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چکیده
ّ
تعریــف امامــت ،اســاس و پایــۀ بحثهــای امامــت پژوهــی اســت .در تفکــر شــیعه،
ّ
تعریف ســامانمند و منطقی از امامت برای اولین بار از ســوی متکلمان مدرسۀ بغداد

مطــرح شــده اســت .نویســنده در ایــن نوشــتار ،تعریــف امامــت را از دیــدگاه مهمترین
شــخصیتهای مدرســۀ بغــداد موردبررســی قــرار داده و ویژگیهــای ایــن تعاریــف و
ّ
نســبت آنهــا با مفهوم ّ
نبوت و رســالت از منظر متکلمان مدرســۀ بغــداد و تفاوت این
تعاریف را به بحث گذاشته و در پایان به ارزیابی عام رویکرد مدرسۀ بغداد در تعریف
ّ
امامــت پرداخته اســت .از نظر نویســنده ،به لحاظ روشــی ،رویکرد متکلمان مدرســۀ
بغداد در تعریف امامت موردپذیرش است ،ولی به لحاظ محتوا و جامعومانع بودن و
تناســب آن با معارف قرآنی و روایی در ارتباط با امامت ،با اشــکاالتی مواجه است .به
همیــن جهت تعریف امامــت با توجه به جایگاه آن در قرآن و روایات ،نیازمند تکمیل
و بازبینی است.
کلیدواژهها :تعریف امامتّ ،
نبوت ،رسالت ،مدرسۀ بغداد ،شیخ مفیدّ ،
سید مرتضی،
شیخ طوسی.
* تاریخ دریافت ،94/06/20 :تاریخ پذیرش.94/11/15 :
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه جامعة المصطفیsm_alemi@yahoo.com .
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 _1درآمد
مدرســـۀ کالمـــی بغـــداد تأثیرگذارتریـــن مدرســـۀ فکـــری شـــیعی در حـــوزۀ مباحـــث
اعتق ــادی ،بهوی ــژه امام ــت شناس ــی ،اس ــت .درواق ــع ن ــگاه کالم ــی ب ــه مس ــئلۀ امام ــت
در اندیش ــۀ ش ــیعه در ای ــن مکت ــب س ــاختار نهای ــی خوی ــش را پی ــدا ک ــرده اس ــت و
فک ــر ش ــیعی در مباح ــث امام ــت پژوه ــی در ق ــرون بع ــدی چهارچ ــوب نگ ــرش کالم ــی
مدرســۀ بغــداد را حفــظ کــرده و مباحــث خویــش را بــر اســاس آن ســامان داده اســت.
بــه همیــن جهــت هرگونــه پژوهــش بنیــادی در مباحــث امامــت و ارائــۀ تئــوری جدیــد
ت شناســـی
در ایـــن حـــوزه مســـتلزم نقـــد و بررســـی مباحـــث میـــراث فکـــری امامـــ 
ش ــیعه در مدرسـ ـههای مختل ــف ،بهوی ــژه مدرس ــۀ کالم ــی بغ ــداد ،اس ــت .ب ــا توج ــه
ب ــه اینک ــه تعری ــف امام ــت ،بنی ــان و اس ــاس دیگ ــر مباح ــث امام ــت اس ــت ،در ای ــن
نوش ــتار تعری ــف امام ــت از دی ــدگاه مدرس ــۀ کالم ــی بغ ــداد موردبررس ــی ق ــرار گرفت ــه
ّ
و اشـــتراکات و اختالفـــات مهمتریـــن متفکـــران ایـــن مدرســـه در تعریـــف امامـــت و
مفاهی ــم مرتب ــط کاوی ــده ش ــده و آن ــگاه امتی ــازات و کاس ــتیهای هری ــک برش ــمرده
10

شده است.
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با توجه به اینکه بررسی دیدگاههای تمام شخصیتهای فکری مدرسۀ بغداد در تعریف
امامت از عهدۀ یک مقاله خارج است ،برای این منظور مهمترین نمایندگان این مدرسه،
انتخــاب و تعر یــف امامــت از منظــر آنها بررســی میگردد .بــا توجه به این نکتــه ،تعریف
ّ
متکلمــان خاندان نوبختی ،شــیخ مفیدّ ،
ســید مرتضی و
امامــت در ایــن نوشــتار از منظر
شیخ طوسی ؟مهحر؟ مورد تدقیق قرار گرفته است.

 _2امامت در لغت
َ
واژۀ امــام از ریشــۀ ّأم اســت .یکــی از معانــی آن ،قصــد و توجــه کــردن بــه ســوی چیــزی
1

 .1تحقیــق تحلیلــی_ تاریخی دربــارۀ یک موضوع ،ارتباط چندانی با معنای لغــوی آن ندارد؛ ولی با توجه به
اینکــه برخــی از تعاریــف امامــت _ چنانکه خواهد آمد _ از معنــای لغوی امامت برگرفته شــدهاند ،فهم
معنای لغوی در درک تعریفهای اصطالحی ناظر به معنای لغوی الزم است.

ً
ُّ
َّ
َّ
َ َ
توجــه إلیــه» 1.و یــا گفتهانــد کــه ّ
«األم» بــه معنــای
قصــده و
یؤمــه ّأمــا ،ای
«أمــه
اســت.
ً
َ
َ
قصــد مســتقیم و توجــه بــه ســوی مقصــود خــاص اســت« 2.و َّأم فـ ٌ
ـان أمــرا ،أی ق َصــد
<و َلا آ� ّم� نَ� ْال َ� ْ� تَ� ْال َح َ
قصـ َـده» 3و بــر همیــن معنــا اســت آیــۀ شــریفۀ َ
رام>؛ 4و  5همچنیــن
ِي بي
مرجــع و محــل رجــوع ،جماعــت و دیــن آمــده اســت .ابــن
بــه معنــای اصــل و ریشــهِ ،
فــارس در ایــن رابطــه مینویســد:
ٌ
«أم» و ّامــا الهمــزة و المیــم فأصــل واحــد ،یتفـ َّـرع منــه أربعة أبــواب ،و هی
ّ
6
الدین .و هذه االربعة متقاربة.
االصل ،و
المرجع ،و الجماعة ،و ِ
ِ
برای واژۀ امام که یکی از مشــتقات آن اســت ،معانی مختلفی ذکر شده است .یکی از
ّ
معانی آن ،مقدم و مقتدا اســت؛ یعنی امام کســی اســت که به او اقتدا شده و جلو قرار
داده میشــود؛ 7حال فرق نمیکند که این مقتدا انســان باشد یا غیر آن؛ حق باشد و یا
باطــل 8.معنای دیگر آن مصلح و سرپرســت اســت 9.همچنین بــه معنای راه و طریق
11
آمده است؛ 10و نیز به شاقول و ریسمان ّبنایی نیز امام گفته شده است.
برخی معتقدند معنای اصلی این ریشه همان قصد و توجه مخصوص به سوی چیزی
 .2راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات الفاظ القرآن.87 ،
 .3صاحب بن ّ
عباد ،المحیط فی اللغة.461/10 ،
 .4مائده.2/

 .5راغب اصفهانی ،حسین ،همان؛ صاحب بن ّ
عباد ،همان.
 .6ابن فارس ،احمد ،مقاییس اللغة.21/1 ،
ّ
 .7فراهیدی ،خلیل بن أحمد ،العین428/8 ،؛ صاحب بن عباد ،همان460 ،؛ راغب اصفهانی،
حسین ،همان؛ ابن منظور ،محمد ،همان24 ،؛ زبیدی ،محمد مرتضی ،همان.33 ،
 .8راغب اصفهانی ،حسین ،همان؛ ابن منظور ،محمد ،همان؛ زبیدی ،محمد مرتضی ،همان.
 .9ابن منظور ،محمد ،همان.25 ،
 .10فراهیدی ،خلیل بن أحمد ،همان429 ،؛ ابن منظور ،محمد ،همان.26 ،
ّ
 .11ابــن فــارس ،احمد ،همان29 ،؛ ابــن منظور ،محمد ،همان25 ،و26؛ صاحــب بن عباد ،همان،
.461
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 .1ابن منظور ،محمد ،لسان العرب22/12 ،؛ زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس.26/16 ،
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ّ
مشــتقات آن وجود دارد 1.بر این اســاس تمامی معانی ّ
«أم» و
اســت و این معنا در تمام
ّ
مشتقات آن با حفظ جهت خاص خودش ،مفهوم قصد و ّ
توجه را هم در بردارد .ولی
در مورد معنای جامع کاربرد امام به نظر میرســد که امام به شــاخص و معیار هر چیز
گفته میشود که دیگر امور با آن سنجیده و به او ارجاع داده میشوند .این معنا ازآنچه
مرحــوم صــدوق در معانــی االخبار در مــورد معنای امام از ابو بشــر لغــوی نقل میکند،
بهخوبی فهمیده میشود .ایشان مینویسد:
در شــهر مدینــة ّ
الســام از ابــو بشــر پرســیدم« :امــام یعنــی چــه؟» در پاســخم
گفــت« :امــام در ز بــان عــرب ،پیشــرو و پیشــوای مــردم در فضائــل ،و امــام
شــاقول یــا ریســمان کار اســت کــه ّبنایــان بــا آن انــدازه میگیرنــد تــا دیــوار
ّ
راســت درآیــد؛ و امــام همــان طــای نابــی اســت کــه در ســکه ســازی بــرای
ّ
ّ
نمون هبــرداری ،و ضــرب ســکه اســت کــه عیــار ســکههای مضــروب بــر
طبــق آن واقــع شــود؛ و امــام رشــته نخــی اســت کــه مهرههــای گردنبنــد
بــه آن کشــیده میشــود؛ و امــام راهنمایــی اســت کــه مســافران در تاریکــی
12

شــب در پــی او راه را طــی میکننــد؛ و تیــری اســت کــه بهعنــوان نمونــه
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در کارگاههــای اسلحهســازی مورداســتفاده قــرار میگیــرد تــا دیگــر تیرهــا
ماننــد آن ســاخته شــوند».

2

معنــای معیــار و شــاخص در تمام این کاربردها محفوظ اســت و البتــه این با معنای
قصد و توجه که برخی از محققین بدان اشاره کردهاند ،منافات ندارد؛ زیرا شاخص و
معیار ،چیزی اســت که مورد قصد و توجه اســت تا امور با آن عیار شــده و از نظر دوری
و نزدیکــی بــه آن موردســنجش قرار گیرند .ولی معنــای متبادر از کاربرد مشــتق «امام»
همان معیار و شــاخص اســت که دیگر امور با او تطبیق میشــود و او جهت دهنده و
تعیینکنندۀ وضعیت آنها است.
 .1مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن.135/1 ،
 .2ابن بابویه (صدوق) ،محمد بن علی ،معانی األخبار225/1 ،و.226

 _3تعریف امامت در اندیشۀ نوبختیها
ّ
نوبختیهــا از متکلمــان برجســته و تأثیرگــذار شــیعی در عصــر خــود بودهانــد و آثــار
فاخــری از خویــش در موضوعــات مختلــف بــه جــا گذاشــتهاند .بخــش ّ
مهمــی از ایــن
آثــار هــم در حــوزۀ امامــت بــوده کــه متأســفانه بــه مــا نرســیده و تنهــا برخــی از قطعههــای
آنهــا در میــان کتابهــای عالمــان شــیعی نقــل شــده اســت؛ ماننــد نقــل بخشــی از
التنبیــه ابوســهل اســماعیل بــن نوبخــت در کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــة شــیخ
صــدوق 1.در میــان ایــن بخشهــا نیــز تعریــف امامــت وجــود نــدارد؛ ولــی بــا توجــه بــه
اینکــه شــخصیتهای بزرگــی ماننــد شــیخ مفیــد؟حر؟ در نوشــتههای خویــش بــه آثــار
ً
ّ
متفــرد آنهــا در مســائل مختلــف
نوبختیــان نظــر داشــتهاند ،معمــوال دیدگاههــای
ازجملــه امامــت را متذکــر شــدهاند .بااینحــال ،شــیخ مفیــد مطلبــی از ایشــان در
تعریــف امامــت را یــاد نکــرده اســت .از طرفــی در برخــی از ســخنان آنهــا موضوعاتــی
چــون وجــوب و لــزوم امامــت از نظــر عقــل ،منصــوص بــودن ،مفتــرض الطاعــة بــودن
امــام و ...وجــود دارد 2کــه نشــانگر ایــن اســت کــه آنهــا در تعریــف امامــت بــا نــگاه عــام
حاکــم بــر اندیشــۀ شــیعه در آن زمــان اختــاف نداشــتهاند .تنهــا اختــاف آنهــا در

کتاب الیاقوت ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت ازآنجاکه گویا مربوط به بعد از نیمۀ دوم
قرن پنجم اســت ،در این مقاله موردبررســی قرار نگرفته اســت .عالوه بر آنکه صاحب
الیاقــوت هــم تعریف خاصــی از امامت ،متفاوت با آنچه در بیــان اول مرحوم مفید در
تعریف امامت خواهد آمد ،ذکر نمیکند.

4

 .1همو ،کمال الدین و تمام النعمة.94-88/1،
 .2همان.
 .3ر.ک :مفید ،محمد بن محمد ،أوائل المقاالت63 ،و 64و .70-68
 .4ر.ک :ابن نوبخت ،ابو اسحاق ابراهیم ،الیاقوت فی علم الکالم75،و .76

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

برخــی از ویژگیهــای امــام ،ماننــد امــکان معجــزه ،ارتبــاط بــا فرشــتگان ،اســتحقاقی یــا
ّ
3
تفضلــی بــودن امامــت و ...بــوده اســت.
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 _4تعریف امامت در اندیشۀ شیخ مفید؟حر؟
شــیخ مفیــد در تعریــف و تبییــن مفهوم امامــت چند بیــان دارد که هرکــدام را میتوان
تأ کیدی بر جهتی خاص از مفهوم امامت دانست .ایشان درجایی امامت را اینگونه
تعریف میکنند:
فمــن ذالــک أن األئمــة قــدوة فــی الدیــن و أن معنــی االئتمــام هــو االقتــداء
و قــد ثبــت أن حقیقــة االقتــداء هــو االتبــاع للمقتــدی بــه فیمــا فعــل و قــال
مــن حیــث کان حجــة فیــه دون االتبــاع لقیــام األدلــة علــی صــواب ما فعل
و قــال بســوی ذلــک مــن األشــیاء؛ إذ لــو کان االقتــداء هــو االتبــاع للمقتدی
بــه مــن جهــة حجــة ســواه علــی ذلــک .کان کل وفــاق لــذی نحلــة فــی قــول
لــه أو فعــل ال مــن جهــة قولــه و فعلــه بــل لحجــة ســواه اقتــداء بــه و ائتمامــا
و ذلــک باطــل لوفاقنــا الکفــار مــن الیهــود و النصــاری و غیرهــم مــن أهــل
الباطــل و الضــال فــی بعــض أقوالهــم و أفعالهــم مــن حیــث قامــت األدلــة
علــی صــواب ذلــک فیهــم ،ال مــن حیــث مــا رأوه و قالــوه و فعلــوه ،و ذلــک
14

باطــل بــا ارتیــاب.

1
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همچنین درجایی دیگر ،شبیه این تعریف را ارائه میدهند:
ََ
ٌ
ْإن ســأل ســائل فقــال« :أخبرونــی عــن اإلمامــة ما هــی فــی التحقیق علی
ّ
موضــوع الدیــن و اللســان؟» قیــل لــه« :هــی التقــدم فیمــا یقتضــی طاعة
ّ
2
صاحبه و االقتداء به فیما تقدم فیه».

نکت ــۀ مح ــوری ک ــه مرح ــوم مفی ــد در ای ــن تعری ــف ب ــر آن تأ کی ــد میکن ــد ای ــن اس ــت
ک ــه ص ــرف اقت ــدا و پی ــروی از ش ــخصی و موافق ــت ک ــردن ب ــا او ،ب ــه معن ــای امام ــت
دین ــی و اصطالح ــی نیس ــت؛ بلک ــه م ــا ک امام ــت ای ــن اس ــت ک ــه دلی ــل ای ــن اقت ــدا
و پیـــرویّ ،
حجـــت بـــودن شـــخص امـــام باشـــد .بهعبارتدیگـــر شـــخصیت امـــام
 .1مفید ،محمد بن محمد ،الجمل74 ،و .75
 .2همو ،االفصاح فی االمامة.27 ،

پشــتوانۀ امامتــش اســت و رفتــار و کــردار و اقــوال او را واجــب االقتــدا میکنــد .درواقــع
پی ــروی از ام ــام در فع ــل خ ــاص و ی ــا س ــخن خ ــاص ،ن ــه ب ــه ای ــن جه ــت اس ــت ک ــه
دلیل ــی بیرون ــی وج ــود دارد ک ــه ای ــن فع ــل و ای ــن ق ــول درس ــت اس ــت و انس ــان موظ ــف
اس ــت از آن پی ــروی کن ــد ،بلک ــه وج ــوب اطاع ــت و پی ــروی از ق ــول و فع ــل ام ــام ازآنرو
ـار ام ــام اس ــت .در حقیق ــت م ــا ک درس ــتی و حقانی ــت آن
اس ــت ک ــه گفت ــار و رفت ـ ِ

ق ــول و فع ــل ،خ ــود رفت ــار و گفت ــار ام ــام اس ــت و ش ــخص ام ــام معی ــار ح ــق و باط ــل و
درس ــت و نادرس ــت ب ــودن ی ــک ام ــر اس ــت .یک ــی از تفاوته ــای ام ــام ب ــا س ــاطین و
حت ــی عالم ــان دین ــی و منصوبی ــن از ط ــرف ام ــام همی ــن اس ــت.
در تعریفی دیگر ،مرحوم مفید امامت را مفهومی میداند که حیثیت جانشینی ّ
نبوت،
والیت امر و سلطۀ دنیوی را در بر دارد« :اإلمامة الیت خالفة للنبوة و اإلمرة و السلطان».

1

و در جــای دیگــر مقــام جانشــین پیامبر بــودن امــام را تفصیل میدهــد و حیثیتهای
مختلف آن را اینگونه بیان میکند:
ن
أقــول ّ
القامئــ� مقــام األنبیــاء؟مهع؟ یف تنفیــذ األحــکام و إقامــة
«إن األ مئــة
احلدود و حفظ الشرائع و تأدیب األنام».

2

احکام ،برپاداشــتن حدود ،حفظ احکام و قوانین الهی و تربیت و اصالح دینی مردم
دانسته شده است.
بنابراین ،ایشان در تعریف «امام» امامت را مفهومی عام میداند که در آن لزوم پیروی
و اقتدا به او ،ازآنرو که ّ
حجت است ،لحاظ میشود .این تعریفّ ،
نبوت و رسالت را
نیز شــامل اســت؛ زیرا این ویژگی در پیامبر و رســول هم وجود دارد و در آنها هم مال ک
ّ
حجیت سخن ایشان ،شخصیتشان است.
 .1همان.92 ،
 .2همو ،أوائل المقاالت.65 ،

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

در ایــن تعریــف ،امامــت اســتمرار ّ
نبــوت در حــوزۀ تشــریع در ابعــاد چهارگانــۀ اجــرای
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 _1 _4نسبت امامت با ّ
نبوت و رسالت
شــیخ مفیــد در رابطــه با تعریف ّ
نبوت و رســالت بیان روشــنی دارد .از دیدگاه ایشــان،

نبی انسانی است که پیامآورنده از سوی خداوند است ،بدون اینکه واسطۀ بشری در
حقیقت
فرایند پیامرســانی او نقش داشــته باشــد و داشتن شــریعت و نداشتن آن ،در
ِ
پیامبری دخالتی ندارد .ایشان در این زمینه تصریح میکند:
النبی هو اإلنســان المخبر عن اهلل تعالی بغیر واســطة أحد من البشــر ،أعم
مــن أن یکــون لــه شــریعة کمحمــد؟ص؟ أو لیس لــه شــریعة کیحیی؟ع؟،
ً
1
قوم أم ال.
مأمورا من اهلل تعالی بتبلیغ األوامر و النواهی إلی ٍ

نیز رسول ،انسانی است که مانند نبی پیامآورنده از جانب خدا بدون واسطۀ بشری و
دارای شریعت است و عهدهدار تبلیغ اوامر و نواهی الهی به سوی قومی است:
و الرســول هــو اإلنســان المخبر عــن اهلل تعالی بغیر واســطة من البشــر و له
ّ
کمحمد؟ص؟ ،مأمور من
شــریعة ّامــا مبتدأة کآدم؟ع؟ أو تکملة لما قبلهــا
اهلل تعالی بتبلیغ األوامر و النواهی إلی قوم.

2
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مقوم ّ
ّ
نبوت ،خبر آوردن از
با توجه به بیان مذکور به دست آید که از نظر مرحوم مفیدِ ،
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سوی خدا بدون واسطۀ بشری است؛ و قوام رسالت به داشتن شریعت و مأموریت
ابالغ است .آوردن شریعت جدید بهصورت تأسیسی و ابتدایی و یا بهصورت تکمیلی
از خصائص رسول است و بدون آن ،رسالت معنا پیدا نمیکند .بنابراین ،رسالت
مبدأ یک آیین و شریعت جدید است ،ولی در ّ
نبوت چنین چیزی الزم نیست.
نســبت منطقی رســول و نبی و رابطــۀ ّ
نبوت با امامت اشــاره
در مــورد دیگــر ،ایشــان بــه
ِ
میکنند که از برخی جهات بهظاهر با آنچه در عبارت پیشگفته مطرح شــد ،تفاوت
نســبت منطقــی بیــن نبی و رســول را عمــوم و خصوص مطلــق میداند و
دارد .ایشــان
ِ
 .1همان.34 ،
 .2همان34 ،و .35

تصریــح میکنــد کــه هــر رســولی ،نبی اســت ،ولی عکــس آن بهصــورت کلــی صادق
نیســت ،یعنی چنین نیســت که هر نبیای رســول باشــد .تا اینجا بیان ایشــان با آنچه
در عبــارت بــاال مطــرح شــد ،همخوانــی دارد و تهافتــی بیــن آنهــا دیده نمیشــودّ .اما
ایشــان افزون بر آنچه بیان شــد ،باور دارند که جایز اســت خداوند رســولی را بفرســتد،
بدون اینکه همراه با شــریعت جدید باشــد ،بلکه ممکن اســت تنها تجدید شــریعت
پیشــین را انجــام دهــد و حالل و حرامی را بر آن نیفزایــد .در این مورد هم تهافتی وجود
ً
ندارد؛ چراکه رســول مأمور اســت با خود شریعتی بیاورد ،ولی نبی اصال مأمور به آوردن
ً
ًّ
شریعت نیست؛ ّاما همین رسول الزم نیست که شریعتش کل یا جزئا با شریعتهای
قبلی تفاوت داشته باشد.
 _2 _4عدم اطالق نبی به امام به علت منع شرعی

موضــوع دیگری که شــیخ مفیــد بدان پرداختهاند ،آن اســت که امامــان؟مهع؟ با انبیاء
تفاوتی کارکردی ندارند و عدم اطالق واژۀ نبی بر ایشــان ،به خاطر منع شــرعی اســت،
وگرنه عقل ،منعی در آن نمیبیند:

و قــد کان مــن أنبیــاء اهلل عــز و جل حفظــة لشــرائع الرســل و خلفائهم فی
ّ
المقــام ،و إنما َم َنع الشــرع من تســمیة أئمتنا بالنبــوة دون أن یکون العقل
ً
مانعــا مــن ذلک؛ لحصولهــم علی المعنی الــذی حصل لمــن ذکرناه من
ّ
األنبیاء؟مهع؟ .و اتفقوا علی جواز بعثة رسول یجدد شریعة من تقدمه و إن
ً
ً
1
لم یستأنف شرعا ،و یؤکد نبوة َمن سلف و إن لم یفرض غیر ذلک فرضا.

از ایــن عبــارات روشــن میشــود که رســول میتواند بــدون اینکــه شــریعت جدیدی را
ً
ً
تأسیســا و یا تکمیال بیاورد ،مبعوث شــود و فقط به تجدید شــریعت قبلی اقدام کند؛
بنابراین جای این پرســش اســت که تفاوت ّ
نبوت و رســالت که ایشان رابطۀ آن را عام
 .1همان.45 ،

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

ّ
و اتفقت اإلمامیة علی ّأن کل رســول فهو نبی و لیس کل نبی فهو رســول،
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ً
و خاص مطلق میداند ،چگونه اســت؟ زیرا اگر تجدید ّ
نبوت دقیقا همان محافظت
ّ
و تبلیــغ شــریعت قبلی باشــد ،بهتصریح ایشــان بــرای نبی و امام هم ایــن معنا محقق
است .در این صورت اعم دانستن رسالت از ّ
نبوت بیمعنا خواهد بود.
در پاســخ میتوان گفت :ممکن اســت منشأ آن شــریعت تجدید شده برای بشر همان
رســول باشــد؛ و اگر برای رسوالن دیگر هم فرســتاده شده ،از بین رفته باشد و یا بهمنزلۀ
از بیــن رفتــن باشــد ،بهگونهای که دسترســی به آن بدون بعثت جدید و ارســال رســول
ممکن نباشد .در این صورت اگرچه در عالم واقع ،تحقق این شریعت جدید نیست،
ولی برای ّام ِت این رســول بهمنزلۀ شــریعت جدید اســت که از طریق او به آن شریعت
قبلــی دســتیافتهاند؛ در غیــر ایــن صــورت اگر تجدید شــریعت به معنــای محافظت
باشــد ،این معنا برای نبی هم تحقق دارد؛ درصورتیکه شیخ مفید ،بهصراحت ّ
نبوت
را اعم از رســالت میداند و این در صورتی معنا پیدا میکند که برای تجدید شــریعت
معنایی متفاوت با محافظت که برای نبی و امام هم ممکن است ،در نظر گرفته شود.
تأمل در عبارت اوائل المقاالت گویای این راهحل است.
18
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بنابراین نبی کســی اســت که ناظر به یک شــریعت دیگر و برای حفظ آن آمده اســت،
ّاما رسول خودش صاحبشریعت است و امرونهی دارد ،هرچند تمام اوامر و نواهی او
مثل یک شریعت دیگر باشد.

با توجه آنچه بیان شــد ،روشــن میشود که سخن نویســندۀ کتاب اندیشههای کالمی
شیخ مفید که ّادعا میکند:
مفیــد به تمایــز میان عنوانها مبتنی بر قرآن معتقد بــود ،ولی به تفاوت در
وظیفه اعتقاد نداشــت .بدین معنی که میگفت چنان نیســت که رسول
شــریعتی بیــاورد و نبی محافظ آن باشــد .بــا انکار هر تمایــز در وظیفه وی
توانســت امامــان را بــا انبیایــی کــه نا مهــای ایشــان در قــرآن آمــده ،و نیز با
دیگرانی که نام رسول داشتند ،ازهرجهت جز در نام در یک تراز قرار دهد.

1

 .1مکدرموت ،مارتین ،اندیشههای کالمی شیخ مفید 114 ،و .115

حداق ــل در نس ــبت رس ــول ب ــا ام ــام درس ــت نیس ــت ،زی ــرا چنانک ــه بی ــان ش ــد ،از نظ ــر
مفی ــد ،تف ــاوت رس ــول ب ــا ام ــام تنه ــا در ن ــام نیس ــت ،بلک ــه تف ــاوت اساس ــی آنه ــا در
وظیف ــه و کارک ــرد انحص ــاری اس ــت .رس ــول منش ــأ و صاحبش ــریعت اس ــت ،اگرچ ــه
ش ــریعت او مث ــل ی ــک ش ــریعت دیگ ــر باش ــد؛ درحالیک ــه ای ــن معن ــا در نب ــی و ام ــام
وج ــود ن ــدارد.
مطلب دیگری که در عبارت اوائل المقاالت مرحوم مفید وجود داشت ،عدم تفاوت
ائمــه بــا همۀ انبیاء بهغیراز رســوالن؟مهع؟ در کارکرد و وظیفه اســت؛ و اینکــه به امامان
نبی گفته نمیشــود ،به خاطر منع شــرعی اســت ،وگرنه آن معنایی که برای انبیا وجود
دارد ،بــرای امامــان هم تحقق دارد .ظاهر این عبارت این اســت که بین امام و نبی جز
تفــاوت در نامگــذاری ،تفاوتــی دیگر وجود ندارد؛ چنانکه مکدرمــوت از عبارت مذکور
همین را فهمیده اســت .حال این پرســش مطرح است که آیا شیخ مفید قائل به عدم
تفاوت حقیقی بین نبی و امام بهصورت مطلق است؟
به نظر میرسد با توجه به بیان ایشان در تعریف امام:
و أقــول «إن األئمــة القائمین مقام األنبیاء؟مهع؟ فــی تنفیذ األحکام و إقامة

کــه در آن تصریح شــده اســت هرچه برای نبی هســت ،بــرای امام نیز وجــود دارد _ زیرا
معنا ندارد که نائب چیزی را داشــته باشــد که برای ٌ
منوب عنه ثابت نیســت _ در این
صــورت هرچه مصداق نبی باشــد ،مصداق امام هم خواهــد بود؛ پس تفاوتی جوهری
میان امام و نبی جز در نامگذاری نخواهد بود.
بنابراین ،در اندیشــۀ مرحوم مفید بین رســول با امام و نبی تفاوت روشــنی وجود دارد؛
ولــی میــان امــام و نبــی ،اختالفی نیســت و تنها دلیل اطــاق نبی بر امام ،منع شــرعی
است.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،همان.65 ،
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الحدود و حفظ الشرائع و تأدیب األنام».

1
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 _5تعریف امامت در اندیشۀ ّ
سید مرتضی؟حر؟
مرحــوم ّ
ســید مرتضــی بااینکه در مباحث امامت ،بســیار عمیق و گســترده وارد شــده
اســت و تمام حوزهها و پرســشها و شــبهات مرتبط با آن را موردتوجه قرار داده است،
بهگونــهای کــه میتــوان کتاب الشــافی فــی االمامــة را دائرةالمعــارف مباحــث امامت
قلمداد کردّ ،اما به تعریف امام و امامت آنگونه که بایسته است نپرداختهاند.
تعریــف مرحــوم ّ
ســید مرتضــی در مــورد امامــت اصطالحــی ،همــان تعریف نخســتی
اســت که از شــیخ مفید نقل شــد .ایشــان در این تعریف مانند شــیخ مفید ،امامت را
ّ
پیشــوایی و تقــدم در امــوری میدانــد کــه واجب اســت در آنها از امام اطاعت شــود،
از آنجهــت کــه امام ّ
حجت اســت و راه شــناخت صــواب از ناصــواب را بهمقتضای
امامتش میشناسد.
سـ ّـید مرتضــی در بحــث اثبــات عصمــت امــام از طریــق اقامــۀ حــدود و تنفیــذ احــکام،
معتقــد اســت کــه اگــر امــام معصــوم نباشــد و بــر مــا اقتــدای بــه او در گفتــار و رفتــارش
20

واجــب باشــد ،در ایــن صــورت وقــوع خطــای در دیــن از امــام جایــز اســت و مــا هــم
موظــف بــه پیــروی و اقتــداء بــه او در آن امــر و فعلــش هســتیم؛ آشــکار اســت کــه الزمــۀ
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ایــن گفتــه ،پیــروی از امــام در انجــام اعمــال و افعــال قبیــح اســت! حالآنکــه امــر بــه
فعــل قبیــح از حکیــم باطــل اســت؛ پــس بــرای اینکــه چنیــن محــذوری پیــش نیایــد،
الزم اســت امــام معصــوم باشــد.

1

ّ
ســید مرتضی در پاســخ به این اشــکال که ما در اموری مأمور به پیروی و اقتداء به امام
هستیم که درستی آنها را با دلیل بیرونی بدانیم و در صورت صدور خطا از وی ،او را
پیروی نخواهیم کرد ،2میگوید:
ّ
ألن هــذا لــو کان صحیحا ،لوجب أن ال یکون بین اإلمام و بین رعیته مزیة
 .1همان .205/1 ،سـ ّـید مرتضی ،علی بن الحسین ،الشافی فی االمامة.61/1 ،
 .2همان.

فــی معنــی االقتــداء به و االئتمــام ،بــل الیهــود و النصــاری و الزنادقةّ ،
ألن
ً
رعیــة االمــام قــد یوافق بعضهــم بعضا فــی المذاهب ،ال مــن حیث ذهب
إلــی ذلک البعض الموافق ،بل مــن حیث علم بالدلیل صحته ،و کذلک
قــد یوافــق المســلمون الیهــود و النصاری فی القول ّ
بنبوة موســی و عیســی
علیهمــا الســام ،و تعظیمهمــا ،و تفضیلهمــا ال من حیث ذهبــت الیهود
ّ
ّ
و النصــاری إلــی ذلــک ،و نحــن نعلــم أنــه ال إمامــة لــکل هــؤالء من حیث
الموافقــة و انمــا تکــون لهــم إمامــة لو اتبعــت أقوالهــم و لزمــت موافقتها من
حیث قالوها ،و ذهبوا إلیها ،و إذا ثبت ّأن لإلمام مزیة فی معنی االقتداء به
ّ
ٌ
واجب من حیث
و االئتمــام علــی کل من لیس بإمام ،ثبت ّأن االقتداء به
قال و َف َعلّ ،
حتی یکون قوله أو فعله ّ
1
حجة فی صواب ذلک الفعل.

ّ
پــس ّ
حجیت
ســید مرتضــی نیز مانند شــیخ مفید مهمتریــن ویژگی امام را پیشــوایی و
ذاتی اقوال و افعال او میداند و تصریح میکند متوقف کردن اطاعت از امام و اقتدای
به او به دانســتن درســتی قول و یا فعل امام با دلیل بیرونی ،درواقع ضایع کردن مفهوم
امامت است.

2

آنها وجود دارد و چه اموری که چنین نباشــد .تفاوت در این اســت که در مورد اول،
دو طریق برای شــناخت صواب و ّ
صحت قول و فعل اســت؛ یکی همان دلیل بیرونی
و دیگــری ســخن و یا کــردار امام .برخالف موردی که راه شــناخت حق و صواب ،قول
ّ
«حجیت امام» طریق انحصاری شــناخت صواب و
و فعل امام اســت .در اینجا فقط
درستی است.

3

 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
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البته الزمۀ این ســخن آن نیســت که امام در اموری که درســتی آنها با دلیل بیرونی،
ّ
ماننــد عقــل ،دانســته میشــود ،مقتــدا و واجــب االتبــاع نباشــد؛ بلکه امــام در تمامی
ّ
حوزههای دین ،پیشــوا و واجب االتباع اســت ،چه اموری که دلیل بیرونی بر درســتی

21

مرحوم ّ
سید مرتضی در پاسخ این گفته که تفاوت امام با پادشاهان را در کثرت رعیت
و گسترۀ عمل میداند ،مینویسد:

و لیــس لقائــل أن یقــولّ :
«إن االمــام یخالــف األمیــر بکثــرة رعیتــه ،و ســعة
ّ
عملــه» ألنــه جائــز أن یســتخلف االمــام علــی جمیــع أعمالــه ،و ســائر
ّ
التصــرف
رعیتــه خلیفــة و خلفــاء فیجعــل إلیهــم التصـ ّـرف فیمــا إلیــه
فیــه ،مــن تدبیــر االمــور الحاضــرة و الغائبــة ،و تولیــة الــوالة ،و اســتخالف
الخلفــاء فیمــا نــأی مــن البــاد إلــی غیــر مــا ذکرنــاه ّ
ّ
یتصــرف فیــه
ممــا
ّ
ّ
ّ
االمــام ،و یتــوله بنفســه .ألنــه إذا جــاز أن یتولــی جمیعــه بنفســه جــاز أن
یســتخلف علــی جمیعــه.

1

مرحــوم حمصــی نیــز در توضیــح ایــن بیــان ّ
ســید مرتضــی ،معتقد اســت امــام بر اهل
صناعاتــی چــون خیاطــیّ ،بنایــی ،نجــاری و ...ریاســت نــدارد؛ زیــرا اینهــا امــوری
دنیویانــد و ازآنجهــت کــه دنیــوی هســتند ،از حــوزۀ ریاســت امــام خارجانــد .قیــد
22

«ازآنجهــت کــه دنیــوی هســتند» بســیار مهــم اســت ،زیــرا در ایــن امــور هم اگــر امری
اتفــاق بیافتــد کــه نیازمند حکم دینی و مداخلۀ امام باشــد ،امام در آن ریاســت دارد،
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دنیوی صــرف نخواهد بود ،بلکــه ازآنجهت که نیازمند
ولــی در ایــن صــورت دیگر امر
ِ
حکم الهی اســت ،امری دینی و در قلمرو امامت امام اســت .ازاینرو مرحوم حمصی
تأ کید میکند که در صورت نزاع و مشــاجره میان اهل صناعات ،امام حاکم اســت،
ازآنجهت که حکم الهی را در آن موارد بیان میکند.

2

بنابراین ،اموری که به برقراری عدالت و امنیت و رفع ظلم و ...مربوط میشود ،اموری
دنیــوی بهحســاب نمیآینــد ،بلکه اینها مهمترین اهداف دینی اســت کــه امام برای
تحقق آنها از سوی خدا نصب شده است .وی دراینباره میگوید:
 .1همان.316/1 ،
 .2حمصی رازی ،سدید الدین ،المنقذ من التقلید 236 ،و .237

ّ
المعجلة و األغــراض الدنیویة ،و
بسیاســته یحصــل جمیع هذه المنافــع
ً
لکن تبعا ِل َما هو الغرض األصلی فی انتصابه و هو ارتفاع الظلم و الفســاد
و التباغــی و امتداد أیدی الظلمة األقویاء إلی أموال الضعفاء المظلومین
و نفوسهم ،أو تقلیل هذه القبائح و المناکیر و البعد منها خوفا من تأدیبه
ّ
1
و سیاسته ،و کل ذلک من امور الدین.

و البتــه الزم طبیعــی تحقــق این اهداف دینی ،رفاه و آســایش زندگی دنیوی انســانها
هم است.

2

بــه نظــر میرســد آنچــه ســدیدالدین حمصــی در تفســیر تعریف ّ
ســید مرتضــی آورده،
موردپذیــرش ّ
ســید مرتضــی نیز هســت .در اینجا به برخی از شــواهد و قرائــن این گفته
اشاره میشود.
ســید مرتضی پیدا اســت که ایشان ریاست ّ
از تصریحات ّ
عامه را در برابر ریاستهای
ّ
مقیده دانسته و این از تقابلهایی که ایشان بین ریاست امام و دیگر ریاستها برقرار
میکند ،آشکار است؛ تعبیراتی چون:
والیــة الحا کــم خاصــة ،و والیة اإلمــام ّ
عامة؛ فــا یمکن أن یقــال فی والیة

و یا:
والیتــه [االمیــر] خاصــة و والیة اإلمام عامــة ،و بینا أن األمیــر یرجع فیما ال
یعلمه ،و لیس بأمیر علیه ،و ال حاکم فیه الی االمام ،و ال یجوز فی االمام
ً
مثل ذلک ،ألنه ال یمکن أن یشیر إلی شیء من الشریعة لیس هو إماما فیه
ً
4
و منصوبا لتنفیذ أحکامه.
 .1همان.237 ،
 .2ر.ک :همان.
ّ .3
سید مرتضی ،علی بن الحسین ،همان.165/3 ،
 .4همان.169 ،
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اإلمام ما قلناه فی والیة الحاکم.

3

23

همچنین آنجا که میگوید امام به اعتقاد ما یکی است و بر او الزم است جانشینان و
خلفایی در دیگر شهرها و کشورها نصب کند ،1به عام بودن ریاست امام اشاره دارد.
ایشــان درجایی دیگر تصریح میکنند که امام در ســرای تکلیف ،جانشــین
کسی نبوده و ریاستش استقاللی است:
ّ
ّ
یتصرف فیه األئمة
یتصرف فیما
ألن اإلمــام هــو الذی ال ید فوق یده ،و ال
علی سبیل الخالفة لغیره ،و النیابة عنه ،و هو حی.

2

و اعتقاد به این حقیقت که امام جانشین پیامبر بعد از وفات ایشان است نیز شواهد
گوناگونی در کالم ایشان دارد.

3

در تأییــد تبییــن ریاســت در دین از ســدیدالدین حمصــی میتوان عباراتی را از ّ
ســید
مرتضی شاهد آورد .ایشان در بحث ضرورت امامت مینویسند:

ّ
ّ
فاإلمامة عندنا لطف فی الدین ،و الذی یدل علی ذلک أنا وجدنا ّأن الناس
متی خلوا من الرؤســاء و من یفزعون إلیه فی تدبیرهم و سیاســتهم اضطربت
أحوالهم ،و تکدرت عیشتهم ،و فشا فیهم فعل القبیح ،و ظهر منهم الظلم و
ّ
البغی ،و أنهم متی کان لهم رئیس أو رؤســاء یرجعون إلیهم فی أمورهم کانوا
ّ
ّ ّ
إلــی ّ
یعم کل قبیل و بلدة و کل
الصالح أقرب ،و من الفســاد أبعد ،و هذا أمــر
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زمان و حال ،فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب إلیه.

4

 .1همان.57/1 ،
 .2همان.47/3 ،
 .3ر.ک :همان180 ،133/1 ،؛ 292/2و293؛ .126/3
ّ
 .4همــان47/1 ،؛ و نیــز ر.ک :همــان 52 ،و  64 ،53و  69 ،65و  .70ســید مرتضــی همین مضمون
ّ
را در الذخیــرة فــی علــم الکالم چنین مــیآورد« :و الذی یدل عیل ما ادعینــاه ّأن کل عاقل عرف
العــادة و خالــط النــاس ،یعلم ضــرورة ّأن وجود الرئیس املهیــب النافذ األمر الســدید التدبیر یرتفع
عنده التظامل و التقاسم و التباغی أو معظمه ،أو یکون الناس ایل ارتفاعه أقرب ،و ّإن فقد من هذه
ّ
صفته یقع عنده کل ما أشــرنا إلیه من الفســاد أو یکون الناس ایل وقوعه أقرب»( .سـ ّـید مرتضی،
علی بن الحسین ،الذخیرة فی علم الکالم.)410 ،

تأمل در عبارت پیشگفته و تفسیری که ّ
سید مرتضی از لطف بودن امام ارائه میکند،
نشــان میدهــد کــه از نظــر ایشــان تدبیر زندگــی مــردم و مدیریت سیاســی و اجتماعی
آنها از امور دینی اســت .به همین جهت برقراری امنیت و جلوگیری از ظلم و بغی از
مصادیق لطف بودن امام محســوب میشــود؛ درحالیکه که همۀ آنها جزء وظایف و
شئون حاکمیتی و سیاسی امام به شمار میروند.
همچنیــن گفتههایــی کــه ّ
ســید مرتضــی از برخــی حکمــا بر ضرورت ریاســت شــاهد
مــیآورد ،بیانگــر آن اســت که مقصود ایشــان از این ریاســت ،مدیریــت زندگی دنیوی
انســانها اســت که بازندگی دینی آنها ارتباط دارد؛ گفتههایی چون «امللک و ّالدین
أخــوان توأمــان ال قوام ألحدمها ّإل بصاحبه» 1،و یاّ :
«إن مثل امللک و الدین مثل الروح
السد ،فال انتفاع بالروح من غیر جسد ،و ال جبسد من غیر روح».
و ج

2

بنابراین میتوان گفت که مرحوم ّ
ســید مرتضی ریاســت در دین را جزء مهمترین قیود
تعریــف امامت میدانســته اســت؛ هرچند در کتابهایی که انتســاب آنها به ّ
ســید

مرتضی قطعی است ،چنین تعابیری با صراحت وجود ندارد.
مرتضی فهمید .ایشــان در پاســخ به اشکال قاضی عبدالجبار که الزمۀ اعتقاد امامیه
بــه اســتقالل و بینیــازی امــام در علم به احکام دین و شــریعت از غیر خــود را مهارت
امام در تمامی صناعات میداند ،3میفرماید:
ّ
فأما إلزامه إذا ذهبنا إلی وجوب استقالله بنفسه فی العلم باألحکام التی
ّ
ولــی لتنفیذهــا ،و نصــب إلقامتها أن یعلم کل ش ـیء حتی یعلــم القیم و
ّ
االروش و ّ
الصناعــات ،فمــن طر یــف اإللــزام و غریبــه؛ ألنا إنمــا أوجبنا ما
 .1همو ،الشافی فی االمامة.61/1 ،
 .2همان.
 .3همان.

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

همچنیــن جنبــۀ ســلبی تفســیر حمصــی از این قیــد را میتــوان از عبارات دیگر ّ
ســید

25

ً
ً
ذهبنا إلیه فی هذا الباب من حیث کان اإلمام حاکما فی الدین ،و والیا
فــی تنفیــد أحکامه ،فیجب فــی کل حکم هّلل تعالی فــی الدین أن یعلمه
لینفــذه و یضعــه فــی مواضعه ،و أبطلنا قول من خالفنــا و ذهب إلی جواز
کونــه غیــر عالم بکثیر من األحکام المشــروعة التی ّ
تعبــد بعلمها ،و ندب
الــی معرفتهــا ،فأیــن هذا من العلــم بالحــرف و المهن و القیــم و االروش،
ّ
ّ
ً
و کل ذلــک ممــا ال تعلــق لــه بالشــریعة و ال کلــف أحــد مــن االمــة ،إماما
ً
کان أو مأمومــا ،العلــم بــه؛ ال علــی ســبیل النــدب و ال اإلیجــاب؟ و انمــا
تکلیفهم المتعلق بالشریعة فی ذلک أن یرجعوا إلی أهل القیم و المعرفة
ً
بالصناعــات ،ال أن ّ
یقوموا ذلک بأنفســهم ...و انما یجب أن یکون عالما
ً
ً
بالصنائــع و المهــن لو کان والیا علی أهلها فیها کمــا أوجبنا إذا کان والیا
ً
ً
فــی الدیــن و رئیســا فی الشــریعة أن یکــون عالمــا بأحکامها ،فأمــا و األمر
بخالف ذلک.

1
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ایــن عبــارت نشــان میدهــد کــه ایشــان محــدودۀ امامت امــام را شــامل اهل ِح َــرف و
ً
صناعــات در صنعتشــان نمیدانــد .جملــۀ «لــو کان والیا عــی أهلها فهیــا ...و األمر
ً
دقیقا برابر با عبارت مرحوم حمصی ّ
«ألن اإلمام لیس رئیسا
خبالف ذلک» از نظر مفاد
عیل أهل الصناعات یف صناعهتم» اســت و نشــانگر آن اســت که تعریف سدیدالدین
حمصی از تعریف ّ
سید مرتضی برگرفته شده است.
هرچن ــد در عب ــارات س ـ ّـید مرتض ــی بهصراح ــت تعبی ــر ریاس ــت ّ
عام ــه ی ــا ریاس ــت در
دی ــن وج ــود ن ــدارد ،ول ــی ای ــن معن ــا در جایج ــای گفتهه ــای ایش ــان دیدن ــی اس ــت.
درهرص ــورت ،تعریف ــی ک ــه بت ــوان بهط ــور قطع ــی ب ــه س ـ ّـید مرتض ــی نس ــبت داد ،هم ــان
تعریفــی اســت کــه در ابتــدا ذکــر شــد .در آن تعریــف ،مهمتریــن ویژگــی امــام ،حجیــت
او ب ــه لح ــاظ خ ــود او اس ــت ،ن ــه ب ــه لح ــاظ دالی ــل بیرون ــی .ام ــام در تمام ــی قلمروه ــای
دی ــن الزم االتب ــاع اس ــت ،حت ــی درجای ــی ک ــه ب ــا دلی ــل عقل ــی ،ص ــواب ب ــودن کاری
 .1همان.

دانس ــته ش ــود .بنابرای ــن تعابی ــر ف ــوق از مرح ــوم س ـ ّـید مرتض ــی را بای ــد ب ــر اس ــاس ای ــن
تعریـــف او فهـــم نمـــود .لـــذا بیـــن تعریـــف ّ
ســـید مرتضـــی و مرحـــوم مفیـــد اختالفـــی
وجود ندارد.
 _1 _5نسبت امامت با ّ
نبوت و رسالت
پیش از پرداختن به دیدگاه ّ
سید مرتضی دراینارتباط ،الزم است مفهوم نبی و رسول از

نظر وی تبیین شود .ایشان ابتدا به بیان مفهوم لغوی و عرفی این دو واژه پرداخته و برای
نبی همان دو ریشۀ زبانی که در بحث لغوی گذشت را برمیشمارد.

1

همچنین بیان میدارد رســول در لغت به کســی اطالق میشــود که فرســتندهای او را
فرســتاده باشــدّ ،اما از جهت عرف ،در پذیرش رســالت کســی ،قبول َ
مرســل نیز شرط
اســت 2و اگرچه در مفهوم لغوی رســول و نبی« ،رســول اهلل» و «نبیاهلل» نهفته نیســت،
ولــی اطــاق ایــن دو واژه در عــرف ،همین معنا را افــاده میکند .بنابرایــن ،هرگاه گفته
شــود «قال الرســول کذا» ،از واژۀ «رسول» ،غیر از «رســول اهلل» فهمیده نمیشود .همین
مطلب در مورد واژۀ «نبی» هم صادق است.

3

حقیقـی میـان نبـی و رسـول قائـل نیسـتند ،بلکـه تفـاوت ایـن دو را مفهومـی میداننـد.
بنابرایـن در دیـدگاه ایشـان ،رسـول و نبـی کسـی اسـت کـه عهدهدار رسـالت الهـی بوده
و بـر قیـام بـه آن رسـالت ،عـزم داشـته باشـد 4.ایشـان در بحـث حسـن بعثـت پیامبـران
میگویـد:
و غیــر ممتنــع أن یبعــث اهّلل تعالی الرســول لتأ کید ما فــی العقول و ان لم
 .1همو ،الذخیرة فی علم الکالم.322 ،
 .2همان.
 .3همان 222 ،و .223
 .4همان.

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

از کالم مرحـوم ّ
سـید مرتضـی بـه دسـت میآیـد کـه ایشـان از حیـث مصـداق ،تفاوتـی

27

یکن معه شرع ،و الی ذلک ذهب أبو علی.

1

نیز در جای دیگر مینویسد:

ً
و غیــر ممتنــع أن یبعــث اهّلل تعالــی نبیــا بال شــرع ،و یکون العلــم بأنه نبی
ً
ً
2
نفسه لطفا و مصلحة لنا.

ســید مرتضی در بحث ّ
به نظر میرســد مرحوم ّ
نبوت و رســالت همان چیزی را معتقد
اســت کــه معتزلــه بــدان بــاور دارنــد .از نظر معتزلــه این دو مفهــوم به لحــاظ مصداقی
یکســان بــوده و تفاوتی حقیقی میان آنها وجود ندارد .بــرای نمونه ،قاضی عبدالجبار
معتزلــی درجایــی میگویــد« :فاعلم أنــه ال فرق یف االصطالح ن
بی الرســول و النیب» 3.و

همین ،دیدگاه ّ
سید مرتضی در المغنی است.

4

ّ
ســید مرتضی درجایی دیگر و در پاســخ به اشکال قاضی عبدالجبار که الزمۀ تعریف
شــیعه از امامت را تفاوت قائل نشــدن میان نبی و امام میداند 5،قوام ّ
نبوت را به خبر
28

آوردن از خدا بدون واسطه و یا باواسطۀ فرشته میداند:
ً
نبیا الختصاصه ّ
بالصفات التی یشرک فیها اإلمام،
والنبی لم یکن عندنا
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بل الختصاصه باألداء عن اهّلل تعالی بغیر واسطة ،أو بواسطة هو الملک،
و هذه ّ
6
مزیة ّبینة.
 _2 _5عدم اطالق نبی به امام به دلیل تفاوت کارکرد
نبوت که ّ
ســید مرتضی از ّ
با توجه به تعریف ّ
مقوم آن را ارتباط بیواســطه و یا باواســطۀ
 .1همان 323 ،و .324
 .2همان.324 ،
 .3همدانی اسد آبادی ،عبد الجبار بن احمد ،شرح االصول الخمسة.383 ،
 .4همو ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل.16-9/15 ،
ّ .5
سید مرتضی ،علی بن الحسین ،الشافی فی االمامة.39/1 ،
 .6همان.

فرشــته با خدا میدانســت ،باید گفت حوزۀ کار اختصاصی ّ
نبوت و امامت متفاوت
اســت .پــس فیالجملــه در اینکــه میان ّ
نبــوت و امامت تفــاوت وجــود دارد ،تردیدی
نیســتّ ،اما ســؤال این است که نســبت منطقی میان این دو چیست؟ عبارات ّ
سید

مرتضــی در ایــن رابطه متفاوت اســت؛ در برخی موارد تصریح میکند که این نســبت
عمــوم و خصــوص مطلــق اســت و هــر نبــی ،امام اســت ،ولی هــر امامی نبی نیســت.
ایشان در نقد دیدگاه قاضی عبدالجبار که عقیدۀ برتر دانستن امام بر رسول در علم و
عصمت را به شیعه منتصب میکند ،میفرماید:
و کیف یقول اإلمامیة هذا؟! و هم إذا أفرغوا وسعهم و بلغوا غایتهم انتهوا
باإلمام فی العصمة و الکمال و الفضل و العلم إلی مرتبة النبی ،و کانت
تلــک عندهــم الغایــة القصــوی ،و لــو لم یکشــف عــن غلط حا کــی هذه
ّ
ً
ّ
المقالــة إل مــا هــو معروف من مذهبهم و ّأن النبی ال بــد أن یکون إماما ،و
ً
إماما یجب للنبــیّ ،
ألن ّ
النبوة ّ
تعم المنزلتین،
ّأن مــا یجــب لإلمام لکونه
یتوهــم مع هــذا علیهم القول بـ ّ
فکیــف ّ
ـأن اإلمام یزید _ فیمــا ذکره _ علی
النبی؟

1

اختصاصی نبی است و همان ارتباط خاص با خدا است؛ و دیگری وظیفهای که امام
هم آن را به عهده دارد و همان ریاست ّ
عامه و تولیت امور دینی و دنیوی مردم است.

 _6تعریف امامت در اندیشۀ شیخ طوسی؟حر؟
شــیخ طوســی ازجمله عالمان مدرســۀ بغداد اســت که بهگونهای دقیق و مســتقل ،به
مفهوم شناســی امامت و واژگان مرتبط با آن پرداخته اســت .اگرچه آثاری از شیخ که
بهتصریح خود ایشان در آنها بهصورت مستوفی به این بحث پرداخته ،2به دست ما
 .1همان 41 ،و .42
 .2ایش ــان در ذی ــل رس ــالۀ مختص ــری ب ــا عن ــوان ف ــی الف ــرق بی ــن النب ــی و االم ــام میفرمای ــد« :و ق ــد

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

ایــن عبــارت تصریــح دارد کــه مقــام ّ
نبــوت دربردارنــدۀ دو منزلــت اســت ،یکــی آنچــه

29

نرســیده اســتّ ،اما آنچه از ایشان در این مســئله موجود است ،میتواند بیانگر نگرش
شیخ طوسی به مفهوم امامت و مفاهیم مرتبط با آن باشد.
ایشان در رسالة فی االعتقادات 1در این رابطه مینویسد:
و اإلمامة رئاسة عامة لشخص من األشخاص فی أمور الدین و الدنیا؛

 2و3

در تعریف شــیخ طوســی قیود چندی آمده اســت که برخی از آنها با آنچه
از شیخ مفید و ّ
سید مرتضی ذکر شد ،مشترک است؛ ولی از جهاتی نیز این تعریف با
تعاریف پیشگفته متفاوت است .خود شیخ این قیود را بهصورت مستقل موردبررسی
ّ
قرار نداده اســت ،ولی متکلمانی که تعریف شــیخ طوســی را بهعنوان تعریف امامت
پذیرفتهاند ،توضیحی دربارۀ برخی از این قیود ارائه کردهاند.
ّ
یکی از متکلمانی که تعریف شیخ طوسی را پذیرفته ،ابن میثم بحرانی است 4.ایشان

30

اســتوفینا الــکالم یف هــذه املســألة یف کتــاب االمامــة و یف املســائل احللبیــة ،و بلغنــا فهیــا الغایــة،
مف ــن أراد ذل ــک وق ــف علی ــه م ــن هن ــاک إن ش ــاء اهّلل تع ــایل» (طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن،
الرس ــائل العش ــر.)114 ،
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 .1تنها مأخذی که نشــان دهد این کتاب تألیف شــیخ طوســی است ،نقل صاحب الذریعه است
کــه یــک نســخه از آن در حاشــیۀ کتــاب المســتجاد من اإلرشــاد نزد مرحــوم ّ
حجت کــوه کمری
بــوده و در آن نســخه ،کاتــب آن تصریــح میکنــد کــه مــن در کتابخانــۀ زعیم فقیه ،مرحوم سـ ّـید
محمد کوه کمری نســختی از کتاب المســتجاد من اإلرشــاد دیدم که تاریخ کتابت آن  982بود
و در حاشــیۀ آن ،کتابی در اصولالدین منســوب به شــیخ طوســی نوشــته شــده اســت و اول آن
ٌ
چنین اســت« :إذا ســألک ســائل و قال‹ :ما اإلمیان؟›» .ســپس چند ســطری از آن را نقل نموده
و در ادامه میگوید :نســخۀ دیگر نیز عین همان نســخه ،ضمن مجموعهای در کتابخانۀ مرحوم
مال محمدعلی خوانســاری در نجف اشــرف اســت ،لکن نام شیخ طوســی در آن نیامده است.
(ر.ک :روضاتی ،محمد علی ،دربارۀ دو رسالۀ کالمی از شیخ طوسی)

ّ
 .2ر.ک :فاریاب ،محمد حسین ،معنا و چیستی امامت در قرآن ،سنت و آثار متکلمان 396 ،و .397

 .3طوسی ،محمد بن حسن ،همان.103 ،
 .4ایشــان در این زمینه مینویســد« :اإلمامة رئاســة عامة لشــخص من الناس یف امور الدین و الدنیا»
ً
(بحرانی ،ابن میثم ،النجاة فی القیامة .)41 ،مشاهده میشود که این تعریف دقیقا همان تعریف
شیخ طوسی است که در آن تنها بهجای «من االشخاص»« ،من الناس» آمده است.

قید «ریاســت ّ
عامه» را بهمنزلۀ جنس قریب امامت و قیدهای دیگر را «خاصۀ مرکبۀ»
مفهوم امامت میداند .اگرچه هر یک از قیود یاد شــده ،نســبت به امامت عام اســت،
ولــی در صــورت اجتمــاع آنهــا ،امامــت از مفاهیم هــم عرض تفــاوت یافتــه و فقط بر
امامت اصطالحی تطبیق میشود.

1

شــخصیت دیگــری که تعریف شــیخ طوســی را پذیرفتــه ،مرحوم عالمۀ حلی اســت.
ً
2
ایشان در تعریف امامت ،دقیقا همان تعریف شیخ الطائفه را برمیگزیند.
بااینحــال برخــی مدعــی شــدهاند کــه مرحــوم شــیخ طوســی خــود بــه لــوازم تعریفــی از
امامــت کــه ریاســت عــام در دیــن و دنیــا را در برمیگیــرد ،وفــادار نمانــده اســت ،زیــرا
ایشــان برخــی از امــور دنیــوی ،ماننــد صنایــع و حرفههــا را از حــوزۀ ریاســت امــام خــارج
میدانــد.

3

ولــی واقعیــت امــر آن اســت که این امــور اگرچه دنیــوی هســتند ،ولی مــراد از فراگیری
ریاســت امــام بر این امور نیز آن اســت که امام عالیترین مرجــع حاکمیتی و مدیریتی
جامعه در ارتباط با تمام شئون دنیوی آن است .به همین جهت است که هم فاضل
مقداد و هم ابن میثم بحرانی ،قید ریاســت بر دنیا را به ســلطنت و حاکمیت دنیوی،
اعضای قلمرو خود و از همۀ طبقات ریاســت دارند و این ریاســت به این معنا نیست
که حاکم در تمامی صنایع و حرفهها ،مهارت تمام داشــته باشــد ،ریاست عام دنیوی
امــام نیــز چنین اســت و همۀ ریاســتها در حوزههــا و قلمروهای کوچکتــر ،زیر نظر و
 .1بحرانی ،ابن میثم ،همان 41 ،و .42
 .2ر.ک :حلی ،حسن بن یوسف ،مناهج الیقین439 ،؛ همو ،تسلیک النفس199 ،؛ سیوری حلی
(فاضل مقداد) ،جمال الدین مقداد ،إرشاد الطالبین.325 ،
ً
 .3شــیخ طوســی در این رابطه میفرماید« :و ال یلزم إذا قلنا ّانه جیب ان یکون عاملا مبا أســند إلیه أن
ً
ً
ً
إماما فیه کالصنائع و غیر ذلکّ ،
ألنه لیس هو رئیســا فهیا و میت وقع فهیا
یکون عاملا مبا لیس هو
تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إیل أهل الخ برة ،و احلکم مبا یقولونه» (طوســی ،محمد بن حســن،
االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد310 ،؛ و نیز ،ر.ک :همو ،تلخیص الشافی.)253-252/1 ،
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هماننــد حاکمیت ســاطین ،تفســیر میکننــد؛ یعنــی همانگونه که ســاطین بر همۀ

31

هدایــت امــام عمــل میکننــد و او مرجــع نهایــی تصمیمگیریها و حــل اختالفات در
روابط و مناسبات حقوقی ،اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی و ...است.
مطلب دیگری که در بحث مفهوم امامت از منظر شیخ طوسی الزم است بدان توجه
ّ
شــود این اســت که ایشــان نیز مانند شــیخ مفید و ّ
حجیت
ســید مرتضی ؟مهحر؟ ،عنصر
را الزمــۀ جداناپذیــر ایــن مفهــوم میدانــد کــه بــدون آن ،حقیقت پیشــوایی معنــا پیدا
نمیکند .ایشان در این زمینه میفرماید:
و قولنــا« :امــام» یســتفاد منــه أمــران :أحدهمــا أنه مقتــدی به فــی أفعاله و
َّ
َ
1
الن حقیقة االمام فی اللغة هو المقتدی به.
أقواله من حیث قال و ف َعل،
 _1 _6نسبت امامت با ّ
نبوت و رسالت

برای فهم دقیق دیدگاه شیخ طوسی از امامت الزم است نسبت آن با دو مفهوم ّ
نبوت
ً
و رسالت موردتوجه قرار گیرد تا دقیقا نگاه ایشان به امامت و حقیقت آن روشن شود.
32

بهاجمــال باید گفت در دیدگاه شــیخ ،مفهوم ّ
نبوت متفاوت از مفهوم امامت اســت.
ایشان در موارد مختلف به این تفاوت اشاره میکند ،ازجمله در توضیح آیۀ  124سورۀ

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ شانزدهم _ زمستان 1393

بقــره کــه از جعل مقام امامــت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ ســخن میگوید ،بر جدایی و
انفصال ّ
نبوت و امامت تصریح میکنند:

ّ
ً
و اســتدلوا بهــا ایضــا علــی أن منزلــة االمامة منفصلــة من النبــوة ،الن اهَّلل
ً
ّ
إمامــا ً
جزاء له علی
خاطــب ابراهیــم؟ع؟ و هو نبی ،فقال له إنه ســیجعله
ً
إتمامــه مــا ابتاله اهَّلل بــه من الکلمات ،و لو کان إمامــا فی الحال ،لما کان
ّ
للــکالم معنــی ،فــدل ذلک علــی ّأن منزلة االمامــة منفصلة مــن النبوة .و
ً
ّ
انمــا أراد اهَّلل أن یجعلهــا إلبراهیــم؟ع؟ .و قد أملینا رســالة مقررة فی الفرق
ً
إماما علی بعض الوجوهّ ،
فاما
بیــن النبــی و االمام ،و ّأن النبی قد ال یکون

 .1همو ،الرسائل العشر.111 ،

ّ
االمــام فــا شــک أنه یکون غیر نبــی .و أوضحنا القول فی ذلــک؛ من أراده
وقف علیه من هناک.

1

شــیخ طوســی در رســالة فی الفرق بین النبی و االمام ابتدا این پرسش را مطرح میکند
که آیا انفکاک ّ
نبوت از امامت ،چنانکه بسیاری از امامیه به آن معتقدند ،ممکن است

یا نه؛ و یا امامت داخل ّ
نبوت است و روا نیست شخصی امام باشد و نبی نباشد؟

ایشــان در پاســخ ،ابتــدا بــه تعریــف نبی و امــام پرداخته و ســپس تفاوتهــای هر یک
بــا دیگــری را تبییــن میکند .از منظر شــیخ طوســی« ،نبی» یعنی انســانی کــه از ناحیۀ
خداوند خبر میآورد ،بدون اینکه واســطهای انســانی در این خبررســانی وجود داشته
باشــدّ .اما واژۀ «امام» دو معنا را افاده میکند :یکی کســی که در قول و فعل به او اقتدا
میشــود و حقیقت امامت در لغت چیزی غیرازاین نیســت؛ و دیگر کســی اســت که
عهدهدار تدبیر و سیاســت جامعه ،دفاع از آن ،جنگ با دشــمنان ّامت ،نصب والیان
و قضات و اقامۀ حدود است.

هر نبیایاین ویژگیها را داشــته باشــد ،چه اینکه گاهی مصلحت اقتضا میکند که
خداونــد نبــیای را بفرســتد و وظیفــۀ او فقــط ابالغ آنچــه مصالح مردم در آنها اســت
باشــد ،ولــی مدیریــت اجتماعی مردم ،چــون تأدیب ،جنگ ،نصــب والیان و قضات
و ...را بر عهده نداشته باشد.

َ ق َ َُ
ال له ْم
شیخ طوسی برخی از آیات قرآن را نیز بر این مدعا شاهد میآورد؛ مانند آیۀ < و �
ً
نَ ُّ ُ ْ نَّ َّ َ قَ ْ َ َ ثَ َ ُ ْ ُ تَ
و� َم ِلكا> 2این آیه نشان میدهد که نبی غیر از َم ِلک
� بِ� ي�هم ِإ�� الله �د ب�ع� لكم طال
 .1همو ،التبیان.449/1 ،
 .2بقره.247/

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

آنــگاه در ادامــه تصریــح میکند که در معنــای اول بین امام و نبی تفاوتی نیســت؛ زیرا
ّ
هــر پیامبری هم مقتدا اســت و قــول و فعلش الزم القبول و االتباع اســت .بنابراین ،در
این معنا میتوان گفت هر نبی امام اســتّ .اما در معنای دوم امامت ،الزم نیســت که

33

بوده است .چنانکه در بین سیره نویسان نیز مشهور است که در بنیاسرائیل ّ
نبوت در
خاندانی و فرمان روایی در خاندانی دیگر بوده و تنها در برخی از پیامبران مانند داود،
سلیمان و پیامبر اسالم؟مهع؟ این دو معنا با هم جمع شده است.
بــا ایــن بیــان باید گفت از منظر شــیخ طوســی معنــای ّ
نبــوت از امامت قابــل انفکاک
است و نسبت میان این دو ،عموم و خصوص من وجه است.

1

شــیخ طوســی بهطور مشــخص ،تفاوت میان امامت و رســالت را تبیین نکرده است؛
ولی گویا بتوان تفاوت رسالت با ّ
نبوت را به تفاوت آن با امامت نیز ّ
تسری داد.
ایشان در تفسیر تبیان در دو مورد نسبت میان رسول و نبی را تبیین میکند .درجایی
میگوید:

34

ّ
و الفرق بین الرسول و النبیّ ،أن النبی ال یکون ال صاحب المعجز الذی
ینبئ عن اهَّلل أی یخبر ،و الرسول إذا کان رسول اهَّلل فهو بهذه الصفة ،و قد
ً
یکون الرســول رســوال لغیر اهَّلل ،فال یکون بهذه الصفة .و اإلنباء عن الشیء
ّ
2
قد یکون من غیر تحمیل النبأ .و اإلرسال ال یکون ال بتحمیل الرسالة.
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برابــر بــا ایــن عبــارت ،تنها تفاوت میان رســول و نبــی در ناحیۀ لغت اســت؛ چراکه در
إنبــاء و خبررســانیّ ،
تحمــل و پذیــرش خبــر شــرط نیســت ،درحالیکه الزمۀ رســالت،
ّ
تحمل و پذیرش آن است.

َ
َ َّ
<و ما أ� ْر َس ْل ن�ا م نْ� قَ� ْ�ل َك م نْ� َر ُ
شیخ طوسی در موردی دیگر و در تفسیر آیۀ َ
ول َو لا ن� ِب� ي ّ� ِإ�لا
س
ِ بِ ِ
ٍ
ٍ
ذ تَ َ نَّ أَ ْ قَ شَّ ْ نُ أُ َ
طا� ِ�ف ي� � ْم ِن� يّ� تِ� ِه> 3میفرماید:
ِإ��ا �م�ى �ل�ى ال� ي�
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ٌ ّ
نبي ،ألنه تعالى ذكر أنه أرسلهم ،و انما قال:
رسول
و اآلیة تدل علی أن کل ٍ
«م ْن َر ُسول َو ال َنب ّي» الختالف المعنیینّ ،
ألن الرسول یفید ّأن اهلل أرسله،
ِ
ٍ
ِ ٍ
 .1همو ،رسائل العشر.114-109 ،
 .2همو ،التبیان.34/4 ،
 .3حج.52/

ّ
و النبی یفید أنه عظیم المنزلة یخبر عن اهَّلل.

1

در اینجا نیز شــیخ طوســی به تفاوت لغوی این دو واژه اشــاره دارد؛ با این افزوده که هر
رسولی نبی هست ،ولی هر نبیای رسول نیست.
درجایی دیگر ،در مقام بیان تفاوت امام و رسول میگوید:
ً
ّ
ّ
ًّ
نبي ٌ
2
ّأن کل رسول اهلل تعالى فهو ٌ
نبيا و ال رسوال.
إمام و ليس كل إمام
با توجه به توضیحاتی که گذشــت ،میتوان گفت رســول ،جامع مقام ّ
نبوت و امامت
اســت؛ زیرا اگر رســول با نبی یکی باشــد ،با ســخن ایشــان دربارۀ تفاوت میان ّ
نبوت و
امامت ،سازگار نیست.

 _7جمعبندی دیدگاه عالمان مدرسۀ بغداد در تعریف امامت
با توجه به آنچه گذشــت ،دیدگاه متکلمان شــیعۀ مدرســۀ بغداد در تعریف امامت را
میتوان اینگونه جمعبندی نمود:
یکم :ایشان امامت را متناسب با معنای لغوی آن تعریف کرده و معتقدند امام کسی
اســت که مقتدا و پیشــوا باشــد و ســخن و فعل او از آنجهت که امام اســتّ ،
حجت

چنانکه شیخ طوسی به آن تصریح نموده است.
دوم :شــیخ مفیــد؟حر؟ افــزون بــر تعریــف متناســب بــا معنــای لغــوی ،تعریــف دیگــری
از امامــت دارد .در ایــن تعریــف امامــت عبــارت اســت از جانشــینی پیامبــر در ابعــاد
چهارگانــۀ اجــرای احکام ،برپاداشــتن حدود ،حفظ احــکام و قوانین الهــی و تربیت و
اصــاح دینــی مــردم .در ارتبــاط با نســبت امامت و رســالت و ّ
نبوت ،اگرچــه عبارات
 .1همو ،همان.331/7 ،
 .2همو ،المقنعة.32 ،

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

باشد؛ تعریفی که شیخ مفیدّ ،
سید مرتضی و شیخ طوسی؟مهحر؟ هر سه آن را پذیرفتهاند.
مطلب مهم دیگر راجع به این تعریف آن است که شامل ّ
نبوت و رسالت هم میشود،
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شــیخ مفیــد متفــاوت اســت ،ولــی دقــت در آنهــا نشــان میدهد کــه در نظر ایشــان،
رسالت مبدأ شریعت و آیین جدید است ،ولی در ّ
نبوت و امامت چنین چیزی وجود
ندارد .بنابراین ،دیدگاه کسانی که مدعیاند شیخ مفید تفاوتی کارکردی بین این سه
عنوان قائل نبوده ،درســت نیســتّ .اما در دیدگاه ایشان ،میان ّ
نبوت و امامت تفاوتی
واقعی و کارکردی وجود ندارد و اختالف تنها در نامگذاری اســت که آن هم به جهت
نهی شارع است؛ وگرنه از نظر عقل هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد.
ســوم :مراجعه به آثار ّ
ســید مرتضی؟حر؟ نشــان میدهد که تفسیر حمصی با آنچه ایشان
بدان معتقد است ،موافقت دارد .با توجه به تفسیر خاص ّ
سید مرتضی از امور دینی،
اموری که از نظر دیگران امر دنیوی تلقی شــده اســت ،مانند اجرای عدالت ،رفع ظلم
از مظلومیــن ،امنیــت و ،...جــزء امور دینــی و از وظایف امام اســت .بنابراین ،تعریف
ایشان در این زمینه با تعریفهای دیگری که قید ریاست در امور دنیا را نیز در تعریف
امامت وارد کردهاند ،تفاوت ندارد.
36

سید مرتضیّ ،
از نظر ّ
نبوت و رسالت بهغیراز تفاوت مفهومی ،تفاوت واقعی و کارکردی
ندارند .از این لحاظ ،دیدگاه ایشان با دیدگاه معتزله یکسان است.
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تفاوت ّ
نبوت و رسالت با امامت نیز در آن است که نبی و رسول ،ارتباطی بیواسطه و
یا باواسطۀ فرشته با خداوند دارند ،ولی امام این ویژگی را دارا نیست .بهعبارتدیگر،
نبــی و رســول دو وظیفــه دارنــد :یکی دریافــت پیامهای خداوند بدون واســطۀ بشــر؛ و
دیگری ،وظیفهای اجتماعی که امام نیز در آن با نبی و رسول مشترک است.
ّاما به لحاظ مفهوم اصطالحی ،در مفهوم ّ
ّ
حیثیت وجود دارد؛ ولی
نبوت و رسالت دو
ّ
حیثیت لحاظ شــده و آن ریاســت عام در حوزۀ
در مفهوم امامت ،تنها یکی از آن دو
دین بر جامعۀ بشری بهعنوان جانشین پیامبر است.
چهارم :شیخ طوسی؟حر؟ از امامت تعریفی متفاوت با آنچه از سوی شیخ مفید و ّ
سید
مرتضــی؟امهحر؟ نقــل شــد ،ارائــه میکند .از نظر ایشــان امامت عبارت اســت از «ریاســت

عمومی شــخصی از اشــخاص در امور دین و دنیا» .در تعریف ایشــان برخالف شــیخ
مفیــد و ّ
ســید مرتضــی؟امهحر؟ قید نیابــت از پیامبر وجود ندارد و قید ریاســت بــر امور دنیا
افــزوده شــده اســت؛ اگرچــه در مــورد قید دوم بــا توضیحی کــه راجع به ریاســت دینی
در تعریــف ّ
ســید مرتضــی گفتــه شــد ،تفاوتــی اساســی وجــود نــدارد .همچنیــن از نظر
شــیخ طوســی ،امامت و ّ
نبوت فیالجمله میتوانند منفصل از همدیگر باشند ،یعنی
امکان دارد شــخصی نبی باشــد ،ولی امام نباشــد و برعکس؛ درحالیکه از نظر ّ
ســید
نبــوت همیشــه همــراه امامــت اســت .از نظر شــیخ طوســی ،ویژگــی ّ
مرتضــیّ ،
نبوت،

خبــر آوردن بــدون واســطۀ بشــر از ناحیــۀ خداونــد اســت ،درحالیکــه ویژگــی امامت،
مدیریــت زندگــی دینی ،اجتماعی ،سیاســی ،نظامی ،و ...جامعۀ انســانی اســت و از
ً
ایــن نظــر ویژگــی ایــن دو کامال بــا یکدیگر متفاوت اســت ،اگرچــه میتواننــد در برخی
مصادیــق بــا هم جمع شــوند .رســالت هم با ّ
نبــوت و امامــت تفاوت دارد ،زیرا رســول
کســی اســت که جامع ّ
نبوت و امامت اســت و کارکرد هر دو را دارد ،ولی گذشــت که
ســید مرتضــی رســالت را با ّ
ّ
نبــوت یکی میدانــد و از نظر شــیخ مفید ،قوام رســالت به

همیــن جهت در یکزمان میتواند یک شــخص نبی باشــد و شــخص دیگــر امامّ .اما
در اندیشــۀ شــیخ مفید و ّ
سید مرتضی؟امهحر؟ قید جانشینی نبی در مفهوم امامت لحاظ

شده است.

 _8بررسی تعاریف امامت در مدرسۀ بغداد
ّ
بــرای کارآمــدی بررســی تعاریف متکلمــان از امامت ،الزم اســت نقایــص و امتیازات
تعاریف آنها روشــن شــود تــا بتواند مبنای پژوهشهای امامت شناســی قــرار گیرد؛ از
ّ
همین رو تعاریف متکلمان بغداد از امامت را با این رویکرد موردبررسی قرار میدهیم.
یکم :یکی از ویژگیهای مثبت تعریف امامت در مدرسۀ بغداد این است که عالمان

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

مبــدأ بــودن آن بــرای آییــن جدید اســت .همچنین از نظر شــیخ طوســی ،امامت امری
مســتقل از ّ
نبوت اســت ،نه اینکه مفهوم جانشینی پیامبر در آن وجود داشته باشد .به
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این مدرســه برابر با نگاشــتههای موجود ،برای اولین بار در تفکر شــیعه به مفهومسازی
در ارتبــاط با امامــت پرداختهاند تا زمینهای را برای پژوهشهــای امامتی فراهم کنند.
ّ
تقدم با این مدرســه اســت و دیگر عالمان ّ
امامیه در قرون بعدی در
از این لحاظ حق
تعریــف امامت در همین مســیر گام برداشــتهاند .عالمان مدرســۀ بغداد برای ســامان
دادن مباحــث امامــت ،چارچــوب مفهومــی مشــخصی را ســامان دادنــد .بــه لحــاظ
روششناختی ،تالش آنها در مسیر درست قرار دارد و هرگونه نظریهپردازی در ارتباط
با امامت ،باید این روششناسی را مدنظر قرار دهد.
دوم :در تحلیــل نســبت میــان ّ
نبــوت و امامــت ،میان شــیخ مفید و شــیخ طوســی؟اهحر؟
ســازگاری نبــود؛ ازایــنرو الزم اســت پژوهشــگران حوزۀ امامــت ،در تالش بــرای تبیین
مفهوم امامت ،نسبت آن با ّ
نبوت و رسالت را روشن سازند.
ّ
ســوم :متکلمــان مدرســۀ بغــداد اگرچــه بــرای ارائــۀ تعریفی منطقــی از امامــت ،تالش
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کردند ،اما تعاریف ارائهشــده ،همســان نبود .شــیخ مفید؟حر؟ درجایی ،پیروی از امام
ّ
حجیــت گفتار و رفتــار امام میدانــد .در این تعریف،
در گفتــار و رفتــارش را ناشــی از
ٌ
«رئاسة ّ
عامة» نیست .و ّ
سید مرتضی؟حر؟ نیز هرچند به این تعریف تصریح
اثری از قید
میکنــدّ ،امــا در تقابل با قاضی عبدالجبــار معتزلی ،به تعریفی که دربردارندۀ قید دوم
اســت تمایل پیدا میکند .و ســرانجام شیخ طوسی؟حر؟ این دو تعریف را با لوازمشان از
هم تفکیک میکند.
در ایــن میــان میتــوان گفــت تعریف شــیخ مفید به مفهــوم امامت در آیــات و روایات
بســیار نزدیکتــر اســت1؛ ولــی در ادامه ،این رویکرد پیگیری نشــد .ازاینرو الزم اســت
تعریــف امامــت بــا توجــه به تصویر ارائهشــده از آن در قــرآن و روایات بازتعریف شــود تا
چهرۀ واقعی آن در اندیشۀ اسالمی نمایان شود.
 .1نگارنــده در مقالــۀ دیگری ،این مفاهیم و جایگاه آنها را در اندیشــۀ مدرســۀ قم ،موردبررســی قرار
خواهد داد.

چهــارم :تعریــف امامــت در اندیشــۀ عالمان مدرســۀ بغداد ،غیر از شــیخ مفیــد ،متأثر
ً
از فضــای فکــری و گفتمانــی ایشــان در مواجهــه بــا انتقــادات مخالفیــن و مخصوصا
متکلمیــن معتزلــه اســت .ایــن فضــای فکــری درعینحــال کــه میــراث گرانبهایی از
احتجاجــات علمــی در ارتباط با امامت را برجای گذاشــته اســت ،در بحث مفهوم و
تعریــف امامت ،بــه تعریفی حداقلی در قیاس با تعاریف ارائهشــده در آیات و روایات
بســنده کرده و آن را به حوزۀ اجتماعی و شــئون تشــریعی امام محدود نموده و مفاهیم
متعالــی دینــی چــون «خلیفــة اهلل»« ،حجــت اهلل»« ،امیــن اهلل فــی أرضــه» و مفاهیمــی
ازایندســت را در حــوزۀ تنــگ حاکمیــت و سیاســت و حداکثــر تشــریع ،ترجمــه کرده
اســت .ازایــنرو در پژوهشهای جدیــد در این حوزه باید مفاهیم قرآنی و روایی بســیار
موردتوجه قرار گیرند.

نتیجه
در مدرســۀ بغــداد رویکردهــای مختلفی نســبت به تعریــف امامت وجــود دارد .اولین
رویکــرد ،تعریــف امامــت اصطالحی با توجــه به معنای لغوی اســت؛ به ایــن معنا که
آن در امامــت اصطالحــی نشــان داده شــود .ایــن رویکــرد را در تعریف شــیخ مفید؟حر؟
مشــاهده کردیم .رویکرد دیگر که برگرفته از عبارات ّ
ســید مرتضی؟حر؟ است ،امامت را
جانشینی پیامبر در حوزۀ تشریع و ریاست عام بر جامعۀ انسانی میداند .رویکرد سوم
که همان دیدگاه شــیخ طوســی؟حر؟ اســت ،امامت را مفهومی مســتقل از ّ
نبوت در نظر
گرفته ،ولی آن را به ریاست عام در امور دین و دنیا تفسیر نموده است .در این رویکرد،
ً
ضرورتا ادامۀ ّ
نبوت تلقی نمیشود ،بلکه از آن قابل انفکاک است.
امامت
ً
تعریــف ســوم از تعریــف نخســت کامــا فاصله گرفته و ســعی شــده اســت در فضای
تقابل با اعتزال ،تعریفی مشترک با اهل ّ
سنت و حداقلی از امام بهعنوان ریاست ّ
عامه
ارائهشود.

بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

تالش شده است با توجه به اقتضای ذاتی مفهوم لغوی امامت ،لوازم طبیعی و منطقی
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در ارتباط با نسبت مفهوم امامت با مفهوم ّ
نبوت و رسالت هم دیدگاه واحدی در این
مدرســه وجود ندارد؛ یک نگرش ،تفاوت ّ
نبوت و امامت را فقط در نامگذاری میداند
و اختالفــی کارکــردی برای آن قائل نیســت ،ولی مفهوم رســالت را ناظر به مبدئیت آن
بــرای آییــن جدید بهصورت تأسیســی و یا تکمیلــی میداند .در رویکــرد دیگر ،مفهوم
ّ
نبــوت و رســالت یکی دانســته شــده اســت کــه دارای دو منزلت اســت؛ یکــی ارتباط

خــاص بــا خدا بــرای دریافــت فرمانهای الهی .و دیگری ریاســت ّ
عامــه و تولیت امور
دینــی و دنیــوی مــردم .در ایــن دیــدگاه ،امامــت فقــط دارای منزلت دوم اســت؛ بر این
اســاس نســبت ّ
نبوت و رسالت با امامت ،عام و خاص مطلق است .در نگرش سوم،
رســالت معنایــی جامــع میــان ّ
نبوت و امامت اســت که همــان ارتباط بیواســطه و یا

باواسطۀ فرشته با خداوند دانسته شده است .امامت نیز عبارت است از ریاست عام
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بر امور دین و دنیای مردم.
ّ
در یــک ارزیابــی کلــی از تعریــف امامــت در مدرســۀ بغــداد ،میتــوان گفت بــه لحاظ
روشــی ،حرکــت مدرســۀ بغــداد در تعریــف امامــت ،مثبت و قابــل دفاع اســت؛ ّاما به
لحــاظ محتوایــی و در ســنجش آن بــا معنای امامــت در آیات و روایات ،پس از شــیخ
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مفید ،کمرنگتر و درنهایت دچار فقر مفهومی شده است .ازاینرو الزم است با حفظ
روش مدرســۀ بغــداد ،تعریــف امامــت در پرتو مفاهیــم قرآنی و روایی بازتعریف شــود تا
بتواند تمام عرصههای مباحث امامت شناسی شیعی را پوشش دهد.
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دراسة حول تعريف اإلمامة في مدرسة بغداد
السيد محمد العالمي
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الخالصة:

تعريف
يعتبــر تعريــف اإلمامــة من أوليات وأساســيات الدراســة عن اإلمامــة ،وأول
ٍ
منهجــي ومنطقـ ٍّـي لإلمامــة فــي الفكر الشــيعي كان من قبل متكلمي بغــداد .تدرس
هذه المقالة تعريف اإلمامة من أنظار شــخصيات مدرســة بغداد الكالمية ،وتدرس
مميــزات هــذا التعريــف ونســبته مع مفهوم النبوة والرســالة من وجهــة نظر متكلمي
بغــداد ،والفــرق بيــن التعاريف المذكــورة ،وفي النهايــة ّ
تقيم المقالة أنظار مدرســة
بغداد في تعريف اإلمامة.
ٌ
ٌ
يرى الكاتب أن تعريف مدرسة بغداد لإلمامة تعريف مقبول من حيث المنهج ،إال
ّ
أنه من حيث المحتوى والجامعية والمانعية وتناسبه مع المعارف القرآنية والروائية
َّ
تكميل أو
فإن تعريف اإلمامة يفتقر إلى
حول اإلمامة تواجه مشاكل عديدة؛ ولذلك
ٍ
تعريــف آخــر ،مع مالحظة منزلة اإلمامة في القــرآن والروايات والمفاهيم المرتبطة
باإلمامة في الفكر الشيعي.
المفردات األساسية :تعريف اإلمامة ،الرسالة ،مدرسة بغداد ،الشيخ المفيد ،السيد
المرتضى ،الشيخ الطوسي.
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The definition of Imamate serves as the foundation of Imamate
studies. Within the Shiite thoughts, a systematic as well as
reasonable definition of Imamate was for the first time put forward
by the theologians in Bagdad School. In the present study, the
researcher has investigated the definition of Imamate from the
viewpoint of the most eminent theologians in Bagdad School. He
has also dealt with the traits of these definitions along with their
relation to the concepts of Prophethood and apostleship through
the eyes of the theologians in Bagdad School, while elaborating
on the differences among them. And finally, he has conducted
a general evaluation of the Bagdad Schools’ approach to
defining Imamate. In researcher’s view, the approach of Bagdad
School’s theologians to defining Imamate is methodologically
acceptable; however, it is problematic in terms of content and
comprehensiveness as well as its conformity to traditional and
Quranic teachings in relation to Imamate. Accordingly, Imamate
needs to be completely defined and likewise redefined. And this
should be accomplished with respect to the position of Imamate
in the Quran and traditions as well as the related concepts of
Imamate employed in the Shiite thought.
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