی خـود را در  امـروز، هیـچ گاه از حـرارت آن 
ایـن بحـث سـهیم دانسـته و بـه نظریه پـردازی دربـارۀ آن پرداخته انـد. مسـئلۀ امامـت 
خـود دارای مسـائل فرعـِی چنـدی اسـت. گاهـی از ضـرورت وجـود امـام به بحـث و نظر 
گاهـی نیـز  گاهـی تعییـن وظایـف امـام دل مشـغولی عالمـان بـوده اسـت.  می پردازنـد. 
از صفـات و ویژگی هـای امـام سـخن بـه میـان می آورنـد. مسـائل پیش گفتـه، همـه در 
حـوزۀ امامـت عامـه می گنجنـد. امـا گاهـی هـم بحـث بـه تعییـن مصـداق امـام کشـیده 
کـه از چنیـن مباحثـی، در حـوزۀ امامـت خاصه سـخن به میـان می آید. آن چه  می شـود 
در این تحقیق مد نظر می باشـد، یکی از مسـائل امامت عامه _ یعنی مسـئلۀ افضلیت 
امـام _ اسـت. همـواره شـیعیان و اهل سـنت کوشـیده اند تـا در این مسـئله دیـدگاه خود 

را موّجه تـر از دیگـری نشـان دهنـد. دو پرسـش جـدی در ایـن مسـئله بـه نظـر می آیـد:

یک: آیا امام باید افضل و برتر از دیگر افراد امت باشد یا خیر؟

گر چنین است، باید در چه اموری افضل باشد؟ دو: ا

آن چــه نگارنــده در ایــن نوشــتار بــه دنبــال پاســخ آن اســت، پرســش دوم اســت. آیــا بایــد 
امــام در همــۀ امــور برتــر باشــد؟ مثــًا آیــا بایــد امــام زیباتریــن فــرد امــت باشــد؟ آیــا بایــد 
امــام ماهرتریــن فــرد در تمــام حرفه هــا و مشــاغل باشــد؟ آیــا بایــد امــام زیباتریــن خــط را 

داشــته باشــد؟ و... .

در  شـیعی  متکلمـان  هرچنـد  اسـت.  بـوده  محققـان  دغدغـۀ  کمتـر  پرسـش ها  ایـن 
کـه الزمـۀ آنهـا را می تـوان به عنـوان  کرده انـد  گاه دیدگاه هایـی مطـرح  کتاب هـای خـود 
نظـر آنهـا تلّقـی نمـود، ولـی بـه حسـب تتبع نگارنده، هیـچ مقاله یا کتابـی در این باره به 

رشـتۀ تحریـر در نیامـده اسـت.

ایـن  در  نویسـنده  دغدغـۀ  امـام  افضلیـت  قلمـرو  تعییـن  گذشـت،  بیانـش  چنان کـه 
نوشـتار اسـت. بـا وجـود ایـن، منطقـًا الزم اسـت، دربارۀ پرسـش اول نیز، هرچنـد کوتاه، 

مباحثـی مطـرح شـود.
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1. لزوم افضلیت امام
کـه امـام بایـد برتریـن انسـان از میـان امتـش باشـد.1 اغلـب  شـیعه بـر ایـن بـاور اسـت 

گـر امـام مقبولیت  کـه معتقدنـد ا اهل سـنت، ماننـد شـیعه می اندیشـند؛ بـا ایـن تفـاوت 

گزینـۀ  مردمـی نداشـته باشـد و بـا آمدنـش فتنـه و هرج و مـرج بـه راه بیفتـد، بایـد سـراغ 

دیگـری رفـت؛ گزینـه ای کـه هم از دیگران بهتر و هم بهره مند از امتیاز مقبولیت مردمی 

گـزارش ابواسـحاق شـیرازی )476 ق( از دانشـمندان اشـعری، بـه  باشـد؛2 هرچنـد از 
کـه امـام بایـد افضـل باشـد.3 کـه اشـاعره در ابتـدا بـر ایـن نظـر بوده انـد  دسـتمان می آیـد 

اثبـات  بـرای  یـم. مهم تریـن دلیـل عقلـی  بـرای ادعـای خودمـان بیاور در آغـاز، دلیلـی 

لـزوم افضلیـت امـام، قاعـدۀ عقلـِی »قبـح تقدیـم مفضـول بـر افضـل« اسـت. مقصـود از 

کـه وقتـی بخواهیـم کسـی را برای یک مسـئولیت انتخـاب کنیم،  ایـن قاعـده آن اسـت 

کمتـری از رقیبانـش  گـر آنکـه انتخابـش می کنیـم، رتبـۀ  او بایـد از دیگـران برتـر باشـد. ا

داشـته باشـد، عقـل چنیـن انتخابـی را قبیـح و مـردود می دانـد.

کرده اند؛ برای   این سـخن عقل اسـت و عقا این قاعده را در زندگی خود بسـیار تجربه 

کـه چنـد پزشـک  گـر بدانـد  کنـد. ا نمونـه، بیمـار بایـد بـرای درمـان بـه پزشـک مراجعـه 

 متخصـص وجـود دارد، امـا یکـی از آنهـا بیـش از دیگـران مهـارت دارد، همـان را بـرای 

 درمان بیماری خود انتخاب می کند. به دیگر سخن، همگان بهترین ها را می خواهند 

بیشـترین  بایـد  نیـز  امـام  بنابرایـن،  اسـت.  »شایسته سـاالری«  اصـل  بـر  مبتنـی  ایـن  و 

باشـد. داشـته  دیگـران  نسـبت  بـه  را  شایسـتگی 

یخی  آن چـه گفتیـم، سـخن عقـل بـود و شـیعه و سـّنی نمی شناسـد. به این واقعیـت تار

بنگریـد. اواخـر عمـر ابوبکـر بـود. بایـد بـرای پس از خـود جانشـینی تعییـن می کـرد. عمـر 

بـن  خطـاب را پیشـنهاد داد. دیگـران بـه ابوبکـر اعتـراض کردند که در پیشـگاه خداوند 

1. مفیــد، محمــد بــن محمــد، االفصــاح، ص 34؛ ســید مرتضــی، علــی بــن حســین، الذخیــرة، ص 
قتصــاد، ص 307-308؛ نصیرالدیــن طوســی، محمــد،  429؛ طوســی، محمــد بــن  حســن، اال

یــد االعتقــاد، ص 222؛ حلــی، حســن  بــن  یوســف، مناهــج الیقیــن، ص 454. تجر
ینی، عبدالملک، االرشاد، ص 171؛ تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، 291/5. 2. جو

3. شیرازی، ابواسحاق، االشارة، ص 394.
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گفت:  که به خدا خواهم  چه پاسـخی برای این انتخاب خواهی داشـت؟! پاسـخ داد 
برتریـن آنهـا را منصـوب کردم!1

کار خود را مسـتند به حکم  که او نیز خواسـت  یخی به  دسـت می آید  گزارش تار از این 

عقـل جلـوه دهـد. بنابرایـن این حکم عقل اسـت که امام باید برتر از دیگران باشـد.

گسترۀ افضلیت امام  .2
کـه  کـه امـام بایـد از دیگر  افـراد امـت برتـر باشـد؛ امـا پرسـش مهم تـر آن اسـت  روشـن شـد 

امـام بایـد در چـه امـوری برتـر و افضـل باشـد؟ مثـًا آیـا الزم اسـت او زیباتریـن فـرد امـت 

بـا دیـدگاه عالمـان  ابتـدا الزم اسـت  باشـد؟  و اجـداد  برتریـن قبیلـه  یـا دارای  باشـد؟ 

شـیعی آشـنا شـویم. بازخوانـی آثـار برجای مانـده از ایشـان مـا را بـه دیدگاه هایـی متنـوع 

می رسـاند.

2-1. دیدگاه های متکلمان شیعه

ممکن است در نگاه نخست چهار دیدگاه در میان متکلمان شیعی به چشم آید:
یکم: افضلیت به معنای داشتن بیشترین ثواب نزد خداوند متعال؛2

دوم: افضلیـت بـه معنـای برتـری در داشـتن شـرایط الزم برای امامت؛ ضمـن آن که باید 

در یکایـک شـرایط افضـل باشـد.3 برخـی بـزرگان نیـز در همیـن راسـتا از لـزوم افضلیـت 

یاسـت سـخن بـه  امـام در فضائـل نفسـانی و فضائـل بدنـی مربـوط بـه حـوزۀ امامـت و ر

کـه تفاوتـی بـا دیـدگاه سـید مرتضـی نمی کنـد. برخـی دیگر از ایشـان نیز  میـان آورده انـد4 

کـه بـه  کـه امـام بایـد در تمـام صفـات روحـی و جسـمی برتـر باشـد5  بـر ایـن بـاور شـده اند 

یخ، 433/3؛ ابن اثیر،   1. بالذری، احمد، انساب االشراف، 88/10؛ طبری، محمد بن  جریر، تار
علی  بن  محمد، اسد الغابة، 664/3.

بــن محمــد، المســائل الجارودیــة، ص 45؛ حلبــی، تقــی،  بــرای نمونــه ر.ک: مفیــد، محمــد   .2
.49-48 ص  الســبق،  اشــارة  علــی،  حلبــی،  150-151؛  ص  المعــارف،  تقریــب 

3. سید مرتضی، علی بن حسین، الشافي، 178/3.
4. استرآبادی، محمدجعفر، البراهین القاطعة، 232/3.

5. سبحانی، جعفر، سیمای عقاید شیعه، ص 212.
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نظـر می رسـد مقصودشـان صفـات روحـی و جسـمی دخیـل در امامـت باشـد؛ چنان که 

کـه امـام بایـد در علـم، دیـن، شـجاعت،  کـرده بـود  پیش تـر نیـز عامـه حلـی تصریـح 

کـرم و تمـام فضائـل نفسـانی و بدنـی سـرآمد دیگـران باشـد.1 همیـن دیـدگاه از سـخنان 

از فضائـل بدنـی  او  برداشـت اسـت؛ جـز آن کـه  قابـل  نیـز  خواجـه  نصیرالدیـن طوسـی 
سـخنی بـه میـان نیـاورده اسـت.2

کماالت نفسانی به طور مطلق؛3 سوم: افضلیت به معنای برتری در تمام 
چهارم: افضلیت در جمیع جهات دین و دنیا.4

2-2. تحلیل دیدگاه های چهارگانه

که به آنها اشاره می کنیم. گانه می طلبد  کدام از این دیدگاه ها، تحلیلی جدا هر 

2-2-1. برتری در داشتن بیشترین ثواب

این دیدگاه در نگاه نخســـت، ظاهری روشـــن دارد؛ اما با دقت بیشـــتر، پرســـش هایی 

که نشـــان می دهـــد، این نظریـــه نمی توانـــد مرزهای دقیق و روشـــنی  بـــه وجـــود می آید 

کنـــد. برخورداری از بیشـــترین ثـــواب با انجام بیشـــترین  بـــرای افضلیـــت امام تعیین 

گسســـتنی دارد. یعنـــی هر کس عبادت بیشـــتر و بهتری  و بهتریـــن عبـــادت پیوندی نا

که مقصود  داشـــته باشـــد، ثواب بیشـــتری نیز نزد خداوند دارد. اما پرســـش این است 

از عبادت چیســـت؟

کـه بیشـترین ثـواب را نـزد خـدای سـبحان دارد،  کسـی را  گـر سـنی باشـیم و بخواهیـم  ا

گزینـه مخیـر باشـیم: یکـی عابدتـر و دیگـری عالم تـر و  بـرای امامـت برگزینیـم و میـان دو 

کنیـم؟ بـه عبـارت دیگـر کدام یـک از اینهـا دارای  گزینـه را بایـد انتخـاب  کـدام  مدبرتـر، 

بیشـترین ثـواب اسـت؟

1. حلی، حسن  بن  یوسف، کشف المراد، ص 366.
2. نصیرالدین طوسی، محمد، تلخیص المحصل، ص 431-430.

3. بحرانــی، میثــم بــن علــی، قواعــد المــرام، ص 180؛ شــبر، عبــداهلل، حــق الیقیــن، ص 188؛ 
.45-44/2 المعــارف،  بدایــة  محســن،  خــرازی، 

4. الهیجی، عبدالرزاق، سرمایۀ ایمان، ص 115؛ الهیجی، حسن، شمع الیقین، ص 149.
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توجه داریم که بحث ما پیشینی است نه پسینی. فعًا برای ما مهم نیست که چه کسی 

کارهایی کرده  به امامت برگزیده شده است؛ بلکه سخن در این است که امام باید چه 

که  باشد تا از بیشترین ثواب برخوردار شده باشد؟ به دیگر سخن، می خواهیم بدانیم 

کنند. مثًا آیا علم و تدبیر  چه عناصری می توانند یک فرد را برخوردار از بیشترین ثواب 

و شجاعت جزء آن عناصرند؟ آیا دربارۀ کسی که ذاتًا سخی، رحیم، شجاع و... است، 

اما موقعیتی برای فعلیت بخشیدن به این صفات نداشته _ به دیگر بیان، عبادتی از او 

سر نزده _ صرف داشتن این روحیه در رسیدن به آن عنوان مؤثر است؟

گر خدا بخواهد کسـی  گـر شـیعه هـم باشـیم بـاز همیـن پرسـش ها مطرح اسـت. یعنـی ا ا

کـه بیشـترین ثـواب را داشـته باشـد، چـه معیارهایی را در نظـر می گیرد؟ مثًا  را برگزینـد 

آیـا خـود حکومت کـردن نیـز در اندیشـۀ صاحبـان ایـن نظـر یـک عبـادت اسـت؟ بـه نظـر 

کـه تـا قبـل از حکومـت، چه کسـی  نمی رسـد این گونـه باشـد؛ زیـرا سـخن در ایـن اسـت 

بیشـترین ثـواب را دارد تـا افضـل شـناخته شـود و شایسـتگی امامـت بـر مـردم را داشـته 

باشد؟

کــه انجــام آن  کــه عبــادت دقیقــًا چیســت  بنابرایــن ابهــام مهــم ایــن دیــدگاه آن اســت 

برایمــان ثــواب در پــی داشــته باشــد؟ بــه حســب تتبــع نگارنــده، پاســخی در کتاب های 

باورمنــدان بــه ایــن نظریــه بــرای ایــن پرســش ها دیــده نمی شــود.

2-2-2. برتری در شرایط الزم برای امامت به طور مطلق

ک افضلیت می داند. اما پرسشی   این دیدگاه، برتری در شرایط الزم برای امامت را ما

کـه شـرایط الزم بـرای امـام دقیقـًا چیسـت؟  کـه بایـد پاسـخگوی آن باشـد ایـن اسـت 

کـه شـاید هر یـک از مـا در ابتـدا بـرای آن پاسـخی داشـته باشـیم،  ایـن پرسشـی اسـت 

گـردآوری  شـود، اختافـات نمایـان می گـردد. البتـه نقـاط مشـترک و  امـا وقتـی پاسـخ ها 

بـدون اختـاف نیـز می توانـد وجـود داشـته باشـد.

ممکن اســـت پرســـیده شـــود، با توجه به این که امام معصوم اســـت و علم خطاناپذیر 

گســـترۀ شـــرایط الزم برای  گنجاندن شـــرط افضلیت _ در  مربـــوط بـــه امامـــت را دارد، 

امامت _ چـــه توجیهی دارد؟
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کــه اساســًا افضلیــت مربــوط بــه  گفــت  بــا توجــه بــه ســخنان متکلمــان امامیــه بایــد 

کــه  شــرایطی ماننــد عصمــت و علــم الزم بــرای امامــت نیســت؛ چنان کــه ســید مرتضــی 

یکــی از نظریه پــردازان ایــن نظریه اســت، آن گاه که از افضلیت ســخن بــه میان می آورد، 

کــرم و... اشــاره می کند.1 در این بــاره، فاضل مقداد  بــه امــوری ماننــد شــجاعت، جــود و 

ــت  ــه افضلی ــه ب ک ــد، آن گاه  ــی می کن ــل بررس ــه تفصی ــت را ب ــرط عصم ــه ش ــس از آن ک  پ

می رسد، به صراحت می نویسد: 

 أن یکون أفضل أهل زمانه  في سـائر الکماالت... فیدخل في هذا وجوب

  کونه أعلم و أعّف و أشجع؛ لرجوع الکماالت النفسانیة إلی العلم و العّفة 
و الشجاعة، التي مجموعها هو العدالة المطلقة.2

کـرد. توضیح آن که،  در عیـن حـال، می تـوان افضلیـت را نسـبت به عصمـت نیز مطرح 

کـه  عصمـت از صفـات اختصاصـی امـام نیسـت؛ بلکـه قابـل تصـور و تحقـق اسـت 

کـه همـۀ معصومـان در درجـات  افـراد دیگـری نیـز معصـوم باشـند. امـا چنیـن نیسـت 

ی باشـند؛ چنان کـه میـان پیامبـران نیـز تفاضـل وجـود دارد.  عصمـت بـا یکدیگـر مسـاو

کـه امـام در میـان تمـام معصومـان احتمالـی دوران  بنابرایـن، الزمـۀ افضلیـت آن اسـت 

گنـاه  از  تنهـا  گـر دیگـران  ا بـرای نمونـه،  باشـد.  باالتریـن درجـۀ عصمـت  خـود، دارای 

کسـی  معصوم باشـند، او باید از مکروهات نیز معصوم باشـد. هم چنین ممکن اسـت 

کـرم و  گنـاه معصـوم باشـد و در عیـن حـال، در سـایر صفـات اخاقـی ماننـد جـود و  از 

کـه او افـزون بـر عصمـت، در  شـجاعت، برتـر نباشـد. الزمـۀ قـول بـه افضلیـت آن اسـت 

سـایر صفـات اخاقـی نیـز سـرآمد دیگـران باشـد.

آنهـا اسـت،  بـه سـوی سـعادت و مربـی  انسـان ها  کـه هـادی  امامـی  بـه دیگـر سـخن، 

باشـد. دیگـران  از  فروتـر  اخاقـی  امـور  در  نمی توانـد 

ــه  ــح را اضافـ ــن توضیـ ــد ایـ ــز بایـ ــم نیـ ــارۀ علـ ــدگاه، دربـ ــن دیـ ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــن بـ هم چنیـ

کـــه امـــام بایـــد داناتریـــن فـــرد بـــه دیـــن و نیـــز سیاســـت باشـــد؛ افـــزون بـــر آن، دارای  کـــرد 

1. سید مرتضی، علی بن حسین، الشافي، 178/3.
لهیة، ص 333. 2. سیوری، فاضل مقداد، اللوامع اال
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ــن  ــه نصیرالدیـ ــه خواجـ ــد؛ چنان کـ ــود باشـ ــران خـ ــان اقـ ــی در میـ ــّم سیاسـ ــترین شـ بیشـ

طوســـی می نویســـد: 

ّیة،  العلـم  بمـا یحتـاج إلـی العلم به فـي إمامته من العلوم الدینّیـة و الدنیاو

کالشـرعّیات و السیاسـات و اآلداب و دفـع الخصـوم و غیـر ذلـك، ألّنـه ال 
یسـتطیع القیـام بذلك مـع عدمه.1

کـــه  گفتـــه شـــد، مرحـــوم اســـترآبادی ایـــن نظریـــه را این گونـــه بیـــان می کـــرد  چنان کـــه 

یاســـت بدان هـــا نیازمنـــد اســـت، از  کـــه در ر امـــام بایـــد در فضائـــل نفســـانی و بدنـــی ای 

کـــه: »امـــام بایـــد  دیگـــران باالتـــر باشـــد. هم چنیـــن آیـــت اهلل ســـبحانی تصریـــح می کنـــد 

کـــرم و شـــجاعت و همـــۀ فضائـــل روحـــی و جســـمی برتـــر باشـــد«.2  در دانـــش و دیـــن، در 

ایشـــان در عیـــن حـــال، مقصودشـــان از صفـــات بدنـــی را روشـــن نســـاخته اند؛ مثـــًا 

ــور؟  ــرد چطـ ــگاوری در نبـ ــی اســـت؟ جنـ ــا فصاحـــت و باغـــت یـــک فضیلـــت بدنـ آیـ

ـــدام یـــک  ـــا تناســـب ان ـــوان یـــک فضیلـــت بدنـــی به شـــمار آورد؟ آی زیبایـــی چهـــره را می ت

فضیلـــت بدنـــی اســـت؟ و... .

کـه در اندیشـۀ امامیـه، امـام جانشـین نبـی اسـت، مقصـود  گفـت از آن جـا  شـاید بتـوان 

کـه در مبحـث نبـوت بـه آنهـا اشـاره می کننـد. توضیـح  همـان صفـات بدنـی ای باشـد 

کـه از صفـات  آن کـه، متکلمـان در مبحـث نبـوت، یکـی از شـرایط نبـی را آن می داننـد 
بدنـی منفـور _ ماننـد پیسـی و... _ مبـّرا باشـد.3

در عیـن حـال، سـخن مرحـوم اسـترآبادی و آیـت اهلل سـبحانی ایـن نیسـت که امـام باید 

کـه امام  گـر فضیلـت باشـند _ را داشـته باشـد؛ بلکـه ایشـان اصـرار دارنـد  ایـن فضائـل _ ا

گـر فصاحـت و باغـت و  در تمـام ایـن مـوارد بایـد برتـر از دیگـران باشـد؛ بـرای نمونـه، ا

یاسـت دانسـتیم، امـام بایـد از همـه  نیـز قـدرت بدنـی را یـک صفـت بدنـی الزم در امـر ر

فصیح تـر و نیرومندتـر نیـز باشـد.

1. نصیرالدین طوسی، محمد، تلخیص المحصل، ص 430.
2. سبحانی، جعفر، سیمای عقاید شیعه، ص 212.

3. ســیوری، فاضــل مقــداد، همــان، ص 288؛ اســترآبادی، محمدجعفــر، البراهیــن القاطعــة، 
لهیــات، 210/3. اال 25/3؛ ســبحانی، جعفــر، 
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کماالت نفسانی به طور مطلق 2-2-3. برتری در تمام 

کیـد  کـه همـان فضائـل اخاقـی هسـتند، تأ کمـاالت و فضائـل نفسـانی  ایـن نظریـه بـر 

دارد. بنابرایـن برتری هـای تکوینـی یـا فیزیولـوژی از دایـرۀ ایـن نظریـه خارج اسـت؛ برای 

نمونـه، برتـری در زیبایـی، صـوت نیکـو، قبیلـۀ باشـرافت، داشـتن پـدر و مـادر مؤمـن، 

فرزنـدان و همسـران شایسـته، سـامت و قـدرت بدنی، فصاحـت و باغت، هیچ کدام 

در ایـن دایـره نمی گنجنـد. بـه بیان دیگر، آن دسـته از فضائل اخاقـی که مربوط به روح 

کتسـاب دارنـد، مقصـود طرفـداران نظریـۀ سـوم اسـت. و روان انسـان اسـت و قابلیـت ا

بـه نظـر می رسـد باورمنـدان بـه ایـن نظریـه، بـا عنایـت بـه یکـی از وظایـف امـام، یعنـی 

کنـد؛ پـس  کرده انـد. امـام بایـد امـت را تربیـت  تربیـت امـت چنیـن دیدگاهـی را مطـرح 

کمـاالت نفسـانی یگانـۀ دوران باشـد. خـودش بایـد در 

کمیت اجتماعی هم بر عهدۀ امام اسـت  حـال آن کـه امـام وظیفـه ای دیگر نیـز دارد. حا

کـه نیازمنـد دانسـتن نحـوۀ  تدبیـر امـور اسـت. بنابراین می تـوان گفت که مقصود ایشـان 

کـه امـام بایـد در تمـام کمـاالت نفسـانی مربـوط بـه حـوزۀ امامتـش، از دیگـران  آن اسـت 

برتـر باشـد. بـا ایـن توضیـح می تـوان این دیـدگاه را به دیـدگاه پیشـین برگرداند.

2-2-4. برتری در تمام جهات دین و دنیا

پیش تـر از فیـاض الهیجـی و فرزنـدش میرزا حسـن الهیجـی به عنـوان باورمنـدان به این 

کـه آیـا واقعـًا مقصـود، تمـام جهات دیـن و دنیا  نظریـه سـخن گفتیـم. پرسـش آن اسـت 

اسـت؟ دیگـر آن کـه، اساسـًا مقصـود از جهـات دین و دنیا چیسـت؟

دلیـل آن کـه میرزا حسـن الهیجـی چنیـن سـخن رانـده چیسـت؟ وقتـی نگاهـی جامـع 

یاسـت مطلق در  یـم، یـک نکتـه برجسـته می شـود. او امامـت را ر بـه نظریـات او می انداز

تمـام امـور دیـن و دنیـا می دانـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه سـخت طرفـدار ایـن دیدگاه 

کـه امـام بایـد در تمـام امـور دیـن و دنیـا افضل باشـد. اسـت 

کـه امـام بایـد در تمام جهات دنیـوی ای که  گـر نظـر مرحـوم الهیجـی آن باشـد  بنابرایـن ا

بـه امامتـش مربـوط می شـود، از دیگـران برتـر باشـد، سـخنش مانند دیگران اسـت و این 

نظـر نیـز بـه نظـر دوم بر می گردد.
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ایشــان و دیگــران باشــد، در همــان حــوزۀ  کــه ممکــن اســت میــان دیــدگاه  تفاوتــی 

یاســت و امامــت اســت. توضیــح آن کــه، برخــی از پیشــینیان وقتــی می گفتنــد امامــت  ر

یاســت عــام بــر امــور دیــن و دنیــا اســت، در جــای دیگــر تصریــح می کردنــد  بــه معنــای ر

کــه مثــًا امــام در یکایــک مســائل و مشــاغل بایــد  یاســت آن نیســت  کــه معنــای ایــن ر

یاســت  دانــش الزم را داشــته باشــد؛ بلکــه بایــد بــر همــۀ اصنــاف و مشــاغل اشــراف و ر

داشــته باشــد؛ هرچنــد بــرای صحــت و ســقم یــک مســئلۀ غیردینــی بــه متخصــص آن 
کنــد.1 مراجعــه 

 اما این تفکیک و سخنی که پیشینیان گفته اند، در نظریات میرزا حسن الهیجی دیده

 نمی شود؛ بلکه خاف آن احساس می شود. او سخن اهل سنت را چنین نقل می کند: 

کـــه در امور ملـــک و ســـلطنت دانا و  معتبـــر و ضـــرور در امـــام این اســـت 

ممتاز باشـــد، اما در ســـایر علـــوم و امور دیگر افضلیـــت و امتیازش ضرور 
2 نیست.

ی این نظر را چنین پاسخ می دهد:   و

نـه  اسـت،  سـلطنت  و  پادشـاهی  معنـای  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  جوابـش 

معنـای امامـت و خافـت؛ چـه خلیفـه و امـام بـه اعتـراف و اتفـاق همـۀ 
دنیـا.3 و  دیـن  امـور  همـۀ  در  اسـت  امـت  همـۀ  پیشـوای  و  محتاج الیـه  شـما، 

کـه امـام بایـد در تمـام امـور افضـل باشـد. بنابراین  ازایـن رو، ظاهـر ایـن دیـدگاه آن اسـت 

یاسـت و امامـت بر می گـردد، نـه  تفـاوت الهیجـی بـا برخـی دیگـر از عالمـان، بـه حـوزۀ ر

گسـترۀ افضلیـت امام. بـه اصـل مسـئلۀ 

حاصل آن که، می توان دیدگاه های چهارگانۀ مذکور را به دو دیدگاه برگرداند:

یک. برتری در داشتن بیشترین ثواب؛

دو. برتری در امور مربوط به امامت.

1. سید مرتضی، علی بن حسین، الشافي، 164-163/3.
2. الهیجی، حسن، شمع الیقین، ص 155.

3. همان.



155

یه
شی

ید 
عقا

ت 
سا

ژر ه
ر  

هما
أ 

 لی
  ها

سرر
ه

jep.emamat.ir

2-3. دیدگاه برگزیده

کـه محـور بحـث، امامـت عاّمـه اسـت.  قبـل از آغـاز، یادکـرد ایـن نکتـه ضـروری اسـت 

کنـون دغدغـۀ  این کـه امامـان شـیعه چگونـه بوده انـد و در چـه مـواردی برتـر بوده انـد، ا

خاطـر مـا نیسـت.

یم: آیــا امــام بایــد  کنــون قبــل از هر چیــز بایــد تکلیــف خــود را بــا یــک پرســش روشــن ســاز ا

کــه بــه امامتــش بر نمی گــردد، از دیگــران برتــر باشــد؟  در همه چیــز، حتــی در امــوری 

گــر صفــات بدنــی را نیــز در امامتــش دخیــل دانســتیم، آیــا او بایــد در ایــن صفــات نیــز  ا

کریــم  کام شــیعه و نیــز قــرآن  ســرآمد دیگــران باشــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش را از منظــر 

جویــا می شــویم.

کالم شیعه 2-3-1. عدم لزوم افضلیت امام در همه چیز در 

گفتیــم، عالمــان شــیعی بــر ایــن نظــر  بــر اســاس آن چــه در تحلیــل و بیــان نظریــات 

کــه امــام بایــد در آن چــه مربــوط بــه امامتــش می شــود، از دیگــران  پافشــاری می کننــد 

کــه بــه  کــه امــام در همــۀ امــور، حتــی امــوری  برتــر باشــد. از ایــن  نظــر، لزومــی نــدارد 

امامــت مربــوط نمی شــود، ســرآمد دیگــران باشــد. ایــن دیــدگاه به ویــژه در آثــار آن دســته 

ــد. ــت می دانن ــرۀ امام ــارج از دای ــور را خ ــی ام ــه برخ ک ــود  ــاهده می ش ــی مش از متکلمان

ــرن  ــا عالمــان شــیعی از ق ــم و ب ــه غیــر معــارف دینــی را در نظــر بگیری مســئلۀ علــم امــام ب

کــه دایــرۀ امامــت  چهــارم تــا هفتــم هجــری همــراه شــویم. بــر اســاس نظــر ایشــان، از آن جــا 

امــام، همه چیــز را در بــر نمی گیــرد، نه تنهــا الزم نیســت امــام در امــور غیرمربــوط بــه امامــت 

از دیگــران عالم تــر باشــد، بلکــه ممکــن اســت نســبت بــه آنهــا علمــی هــم نداشــته باشــد. 

کــه از  ــرای رعایــت اختصــار، بــه دیــدگاه عالمــان شــیعی در ایــن قــرون،  گفتنــی اســت ب

ــم. ممکــن اســت در  کرده ای کام شــیعه به شــمار می آینــد، بســنده  ــرون طایــی تاریــخ  ق

دوره هــای بعــدی، نظریاتــی مخالــف بــا آن چــه نقــل می کنیــم، بــه چشــم آیــد.

کــه دیــدگاه متکلمــان ناظــر بــه شــرایط امامــت عامــه  یادکــرد ایــن نکتــه ضــروری اســت 

اســت، نــه امامــت خاصــه.
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یکم: شیخ صدوق )381 ق(: شیخ دیدگاه هایی خواندنی در این باره دارد:

 1. شرط و الزمۀ منصب امامت، علم به دین و احکام الهی است:

 ... امـر امامـت تمـام نمی شـود مگـر بـا علـم بـه دیـن و معرفـت بـه احـکام 
کتـاب خـدا.1 خداونـد و تأویـل 

گاه از برخی مسائل دانسته است؛  2. مرحوم صدوق در مواردی حتی پیامبران را نیز ناآ

کـه در آن، موسـی؟ع؟ معنـای کارهـای خضر؟ع؟ را   ماننـد جریـان موسـی و خضـر؟امهع؟ 
نمی دانسـت.2

 دوم: شیخ مفید )413 ق(: دیدگاه های ایشان دربارۀ مسئلۀ علم عبارت اند از:

کـه امـام بایـد پـس از تصـدی منصـب امامـت، بـه احـکام و   1. امامیـه هم داسـتان اند 
معـارف دیـن عالـم باشـد.3

2. این که بگوییم امام همه چیز را می داند، ادعایی بدون دلیل است.4

گاهـی امـام از امـور غیردینـی، ضـروری نیسـت؛ ولی امری ممکن و واقع اسـت و به  3. آ
مصلحت و لطف خداوند بسـتگی دارد.5

شـیخ مفیـد دیـدگاه خـود بـه طـور خـاص دربـارۀ علـم امـام بـه برخـی علـوم غیر دینـی را 

هـم در اختیارمـان قـرار داده اسـت؛ بـرای نمونـه، دربـارۀ علـم امـام بـه همـۀ صنایـع و نیـز 

گرچـه ممتنع نیسـت، اما عقـًا برای  کـه چنین چیـزی، ا همـۀ لغـات بـر ایـن بـاور اسـت 

کـه در ایـن بـاره رسـیده  امـام واجـب نیسـت و ضرورتـی نـدارد. او معتقـد اسـت روایاتـی 
اسـت نیـز مفیـد قطع نیسـتند.6

به عـاوه، مرحـوم مفیـد در برخـی دیگـر از آثـار خـود، علم به همۀ امـور و نیز علم به باطن 

1. صدوق، محمد بن  علی، کمال الدین، 99/1.
2. همو، علل الشرایع، 62/1.

3. مفید، محمد بن  محمد، المسائل الجارودیة، ص 45؛ همو، اوائل المقاالت، ص 39.
4. همو، المسائل العکبریة، ص 69.

5. همو، اوائل المقاالت، ص 67.
6. همان، ص 67-66.



157

یه
شی

ید 
عقا

ت 
سا

ژر ه
ر  

هما
أ 

 لی
  ها

سرر
ه

jep.emamat.ir

کرم؟لص؟  گاه نبـودن پیامبـر ا امـور را شـرط نبـوت نمی دانـد و بـرای اثبـات نظریـۀ خـود، آ
بـه علـم نجـوم و نیـز امی بـودن او را مثـال می زند.1

کـه الزم نیسـت امـام در همه چیـز از دیگـران اعلـم و در نتیجـه   بنابرایـن روشـن می شـود 

افضل باشـد.

گرد و دانش آموختـۀ مفیـد اسـت. او نظریاتـی  سـوم: سـید مرتضـی )436 ق(: سـید، شـا

کـه عبارت انـد از: خاص تـر نسـبت بـه اسـتاد دارد 
گاه باشد.2  1. امام باید به علوم مربوط به سیاست آ

2. الزم نیست امام به همۀ علوِم غیردینی عالم باشد.

در اندیشۀ مرحوم سید مرتضی، آن چه برای امام الزم است، علم به احکام شریعت و 

 سیاست است و بیش از آن، عقًا الزم نیست. به دیگر سخن، امام رئیس جامعه است

یاست یک رئیس نیاز است، داشته باشد و عالم بودن به علومی    و باید هرآن چه برای ر
غیر از علم شریعت و سیاست، از شرایط الزم برای امامت به شمار نمی آید.3

کـه اساسـًا هیچ یـک از افـراد امـت اسـامی، چـه امـام و  سـید بی محابـا اعـام می کنـد 

چـه مأمـوم، تکلیفـی وجوبـی یـا اسـتحبابی بـرای آموختـن ایـن علـوم ندارنـد:

 فأیـن هـذا مـن العلـم بالحـرف و المهـن و القیـم و األروش و کل ذلـك ممـا 

ال تعلـق لـه بالشـریعة و ال کلـف أحـد مـن األمـة إمامـًا کان أو مأمومـًا العلـم 
بـه ال علـی سـبیل النـدب و ال االیجاب؟4

کـه امـام بایـد در این گونه علوم به متخصص رجوع کند.5 البته سـید   او ادامـه می دهـد 

کـه خداونـد متعال، می توانـد علوم دیگری بیش از علم شـریعت را نیز  تصریـح می کنـد 

از بـاب فضـل و لطـف بـه متصـدی منصب امامـت عطا کند و روایت »سـلوني قبل أن 

1. همو، المسائل العکبریة، ص 34.
2. سید مرتضی، علی بن حسین، الذخیرة، ص 430.

3. همو، الشافي، 164-163/3.
4. همان، ص 165.

5. همان.
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تفقدونـي« بیانگـر بهره منـدی امـام علـی؟ع؟ از علومـی فراتـر از علـوم الزم بـرای تصـدی 
منصـب امامـت اسـت.1

ی همـان راهـی  چهـارم: شـیخ طوسـی )460 ق(: شـیخ  طوسـی نیـز در ایـن مسـیر، رهـرو

کـرده بودنـد. او معتقـد اسـت: کـه سـید و قبـل از او، شـیخ مفیـد همـوار  اسـت 

گاهـی بـه راسـتگویی شـاهدان در دادگاه  1. الزمـۀ منصـب امامـت، علـم بـه باطـن یـا آ
نیسـت.2

2. علـم بـه احـکام دیـن و سیاسـت، بـرای منصـب امامـت الزم اسـت،3 امـا بی تردیـد 
گاهـی امـام بـه دیگر علـوم باطـل اسـت.4 لـزوم آ

کـه در غیـر احـکام دیـن و سیاسـت از امـام افضـل  3. وجـود شـخصی در میـان امـت 
باشـد، امـری ممکـن و متصـور اسـت.5

4. امـام در غیـر احـکام دیـن و سیاسـت، باید به کارشـناس مراجعـه کند6 و در صورت 

ی در  کنـد. در صـورت تسـاو کارشناسـان، بایـد بـه عادل تریـن آنهـا مراجعـه  اختـاف 
کنـد.7 عدالـت، امـام مخیـر اسـت بـه هر کـدام از آنهـا رجـوع 

کـه امـام به واسـطۀ خداونـد،  کـه برخـی از امامیـه بر آن انـد  مرحـوم شـیخ روشـن می سـازد 

کرده انـد؛  اروش جنایـات را می دانـد و بـرای اثبـات ایـن نظریـه، روایت هایـی را نیـز نقـل 
ی بایـد دربـارۀ ایـن مـورد نیـز بـه کارشـناس رجـوع کند.8 امـا حـق ایـن اسـت کـه و

گاه اسـت؛  آ بـه علـوم غیر دینـی  امـام  برخـی علمـای شـیعه دربـارۀ علـم  از دیـدگاه  او 

کـه از برخـی روایت هـا سـود بـرده و سـرانجام امـام را عالـم بـه همـۀ علـوم قلمداد  کسـانی 

1. همو، الرسائل، 395-391/1.
2. طوسی، محمد بن  حسن، تلخیص الشافي، 368/1.

3. همان، ص 245.

4. همان، ص 253.
5. همان، ص 252.

6. همان.
7. همو، تمهید االصول، ص 366.
8. همو، تلخیص الشافي، 252/1.
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گاهـی امام از علـوم غیر دینی را  کرده انـد. امـا شـیخ بـر دیـدگاه خـود پافشـاری می کند و آ
بـرای منصـب امامـت ضـروری نمی دانـد.1

کـه امـام، ضرورتـًا بـه  کیـد می کنـد  مرحـوم شـیخ  در پایـان بحـث خـود بـر ایـن نکتـه تأ

جمیـع معلومـات عالـم نیسـت؛ بلکـه آن چـه بـرای منصـب امامـت الزم اسـت، همـان 
علـم بـه احـکام اسـت.2

 پنجم: سدیدالدین حمصی )قرن ششم هجری قمری(: حمصی رازی )حدود 585 ق(

 معتقـد اسـت آن چـه بـرای امـام الزم اسـت، علـم بـه احـکام دینـی اسـت و الزم نیسـت 

گر  امـام نسـبت بـه صنایـع و حرفه هـا و دیگـر امـور غیر دینـی علم داشـته باشـد. ازایـن رو ا

کردنـد،  میـان صاحبـان ایـن صنایـع و حرفه هـا اختافـی پیـش آمـد و بـه امـام مراجعـه 

کنـد. چنان چـه میـان  امـام بـرای رفـع اختـاف میـان آنهـا بایـد بـه اهـل خبـره مراجعـه 

گـر همگـی در عدالـت  کنـد و ا ایشـان نیـز اختـاف بـود، بـه عادل تریـن ایشـان مراجعـه 

کنـد. حمصی  کـه بـه قـول هر کـدام خواسـت، عمل  ی بودنـد،  امـام مختـار اسـت  مسـاو

کـه  باورنـد  ایـن  بـر  روایـات،  برخـی  پایـۀ  بـر  شـیعی  عالمـان  برخـی  می کنـد،  تصریـح 

خداونـد در چنیـن مـواردی، علـم واقعـی را در اختیـار امام می نهد؛ امـا خود او به چنین 
گرچـه وقـوع آن را محـال نمی دانـد.3 دیدگاهـی ملتـزم نیسـت؛ ا

ــام در  ــه الزم نیســـت امـ کـ ــید  ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــوان بـ ــا می تـ ــن دیدگاه هـ ــوع ایـ از مجمـ

ـــن  ـــم در ای ـــی )676 ق( ه
ّ
ـــق حل ـــه محق ـــد؛ چنان ک ـــر باش ـــران برت ـــی از دیگ ـــوم غیر دین عل

کـــه امـــام بایـــد در علـــوم و معـــارف دینـــی _ نـــه غیـــر آن _ از دیگـــران  بـــاره تصریـــح می کنـــد 
ـــر باشـــد.4 برت

کام شـــیعی را ورق بزنیـــم، از برخی  یـــخ  گـــر تار که ا گفت  کنـــون می تـــوان به جرئـــت  ا

کـــه الزم نیســـت امـــام در همه چیـــز برتـــر از   صفحاتـــش به روشـــنی دانســـته می شـــود 

دیگران باشد.

1. همو، تمهید االصول، ص 366.
2. همان.

3. حمصی، سدیدالدین، المنقذ من التقلید، 293/2.
4. حلی، جعفر بن  حسن، المسلک، ص 209-208.
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امـام در  از نظریـۀ افضلیـت مطلـق  آنهـا  کـه  ایـن نیسـت  از  ایـن نظریـات غیـر  معنـای 

نمی کردنـد. جانبـداری  نباشـد،  امامـت  بـه  مربـوط  گـر  ا حتـی  همه چیـز، 

دربـارۀ صفـات بدنـی دخیـل در امامت نیز، هرچند توضیح خاصی از سـوی متکلمان 

دربـارۀ مصادیـق آن دیـده نمی شـود، امـا بـه نظـر می رسـد مقصودشـان همـان صفـات 

کـه صفـات  گفـت  گـر چنیـن باشـد، بایـد  گفته شـده در مسـئلۀ نبـوت باشـد. ا بدنـی 

کـه نبـی بایـد در آن صفـات از دیگـران  بدنـی یادشـده در قسـمت نبـوت، بـا ایـن عنـوان 

کـه نبـی بایـد از صفـات بدنـی  گفتـه شـده اسـت  برتـر باشـد، بیـان نشـده اسـت؛ بلکـه 
مـورد تنفـر انسـان ها، مبـّرا باشـد.1

کـه  کام امامیـه، هرچنـد در آثـار برخـی بـزرگان تصریـح شـده اسـت  حاصـل آن کـه در 

امـام بایـد در صفـات بدنـِی دخیـل در امامـت نیـز از دیگـران افضـل باشـد، ولـی بـا تتبع 

شـامل  امـام  افضلیـت  گسـترۀ  کـه  می شـود  روشـن  دیگر متکلمـان  سـخنان  در  بیشـتر 

صفـات بدنـی _ خـواه دخیـل در امامـت، خـواه غیردخیـل در امامـت _ نمی شـود.

گسترۀ افضلیت پیامبران 2-3-2. قرآن و 

که در منظومۀ فکری امامیه، امام دارای شرایط پیامبر است، می توان از آیات   از آن جا 

گرفت. کمک  مربوط به پیامبران برای حل این مسئله 

کـه الزم نیسـت پیامبـر در همـۀ امـور برتـر از  گویـای ایـن اندیشـه اسـت  کریـم  آیـات قـرآن 

امـت باشـد. ضمـن آن کـه الزم نیسـت در امـور بدنـی دخیـل در امـر نبـوت نیـز از دیگـران 

برتـر باشـد. بـرای اثبـات ایـن مدعـا، بـه سـه نمونـۀ قرآنـی اشـاره می کنیم.

یکـــی از آنهـــا مربـــوط بـــه رابطـــۀ حضـــرت موســـی و هـــارون؟امهع؟ اســـت. ایـــن دو پیامبـــر در 

یـــک زمـــان حضـــور داشـــته اند، امـــا حضـــرت موســـی؟ع؟ پیشـــوای جامعـــه بـــوده اســـت و 

کریـــم،  حضـــرت هـــارون؟ع؟ یکـــی از افـــراد امـــت و همـــکار ایشـــان. بـــر اســـاس آیـــات قـــرآن 

 هـــارون؟ع؟ بـــه لحـــاظ ســـبک و شـــیوۀ بیـــان، فصیح تـــر از بـــرادرش حضـــرت موســـی؟ع؟

1. بــرای نمونــه ر.ک: بحرانــی، میثــم بــن علــی، قواعــد المــرام، ص 127؛ ســیوری، فاضــل مقــداد، 
جعفــر،  ســبحانی،  188؛  ص  الیقیــن،  حــق  عبــداهلل،  شــبر،  281؛  ص  لهیــة،  اال اللوامــع 

.210/3 لهیــات،  اال
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 بوده است: 

�ض 
أَ
ا ا�ضُ  �ضَ

أَ
ا  ّ �ض�ي اإِ �ض�ي  �قُ َصّدِ ُ ںي  

ً
ِرْ�ءا  َ َمِعىي ُه 

ْ
ْرِسل

أَ
ا �ضَ  

ً
ا ِلَ�اںض   ّ �ي ِم�ضِ َصُح  �ضْ

أَ
ا ُهَو  َهُرو�ضُ  ىي  حضِ

أَ
ا >َو 

1> و�ضِ ُ ںج ِ
دضّ

َ
ك ُ ںي

و بـرادرم هـارون زبانـش از مـن فصیح تـر اسـت. او را همـراه مـن بفرسـت تـا 

کنـد. می ترسـم مـرا تکذیـب کننـد! یـاور مـن باشـد و مـرا تصدیـق 

کریم فهمیده می شـود که حضرت موسـی؟ع؟ به طور کلی  هم چنیـن از دیگر آیـات قـرآن 

گویا نداشـته است:  زبانی 
2> ل�  هاُرو�ضَ ْرِسْل اإِ

أَ
ا َ�ِل�قُ ِل�ا�ض�ي  �ضَ �ضْ َ �قُ َ�ْدر�ي َو لا ںي �ي صض >َو ںيَ

گویـــا نیســـت. هـــارون را نیـــز  کافـــی  و ســـینه ام تنـــگ شـــود و زبانـــم به قـــدر 

رســـالت ده.

کـه یکـی از امـور الزم بـرای امـر رسـالت و ابـاغ پیـام  موسـی؟ع؟ به خوبـی می دانسـت 

کـه یـک ویژگـی بدنـی  گویـا و روان اسـت  الهـی، آن هـم نـزد فرعونیـان، داشـتن بیانـی 

به شـمار مـی رود. بنـا بـر آن چـه مفسـران گفته اند، موسـی؟ع؟ دچـار لکنت زبـان بوده که 
کنـد.3 بـر اثـر آن نمی توانسـته اسـت به سـهولت پیـام الهـی را نـزد فرعونیـان بیـان 

کـه از ایـن مسـئله می تـوان بـه  دسـت آورد این اسـت که حضرت موسـی؟ع؟  نتیجـه ای 

با آن که پیامبر و پیشـوای یک جامعه بوده اسـت، در مسـئلۀ فصاحت بیان، دسـت کم 

کـه افـراد بسـیاری از امـت او بـه  کامـًا ممکـن اسـت  از هـارون برتـر نبـوده اسـت. حتـی 

لحـاظ فصاحـت بیـان از پیامبرشـان برتـر بوده باشـند. بنابراین الزم نیسـت که پیامبر و 

پیشـوای جامعـه، افضـل مطلـق _ در همۀ امور _ باشـد.

نمونـۀ دیگـر راجع بـه حضـرت یعقـوب؟ع؟ اسـت. بینایـی یکـی از صفات بدنی اسـت 

کـه خواه ناخـواه در امـر رسـالت مؤثـر اسـت. یکی از نـکات زندگِی حضـرت یعقوب؟ع؟ 

کـه سـرانجامش نابینایـی  گریسـتنی  گریسـتن او در فـراق یوسـف؟ع؟ اسـت؛  ماجـرای 

1. قصص: 34.
2. شعراء: 13.

ـــان،  ـــع البی ـــن، مجم ـــن  حس ـــل  ب ـــی، فض ـــان، 150/8؛ طبرس ـــن، التبی ـــن  حس ـــد ب ـــی، محم 3. طوس
.394/7
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کـه افـراد بسـیاری در قوم او بودنـد که از نظـر بینایی از  یعقـوب؟ع؟ بـود.1 طبیعـی اسـت 

پیامبرشـان برتـر بودند.

ایـن  قـوم  وقتـی  اسـت.  بنی اسـراییل  پیامبـر  سـموئیل،  حضـرت  داسـتان  سـوم  نمونـۀ 

کـه بـا فرماندهـی او بر دشـمن پیروز  پیامبـر نـزد او آمدنـد تـا بـرای آنهـا فرماندهـی برگزینـد 

کـرد. خداونـد متعـال در  شـوند، او همیـن درخواسـت را بـه خداونـد سـبحان عرضـه 

کـه آن پیامبـر در میـان قومـش بـود، طالـوت را بـه ایـن عنـوان برگزیـد.2 ایـن  عیـن حالـی 

کـه در  کـه الزم نیسـت پیامبـر در صفـات بدنـی ای  داسـتان نشـان از ایـن واقعیـت دارد 

نبوتـش دخیـل هسـتند _ ماننـد جنـگاوری _ از دیگـران برتـر باشـد.

کلید حل مسئله  .3-3-2

کلید حل مسـئله  به نظر می رسـد برای رمزگشـایی از پرسـش مورد نظر، ابتدا باید دنبال 

گر آن را بیابیم، پرسشمان در مسیری به مراتب هموارتر پاسخ داده می شود. که ا  باشیم 

کـه می تـوان بـرای حـّل مسـئله جسـت، سـنخیت و هماهنگـی میـان وظایـف   کلیـدی 

امام با چگونگِی افضلیت او است. به دیگر سخن، برای آن که بدانیم امام باید در چه 

مواردی برتر باشـد، در آغاز باید وظایف او را بشناسـیم. این طبیعی ترین روشـی اسـت 

گـر همـگان بـر شایسته سـاالری پافشـاری می کننـد،   کـه عقـای عالـم بـدان ملتزم انـد. ا

کـه نوبـت بـه تعییـن شایسـته ترین می رسـد تا او را سـاالر سـازند، شایسـتگی های  آن گاه 

باشـیم  خواسـته  گـر  ا نیسـت  پذیرفتنـی  می گیرنـد.  نظـر  در  را  مسـئولیت  بـا  متناسـب 

کنیم، به ویژگی هایی  یاسـت جمهوری  شایسـته ترین شایسـتگان را سـاالر مسـئولیت ر

یاسـتش بـر جمهـور ندارنـد. کـه نقشـی در ر یـم  چنـگ انداز

 امام جانشـین پیامبر اسـت و وظایفش وظایف او اسـت؛ جز آن که پیامبر، پیامبر اسـت

 و امام، امام. به نبی وحی تشریعی می شود، اما امام چنین شأنی ندارد.

یاسـت سیاسـی بـر  پهنـۀ وظایـف امـام در سـه چیـز جمـع می شـود: آمـوزش، پـرورش و ر

1. یوسف: 84.
2. بقره: 247.
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جامعـه. چـون آمـوزگار اسـت، بایـد بدانـد. پرورش دهنـده اسـت؛ پس باید خودسـاخته 

و تهـی از آلودگی هـای ظاهـری و باطنـی باشـد. مدیـر جامعـه اسـت؛ پـس تـوان تدبیـر 

امـور، شایسـته، بلکـه بایسـتۀ او اسـت.

بـر اسـاس دو وظیفـۀ اول، امـام بایـد در شـناخت دیـن و نیـز تزکیـه و خودسـازِی باطنی، 

گـر او نسـبت بـه مـا بهـرۀ کمتـری از علـوم و معارف  افضـل و سـرآمد دیگـران باشـد؛ زیـرا ا

دینـی داشـته باشـد، چگونـه می توانـد دیـن را بـه مـا آمـوزش دهـد و چرا ما بایـد به چنین 

گرد برتـر از اسـتاد باشـد. بـه دیگـر سـخن،  کـه شـا امامـی مراجعـه کنیـم؟ بی معنـا اسـت 

رجوع عالم به جاهل، نه تنها منطقی نیسـت، بلکه در خور نکوهش و سـرزنش اسـت. 

پـس او بایـد عالم تریـن فـرد بـه دین باشـد.

گـر امـام در فضیلت هـای اخاقـی از مـا فروتـر باشـد، نمی توانـد مـا را تزکیـه کنـد و به  نیـز ا

کمـال برسـاند. پـس او بایـد در تمـام فضائـل اخاقـی از دیگران برتر باشـد.

بـر اسـاس وظیفـۀ سـوم، او بایـد بیشـترین توانمنـدی را در عرصـۀ ادارۀ جامعـه داشـته 

باشـد. بیشـترین شـجاعت را در برخـورد بـا فتنه گـران داخلـی و خارجـی داشـته باشـد. 

حکیمانه تریـن تصمیم هـا را در شـرایط بحرانـی بگیـرد و... .

دینـی  معـارف  بـا  را  آشـنایی  بیشـترین  هـم  بایـد  امـام  کـه  شـد  روشـن  این جـا  تـا  پـس 

داشـته باشـد، هـم برتریـن فضائـل اخاقـی را دارا باشـد و هـم مدّبرتریـن مدیـر در عرصـۀ 

باشـد. اجتماعـی  مدیریـت 

بنابرایـن دیگـر الزم نیسـت امـام از همـه زیباتـر باشـد؛ هر چنـد نبایـد چهـره ای تنفرآمیـز 

داشـته باشـد. ضرورتـی نـدارد بـه لحـاظ جسـمانی نیرومندتریـن فـرد باشـد. خاصـه 

کاری او نیسـت، سـرآمد دیگـران باشـد. آ ن کـه، الزم نیسـت در آن چـه مربـوط بـه حـوزۀ 

گفته شـد، مقتضای دلیل عقلی بود. در عین حال، در خصوص مسـئلۀ علم،  آن چه 

کـه نشـانگر عـدم انحصـار علم امام به علم دین و سیاسـت  روایـات فراوانـی وجـود دارد 

غیردینـی  مسـائل  بـه  نسـبت  امـام  آیـا  کـه  می شـود  مطـرح  پرسـش  ایـن  حـال   اسـت. 

_ مانند پزشکی، مهندسی و معماری _ نیز بیشترین علوم و اطاعات را دارد؟

کـه ایـن پرسـش بایـد بـه دو صـورت مطرح شـود. نخسـت آن که آیـا امام  بـه نظـر می رسـد 
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بایـد در تمـام علـوم برتـر از دیگـران باشـد یـا خیر؟ پیش تر پاسـخ متکلمان قـرن چهارم تا 

کردیم. هفتـم را در ایـن باره بیـان 

کـه آیـا امـام در تمـام علـوم سـرآمد دیگـران  گـر پاسـخ منفـی بـود، آن گاه می تـوان پرسـید  ا

کـه ممکـن اسـت بگوییـم الزم  اسـت یـا خیـر؟ پرسـش دوم جـای پرسـیدن دارد؛ چرا

نیسـت امـام در علـوم غیردینـی برتـر از دیگـران باشـد، امـا در عمـل، خداونـد بیشـترین 

علـوم غیردینـی را نیـز بـه او داده اسـت.

هدایـت  امـام  وظیفـۀ  کـه  گفتیـم  پاسـخ  دهیـم.  می توانیـم  گونـه  دو  بـه  را  اول  پرسـش 

کتـاب  کنـار قـرآن چنیـن هدایتـی را انجـام می دهـد. قـرآن نیـز  انسـان ها اسـت. او در 

بلکـه  باشـد؛  آمـده  قـرآن  در  بشـری  علـوم  تمـام  کـه  نیسـت  چنیـن  و  اسـت  هدایـت 

<.1 پـس  ا�ضِ ْر�ق �ضُ
ْ
ُهدى  َو ال

ْ
ا�قٍ ِم�ضَ ال �ض ِ

�يّ َ اِس َو ںج
�ضُ ُهدًى ِلل�ضَّ

آ
ْرا �قُ

ْ
چنان کـه خـود تصریـح دارد: >... ال

کـه در راسـتای هدایـت انسـان اسـت و بیش  امـام نیـز تنهـا بایـد علومـی را داشـته باشـد 

از آن ضرورتـی نـدارد. از سـوی دیگـر، رسـالت دیـن نیـز هدایـت انسـان اسـت. پس امام 

بایـد علـوم دینـی را داشـته باشـد و ایـن بـرای او ضـرورت دارد.

کنیـم، افـق بحـث مـا ناظـر بـه جنبـۀ ظاهـری  گـر دقـت  گونـه از پاسـخ بـود. ا ایـن یـک 

امامـت اسـت. یعنـی امـام را پیشـوای ظاهـری انسـان ها انگاشـته ایم و از آن سـخن بـه 

آورده ایـم. میـان 

کـرد. در ایـن نـگاه، جنبـۀ والیـت  امـا می تـوان بـا نگاهـی عمیق تـر نیـز مسـئله را بررسـی 

یـم. امـام ولـی خـدا و حجـت او بـر موجـودات نظـام هسـتی اسـت:  امـام را می کاو

كاهقَ َو  و�ضَ الرضَّ ںقُ وأْ ُ لاهقَ َو ںي ُمو�ضَ الّصَ �ي �ق ُ �ضَ ںي �ي �ض
َّ
وا ال َم�ضُ

آ
�ضَ ا �ي �ض

َّ
ُه َو ال

ُ
ُه َو َرُسول

َ
ُم الّل

ُ
ك ما َوِل�يُّ

ںضَّ >اإِ
2.> ُهْم راِكُعو�ضَ

 او بـر ریـز و درشـت ایـن دنیـا والیـت دارد؛ سـنگ باشـد یـا درخت؛ انسـان باشـد یا جّن؛ 

آسـمان باشـد یـا زمیـن؛ همـه و همـه والیتش را خواسـته یـا ناخواسـته پذیرفته اند. یعنی 

گـر امام حجـت خدا بر  کـه بپذیرنـد و ایـن قانـون الهـی اسـت. ا خداونـد خواسـته اسـت 

1. بقره: 185.
2. مائده: 55.
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کـه بـا آن بر همـگان احتجـاج کرده  موجـودات اسـت، بایـد چنـان علمـی داشـته باشـد 

و غلبـه نمایـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که امـام کاظـم؟ع؟ فرمودند:

کـه مـردم از او دربـارۀ چیـزی  ی زمیـن حجتـی قـرار نمی دهـد   خداونـد رو
کننـد و او بگویـد نمی دانـم.1 سـؤال 

کـه الزمـۀ والیـت، برتـری ولـّی  گفتیـم ممکـن اسـت ایـن سـخن حاصـل شـود  از آن چـه 

ی علیـه اسـت. روایـت امـام کاظـم؟ع؟ تأییـد همیـن تحلیـل عقلی اسـت. این به 
ّ
بـر مول

حسـب مقـام والیـت اسـت و بـا ایـن نـگاه، او از همـۀ عالمـان عالم تـر اسـت.

ی علیه 
ّ
ی علیـه حقیقتـًا بـه آن اسـت کـه ولّی در تمـام امـور از مول

ّ
امـا آیـا برتـری ولـّی بـر مول

آیـا بایـد  او از همـگان بیشـتر باشـد؟  آیـا الزم اسـت مهـارت آشـپزی  برتـر باشـد؟ مثـًا 

تخصص هـای ورزشـی او چنـان باشـد کـه دیگـران بـه گرد پای او نرسـند؟ انسـجام یک 

کـه بـا دیگر معـارف دینـی تضـاّدی نداشـته باشـد. نظریـه بـه آن اسـت 

کـه  ظاهـر، بلکـه صریـح برخـی روایـات، بیانگـر محدودیـت علـم امـام اسـت. روایاتـی 

کـه از قبـض و  از افزوده شـدن علـم امـام در شـب های جمعـه خبـر می دهنـد.2 روایاتـی 

بسـط علـم امـام سـخن بـه میان می آورنـد.3 روایاتی که به ما می آموزنـد، امام علم غیب 

گـر بخواهـد، می توانـد داشـته باشـد.4 ایـن همـه، در یـک سـخن مشـترک اند  نـدارد، امـا ا

و آن چیزی نیست جز محدودیت علم امام.

گفت، هرچند امام برخوردار از علمی  در جمع میان مسـئلۀ والیت و این روایات باید 

گسـتردگی علمی حتی  گسـترده اسـت، ولی علمش چون خدا نامحدود نیسـت. این 

کـه بالفعـل چیـزی را ندانـد، امـا به جایـش آن را بدانـد:  بـا ایـن فـرض نیـز سـازگار اسـت 
م«.5 ِ

ّ
»ان االمام اذا شـاء ان یعلم ُعل

کلینی، محمد بن  یعقوب، کافی، 228-227/1.  .1
کلینــی، محمــد بــن  یعقــوب، همــان،  2. صفــار، محمــد بــن  حســن، بصائــر الدرجــات، ص 131؛ 

.255-253/1
3. همان، 256/1.
4. همان، 257/1.
5. همان، 258/1.
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کـه از منظـر عقـل، امـام  کـرد ایـن اسـت  بنابرایـن آن چـه سـرانجام می تـوان بـه آن اذعـان 

بایـد در آن چـه مربـوط بـه وظایفـش می شـود، سـرآمد امتـش باشـد. پـس بایـد مدّبرتریـن 

انسـان باشـد تـا تدبیـرش در جامعـه بهتریـن تدبیـر باشـد. بایـد متخلق تریـن باشـد تـا 

مربِی فاسـقان و صالحان باشـد. باید عالم ترین باشـد تا مردم را به سـوی خدا هدایت 

کنـد و او در تمـام ایـن امـور بایـد بالفعـل از دیگـران برتـر باشـد.

کـه امـام بـر مولی علیـه والیـت و برتـری دارد.  گفـت  از منظـر شـأن والیـت امـام نیـز بایـد 

کـه امـام همـۀ علـوم را بالفعـل می دانـد؛ ولـی از  گفـت  البتـه از ایـن طریـق نیـز نمی تـوان 

کـه او بالقـوه از همـۀ عالمـان  گفـت  گـر بخواهـد، می توانـد بدانـد، بایـد  کـه ا ایـن جهـت 

از  بـه طـور بالفعـل  امـور  کـه او در همـۀ  گفـت  عالم تـر اسـت. در عیـن حـال نمی تـوان 

همـگان برتـر اسـت.

گسترۀ افضلیت از منظر روایات  .4-3-2

اختیارمـان  در  افضلیـت  گسـترۀ  دربـارۀ  فراوانـی  روایـات  کـه  گفـت  بایـد  سـوگمندانه 

بـا دقـت بررسـی شـوند. کـه بایـد  نیسـت. مـا هسـتیم و چنـد روایـت 

روایت اول: امیرمؤمنان؟ع؟ فرموده اند: 

ْمـِر اهلِل 
َ
ُمُهـْم  ِبأ

َ
ْعل

َ
ْیـِه َو أ

َ
ْقَواُهـْم َعل

َ
ْمـِر أ

َ ْ
ا األ

َ
ـاِس ِبَهـذ َحـّقَ الّنَ

َ
 أ

َ
ـاُس! ِإّن َهـا الّنَ ّیُ

َ
أ

کـه در  ِفیـِه؛1 اى مـردم! سـزاوارترین اشـخاص بـه خافـت، آن کسـی اسـت 

گاهـی از فرمـان خـدا داناتـر باشـد. تحّقـق حکومـت نیرومندتـر و در آ

مـوالی متقیـان در ایـن سـخن، به روشـنی بـر لـزوم افضلیـت امامی که بایـد متصدی امر 

کـرده و دو شـاخصۀ مهـم نیـز بـرای آن بیـان فرمـوده اسـت: یکـی  کیـد  خافـت باشـد تأ

برتـری در امـر حکومـت، یعنـی همـان تدبیـر اجتماعی اسـت و دیگری برتـری در علم به 

کـم اسـامی به حقیقـت مجـری احـکام الهی اسـت. احـکام شـریعت؛ چرا کـه حا

گفتیم. که پیش تر از آن سخن  این روایت حقیقتًا تأیید همان حکم عقل است 

روایت دوم: امام رضا؟ع؟ عاماتی چند برای امام بیان فرموده اند: 

رنده(، نهج البالغة، خطبۀ 173. 1. سید رضی، محمد بن حسین )گردآو
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َو  ـاِس  الّنَ ْتَقـی 
َ
أ َو  ـاِس   الّنَ ْحَکـَم  

َ
أ َو  ـاِس   الّنَ ـَم  

َ
ْعل

َ
أ َیُکـوُن  َمـاٌت: 

َ
َعا َمـاِم  ِ

ْ
 ِلل

1. ـاِس...  الّنَ ْعَبـَد 
َ
أ َو  ـاِس  الّنَ ْسـَخی 

َ
أ َو  ـاِس  الّنَ ْشـَجَع 

َ
أ َو  ـاِس  الّنَ ـَم 

َ
ْحل

َ
أ

کید دارد. البته روشن نیست  این روایت موثقه نیز بر افضلیت امام در موارد یادشده تأ

 کـه آیـا در مقـام بیـان ضـرورت افضلیـت امـام اسـت یـا از یـک واقعیـت خبـر می دهـد.

که امام،    یعنی ممکن است امام رضا؟ع؟ تنها در حال تبیین این مسئله بوده  باشند 

داناتریـن و باتقواتریـن و... انسـان اسـت؛ نـه آن که بخواهند بگویند امـام باید داناترین و 

که فرموده اند:  باتقواترین و... باشـد. شـاهد این سـخن، ادامۀ روایت اسـت 

َکَمـا َیـَرى ِمـْن َبْیـِن َیَدْیـِه َو  ِفـِه 
ْ
ـرًا َو َیـَرى ِمـْن َخل ـُد َمْخُتونـًا َو َیُکـوُن ُمَطّهَ

َ
َو ُیول

ـُه ِظـل... .2
َ
 َیُکـوُن ل

َ
ال

کـه امـام مختـون بـه دنیـا می آیـد، مطهـر  در ایـن فـراز از روایـت، آن حضـرت می فرماینـد 
اسـت، پشـت سـر را ماننـد مقابـل می بینـد، سـایه نـدارد و... .  ایـن مـوارد را نمی تـوان از 
یـات بـرای امـام به شـمار آورد. بـه دیگـر سـخن، آیـا امـام بمـا هـو امـام بایـد مختـون  ضرور
باشـد، سـایه نداشـته باشـد، پشـت سـر خود را ببیند و...؟ به نظر باید پاسـخمان منفی 
کـه می تـوان آنهـا را از بـاب فضـل دانسـت، نـه آن که  باشـد. ایـن مـوارد بـه گونـه ای اسـت 
گـر مـوارد اولیـه _ یعنـی اعلم النـاس، احکم النـاس و... _  شـرط امامـت باشـد. البتـه ا
کـه نشـان از برتـری امـام نسـبت بـه دیگـران اسـت را از بـاب شـرط نیـز بدانیـم، بـا دقـت 
کـه یـک مربـی و تزکیه کننـده  کـه همـه از فضائـل اخاقـی ای هسـتند  متوجـه می شـویم 

باید داشـته باشـد.

روایت سوم: امام صادق؟ع؟ فرموده اند:

َم 
َ
ْعل

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
ُصـــوُص َو أ ِعْصَمُة َو الّنُ

ْ
َماِم: ال ِ

ْ
 َعْشـــُر ِخَصاٍل ِمْن ِصَفـــاِت ال

ِة  َوِصّیَ
ْ
ْن َیُکوَن َصاِحـــَب ال

َ
َمُهـــْم  ِبِکَتـــاِب  اهلِل  َو أ

َ
ْعل

َ
ْتَقاُهـــْم هلِل َو أ

َ
ـــاِس َو أ الّنَ

 َیُکوَن 
َ

ُبُه َو ال
ْ
 َیَناَم َقل

َ
ِلیُل َو َتَناَم َعْیُنُه َو ال

َ
ُمْعِجُز َو الّد

ْ
ُه ال

َ
اِهـــَرِة َو َیُکوَن ل

َ
 الّظ

َکَما َیَرى ِمْن َبْیِن َیَدْیِه.3 ِفِه 
ْ
ُه َفْي ٌء َو َیَرى ِمْن َخل

َ
ل

1. صدوق، محمد بن  علی، من الیحضره الفقیه، 419-418/4.
2. همان.

3. همو، خصال، 428/2.
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یـه و  یـان آن ماننـد ابومعاو  ایـن روایـت بـه لحـاظ سـندی معتبـر نیسـت؛ زیـرا برخـی راو

تمیـم  بـن  بهلـول ناشـناخته هسـتند و برخـی دیگـر ماننـد بکر بـن  عبداهلل  بـن  حبیب نیز 

تضعیـف شـده اند.1 هر چنـد ممکـن اسـت بـه دلیـل تکـرار برخـی فقـرات ایـن روایـت در 

روایـات دیگـر، همیـن روایـت را نیـز معتبـر به شـمار آورد.

کـه  چرا دارد؛  تصریـح  امـام  افضلیـت  لـزوم  آمـوزۀ  بـر  به روشـنی  نیـز  داللـی  لحـاظ  بـه 

کـه از مؤلفه هـای افضلیت انـد، به عنـوان یکـی از صفات  داناتریـن و باتقواتریـن  بـودن را 

کـرده اسـت. البتـه در ادامـۀ روایـت، امـام مـواردی _ ماننـد این کـه پشـت سـر  امـام بیـان 

کـه بـه نظر می رسـد از امور ضروری نیسـت؛ بلکه خبر  خـود را ببینـد _ را بیـان می فرمایـد 

از یـک واقعیـت دربـارۀ امامـان؟مهع؟ اسـت.

روایت چهارم: امام علی؟ع؟ فرموده اند:

ــَم 
َ
ــُه َعَامــاٌت، َفِمنهــا... الّثانــي: أْن َیکــوَن أْعل

َ
المــاُم الُمْســَتِحّقُ للمامــِة ل

الّنــاِس ِبَحــاِل اهلل و َحراِمــِه و ُضــُروِب أْحکاِمــِه و أْمــِرِه و َنْهِیــِه و َجمیــِع مــا 

ــْم و الّثالــُث:  ــِه و َیْســَتغني َعْنُه ْی
َ
ــاُس إل ــاُس، َفَیْحتــاج الّن َیحتــاُج إلیــِه الّن

ْیهــا؛ 
َ
تــي َیْرِجعــوَن إل

َّ
ــُه ِفَئــُة الُمؤِمنیــَن ال

َ
َیِجــُب أْن َیکــوَن أْشــَجَع الّنــاِس، ألّن

ْحــِف اْنَهــَزَم الّنــاُس الْنِهزاِمــِه و الّرابــُع: َیِجــُب أْن َیکــوَن  إِن اْنَهــَزَم ِمــَن الّزَ

ــّحُ 
ُ

ی الّش
َ
ــُه إِن اْســَتول

َ
ُهــْم، ألّن

ُّ
ُکل أْســَخی الّنــاِس و إْن َبِخــَل أهــُل األرِض 

ــِه ِمــْن أمــواِل الُمســِلمیَن.2 ْیــِه َشــّحَ ِبمــا فــي َیَدْی
َ
َعل

امیر مؤمنـان؟ع؟ در ایـن روایـت پنـج عامت را برای امامی که شایسـتگی امامت دارد، 

کـه داناتریـن مـردم باشـد. گسـترۀ دانایـِی او  بیـان می فرمایـد. ویژگـِی دوم امـام آن اسـت 

نیـز محـدود بـه دیـن و شـریعت نیسـت؛ بلکه شـامل تمام اموری اسـت که مـردم به آنها 

کـه شـجاع ترین و باسـخاوت ترین فرد  نیازمندنـد. ویژگـی سـوم و چهـارم نیـز ایـن اسـت 

امت باشـد.

کـه در آمـوزۀ افضلیـت امـام دارد، در منابـع اولیـۀ شـیعه  ایـن روایـت بـا وجـود صراحتـی 

1. نجاشی، احمد بن  علی، رجال، ص 109؛ حلی، حسن  بن  یوسف، رجال، ص 208.
2. مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، 165/25.
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کتـاب بحـار االنـوار آمـده و عامـه مجلسـی نیـز  دیـده نمی شـود. ایـن حدیـث فقـط در 

سـند آن را نقـل نکـرده اسـت. ازایـن رو قابلیـت بررسـی نـدارد.

کـه امام در امامـت خود به  در مجمـوع چنان کـه دیدیـم، در روایـات نیـز بـر همـان امـوری 

کید شـده اسـت و دلیلـی بر این که  آنهـا نیازمنـد اسـت به عنـوان مـوارد افضلیـت امام تأ

امـام بایـد در هـر چیزی سـرآمد دیگران باشـد، دیده نمی شـود.

نتیجه گیری
نتایج این نوشتار عبارت اند از:

1. بـر اسـاس دلیـل عقلـی قبـح تقدیـم مفضـول بر افضـل، امام بایـد برترین انسـان دوران 

خود باشـد.

2. دربـارۀ گسـترۀ افضلیـت امـام دیدگاه هـای مختلفی در متون کامِی شـیعه به چشـم 

کـرد:  کـه می تـوان بـا تحلیـل و بررسـی آنهـا، آن نظریـات را در دو نظریـه خاصـه  می آیـد 

برتـری در داشـتن بیشـترین صفـات؛ برتـری در شـرایط الزم بـرای امامت.

کـدام امـور باید افضل باشـد، الزم اسـت وظایف او  3. بـرای آن کـه بدانیـم امـام لزومـًا در 

را مـورد توجه قـرار دهیم.

4. وظایـف امـام _ یعنـی همان متصـدی منصب امامت عامه _ عبارت اند از: آموزش، 

پرورش و حکومت. بنابراین او باید در این سـه مورد از دیگران افضل باشـد.

گـر بـه امامـت مربـوط  5. در روایـات نیـز دلیلـی بـر افضلیـت امـام در هر چیـزی، حتـی ا

نباشـد، دیـده نمی شـود.

فهرست منابع 

کریم قرآن 
ابن اثیر جزری، علی  بن  محمد، اسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الکفر، بیروت، 1409ق.

استرآبادی، محمدجعفر، البراهین القاطعة، مکتب االعام االسامي، قم، 1382ش.

بحرانی، میثم  بن  علی  بن  میثم، قواعد المرام في علم الکام، تحقیق: سـیداحمد حسـینی، 
کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی، قم، 1406ق.
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باذری، احمد بن  یحیی، انساب االشراف، دار الفکر، بیروت، 1417ق.

تفتازانی، مسعود بن  عمر، شرح المقاصد، شریف رضی، قم، 1409ق.

جوینی، عبدالملک، االرشاد الی قواطع االدلة، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1416ق.

حلبی، ابوالحسن علی، اشارة السبق، مؤسسۀ نشر اسامی، قم، 1414ق.

حلبی، ابوالصاح تقی، تقریب المعارف، الهادي، قم، 1404ق.

حلـی، جعفـر بـن  حسـن، المسـلک فـي اصـول الدیـن، مؤسسـة الطبـع و النشـر فـي اآلسـتانة 
1414ق. مشـهد،  المقدسـة،  الرضویـة 

حلی، حسن  بن  یوسف، رجال العامة، دار الذخائر، نجف اشرف، 1411ق.

حلی، حسـن  بن  یوسـف، کشـف المراد، مؤسسۀ النشر االسامي، قم، 1413ق.

حلی، حسن  بن  یوسف، مناهج الیقین في اصول الدین، دار االسوة، تهران، 1415ق.

حمصی رازی، سـدیدالدین محمود  بن  علی، المنقذ من التقلید، مؤسسـة النشـر االسـامي، 
قم، 1412ق.

خرازی، سیدمحسن، بدایة المعارف االلهیة، مؤسسۀ نشر اسامی، قم، 1417ق.

سبحانی، جعفر، سیمای عقاید شیعه، مشعر، تهران، 1386ش.

سـید مرتضـی، علـی  بـن  حسـین، الذخیـرة فـي علـم الـکام، تحقیـق: سـیداحمد حسـینی، 
مؤسسـۀ نشـر اسـامی، قـم، 1411ق.

سـید مرتضـی، علـی  بـن  حسـین، الرسـائل، تحقیـق: سـیدمهدی رجائـی، دار القـرآن مدرسـۀ 
گلپایگانـی، قـم، 1405ق. آیـت اهلل 

حسـینی،  سـیدعبدالزهرا  تحقیـق:  االمامـة،  فـي  الشـافي  حسـین،  علـی  بـن   مرتضـی،  سـید 
1410ق. تهـران،  الصـادق؟ع؟،  االمـام  مؤسسـة 

سـیوری حلی، فاضل مقداد، اللوامع االلهیة، دفتر تبلیغات اسـامی، قم، 1422ق.
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