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Abstract:
Superiority as supremacy is a necessary requirement for Imams in Shia beliefs 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 superiority 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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الخالصة
ً
أيضاّ ،
ّ
والمدعى
تعد األفضلية من شـروط اإلمامة في مذهب التشـيع وبعض مذاهب أهل السـنة
األساسـي فيهـا هـو ّأن اإلمـام يجـب أن يكـون خيـر أفـراد ّأمتـه والشـخص األفضل إبـان عصر إمامته،
ّ
لك ّـن السـؤال الـذي نريـد طرحـه ناظـر إلـى زاويـة أخـرى ،إذ إننـا بصـدد تعييـن حـدود دائـرة أفضليـة
ً
اإلمـام فـي ضـوء اإلمامـة العامـة وليس إمامة األئمة من أهل البيـت؟مهع؟ حصرا ،فلزوم كون اإلمام
أفضـل مـن اآلخريـن شـيء وتحديـد سـعة دائـرة األمـور التـي يجـب أن يكـون فيهـا األفضـل شـيء
ُ
آخـر ،فهـذا هـو الهاجـس الـذي يراودنـا ونريـد إيضاحـه فـي هـذه المقالـة .وقـد ذكـرت آراء مختلفـة
ّ
ومتنوعـة عـن متكلمـي التشـيع فـي هـذا المجـال ،بيـد أنهـا ال تخلـو مـن اإلبهـام والغمـوض .وعلـى
هـذا األسـاس ،أشـرنا فـي هـذه الدراسـة إلـى لـزوم أفضلية اإلمام بصـورة موجزة ،ثـم ركزنا على بيان
ً
ـادا علـى المنهـج العقلـي _ النقلـي ،وكانت ّ
أهم النتائـج التي خلصنا إليها
سـعة دائـرة األفضليـة اعتم
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.

 .1أستاذ مساعد في قسم الكالم وفلسفة الدين ،مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحث والعلمي في قم.
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گسترة افضليت امام
بر اساس عقايد شيعه
1

محمدحسین فاریاب

چکیده
لزوم افضلیت به معنای برتری ،یکی از شـرایط امامت در مکتب تشـیع اسـت .برخی
اهل ّ
سـنت نیـز همچـون شـیعه در ایـن بـاره میاندیشـند .مدعـای اصلـی آن اسـت کـه
امـام بایـد برتـر از افـراد امتـش و یگانـۀ روزگار در دوران امامتش باشـد .اما پرسـش اصلی
نگارنـده در ایـن نوشـتار ،از جنـس دیگـری اسـت .نویسـنده بـه دنبـال تعییـن گسـترۀ
افضلیـت امـام _ بـا محوریـت امامـت عامـه ،نـه فقـط امامـان اهلبیـت؟مهع؟ _ اسـت.
اینکـه امـام بایـد افضـل و برتـر از دیگـران باشـد ،سـخنی اسـت و اینکـه او بایـد در چـه
امـوری افضـل باشـد ،سـخنی دیگـر کـه همیـن ،دغدغـۀ نویسـنده در ایـن مقاله اسـت.
دیدگاههـای متنـوع و متفاوتـی از متکلمـان شـیعی ارائـه شـده اسـت کـه خالـی از ابهام
نیسـتند .در ایـن نوشـتار ،اشـارهای کوتـاه بـه لـزوم افضلیـت امـام شـده ،آنگاه بـا روش
عقلـی _ نقلـی بـر تبییـن گسـترۀ افضلیـت امـام تمرکـز شـده اسـت .بـر اسـاس مهمتریـن
دسـتاوردهای ایـن پژوهـش ،امـام بایـد در آن امـوری برتر از دیگران باشـد که برای همان
امـور بـه امامـت برگزیـده شـده اسـت؛ هرچنـد امامـان اهلبیـت؟مهع؟ در امور دیگـری نیز
سـرآمد دیگران هسـتند.
کلیدواژهها :افضلیت ،امام ،لزوم افضلیت ،گسترۀ افضلیت ،شیعه.
* تاریخ دریافت1399/11/03 :؛ تاریخ پذیرش.1400/05/01 :
 .1دانشیار ،گروه کالم و فلسفۀ دین ،مؤسسۀ آموزشی_ پژوهشی امام خمینی؟هر؟ ،قم ،ایران.
m.faryab@gmail.com
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مقدمه
آنگاه کـه پیامبـر گرامـی اسلام؟لص؟ چهـره در نقـاب خـاک کشـید ،امامـت تبدیـل بـه
مهمتریـن مسـئله و محـل نـزاع در جهـان اسلام شـد؛ نزاعهـای پایانناپذیـری کـه تـا بـه
امـروز ،هیـچگاه از حـرارت آن کاسـته نشـده اسـت .همـۀ مذاهـب اسلامی خـود را در
ایـن بحـث سـهیم دانسـته و بـه نظریهپـردازی دربـارۀ آن پرداختهانـد .مسـئلۀ امامـت
فرعـی چنـدی اسـت .گاهـی از ضـرورت وجـود امـام به بحـث و نظر
خـود دارای مسـائل ِ
میپردازنـد .گاهـی تعییـن وظایـف امـام دلمشـغولی عالمـان بـوده اسـت .گاهـی نیـز

از صفـات و ویژگیهـای امـام سـخن بـه میـان میآورنـد .مسـائل پیشگفتـه ،همـه در
حـوزۀ امامـت عامـه میگنجنـد .امـا گاهـی هـم بحـث بـه تعییـن مصـداق امـام کشـیده
میشـود کـه از چنیـن مباحثـی ،در حـوزۀ امامـت خاصه سـخن به میـان میآید .آنچه
در این تحقیق مدنظر میباشـد ،یکی از مسـائل امامت عامه _ یعنی مسـئلۀ افضلیت
امـام _ اسـت .همـواره شـیعیان و اهلسـنت کوشـیدهاند تـا در این مسـئله دیـدگاه خود
را ّ
موجهتـر از دیگـری نشـان دهنـد .دو پرسـش جـدی در ایـن مسـئله بـه نظـر میآیـد:
یک :آیا امام باید افضل و برتر از دیگر افراد امت باشد یا خیر؟
jep.emamat.ir
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دو :اگر چنین است ،باید در چه اموری افضل باشد؟

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

آنچــه نگارنــده در ایــن نوشــتار بــه دنبــال پاســخ آن اســت ،پرســش دوم اســت .آیــا بایــد
ً
امــام در همــۀ امــور برتــر باشــد؟ مثــا آیــا بایــد امــام زیباتریــن فــرد امــت باشــد؟ آیــا بایــد
امــام ماهرتریــن فــرد در تمــام حرفههــا و مشــاغل باشــد؟ آیــا بایــد امــام زیباتریــن خــط را
داشــته باشــد؟ و. ...
ایـن پرسـشها کمتـر دغدغـۀ محققـان بـوده اسـت .هرچنـد متکلمـان شـیعی در
کتابهـای خـود گاه دیدگاههایـی مطـرح کردهانـد کـه الزمـۀ آنهـا را میتـوان بهعنـوان
ّ
نظـر آنهـا تلقـی نمـود ،ولـی بـه حسـب تتبع نگارنده ،هیـچ مقاله یا کتابـی در این باره به
رشـتۀ تحریـر در نیامـده اسـت.
چنانکـه بیانـش گذشـت ،تعییـن قلمـرو افضلیـت امـام دغدغـۀ نویسـنده در ایـن
ً
نوشـتار اسـت .بـا وجـود ایـن ،منطقـا الزم اسـت ،دربارۀ پرسـش اول نیز ،هرچنـد کوتاه،
مباحثـی مطـرح شـود.

 .1لزوم افضلیت امام
شـیعه بـر ایـن بـاور اسـت کـه امـام بایـد برتریـن انسـان از میـان امتـش باشـد 1.اغلـب
اهلسـنت ،ماننـد شـیعه میاندیشـند؛ بـا ایـن تفـاوت کـه معتقدنـد اگـر امـام مقبولیت
مردمـی نداشـته باشـد و بـا آمدنـش فتنـه و هرجومـرج بـه راه بیفتـد ،بایـد سـراغ گزینـۀ
دیگـری رفـت؛ گزینـهای کـه هم از دیگران بهتر و هم بهرهمند از امتیاز مقبولیت مردمی
باشـد؛ 2هرچنـد از گـزارش ابواسـحاق شـیرازی ( 476ق) از دانشـمندان اشـعری ،بـه
3

دسـتمان میآیـد کـه اشـاعره در ابتـدا بـر ایـن نظـر بودهانـد کـه امـام بایـد افضـل باشـد.

در آغـاز ،دلیلـی بـرای ادعـای خودمـان بیاوریـم .مهمتریـن دلیـل عقلـی بـرای اثبـات
عقلـی «قبـح تقدیـم مفضـول بـر افضـل» اسـت .مقصـود از
لـزوم افضلیـت امـام ،قاعـدۀ
ِ

ایـن قاعـده آن اسـت کـه وقتـی بخواهیـم کسـی را برای یک مسـئولیت انتخـاب کنیم،
او بایـد از دیگـران برتـر باشـد .اگـر آنکـه انتخابـش میکنیـم ،رتبـۀ کمتـری از رقیبانـش
داشـته باشـد ،عقـل چنیـن انتخابـی را قبیـح و مـردود میدانـد.
این سـخن عقل اسـت و عقال این قاعده را در زندگی خود بسـیار تجربه کردهاند؛ برای
نمونـه ،بیمـار بایـد بـرای درمـان بـه پزشـک مراجعـه کنـد .اگـر بدانـد کـه چنـد پزشـک
متخصـص وجـود دارد ،امـا یکـی از آنهـا بیـش از دیگـران مهـارت دارد ،همـان را بـرای
درمان بیماری خود انتخاب میکند .به دیگر سخن ،همگان بهترینها را میخواهند
شایسـتگی را نسـبت بـه دیگـران داشـته باشـد.
آنچـه گفتیـم ،سـخن عقـل بـود و شـیعه و ّ
سـنی نمیشناسـد .به این واقعیـت تاریخی
بنگریـد .اواخـر عمـر ابوبکـر بـود .بایـد بـرای پسازخـود جانشـینی تعییـن میکـرد .عمـر
ن خطـاب را پیشـنهاد داد .دیگـران بـه ابوبکـر اعتـراض کردند که در پیشـگاه خداوند
بـ 
 .1مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،االفصــاح ،ص 34؛ ســید مرتضــی ،علــی بــن حســین ،الذخیــرة ،ص
429؛ طوســی ،محمــد ب ـن حســن ،اال قتصــاد ،ص 308-307؛ نصیرالدیــن طوســی ،محمــد،
تجر یــد االعتقــاد ،ص 222؛ حلــی ،حســنبــنیوســف ،مناهــج الیقیــن ،ص .454
 .2جوینی ،عبدالملک ،االرشاد ،ص 171؛ تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد.291/5 ،
 .3شیرازی ،ابواسحاق ،االشارة ،ص .394
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و ایـن مبتنـی بـر اصـل «شایستهسـاالری» اسـت .بنابرایـن ،امـام نیـز بایـد بیشـترین
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چه پاسـخی برای این انتخاب خواهی داشـت؟! پاسـخ داد که به خدا خواهم گفت:
1

برتریـن آنهـا را منصـوب کردم!

از این گزارش تاریخی ب ه دسـت میآید که او نیز خواسـت کار خود را مسـتند به حکم
عقـل جلـوه دهـد .بنابرایـن این حکم عقل اسـت که امام باید برتر از دیگران باشـد.

 .2گسترۀ افضلیت امام
روشـن شـد کـه امـام بایـد از دیگرافـراد امـت برتـر باشـد؛ امـا پرسـش مهمتـر آن اسـت کـه
ً
امـام بایـد در چـه امـوری برتـر و افضـل باشـد؟ مثلا آیـا الزم اسـت او زیباتریـن فـرد امـت
باشـد؟ یـا دارای برتریـن قبیلـه و اجـداد باشـد؟ ابتـدا الزم اسـت بـا دیـدگاه عالمـان
شـیعی آشـنا شـویم .بازخوانـی آثـار برجایمانـده از ایشـان مـا را بـه دیدگاههایـی متنـوع
میرسـاند.
 .1-2دیدگاههای متکلمان شیعه
ممکن است در نگاه نخست چهار دیدگاه در میان متکلمان شیعی به چشم آید:
jep.emamat.ir
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2

یکم :افضلیت به معنای داشتن بیشترین ثواب نزد خداوند متعال؛

دوم :افضلیـت بـه معنـای برتـری در داشـتن شـرایط الزم برای امامت؛ ضمـن آنکه باید
در یکایـک شـرایط افضـل باشـد 3.برخـی بـزرگان نیـز در همیـن راسـتا از لـزوم افضلیـت

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

امـام در فضائـل نفسـانی و فضائـل بدنـی مربـوط بـه حـوزۀ امامـت و ریاسـت سـخن بـه
میـان آوردهانـد 4کـه تفاوتـی بـا دیـدگاه سـید مرتضـی نمیکنـد .برخـی دیگر از ایشـان نیز
بـر ایـن بـاور شـدهاند کـه امـام بایـد در تمـام صفـات روحـی و جسـمی برتـر باشـد 5کـه بـه
ن جریر ،تاریخ433/3 ،؛ ابناثیر،
 .1بالذری ،احمد ،انساب االشراف88/10 ،؛ طبری ،محمد ب 
علیبنمحمد ،اسد الغابة.664/3 ،
 .2بــرای نمونــه ر.ک :مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،المســائل الجارودیــة ،ص 45؛ حلبــی ،تقــی،
تقر یــب المعــارف ،ص 151-150؛ حلبــی ،علــی ،اشــارة الســبق ،ص .49-48
 .3سید مرتضی ،علی بن حسین ،الشافي.178/3 ،
 .4استرآبادی ،محمدجعفر ،البراهین القاطعة.232/3 ،
 .5سبحانی ،جعفر ،سیمای عقاید شیعه ،ص .212

نظـر میرسـد مقصودشـان صفـات روحـی و جسـمی دخیـل در امامـت باشـد؛ چنانکه
پیشتـر نیـز عالمـه حلـی تصریـح کـرده بـود کـه امـام بایـد در علـم ،دیـن ،شـجاعت،
کـرم و تمـام فضائـل نفسـانی و بدنـی سـرآمد دیگـران باشـد 1.همیـن دیـدگاه از سـخنان
خواجـه نصیرالدیـن طوسـی نیـز قابـل برداشـت اسـت؛ جـز آنکـه او از فضائـل بدنـی
2

سـخنی بـه میـان نیـاورده اسـت.

3

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

4

 .2-2تحلیل دیدگاههای چهارگانه
هر کدام از این دیدگاهها ،تحلیلی جداگانه میطلبد که به آنها اشاره میکنیم.
 .1-2-2برتری در داشتن بیشترین ثواب

این دیدگاه در نگاه نخســـت ،ظاهری روشـــن دارد؛ اما با دقت بیشـــتر ،پرســـشهایی
بـــه وجـــود میآید که نشـــان میدهـــد ،این نظریـــه نمیتوانـــد مرزهای دقیق و روشـــنی
بـــرای افضلیـــت امام تعیین کنـــد .برخورداری از بیشـــترین ثـــواب با انجام بیشـــترین
و بهتریـــن عبـــادت پیوندی ناگسســـتنی دارد .یعنـــی هرکس عبادت بیشـــتر و بهتری
داشـــته باشـــد ،ثواب بیشـــتری نیز نزد خداوند دارد .اما پرســـش این است که مقصود
اگـر سـنی باشـیم و بخواهیـم کسـی را کـه بیشـترین ثـواب را نـزد خـدای سـبحان دارد،
بـرای امامـت برگزینیـم و میـان دو گزینـه مخیـر باشـیم :یکـی عابدتـر و دیگـری عالمتـر و
مدبرتـر ،کـدام گزینـه را بایـد انتخـاب کنیـم؟ بـه عبـارت دیگـر کدامیـک از اینهـا دارای
بیشـترین ثـواب اسـت؟
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،کشف المراد ،ص .366
 .2نصیرالدین طوسی ،محمد ،تلخیص المحصل ،ص .431-430
 .3بحرانــی ،میثــم بــن علــی ،قواعــد المــرام ،ص 180؛ شــبر ،عبــداهلل ،حــق الیقیــن ،ص 188؛
خــرازی ،محســن ،بدایــة المعــارف.45-44/2 ،
 .4الهیجی ،عبدالرزاق ،سرمایۀ ایمان ،ص 115؛ الهیجی ،حسن ،شمع الیقین ،ص .149
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از عبادت چیســـت؟
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ً
توجه داریم که بحث ما پیشینی است نه پسینی .فعال برای ما مهم نیست که چه کسی
به امامت برگزیده شده است؛ بلکه سخن در این است که امام باید چه کارهایی کرده
باشد تا از بیشترین ثواب برخوردار شده باشد؟ به دیگر سخن ،میخواهیم بدانیم که
ً
چه عناصری میتوانند یک فرد را برخوردار از بیشترین ثواب کنند .مثال آیا علم و تدبیر
ً
و شجاعت جزء آن عناصرند؟ آیا دربارۀ کسی که ذاتا سخی ،رحیم ،شجاع و ...است،
اما موقعیتی برای فعلیتبخشیدن به این صفات نداشته _ به دیگربیان ،عبادتی از او
سر نزده _ صرف داشتن این روحیه در رسیدن به آن عنوان مؤثر است؟
اگـر شـیعه هـم باشـیم بـاز همیـن پرسـشها مطرح اسـت .یعنـی اگر خدا بخواهد کسـی
ً
را برگزینـد کـه بیشـترین ثـواب را داشـته باشـد ،چـه معیارهایی را در نظـر میگیرد؟ مثال
آیـا خـود حکومتکـردن نیـز در اندیشـۀ صاحبـان ایـن نظـر یـک عبـادت اسـت؟ بـه نظـر
نمیرسـد اینگونـه باشـد؛ زیـرا سـخن در ایـن اسـت کـه تـا قبـل از حکومـت ،چه کسـی
بیشـترین ثـواب را دارد تـا افضـل شـناخته شـود و شایسـتگی امامـت بـر مـردم را داشـته
باشد؟
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ً
بنابرایــن ابهــام مهــم ایــن دیــدگاه آن اســت کــه عبــادت دقیقــا چیســت کــه انجــام آن
برایمــان ثــواب در پــی داشــته باشــد؟ بــه حســب تتبــع نگارنــده ،پاســخی در کتابهای
باورمنــدان بــه ایــن نظریــه بــرای ایــن پرسـشها دیــده نمیشــود.
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 .2-2-2برتری در شرایط الزم برای امامت به طور مطلق

این دیدگاه ،برتری در شرایط الزم برای امامت را مال ک افضلیت میداند .اما پرسشی
ً
کـه بایـد پاسـخگوی آن باشـد ایـن اسـت کـه شـرایط الزم بـرای امـام دقیقـا چیسـت؟
ایـن پرسشـی اسـت کـه شـاید هریـک از مـا در ابتـدا بـرای آن پاسـخی داشـته باشـیم،
امـا وقتـی پاسـخها گـردآوریشـود ،اختالفـات نمایـان میگـردد .البتـه نقـاط مشـترک و
بـدون اختلاف نیـز میتوانـد وجـود داشـته باشـد.
ممکن اســـت پرســـیده شـــود ،با توجه به اینکه امام معصوم اســـت و علم خطاناپذیر
مربـــوط بـــه امامـــت را دارد ،گنجاندن شـــرط افضلیت _ در گســـترۀ شـــرایط الزم برای
امامت _ چـــه توجیهی دارد؟

ً
بــا توجــه بــه ســخنان متکلمــان امامیــه بایــد گفــت کــه اساســا افضلیــت مربــوط بــه
شــرایطی ماننــد عصمــت و علــم الزم بــرای امامــت نیســت؛ چنانکــه ســید مرتضــی کــه
یکــی از نظریهپــردازان ایــن نظریه اســت ،آنگاه که از افضلیت ســخن بــه میان میآورد،
بــه امــوری ماننــد شــجاعت ،جــود و کــرم و ...اشــاره میکند 1.در این بــاره ،فاضل مقداد
پــس از آنکــه شــرط عصمــت را بــه تفصیــل بررســی میکنــد ،آنگاه کــه بــه افضلیــت
میرسد ،بهصراحت مینویسد:
أن يكون أفضل أهل زمانه في سـائر الكماالت ...فيدخل في هذا وجوب
ّ
ّ
كونه أعلم و أعف و أشجع؛ لرجوع الكماالت النفسانية إلى العلم و العفة
2

و الشجاعة ،التي مجموعها هو العدالة المطلقة.

در عیـن حـال ،میتـوان افضلیـت را نسـبت به عصمـت نیز مطرح کـرد .توضیح آنکه،
عصمـت از صفـات اختصاصـی امـام نیسـت؛ بلکـه قابـل تصـور و تحقـق اسـت کـه
افـراد دیگـری نیـز معصـوم باشـند .امـا چنیـن نیسـت کـه همـۀ معصومـان در درجـات
عصمـت بـا یکدیگـر مسـاوی باشـند؛ چنانکـه میـان پیامبـران نیـز تفاضـل وجـود دارد.
بنابرایـن ،الزمـۀ افضلیـت آن اسـت کـه امـام در میـان تمـام معصومـان احتمالـی دوران
خـود ،دارای باالتریـن درجـۀ عصمـت باشـد .بـرای نمونـه ،اگـر دیگـران تنهـا از گنـاه
معصوم باشـند ،او باید از مکروهات نیز معصوم باشـد .همچنین ممکن اسـت کسـی
شـجاعت ،برتـر نباشـد .الزمـۀ قـول بـه افضلیـت آن اسـت کـه او افـزون بـر عصمـت ،در
سـایر صفـات اخالقـی نیـز سـرآمد دیگـران باشـد.
بـه دیگـر سـخن ،امامـی کـه هـادی انسـانها بـه سـوی سـعادت و مربـی آنهـا اسـت،
نمیتوانـد در امـور اخالقـی فروتـر از دیگـران باشـد.
همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن دی ــدگاه ،درب ــارۀ عل ــم نی ــز بای ــد ای ــن توضی ــح را اضاف ــه
ک ــرد ک ــه ام ــام بای ــد داناتری ــن ف ــرد ب ــه دی ــن و نی ــز سیاس ــت باش ــد؛ اف ــزون ب ــر آن ،دارای
 .1سید مرتضی ،علی بن حسین ،الشافي.178/3 ،
 .2سیوری ،فاضل مقداد ،اللوامع اال لهیة ،ص .333

151
هعيش دياقع ساسا رب  ماما تيلضفا ۀرتسگ

از گنـاه معصـوم باشـد و در عیـن حـال ،در سـایر صفـات اخالقـی ماننـد جـود و کـرم و
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بیش ــترین ش ـ ّـم سیاس ــی در می ــان اق ــران خ ــود باش ــد؛ چنانک ــه خواج ــه نصیرالدی ــن
طوســـی مینویســـد:
ّ
ّ
الدنياوية،
الدينيـة و
العلـ م بمـا يحتـاج إلـى العلم به فـي إمامته من العلوم
ّ
كالش ّ
ـرعيات و السياسـات و اآلداب و دفـع الخصـوم و غيـر ذلـك ،ألنـه ال
1

يسـتطيع القيـام بذلك مـع عدمه.

چنانک ــه گفت ــه ش ــد ،مرح ــوم اس ــترآبادی ای ــن نظری ــه را اینگون ــه بی ــان میک ــرد ک ــه
ام ــام بای ــد در فضائ ــل نفس ــانی و بدن ـیای ک ــه در ریاس ــت بدانه ــا نیازمن ــد اس ــت ،از
دیگ ــران باالت ــر باش ــد .همچنی ــن آی ـتاهلل س ــبحانی تصری ــح میکن ــد ک ــه« :ام ــام باي ــد
2

در دانــش و ديــن ،در كــرم و شــجاعت و همــۀ فضائــل روحــى و جســمى برتــر باشــد».

ً
ایش ــان در عی ــن ح ــال ،مقصودش ــان از صف ــات بدن ــی را روش ــن نس ــاختهاند؛ مث ــا

آی ــا فصاح ــت و بالغ ــت ی ــک فضیل ــت بدن ــی اس ــت؟ جن ــگاوری در نب ــرد چط ــور؟
زیبایــی چهــره را میتــوان یــک فضیلــت بدنــی بهشــمار آورد؟ آیــا تناســب انــدام یــک
فضیل ــت بدن ــی اس ــت؟ و. ...
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شـاید بتـوان گفـت از آنجـا کـه در اندیشـۀ امامیـه ،امـام جانشـین نبـی اسـت ،مقصـود
همـان صفـات بدنـیای باشـد کـه در مبحـث نبـوت بـه آنهـا اشـاره میکننـد .توضیـح
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آنکـه ،متکلمـان در مبحـث نبـوت ،یکـی از شـرایط نبـی را آن میداننـد کـه از صفـات
3
بدنـی منفـور _ ماننـد پیسـی وّ _ ...
مبـرا باشـد.
در عیـن حـال ،سـخن مرحـوم اسـترآبادی و آیـتاهلل سـبحانی ایـن نیسـت که امـام باید
ایـن فضائـل _ اگـر فضیلـت باشـند _ را داشـته باشـد؛ بلکـه ایشـان اصـرار دارنـد کـه امام
در تمـام ایـن مـوارد بایـد برتـر از دیگـران باشـد؛ بـرای نمونـه ،اگـر فصاحـت و بالغـت و
نیـز قـدرت بدنـی را یـک صفـت بدنـی الزم در امـر ریاسـت دانسـتیم ،امـام بایـد از همـه
فصیحتـر و نیرومندتـر نیـز باشـد.
 .1نصیرالدین طوسى ،محمد ،تلخیص المحصل ،ص .430
 .2سبحانی ،جعفر ،سیمای عقاید شیعه ،ص .212
 .3ســیوری ،فاضــل مقــداد ،همــان ،ص 288؛ اســترآبادی ،محمدجعفــر ،البراهیــن القاطعــة،
25/3؛ ســبحانی ،جعفــر ،اال لهیــات.210/3 ،

 .3-2-2برتری در تمام کماالت نفسانی به طور مطلق

ایـن نظریـه بـر کمـاالت و فضائـل نفسـانی کـه همـان فضائـل اخالقـی هسـتند ،تأ کیـد
دارد .بنابرایـن برتریهـای 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 ،سلامت و قـدرت بدنی ،فصاحـت و بالغت ،هیچکدام
در ایـن دایـره نمیگنجنـد .بـه بیان دیگر ،آندسـته از فضائل اخالقـی که مربوط به روح
و روان انسـان اسـت و قابلیـت اکتسـاب دارنـد ،مقصـود طرفـداران نظریـۀ سـوم اسـت.
بـه نظـر میرسـد باورمنـدان بـه ایـن نظریـه ،بـا عنایـت بـه یکـی از وظایـف امـام ،یعنـی
تربیـت امـت چنیـن دیدگاهـی را مطـرح کردهانـد .امـام بایـد امـت را تربیـت کنـد؛ پـس
خـودش بایـد در کمـاالت نفسـانی یگانـۀ دوران باشـد.
حـال آنکـه امـام وظیفـهای دیگر نیـز دارد .حاکمیت اجتماعی هم بر عهدۀ امام اسـت
کـه نیازمنـد دانسـتن نحـوۀتدبیـر امـور اسـت .بنابراین میتـوان گفت که مقصود ایشـان
آن اسـت کـه امـام بایـد در تمـام کمـاالت نفسـانی مربـوط بـه حـوزۀ امامتـش ،از دیگـران
برتـر باشـد .بـا ایـن توضیـح میتـوان این دیـدگاه را به دیـدگاه پیشـین برگرداند.
 .4-2-2برتری در تمام جهات دین و دنیا

دلیـل آنکـه میرزاحسـن الهیجـی چنیـن سـخن رانـده چیسـت؟ وقتـی نگاهـی جامـع
بـه نظریـات او میاندازیـم ،یـک نکتـه برجسـته میشـود .او امامـت را ریاسـت مطلق در
تمـام امـور دیـن و دنیـا میدانـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه سـخت طرفـدار ایـن دیدگاه
اسـت کـه امـام بایـد در تمـام امـور دیـن و دنیـا افضل باشـد.
بنابرایـن اگـر نظـر مرحـوم الهیجـی آن باشـد کـه امـام بایـد در تمام جهات دنیـویای که
بـه امامتـش مربـوط میشـود ،از دیگـران برتـر باشـد ،سـخنش مانند دیگران اسـت و این
نظـر نیـز بـه نظـر دوم برمیگردد.
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پیشتـر از فیـاض الهیجـی و فرزنـدش میرزاحسـن الهیجـی بهعنـوان باورمنـدان به این
ً
نظریـه سـخن گفتیـم .پرسـش آن اسـت کـه آیـا واقعـا مقصـود ،تمـام جهات دیـن و دنیا
ً
اسـت؟ دیگـر آنکـه ،اساسـا مقصـود از جهـات دین و دنیا چیسـت؟

jep.emamat.ir

تفاوتــی کــه ممکــن اســت میــان دیــدگاه ایشــان و دیگــران باشــد ،در همــان حــوزۀ
ریاســت و امامــت اســت .توضیــح آنکــه ،برخــی از پیشــینیان وقتــی میگفتنــد امامــت
بــه معنــای ریاســت عــام بــر امــور دیــن و دنیــا اســت ،در جــای دیگــر تصریــح میکردنــد
ً
کــه معنــای ایــن ریاســت آن نیســت کــه مثــا امــام در یکایــک مســائل و مشــاغل بایــد
دانــش الزم را داشــته باشــد؛ بلکــه بایــد بــر همــۀ اصنــاف و مشــاغل اشــراف و ریاســت
داشــته باشــد؛ هرچنــد بــرای صحــت و ســقم یــک مســئلۀ غیردینــی بــه متخصــص آن
1

مراجعــه کنــد.

اما این تفکیک و سخنی که پیشینیان گفتهاند ،در نظریات میرزاحسن الهیجی دیده
نمیشود؛ بلکه خالف آن احساس میشود .او سخن اهلسنت را چنین نقل میکند:
معتب ــر و ض ــرور در ام ــام این اس ــت ک ــه در امور مل ــک و ســـلطنت دانا و
ممتاز باش ــد ،اما در س ــایر عل ــوم و امور دیگر افضلیـــت و امتیازش ضرور
نیست.

2

وی این نظر را چنین پاسخ میدهد:
جوابـش ایـن اسـت کـه ایـن معنـای پادشـاهی و سـلطنت اسـت ،نـه
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معنـای امامـت و خالفـت؛ چـه خلیفـه و امـام بـه اعتـراف و اتفـاق همـۀ
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3

شـما ،محتاجالیـه و پیشـوای همـۀ امـت اسـت در همـۀ امـور دیـن و دنیـا.
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ازایـنرو ،ظاهـر ایـن دیـدگاه آن اسـت کـه امـام بایـد در تمـام امـور افضـل باشـد .بنابراین
تفـاوت الهیجـی بـا برخـی دیگـر از عالمـان ،بـه حـوزۀ ریاسـت و امامـت برمیگـردد ،نـه
بـه اصـل مسـئلۀ گسـترۀ افضلیـت امام.
حاصل آنکه ،میتوان دیدگاههای چهارگانۀ مذکور را به دو دیدگاه برگرداند:
یک .برتری در داشتن بیشترین ثواب؛
دو .برتری در امور مربوط به امامت.
 .1سید مرتضی ،علی بن حسین ،الشافي.164-163/3 ،
 .2الهیجی ،حسن ،شمع الیقین ،ص .155
 .3همان.

 .3-2دیدگاه برگزیده

قبـل از آغـاز ،یادکـرد ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه محـور بحـث ،امامـت ّ
عامـه اسـت.
اینکـه امامـان شـیعه چگونـه بودهانـد و در چـه مـواردی برتـر بودهانـد ،اکنـون دغدغـۀ
خاطـر مـا نیسـت.
اکنــون قبــل از هرچیــز بایــد تکلیــف خــود را بــا یــک پرســش روشــن ســازیم :آیــا امــام بایــد
در همهچیــز ،حتــی در امــوری کــه بــه امامتــش برنمیگــردد ،از دیگــران برتــر باشــد؟
اگــر صفــات بدنــی را نیــز در امامتــش دخیــل دانســتیم ،آیــا او بایــد در ایــن صفــات نیــز
ســرآمد دیگــران باشــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش را از منظــر کالم شــیعه و نیــز قــرآن کریــم
جویــا میشــویم.
 .1-3-2عدم لزوم افضلیت امام در همهچیز در کالم شیعه

بــر اســاس آنچــه در تحلیــل و بیــان نظریــات گفتیــم ،عالمــان شــیعی بــر ایــن نظــر
پافشــاری میکننــد کــه امــام بایــد در آنچــه مربــوط بــه امامتــش میشــود ،از دیگــران
برتــر باشــد .از ایــننظــر ،لزومــی نــدارد کــه امــام در همــۀ امــور ،حتــی امــوری کــه بــه
امامــت مربــوط نمیشــود ،ســرآمد دیگــران باشــد .ایــن دیــدگاه بهویــژه در آثــار آندســته
از متکلمانــی مشــاهده میشــود کــه برخــی امــور را خــارج از دایــرۀ امامــت میداننــد.
چهــارم تــا هفتــم هجــری همــراه شــویم .بــر اســاس نظــر ایشــان ،از آنجــا کــه دایــرۀ امامــت
امــام ،همهچیــز را در بــر نمیگیــرد ،نهتنهــا الزم نیســت امــام در امــور غیرمربــوط بــه امامــت
از دیگــران عالمتــر باشــد ،بلکــه ممکــن اســت نســبت بــه آنهــا علمــی هــم نداشــته باشــد.
گفتنــی اســت بــرای رعایــت اختصــار ،بــه دیــدگاه عالمــان شــیعی در ایــن قــرون ،کــه از
قــرون طالیــی تاریــخ کالم شــیعه بهشــمار میآینــد ،بســنده کردهایــم .ممکــن اســت در
دورههــای بعــدی ،نظریاتــی مخالــف بــا آنچــه نقــل میکنیــم ،بــه چشــم آیــد.
یادکــرد ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه دیــدگاه متکلمــان ناظــر بــه شــرایط امامــت عامــه
اســت ،نــه امامــت خاصــه.
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مســئلۀ علــم امــام بــه غیــر معــارف دینــی را در نظــر بگیریــم و بــا عالمــان شــیعی از قــرن
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یکم :شیخ صدوق ( 381ق) :شیخ دیدگاههایی خواندنی در این باره دارد:
 .1شرط و الزمۀ منصب امامت ،علم به دين و احكام الهی است:
یشـود مگـر بـا علـم بـه ديـن و معرفـت بـه احـكام
 ...امـر امامـت تمـام نم 
1

خداونـد و تأو يـل كتـاب خـدا.

 .2مرحوم صدوق در مواردی حتی پيامبران را نيز ناآ گاه از برخی مسائل دانسته است؛
ماننـد جریـان موسـی و خضـر؟امهع؟ کـه در آن ،موسـی؟ع؟ معنـای كارهـای خضر؟ع؟ را
نمیدانسـت.

2

دوم :شیخ مفید ( 413ق) :دیدگاههای ایشان دربارۀ مسئلۀ علم عبارتاند از:
 .1اماميـه همداسـتاناند كـه امـام بايـد پـس از تصـدی منصـب امامـت ،بـه احـكام و
3

معـارف ديـن عالـم باشـد.

 .2اينكه بگوييم امام همهچيز را میداند ،ادعايی بدون دليل است.

4

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

5

شـیخ مفيـد دیـدگاه خـود بـه طـور خـاص دربـارۀ علـم امـام بـه برخـی علـوم غیردینـی را
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هـم در اختیارمـان قـرار داده اسـت؛ بـرای نمونـه ،دربـارۀ علـم امـام بـه همـۀ صنايـع و نيـز
ً
همـۀ لغـات بـر ايـن بـاور اسـت كـه چنين چيـزی ،اگرچـه ممتنع نيسـت ،اما عقلا برای
امـام واجـب نیسـت و ضرورتـی نـدارد .او معتقـد اسـت رواياتـی كـه در ايـن بـاره رسـيده
6

اسـت نیـز مفيـد قطع نيسـتند.

بهعلاوه ،مرحـوم مفيـد در برخـی ديگـر از آثـار خـود ،علم به همۀ امـور و نيز علم به باطن
 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.99/1 ،
 .2همو ،علل الشرایع.62/1 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،المسائل الجارودية ،ص 45؛ همو ،اوائل المقاالت ،ص .39
 .4همو ،المسائل العكبرية ،ص .69
 .5همو ،اوائل المقاالت ،ص .67
 .6همان ،ص .67-66

امـور را شـرط نبـوت نمیدانـد و بـرای اثبـات نظريـۀ خـود ،آ گاهنبـودن پيامبـر اكرم؟لص؟
1

بـه علـم نجـوم و نيـز امیبـودن او را مثـال میزند.

بنابرایـن روشـن میشـود کـه الزم نیسـت امـام در همهچیـز از دیگـران اعلـم و درنتیجـه
افضل باشـد.
سـوم :سـید مرتضـی ( 436ق) :سـید ،شـاگرد و دانشآموختـۀ مفیـد اسـت .او نظریاتـی
خاصتـر نسـبت بـه اسـتاد دارد کـه عبارتانـد از:
2

 .1امام بايد به علوم مربوط به سياست آ گاه باشد.

علوم غيردینی عالم باشد.
 .2الزم نيست امام به همۀ ِ
در انديشۀ مرحوم سيد مرتضی ،آنچه برای امام الزم است ،علم به احكام شريعت و
ً
سياست است و بيش از آن ،عقال الزم نيست .به دیگر سخن ،امام رئيس جامعه است
و باید هرآنچه برای رياست يک رئيس نياز است ،داشته باشد و عالمبودن به علومی
3

غير از علم شريعت و سياست ،از شرايط الزم برای امامت بهشمار نمیآيد.
ً
سـید بیمحابـا اعلام میکنـد کـه اساسـا هيچيـک از افـراد امـت اسلامی ،چـه امـام و
چـه مأمـوم ،تكليفـی وجوبـی يـا اسـتحبابی بـرای آموختـن ايـن علـوم ندارنـد:

بـه ال علـی سـبيل النـدب و ال االيجاب؟

4

او ادامـه میدهـد کـه امـام بايـد در اينگونه علوم به متخصص رجوع كند 5.البته سـید
تصريـح میكنـد كـه خداونـد متعال ،میتوانـد علوم ديگری بيش از علم شـريعت را نيز
از بـاب فضـل و لطـف بـه متصـدی منصب امامـت عطا كند و روايت «سـلوني قبل أن
 .1همو ،المسائل العكبرية ،ص .34
 .2سید مرتضی ،علی بن حسین ،الذخیرة ،ص .430
 .3همو ،الشافي.164-163/3 ،
 .4همان ،ص .165
 .5همان.
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فأيـن هـذا مـن العلـم بالحـرف و المهـن و القيـم و األروش و كل ذلـك ممـا
ً
ً
ال تعلـق لـه بالشـريعة و ال كلـف أحـد مـن األمـة إمامـا كان أو مأمومـا العلـم
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تفقدونـي» بيانگـر بهرهمنـدی امـام علـی؟ع؟ از علومـی فراتـر از علـوم الزم بـرای تصـدی
1

منصـب امامـت اسـت.

خ طوسـی نیـز در ایـن مسـیر ،رهـروی همـان راهـی
چهـارم :شـیخ طوسـی ( 460ق) :شـي 
اسـت کـه سـید و قبـل از او ،شـیخ مفیـد همـوار کـرده بودنـد .او معتقـد اسـت:
 .1الزمـۀ منصـب امامـت ،علـم بـه باطـن يـا آ گاهـی بـه راسـتگويی شـاهدان در دادگاه
نيسـت.

2

 .2علـم بـه احـكام ديـن و سياسـت ،بـرای منصـب امامـت الزم اسـت 3،امـا بیتردیـد
لـزوم آ گاهـی امـام بـه دیگرعلـوم باطـل اسـت.

4

 .3وجـود شـخصی در ميـان امـت كـه در غيـر احـكام ديـن و سياسـت از امـام افضـل
5

باشـد ،امـری ممكـن و متصـور اسـت.

 .4امـام در غيـر احـكام ديـن و سياسـت ،بايد به كارشـناس مراجعـه كند 6و در صورت
اختلاف كارشناسـان ،بايـد بـه عادلتريـن آنهـا مراجعـه کنـد .در صـورت تسـاوی در
7

عدالـت ،امـام مخيـر اسـت بـه هركـدام از آنهـا رجـوع كنـد.
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مرحـوم شـيخ روشـن میسـازد کـه برخـی از اماميـه برآنانـد كـه امـام بهواسـطۀ خداونـد،
اروش جنايـات را میدانـد و بـرای اثبـات ايـن نظريـه ،روایتهایـی را نيـز نقـل كردهانـد؛
8

امـا حـق ايـن اسـت كـه وی بايـد دربـارۀ ايـن مـورد نيـز بـه كارشـناس رجـوع كند.
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او از دیـدگاه برخـی علمـای شـیعه دربـارۀ علـم امـام بـه علـوم غیردینـی آ گاه اسـت؛
کسـانی کـه از برخـی روایتهـا سـود بـرده و سـرانجام امـام را عالـم بـه همـۀ علـوم قلمداد
 .1همو ،الرسائل.395-391/1 ،
 .2طوسی ،محمد بنحسن ،تلخیص الشافي.368/1 ،
 .3همان ،ص .245
 .4همان ،ص .253
 .5همان ،ص .252
 .6همان.
 .7همو ،تمهید االصول ،ص .366
 .8همو ،تلخیص الشافي.252/1 ،

کردهانـد .امـا شـیخ بـر دیـدگاه خـود پافشـاری میکند و آ گاهـی امام از علـوم غیردینی را
1

بـرای منصـب امامـت ضـروری نمیدانـد.

ً
مرحـوم شـيخ در پايـان بحـث خـود بـر ايـن نكتـه تأ كيـد میكنـد كـه امـام ،ضرورتـا بـه

جميـع معلومـات عالـم نيسـت؛ بلكـه آنچـه بـرای منصـب امامـت الزم اسـت ،همـان
2

علـم بـه احـكام اسـت.

پنجم :سدیدالدین حمصی (قرن ششم هجری قمری) :حمصی رازی (حدود  585ق)
معتقـد اسـت آنچـه بـرای امـام الزم اسـت ،علـم بـه احـکام دینـی اسـت و الزم نیسـت
امـام نسـبت بـه صنایـع و حرفههـا و دیگـر امـور غیردینـی علم داشـته باشـد .ازایـنرو اگر
میـان صاحبـان ایـن صنایـع و حرفههـا اختالفـی پیـش آمـد و بـه امـام مراجعـه کردنـد،
امـام بـرای رفـع اختلاف میـان آنهـا بایـد بـه اهـل خبـره مراجعـه کنـد .چنانچـه میـان
ایشـان نیـز اختلاف بـود ،بـه عادلتریـن ایشـان مراجعـه کنـد و اگـر همگـی در عدالـت
مسـاوی بودنـد  ،امـام مختـار اسـت کـه بـه قـول هرکـدام خواسـت ،عمل کنـد .حمصی
تصریـح میکنـد ،برخـی عالمـان شـیعی بـر پایـۀ برخـی روایـات ،بـر ایـن باورنـد کـه
خداونـد در چنیـن مـواردی ،علـم واقعـی را در اختیـار امام مینهد؛ امـا خود او به چنین
3

دیدگاهـی ملتـزم نیسـت؛ اگرچـه وقـوع آن را محـال نمیدانـد.

بــاره تصریــح میکنــد کــه امــام بایــد در علــوم و معــارف دینــی _ نــه غیــر آن _ از دیگــران
برت ــر باش ــد.

4

اکنـــون میتـــوان به جرئـــت گفت که اگـــر تاریـــخ کالم شـــیعی را ورق بزنیـــم ،از برخی
صفحاتـــش بهروشـــنی دانســـته میشـــود کـــه الزم نیســـت امـــام در همهچیـــز برتـــر از
دیگران باشد.
 .1همو ،تمهید االصول ،ص .366
 .2همان.
 .3حمصی ،سدیدالدین ،المنقذ من التقلید.293/2 ،
 .4حلی ،جعفر بن حسن ،المسلک ،ص .209-208
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از مجم ــوع ای ــن دیدگاهه ــا میت ــوان ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــید ک ــه الزم نیس ــت ام ــام در
ّ
عل ــوم غیردین ــی از دیگ ــران برت ــر باش ــد؛ چنانک ــه محق ــق حل ــی ( 676ق) ه ــم در ای ــن
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معنـای ایـن نظریـات غیـر از ایـن نیسـت کـه آنهـا از نظریـۀ افضلیـت مطلـق امـام در
همهچیـز ،حتـی اگـر مربـوط بـه امامـت نباشـد ،جانبـداری نمیکردنـد.
دربـارۀ صفـات بدنـی دخیـل در امامت نیز ،هرچند توضیح خاصی از سـوی متکلمان
دربـارۀ مصادیـق آن دیـده نمیشـود ،امـا بـه نظـر میرسـد مقصودشـان همـان صفـات
بدنـی گفتهشـده در مسـئلۀ نبـوت باشـد .اگـر چنیـن باشـد ،بایـد گفـت کـه صفـات
بدنـی یادشـده در قسـمت نبـوت ،بـا ایـن عنـوان کـه نبـی بایـد در آن صفـات از دیگـران
برتـر باشـد ،بیـان نشـده اسـت؛ بلکـه گفتـه شـده اسـت کـه نبـی بایـد از صفـات بدنـی
1
مـورد تنفـر انسـانهاّ ،
مبـرا باشـد.
حاصـل آنکـه در کالم امامیـه ،هرچنـد در آثـار برخـی بـزرگان تصریـح شـده اسـت کـه
بدنـی دخیـل در امامـت نیـز از دیگـران افضـل باشـد ،ولـی بـا تتبع
امـام بایـد در صفـات ِ
بیشـتر در سـخنان دیگرمتکلمـان روشـن میشـود کـه گسـترۀ افضلیـت امـام شـامل

صفـات بدنـی _ خـواه دخیـل در امامـت ،خـواه غیردخیـل در امامـت _ نمیشـود.
 .2-3-2قرآن و گسترۀ افضلیت پیامبران
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از آنجا که در منظومۀ فکری امامیه ،امام دارای شرایط پیامبر است ،میتوان از آیات
مربوط به پیامبران برای حل این مسئله کمک گرفت.
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آیـات قـرآن کریـم گویـای ایـن اندیشـه اسـت کـه الزم نیسـت پیامبـر در همـۀ امـور برتـر از
امـت باشـد .ضمـن آنکـه الزم نیسـت در امـور بدنـی دخیـل در امـر نبـوت نیـز از دیگـران
برتـر باشـد .بـرای اثبـات ایـن مدعـا ،بـه سـه نمونـۀ قرآنـی اشـاره میکنیم.
یکــی از آنهــا مربــوط بــه رابطــۀ حضــرت موســی و هــارون؟امهع؟ اســت .ایــن دو پیامبــر در
یــک زمــان حضــور داشــتهاند ،امــا حضــرت موســی؟ع؟ پیشــوای جامعــه بــوده اســت و
حضــرت هــارون؟ع؟ یکــی از افــراد امــت و همــکار ایشــان .بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم،
هــارون؟ع؟ بــه لحــاظ ســبک و شــیوۀ بیــان ،فصیحتــر از بــرادرش حضــرت موســی؟ع؟
 .1بــرای نمونــه ر.ک :بحرانــی ،میثــم بــن علــی ،قواعــد المــرام ،ص 127؛ ســیوری ،فاضــل مقــداد،
اللوامــع اال لهیــة ،ص 281؛ شــبر ،عبــداهلل ،حــق الیقیــن ،ص 188؛ ســبحانی ،جعفــر،
اال لهیــات.210/3 ،

بوده است:

أَ َ ُ أَ
ْ ً
ُّ
َ أَ �خ َ ُ نُ ُ أَ ْ
ً َ أَ ْ ُ
� ِل َسا�ن ا ف�� ْر ِسله َم ِع ي َ� ِردءا يُ� َص ِد ق��ن ي� ِإ��ن ي ّ� � خ� فا� � ن�
و� ه َو � ف� َص ُح ِم ِ�ن ي ّ 
<و � ِ ي� هر
ُ َ �ذّ ُ ن 1
و�>
ي�ك ِ �ب ِ

حتـر اسـت .او را همـراه مـن بفرسـت تـا
و بـرادرم هـارون زبانـش از مـن فصي 
يـاور مـن باشـد و مـرا تصديـق كنـد .مىترسـم مـرا تكذيـب كننـد!

همچنیـن از دیگرآیـات قـرآن کریم فهمیده میشـود که حضرت موسـی؟ع؟ بهطورکلی
زبانی گویا نداشـته است:

َ َأ
ْ
َ َ ض قُ َ ْ
ُ نَ 2
ر� َو لا يَ� ن� َط ِل قُ� ِلسا�ن ي � ف�� ْر ِس ْل ِإ�لى هارو�>
<و ي�� ي�� صد ي

و س ــينهام تن ــگ ش ــود و زبان ــم ب هق ــدر كاف ــى گو ي ــا نيس ــت .ه ــارون را ني ــز

رس ــالت ده.

موسـی؟ع؟ بهخوبـی میدانسـت کـه یکـی از امـور الزم بـرای امـر رسـالت و ابلاغ پیـام
الهـی ،آن هـم نـزد فرعونیـان ،داشـتن بیانـی گویـا و روان اسـت کـه یـک ویژگـی بدنـی
بهشـمار مـیرود .بنـا بـر آنچـه مفسـران گفتهاند ،موسـی؟ع؟ دچـار لکنتزبـان بوده که
3

بـر اثـر آن نمیتوانسـته اسـت بهسـهولت پیـام الهـی را نـزد فرعونیـان بیـان کنـد.

نتیجـهای کـه از ایـن مسـئله میتـوان بـ ه دسـت آورد این اسـت که حضرت موسـی؟ع؟

لحـاظ فصاحـت بیـان از پیامبرشـان برتـر بوده باشـند .بنابراین الزم نیسـت که پیامبر و
پیشـوای جامعـه ،افضـل مطلـق _ در همۀ امور _ باشـد.
نمونـۀ دیگـر راجعبـه حضـرت یعقـوب؟ع؟ اسـت .بینایـی یکـی از صفات بدنی اسـت
زندگی حضـرت یعقوب؟ع؟
کـه خواهناخـواه در امـر رسـالت مؤثـر اسـت .یکی از نـکات
ِ

ماجـرای گریسـتن او در فـراق یوسـف؟ع؟ اسـت؛ گریسـتنی کـه سـرانجامش نابینایـی
 .1قصص.34 :
 .2شعراء.13 :
 .3طوس ــی ،محم ــد ب ــنحس ــن ،التبی ــان150/8 ،؛ طبرس ــی ،فض ــلب ــنحس ــن ،مجم ــع البی ــان،
.394/7
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با آنکه پیامبر و پیشـوای یک جامعه بوده اسـت ،در مسـئلۀ فصاحت بیان ،دسـتکم
ً
از هـارون برتـر نبـوده اسـت .حتـی کاملا ممکـن اسـت کـه افـراد بسـیاری از امـت او بـه
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یعقـوب؟ع؟ بـود 1.طبیعـی اسـت کـه افـراد بسـیاری در قوم او بودنـد که از نظـر بینایی از
پیامبرشـان برتـر بودند.
نمونـۀ سـوم داسـتان حضـرت سـموئیل ،پیامبـر بنیاسـراییل اسـت .وقتـی قـوم ایـن
پیامبـر نـزد او آمدنـد تـا بـرای آنهـا فرماندهـی برگزینـد کـه بـا فرماندهـی او بر دشـمن پیروز
شـوند ،او همیـن درخواسـت را بـه خداونـد سـبحان عرضـه کـرد .خداونـد متعـال در
عیـن حالـی کـه آن پیامبـر در میـان قومـش بـود ،طالـوت را بـه ایـن عنـوان برگزیـد 2.ایـن
داسـتان نشـان از ایـن واقعیـت دارد کـه الزم نیسـت پیامبـر در صفـات بدنـیای کـه در
نبوتـش دخیـل هسـتند _ ماننـد جنـگاوری _ از دیگـران برتـر باشـد.
 .3-3-2کلید حل مسئله

به نظر میرسـد برای رمزگشـایی از پرسـش مورد نظر ،ابتدا باید دنبال کلید حل مسـئله
باشیم که اگر آن را بیابیم ،پرسشمان در مسیری بهمراتب هموارتر پاسخ داده میشود.
ّ
کلیـدی کـه میتـوان بـرای حـل مسـئله جسـت ،سـنخیت و هماهنگـی میـان وظایـف
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چگونگی افضلیت او است .به دیگر سخن ،برای آنکه بدانیم امام باید در چه
امام با
ِ
مواردی برتر باشـد ،در آغاز باید وظایف او را بشناسـیم .این طبیعیترین روشـی اسـت
کـه عقلای عالـم بـدان ملتزمانـد .اگـر همـگان بـر شایستهسـاالری پافشـاری میکننـد،
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آنگاه کـه نوبـت بـه تعییـن شایسـتهترین میرسـد تا او را سـاالر سـازند ،شایسـتگیهای
متناسـب بـا مسـئولیت را در نظـر میگیرنـد .پذیرفتنـی نیسـت اگـر خواسـته باشـیم
شایسـتهترین شایسـتگان را سـاالر مسـئولیت ریاسـتجمهوری کنیم ،به ویژگیهایی
چنـگ اندازیـم کـه نقشـی در ریاسـتش بـر جمهـور ندارنـد.
امام جانشـین پیامبر اسـت و وظایفش وظایف او اسـت؛ جز آنکه پیامبر ،پیامبر اسـت
و امام ،امام .به نبی وحی تشریعی میشود ،اما امام چنین شأنی ندارد.
پهنـۀ وظایـف امـام در سـه چیـز جمـع میشـود :آمـوزش ،پـرورش و ریاسـت سیاسـی بـر
 .1یوسف.84 :
 .2بقره.247 :

جامعـه .چـون آمـوزگار اسـت ،بایـد بدانـد .پرورشدهنـده اسـت؛ پس باید خودسـاخته
و تهـی از آلودگیهـای ظاهـری و باطنـی باشـد .مدیـر جامعـه اسـت؛ پـس تـوان تدبیـر
امـور ،شایسـته ،بلکـه بایسـتۀ او اسـت.
خودسـازی باطنی،
بـر اسـاس دو وظیفـۀ اول ،امـام بایـد در شـناخت دیـن و نیـز تزکیـه و
ِ
افضـل و سـرآمد دیگـران باشـد؛ زیـرا اگـر او نسـبت بـه مـا بهـرۀ کمتـری از علـوم و معارف
دینـی داشـته باشـد ،چگونـه میتوانـد دیـن را بـه مـا آمـوزش دهـد و چرا ما بایـد به چنین
امامـی مراجعـه کنیـم؟ بیمعنـا اسـت کـه شـاگرد برتـر از اسـتاد باشـد .بـه دیگـر سـخن،
رجوع عالم به جاهل ،نهتنها منطقی نیسـت ،بلکه در خور نکوهش و سـرزنش اسـت.
پـس او بایـد عالمتریـن فـرد بـه دین باشـد.
نیـز اگـر امـام در فضیلتهـای اخالقـی از مـا فروتـر باشـد ،نمیتوانـد مـا را تزکیـه کنـد و به
کمـال برسـاند .پـس او بایـد در تمـام فضائـل اخالقـی 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 فتنهگـران داخلـی و خارجـی داشـته باشـد.
حکیمانهتریـن تصمیمهـا را در شـرایط بحرانـی بگیـرد و. ...
پـس تـا اینجـا روشـن شـد کـه امـام بایـد هـم بیشـترین آشـنایی را بـا معـارف دینـی
داشـته باشـد ،هـم برتریـن فضائـل اخالقـی را دارا باشـد و هـم ّ
مدبرتریـن مدیـر در عرصـۀ
بنابرایـن دیگـر الزم نیسـت امـام از همـه زیباتـر باشـد؛ هرچنـد نبایـد چهـرهای تنفرآمیـز
داشـته باشـد .ضرورتـی نـدارد بـه لحـاظ جسـمانی نیرومندتریـن فـرد باشـد .خالصـه
آنکـه ،الزم نیسـت در آنچـه مربـوط بـه حـوزۀ کاری او نیسـت ،سـرآمد دیگـران باشـد.
آنچه گفته شـد ،مقتضای دلیل عقلی بود .در عین حال ،در خصوص مسـئلۀ علم،
روایـات فراوانـی وجـود دارد کـه نشـانگر عـدم انحصـار علم امام به علم دین و سیاسـت
اسـت .حـال ایـن پرسـش مطـرح میشـود کـه آیـا امـام نسـبت بـه مسـائل غیردینـی
_ مانند پزشکی ،مهندسی و معماری _ نیز بیشترین علوم و اطالعات را دارد؟
بـه نظـر میرسـد کـه ایـن پرسـش بایـد بـه دو صـورت مطرح شـود .نخسـت آنکه آیـا امام
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مدیریـت اجتماعـی باشـد.
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بایـد در تمـام علـوم برتـر از دیگـران باشـد یـا خیر؟ پیشتر پاسـخ متکلمان قـرن چهارم تا
هفتـم را در ایـن باره بیـان کردیم.
اگـر پاسـخ منفـی بـود ،آنگاه میتـوان پرسـید کـه آیـا امـام در تمـام علـوم سـرآمد دیگـران
اسـت یـا خیـر؟ پرسـش دوم جـای پرسـیدن دارد؛ چراکـه ممکـن اسـت بگوییـم الزم
نیسـت امـام در علـوم غیردینـی برتـر از دیگـران باشـد ،امـا در عمـل ،خداونـد بیشـترین
علـوم غیردینـی را نیـز بـه او داده اسـت.
پرسـش اول را بـه دو گونـه میتوانیـم پاسـخ دهیـم .گفتیـم کـه وظیفـۀ امـام هدایـت
انسـانها اسـت .او در کنـار قـرآن چنیـن هدایتـی را انجـام میدهـد .قـرآن نیـز کتـاب
هدایـت اسـت و چنیـن نیسـت کـه تمـام علـوم بشـری در قـرآن آمـده باشـد؛ بلکـه
ُْ آ ُ

َّ

ُْ

ُْ

ُ
ا� م نَ� الهد  َ ف ْ ق
َ َّ
ً
ا�> 1.پـس
چنانکـه خـود تصریـح دارد ...< :ال ق� ْر� ن� هدى ِل نل� ِاس و �ب ِي� ن� ٍت ِ
ى و ال�ر� نِ

امـام نیـز تنهـا بایـد علومـی را داشـته باشـد کـه در راسـتای هدایـت انسـان اسـت و بیش
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.
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ایـن یـک گونـه از پاسـخ بـود .اگـر دقـت کنیـم ،افـق بحـث مـا ناظـر بـه جنبـۀ ظاهـری
امامـت اسـت .یعنـی امـام را پیشـوای ظاهـری انسـانها انگاشـتهایم و از آن سـخن بـه
میـان آوردهایـم.
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امـا میتـوان بـا نگاهـی عمیقتـر نیـز مسـئله را بررسـی کـرد .در ایـن نـگاه ،جنبـۀ والیـت
امـام را میکاویـم .امـام ولـی خـدا و حجـت او بـر موجـودات نظـام هسـتی اسـت:

َ
�نَّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ذ نَ آ َ نُ َّ ذ نَ ُ ق ُ نَ َّ �ةَ َ ُ �ؤْ �تُ نَ َ
و� ال�زّ كا�ة َو
ِإ<� ما و ِل ي�كم الله و رسوله و ال ي��� �م�وا ال ي��� ي�� ي�مو� الصلا و ي�
ُه ْم راك ُع نَ
2
و�>.
ِ

او بـر ریـز و درشـت ایـن دنیـا والیـت دارد؛ سـنگ باشـد یـا درخت؛ انسـان باشـد یا ّ
جن؛
آسـمان باشـد یـا زمیـن؛ همـه و همـه والیتش را خواسـته یـا ناخواسـته پذیرفتهاند .یعنی
خداونـد خواسـته اسـت کـه بپذیرنـد و ایـن قانـون الهـی اسـت .اگـر امام حجـت خدا بر
 .1بقره.185 :
 .2مائده.55 :

موجـودات اسـت ،بایـد چنـان علمـی داشـته باشـد کـه بـا آن بر همـگان احتجـاج کرده
و غلبـه نمایـد .بـه همیـن دلیـل اسـت که امـام کاظـم؟ع؟ فرمودند:
خداونـد روی زمیـن حجتـی قـرار نمیدهـد کـه مـردم از او در بـارۀ چیـزی
1

سـؤال کننـد و او بگو یـد نمیدانـم.

از آنچـه گفتیـم ممکـن اسـت ایـن سـخن حاصـل شـود کـه الزمـۀ والیـت ،برتـری ّ
ولـی
ّ
بـر مولیعلیـه اسـت .روایـت امـام کاظـم؟ع؟ تأییـد همیـن تحلیـل عقلی اسـت .این به
حسـب مقـام والیـت اسـت و بـا ایـن نـگاه ،او از همـۀ عالمـان عالمتـر اسـت.
ّ
ّ
ً
ولـی بـر مولیعلیـه حقیقتـا بـه آن اسـت کـه ّ
امـا آیـا برتـری ّ
ولی در تمـام امـور از مولیعلیه
ً
برتـر باشـد؟ مثلا آیـا الزم اسـت مهـارت آشـپزی او از همـگان بیشـتر باشـد؟ آیـا بایـد
تخصصهـای ورزشـی او چنـان باشـد کـه دیگـران بـه گرد پای او نرسـند؟ انسـجام یک
ّ
تضـادی نداشـته باشـد.
نظریـه بـه آن اسـت کـه بـا دیگرمعـارف دینـی
ظاهـر ،بلکـه صریـح برخـی روایـات ،بیانگـر محدودیـت علـم امـام اسـت .روایاتـی کـه
از افزودهشـدن علـم امـام در شـبهای جمعـه خبـر میدهنـد 2.روایاتـی کـه از قبـض و
بسـط علـم امـام سـخن بـه میان میآورنـد 3.روایاتی که به ما میآموزنـد ،امام علم غیب
نـدارد ،امـا اگـر بخواهـد ،میتوانـد داشـته باشـد 4.ایـن همـه ،در یـک سـخن مشـترکاند
و آن چیزی نیست جز محدودیت علم امام.
گسـترده اسـت ،ولی علمش چون خدا نامحدود نیسـت .این گسـتردگی علمی حتی
بـا ایـن فـرض نیـز سـازگار اسـت کـه بالفعـل چیـزی را ندانـد ،امـا بهجایـش آن را بدانـد:
ّ
5
«ان االمام اذا شـاء ان یعلم ُع ِلم».
 .1کلینی ،محمد بنیعقوب ،کافی.228-227/1 ،
 .2صفــار ،محمــد بــنحســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 131؛ کلینــی ،محمــد بــنیعقــوب ،همــان،
.255-253/1
 .3همان.256/1 ،
 .4همان.257/1 ،
 .5همان.258/1 ،
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بنابرایـن آنچـه سـرانجام میتـوان بـه آن اذعـان کـرد ایـن اسـت کـه از منظـر عقـل ،امـام
بایـد در آنچـه مربـوط بـه وظایفـش میشـود ،سـرآمد امتـش باشـد .پـس بایـد ّ
مدبرتریـن
انسـان باشـد تـا تدبیـرش در جامعـه بهتریـن تدبیـر باشـد .بایـد متخلقتریـن باشـد تـا
مربی فاسـقان و صالحان باشـد .باید عالمترین باشـد تا مردم را به سـوی خدا هدایت
ِ
کنـد و او در تمـام ایـن امـور بایـد بالفعـل از دیگـران برتـر باشـد.
از منظـر شـأن والیـت امـام نیـز بایـد گفـت کـه امـام بـر مولیعلیـه والیـت و برتـری دارد.
البتـه از ایـن طریـق نیـز نمیتـوان گفـت کـه امـام همـۀ علـوم را بالفعـل میدانـد؛ ولـی از
ایـن جهـت کـه اگـر بخواهـد ،میتوانـد بدانـد ،بایـد گفـت کـه او بالقـوه از همـۀ عالمـان
عالمتـر اسـت .در عیـن حـال نمیتـوان گفـت کـه او در همـۀ امـور بـه طـور بالفعـل از
همـگان برتـر اسـت.
 .4-3-2گسترۀ افضلیت از منظر روایات

سـوگمندانه بایـد گفـت کـه روایـات فراوانـی دربـارۀ گسـترۀ افضلیـت در اختیارمـان
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نیسـت .مـا هسـتیم و چنـد روایـت کـه بایـد بـا دقـت بررسـی شـوند.
روایت اول :امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودهاند:
َ
َْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ َ َ َّ ّ
ُّ َ َّ ُ
اهَّلل
ـاس ِب َهـذا ال ْم ِـر أق َو ُاه ْـم َعل ْي ِـه َو أ ْعل ُم ُه ْ 
ـم ِبأم ِـر ِ
أيهـا النـاس! ِإن أحـق الن ِ
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ِفي ِـه؛ 1اى مـردم! سـزاوارترين اشـخاص بـه خالفـت ،آن كسـى اسـت كـه در
ّ
تحقـق حكومـت نيرومندتـر و در آ گاهـى از فرمـان خـدا داناتـر باشـد.

مـوالی متقیـان در ایـن سـخن ،بهروشـنی بـر لـزوم افضلیـت امامی که بایـد متصدی امر
خالفـت باشـد تأ کیـد کـرده و دو شـاخصۀ مهـم نیـز بـرای آن بیـان فرمـوده اسـت :یکـی
برتـری در امـر حکومـت ،یعنـی همـان تدبیـر اجتماعی اسـت و دیگری برتـری در علم به
احـکام شـریعت؛ چراکـه حاکـم اسلامی بهحقیقـت مجـری احـکام الهی اسـت.
ً
این روایت حقیقتا تأیید همان حکم عقل است که پیشتر از آن سخن گفتیم.
روایت دوم :امام رضا؟ع؟ عالماتیچند برای امام بیان فرمودهاند:
 .1سید رضی ،محمد بن حسین (گردآورنده) ،نهج البالغة ،خطبۀ .173

َّ
َ َ ْ َ َ َّ
ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
َ َْ َ
ـاس َو
الن
ـى
ق
ت
أ
و

ـاس
الن

ـم
ك
ح
أ
و

ـاس
الن
ِ
َ ِ
ـام علمـات َ :يكـون أعلـم َ ِ
 َ ِل ِلم ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
َ َ ّ
ْ َ َ ّ
1
َ
َ ْ
َ َْ
ـاس. ...
ـاس و أعبـد الن ِ
ـاس و أسـخى الن ِ
ـاس و أشـجع الن ِ
أحلـم الن ِ
این روایت موثقه نیز بر افضلیت امام در موارد یادشده تأ کید دارد .البته روشن نیست

کـه آیـا در مقـام بیـان ضـرورت افضلیـت امـام اسـت یـا از یـک واقعیـت خبـر میدهـد.
یعنی ممکن است امام رضا؟ع؟ تنها در حال تبیین این مسئله بود ه باشند که امام،
داناتریـن و باتقواتریـن و ...انسـان اسـت؛ نـه آنکه بخواهند بگویند امـام باید داناترین و
باتقواترین و ...باشـد .شـاهد این سـخن ،ادامۀ روایت اسـت که فرمودهاند:
َ ُ َُ َ ْ ُ ًَ َ ُ ُ َ ً
َ ْ َ
َ
ـون ُم َط ّهـرا َو َي َـرى ِم ْـن خل ِف ِـه ك َمـا َي َـرى ِم ْـن َب ْي ِـن َيد ْي ِـه َو
و يولـد مختونـا و يك
َ َ ُ ُ َ
2
ـون ل ُـه ِظـل. ...
ل يك
در ایـن فـراز از روایـت ،آن حضـرت میفرماینـد کـه امـام مختـون بـه دنیـا میآیـد ،مطهـر
اسـت ،پشـت سـر را ماننـد مقابـل میبینـد ،سـایه نـدارد و. ...ایـن مـوارد را نمیتـوان از
ضروریـات بـرای امـام بهشـمار آورد .بـه دیگـر سـخن ،آیـا امـام بمـا هـو امـام بایـد مختـون
باشـد ،سـایه نداشـته باشـد ،پشـت سـر خود را ببیند و...؟ به نظر باید پاسـخمان منفی
باشـد .ایـن مـوارد بـه گونـهای اسـت کـه میتـوان آنهـا را از بـاب فضـل دانسـت ،نـه آنکه
شـرط امامـت باشـد .البتـه اگـر مـوارد اولیـه _ یعنـی اعلمالنـاس ،احکمالنـاس و_ ...
کـه نشـان از برتـری امـام نسـبت بـه دیگـران اسـت را از بـاب شـرط نیـز بدانیـم ،بـا دقـت
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متوجـه میشـویم کـه همـه از فضائـل اخالقـیای هسـتند کـه یـک مربـی و تزکیهکننـده
روایت سوم :امام صادق؟ع؟ فرمودهاند:
َ
َ
ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ
َ
َ ْ
ون أ ْعل َم
ـات ِالم ِام :ال ِعصمة و النص ــوص و أن يك
عش ـ ُـر ِخ َص ٍال ِم ْن ِصف ـ ِ
َ ْ
َّ
ـاب  َ ْ ُ َ
الن ــاس َو َأ ْت َق ُ
اه ـ ْـم هلل َو َأ ْع َل َم ُه ـ ْ  َ
ـب ال َو ِص َّي ِة
اح ـ
اهَّلل َو أن َيكون َص ِ
ـم ِب ِكت ـ ِ  ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُ َ َُ ْ
الدل ُيل َو َت َن َام َع ْي ُن ُه َو َل َي َن َام َق ْل ُب ُه َو َل َي ُك َ
ون
الظ ِاه ـ َـر ِة َو َيكون له ال ُم ْع ِج ُز َو ِ
َ َ
َ ْ َ
َ َ ْ 3
ل ُه ف ْي ٌء َو َي َرى ِم ْن خل ِف ِه ك َما َي َرى ِم ْن َب ْي ِن يدي ِه.
 .1صدوق ،محمد بنعلی ،من الیحضره الفقیه.419-418/4 ،
 .2همان.
 .3همو ،خصال.428/2 ،
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باید داشـته باشـد.

ایـن روایـت بـه لحـاظ سـندی معتبـر نیسـت؛ زیـرا برخـی راویـان آن ماننـد ابومعاویـه و
ن عبداهللبـن حبیب نیز
تمیـمبـنبهلـول ناشـناخته هسـتند و برخـی دیگـر ماننـد بکر بـ 
تضعیـف شـدهاند 1.هرچنـد ممکـن اسـت بـه دلیـل تکـرار برخـی فقـرات ایـن روایـت در
روایـات دیگـر ،همیـن روایـت را نیـز معتبـر بهشـمار آورد.
بـه لحـاظ داللـی نیـز بهروشـنی بـر آمـوزۀ لـزوم افضلیـت امـام تصریـح دارد؛ چراکـه
داناتریـن و باتقواتریـنبـودن را کـه از مؤلفههـای افضلیتانـد ،بهعنـوان یکـی از صفات
امـام بیـان کـرده اسـت .البتـه در ادامـۀ روایـت ،امـام مـواردی _ ماننـد اینکـه پشـت سـر
خـود را ببینـد _ را بیـان میفرمایـد کـه بـه نظر میرسـد از امور ضروری نیسـت؛ بلکه خبر
از یـک واقعیـت دربـارۀ امامـان؟مهع؟ اسـت.
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روایت چهارم :امام على؟ع؟ فرمودهاند:
َ
َ
ـاتَ ،فمنهــاّ ...
الثانــيْ :أن َيكـ َ
الم ْسـ َـت ِح ُّق لإلمامــة لـ ُـه َع َالمـ ٌ
اإلمـ ُ
ـام ُ
ـون ْأعلـ َـم
ِ
ِ
َ
ّ
ُ ُ
كامـ ِـه و ْأمـ ِـر ِه و ن ْه ِيـ ِـه و َجميــع مــا
وب ْأح ِ
ـال اهّلل و َح ِ
ـاس ِب َحـ ِ
رامـ ِـه و ضــر ِ
النـ ِ
ِ
ّ ُ َ
ّ ُ َ
َُْ ْ ّ ُ
َيحتـ ُ
الثالــث:
ـاس إل ْيـ ِـه و َي ْسـ َـتغني عنهــم و
ـاس ،ف َي ْحتــاج النـ
ـاج إليـ ِـه النـ
َّ
َّ
َ َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ
ألنـ ُـه ِف َئـ ُـة ُ
ـون إل ْيهــا؛
الم ِؤمنيـ َـن التــي َي ْر ِجعـ
ـاس،
ي ِجــب أن يكــون أشــجع النـ ِ
ْ َ َ َ َ َّ
َْ ََ ّ ُ ْ
ــب ْأن َي َ
الر ُ
ابــعَ :يج ُ
زامـ ِـه و ّ
كــون
ـف انهــزم النـ
ِإن انهــزم ِمــن
ـاس الن ِه ِ
الز ْحـ ِ
ِ
ُ
َّ
َ
ُّ
ُّ
ُ
َ
ْ َ
الش ُّ
ّ
ــح
األرض كل ُهـ ْـم ،ألنـ ُـه ِإن ْاس َــتولى
ـاس و ْإن َب ِخــل أهــل
ِ
أســخى النـ ِ
ََ َ َ
ََ ْ
َ 2
ـوال ُ
المسـ ِـلمين.
عل ْيـ ِـه شـ ّـح ِبمــا فــي يديـ ِـه ِمـ ْـن أمـ ِ

امیرمؤمنـان؟ع؟ در ایـن روایـت پنـج عالمت را برای امامی که شایسـتگی امامت دارد،
دانایـی او
ویژگـی دوم امـام آن اسـت کـه داناتریـن مـردم باشـد .گسـترۀ
بیـان میفرمایـد.
ِ
ِ

نیـز محـدود بـه دیـن و شـریعت نیسـت؛ بلکه شـامل تمام اموری اسـت که مـردم به آنها
نیازمندنـد .ویژگـی سـوم و چهـارم نیـز ایـن اسـت کـه شـجاعترین و باسـخاوتترین فرد
امت باشـد.
ایـن روایـت بـا وجـود صراحتـی کـه در آمـوزۀ افضلیـت امـام دارد ،در منابـع اولیـۀ شـیعه
ن یوسف ،رجال ،ص .208
 .1نجاشی ،احمد بنعلی ،رجال ،ص 109؛ حلی ،حسنب 
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.165/25 ،

دیـده نمیشـود .ایـن حدیـث فقـط در کتـاب بحـار االنـوار آمـده و عالمـه مجلسـی نیـز
سـند آن را نقـل نکـرده اسـت .ازایـنرو قابلیـت بررسـی نـدارد.
در مجمـوع چنانکـه دیدیـم ،در روایـات نیـز بـر همـان امـوری کـه امام در امامـت خود به
آنهـا نیازمنـد اسـت بهعنـوان مـوارد افضلیـت امام تأ کید شـده اسـت و دلیلـی بر اینکه
امـام بایـد در هـر چیزی سـرآمد دیگران باشـد ،دیده نمیشـود.

نتیجهگیری
نتایج این نوشتار عبارتاند از:
 .1بـر اسـاس دلیـل عقلـی قبـح تقدیـم مفضـول بر افضـل ،امام بایـد برترین انسـان دوران
خود باشـد.
کالمی شـیعه به چشـم
 .2دربـارۀ گسـترۀ افضلیـت امـام دیدگاههـای مختلفی در متون
ِ

میآیـد کـه میتـوان بـا تحلیـل و بررسـی آنهـا ،آن نظریـات را در دو نظریـه خالصـه کـرد:
برتـری در داشـتن بیشـترین صفـات؛ برتـری در شـرایط الزم بـرای امامت.
ً
 .3بـرای آنکـه بدانیـم امـام لزومـا در کـدام امـور باید افضل باشـد ،الزم اسـت وظایف او
را مـورد توجه قـرار دهیم.
 .4وظایـف امـام _ یعنـی همان متصـدی منصب امامت عامه _ عبارتاند از :آموزش،
 .5در روایـات نیـز دلیلـی بـر افضلیـت امـام در هرچیـزی ،حتـی اگـر بـه امامـت مربـوط
نباشـد ،دیـده نمیشـود.
فهرست منابع
قرآن کریم
ابناثیر جزری ،علی بنمحمد ،اسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار الکفر ،بیروت1409 ،ق.

استرآبادی ،محمدجعفر ،البراهین القاطعة ،مکتب االعالم االسالمي ،قم1382 ،ش.
ن میثم ،قواعد المرام في علم الکالم ،تحقیق :س�یداحمد حس�ینی،
بحرانی ،میث م بنعلیب 
کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی ،قم1406 ،ق.
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پرورش و حکومت .بنابراین او باید در این سـه مورد از دیگران افضل باشـد.
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ن یحیی ،انساب االشراف ،دار الفکر ،بیروت1417 ،ق.
بالذری ،احمد ب 
تفتازانی ،مسعود بنعمر ،شرح المقاصد ،شریف رضی ،قم1409 ،ق.
جوینی ،عبدالملک ،االرشاد الی قواطع االدلة ،دار الکتب العلمیة ،بیروت1416 ،ق.
حلبی ،ابوالحسن علی ،اشارة السبق ،مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم1414 ،ق.
حلبی ،ابوالصالح تقی ،تقریب المعارف ،الهادي ،قم1404 ،ق.
حلـی ،جعفـر بـن حسـن ،المسـلک فـي اصـول الدیـن ،مؤسسـة الطبـع و النشـر فـي اآلسـتانة
الرضو یـة المقدسـة ،مشـهد1414 ،ق.
حلی ،حسنبنیوسف ،رجال العالمة ،دار الذخائر ،نجف اشرف1411 ،ق.
حلی ،حسـنبنیوسـف ،کشـف المراد ،مؤسسۀ النشر االسالمي ،قم1413 ،ق.
حلی ،حسنبنیوسف ،مناهج الیقین في اصول الدین ،دار االسوة ،تهران1415 ،ق.
حمصی رازی ،سـدیدالدین محمودبنعلی ،المنقذ من التقلید ،مؤسسـة النشـر االسلامي،
قم1412 ،ق.
خرازی ،سیدمحسن ،بدایة المعارف االلهیة ،مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم1417 ،ق.
سبحانی ،جعفر ،سیمای عقاید شیعه ،مشعر ،تهران1386 ،ش.
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سـید مرتضـی ،علـی بـن حسـين ،الذخیـرة فـي علـم الـکالم ،تحقیـق :سـیداحمد حسـینی،
مؤسسـۀ نشـر اسلامی ،قـم1411 ،ق.
ن حسـين ،الرسـائل ،تحقیـق :سـیدمهدی رجائـی ،دار القـرآن مدرسـۀ
سـید مرتضـی ،علـیبـ 
آیـتاهلل گلپایگانـی ،قـم1405 ،ق.
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ن حسـين ،الشـافي فـي االمامـة ،تحقیـق :سـیدعبدالزهرا حسـینی،
سـید مرتضـی ،علـی بـ 
مؤسسـة االمـام الصـادق؟ع؟ ،تهـران1410 ،ق.
سـیوری حلی ،فاضل مقداد ،اللوامع االلهیة ،دفتر تبلیغات اسلامی ،قم1422 ،ق.
شبر ،سیدعبداهلل ،حق الیقین في معرفة اصول الدین ،انوار الهدی ،قم1424 ،ق.
ش ــیرازی ،ابواس ــحاق ،االش ــارة ال ــی مذه ــب اه ــل الح ــق ،دار الکت ــب العلمی ــة ،بی ــروت،
1425ق.
ن بابویه ،الخصال ،جامعۀ مدرسین ،قم1362 ،ش.
صدوق ،محمد بنعلیب 
ن بابویه ،علل الشرایع ،داوری ،قم.
صدوق ،محمد بنعلیب 
ن بابویـه ،کمـال الدیـن و تمـام النعمـة ،دار الکتـاب االسلامیة،
صـدوق ،محمـد بـنعلـیبـ 
قـم1395 ،ق.

ن بابویه ،م ــن ال یحض ــره الفقیه ،مؤسســـۀ نشـــر اســـامی ،قم،
ص ــدوق ،محم ــد ب ــنعل ــیبـ ـ 
1413ق.
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی ،قم1404 ،ق.
ن حسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ناصر خسرو ،تهران1372 ،ش.
لب 
طبرسی ،فض 
طبری ،محمد بنجریر ،تاریخ طبری ،دار التراث ،بیروت1967 ،م.
طوسی ،محمد بنحسن ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد ،دار االضواء ،بیروت1406 ،ق.
طوسی ،محمد بنحسن ،التبیان في تفسیر القرآن ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت.
طوسی ،محمد بنحسن ،تلخیص الشافي ،المحبین ،قم1382 ،ش.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،تمهیـد االصـول فـي علـم الـکالم ،تصحیـح :عبدالمحسـن
مشـکوةالدینی ،دانشـگاه تهـران ،تهـران1362 ،ش.
الهیجی ،حسن ،شمع الیقین ،سایه ،تهران1387 ،ش.
الهيجـی ،عبدالـرزاق ،سـرمایۀ ایمـان در اصـول اعتقـادات ،انتشـارات الزهـرا؟اهس؟ ،تهـران،
1372ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،مؤسسة الوفاء ،بیروت1404 ،ق.
مفید ،محمد بنمحمد بننعمان ،االفصاح في االمامة ،کنگرۀ شـیخ مفید ،قم1413 ،ق.
مفید ،محمد بنمحمد بننعمان ،المسائل الجارودیة ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم1413 ،ق.
مفید ،محمد بنمحمد بننعمان ،المسائل العکبریة ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم1413 ،ق.
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مفید ،محمد بنمحمد بننعمان ،اوائل المقاالت ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم1413 ،ق.
نصیرالدین طوسی ،محمد ،تجرید االعتقاد ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم1417 ،ق.
نصیرالدین طوسی ،محمد ،تلخیص المحصل ،دار االضواء ،بیروت1405 ،ق.
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نجاشی اسدی ،احمدبنعلی ،رجال النجاشي ،مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم1416 ،ق.

