
فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 3 

صفحه 95 ـ 111                                                                                                حيدر مظفرى*

درآمد 
ــگارش درآمده كه در نظام معرفتى،  ــناخت امام به ن  در اين اثر مطالبى درباره معرفت و ش
دينى و عملى و نيز نمادهاى اجتماعى مسلمانان جايگاه مهمى دارد براين اساس است كه 
دانشمندان شيعه و سنى در اصل مسأله لزوم معرفت امام، تقريباً اتفاق نظر دارند و تنها در 
ــئله، بحث را  ادلّه و حدود آن اندك تفاوت هايى وجود دارد؛ چنانچه ما در پى جويى اين مس
در دو محور جدا گانه از ديدگاه شيعه وسنى مورد بررسى قرار داديم و نتيجه گرفتيم كه اهل 
ــنت به اين مسئله  با نگاهى تاريخى و ضرورت هاى اجتماعى نگريسته است؛ اما اماميه  س
ــيار مهم تلقى كرده و با استناد به  ــنت، مسئله معرفت و شناخت امام را بس برخالف اهل س
ــت. در تبيين اين بحث به طور مفّصل به  ــى قرار داده اس منابع دينى و اعتقادى مورد بررس
اصل اين مسئله و نيز حدود و مراتب معرفت امام، با ادلّه از عقل و نقل، پرداخته شده است.         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* .  دانش آموخته مركز تخصصى امامت و پژوهشگر

ضرورت معرفت امام 
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مقدمه
از آن جا كه بحث امامت در نظام معرفتى، دينى و عملى و نيز نمادهاى اجتماعى مسلمانان 
ــيع و شاخه هاى متنوع و متفاوتى  ــتره اى وس جايگاه مهمى  دارد، بحث در مورد آن نيز گس
ــا را ثابت مى كند. يكى از  ــالمى به وضوح اين مدع ــمندان اس دارد؛  آثار به جامانده از دانش
ــألة ضرورت معرفت امام است. دانشمندان شيعه و سنى  ــاخه هاى مهم بحث امامت، مس ش
ــد و تنها در ادلّه و حدود آن اندك  ــألة لزوم معرفت امام، تقريباً اتفاق نظر دارن ــل مس در اص
تفاوت هايى وجود دارد. در اين مقاله سعى شده، جايگاه ضرورت معرفت امام و تبيين ادلّة آن 

و نيز برخى مطالب جانبى و مرتبط با اين موضوع  مورد بررسى قرار گيرد.    
در پيشينه شناسى موضوعات معرفتى و اعتقادى، اولين گزينه اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، 
ــت. مى توان آيات و روايات فراوانى را ذكر كرد كه در آن ها مسأله شناخت و  ــنت اس قرآن و س
معرفت امام به عنوان دستورى دينى مطرح شده است.1 با توجه به همين آيات و روايات است كه 
در اولين آثار به جا مانده از دانشمندان اسالمى نيز مسألة ضرورت معرفت امام مطرح شده است. 
ــألة امامت يك  ــت يابى به ضرورت اين بحث بايد به اين نكته توجه نمود كه مس براى دس
تئورى علمى نيست كه  تنها در مراكز علمى دربارة آن بحث شود؛ بلكه امامت در منظومه 
ــلمانان ـ به ويژه شيعيان ـ يكى از آموزه هاى آسمانى و مهم است كه  اعتقادى و عملى مس
امت در قبال آن وظيفه دارند. بنابراين، مسألة معرفت و شناخت امام ـ كه به  نحوى تعيين 
تكليف مأمومين است ـ  از ضرورى ترين بحث ها در امامت پژوهى است كه در آن، حدود و 

مرزهاى اعتقاد به امامت تعيين مى گردد.
با اندك تأملى مى توان به تاثيرگذارى موضوع معرفت و شناخت امام در زندگى معتقدان به 
امامت پى برد؛ زيرا اثبات واجب بودن معرفت امام، در انسان انگيزه ايجاد نموده و او را وادار 
ــب معرفت  مى كند تا به  عنوان يك وظيفه و تكليف الهى از امام خود غفلت نورزد و با كس

واقعى نسبت به نظام امامت، آگاهانه از امام خود پيروى نمايد.

1.  شواهد اين ادعا در  بخشهاى بعدى خوهد آمد .
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طرح مسأله و تبيين جايگاه ضرورت ها
در تبيين و طرح موضوع هر مسأله اى جامعيت و توجه به تمام جوانب آن، يكى از شرط هاى 

اساسى در كامل بودن تحقيق است. در بحث امامت  به سه نوع ضرورت برمى خوريم:
الف) ضرورت  وجود امام؛
ب) ضرورت معرفت امام؛
ج) ضرورت جعل امامت. 

ــد؛ زيرا هدف از ضرورت  ــاء متفاوتى در باب امامت دارن ــه ضرورت، منش هر يك از اين س
معرفت امام يعنى اين كه افراد در برابر امام خود وظايفى دارند كه از ضرورى تريِن آن وظايف 
مسألة معرفت و شناخت امام است تا در تعيين مصداق به ضاللت و گمراهى كشيده نشوند.
ــالمى  ــت كه آيا وجود امام براى جامعه اس ــث ضرورت وجود امام، بحث در اين اس در بح

ضرورت دارد يا خير؟ كه اين مسئله جايگاه ديگرى غير از موضوع اين مقاله مى طلبد. 
اما در مسألة ضرورت جعل امامت  بحث در اين است كه جعل و نصب امام بايد از ناحيه چه 

كسى انجام پذيرد؟ كه اين مطلب نيز  از موضوع اين مقاله خارج است. 
بنابراين در مقالة حاضر، بحث به ضرورت معرفت امامت اختصاص دارد. اين مبحث در دو 

بخش جداگانه با عنوان هاى انديشه اهل سنت و انديشه اماميه مطرح شده است.

الفـ  ضرورت معرفت امام در انديشه اهل سنت
جايگاه معرفت امام در انديشه اهل سنت براساسى آموزه هاى دينى و اعتقادى بنا نهاده نشده 
است، بلكه صرفاً بر اساس ضرورت هاى اجتماعى و تاريخى استوار است. ايشان معتقدند كه 
پس از انتخاب امام توسط ديگران، الزم است امت به جهت رسميت يافتن زمامدارى اش او 

را بشناسند. چنان چه ماوردى مى نگارد:
فَِإَذا اْستََقرَّْت الِْخَالفَُة لَِمْن تََقلََّدَها إمَّا بَِعْهٍد أَْو اْختِيَاٍر لَِزَم َكافََّة اْألُمَِّة أَْن 

يَْعِرفُوا إْفَضاَء الِْخَالفَِة إلَى ُمْستَِحقَِّها بِِصَفاتِِه1 
پس زمانى كه خالفت به  واسطة عهد و يا گزينش براى كسى كه آن را به  

1.  ماوردى، أحكام السلطانية، 15.
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عهده گرفته ثابت شد، بر تمام امت الزم است به جهت گسترش خالفت، 
او را با صفاتش  بشناسند.

بنابراين اصل وجوب معرفت امام در انديشه اهل سنت، بر مبناى ضرورت اجتماعى و تأييد 
كردار اهل حل و عقد پايه ريزى شده؛ نه بر مبناى اعتقادى و پيروى از دستور الهى.  

ابعاد و مراتب معرفت امام 
مسأله مراتب معرفت امام در حقيقت به تعيين حدود و مرز شناخت امام مى پردازد. در آنجا اين 
سؤال مطرح است كه آيا در معرفت امام (شناخت حداقلى در حد شناسنامه اى) كافى است و يا 
اينكه اين معرفت بايد تفصيلى باشد؟ اين مسئله در  نزد اهل سنت داراى ابهام فراوانى است؛ 

چنانچه در يكى از منابع قديمى و معتبر اهل سنت، اقوال و مبانى زير ذكر شده است: 
1ـ  تنها بر كسانى كه امام را برگزيده اند، الزم است او را با اسم و نشان بشناسند و بر ديگران 

الزم نيست؛
2ـ  همه مردم بايد امام را با نام و نشان بشناسند؛ آنگونه كه خدا و رسول را مى شناسند .

3ـ اما نظر مشهور دانشمندان اهل سنت، اين است كه تمام مردم اگر شناخت اجمالى از امام  
ــته باشند كافى است و به شناخت تفصيلى نياز نيست و به نظر اين عده بر همه واجب  داش
نيست تا به شخص و اسم امام معرفت پيدا كنند؛ مگر در هنگام حادثه هايى كه به امام نياز 
پيدا مى كنند؛ هم چنان كه معرفت تفصيلى قاضى و فقيه  با آن جايگاه مهم كه در تثبيت 

احكام دارد واجب نيست.1
قاضى عبد الجبار معتزلى در اين زمينه مى نگارد : 

ــت اما بايد توجه نمود كه مراد از اين وجوب،  معرفت امام امرى واجب اس
ــت كه امام وجود داشته باشد و مردم را به  معرفت امام مربوط به زمانى اس
ــرز معرفت امام گويد:« بر  ــوت نمايد».  بعد درباره حد و م ــوى خود دع س
ــت بلكه اين معرفت تنها وظيفه علما و  تمام امت معرفت امام واجب نيس

دانشمندان است».2  

1.  ماوردى،  همان.  
2.   شرح االصول الخمسة، 509 .
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ــه هاى متفاوت و  ــنت، انديش ــبت به ابعاد و مراتب معرفت امام در نزد اهل س بنابراين، نس
ــت يابى به نظريه اطمينان بخش در اين زمينه غير  ناهمگونى وجود دارد كه در حقيقت دس

ممكن است. 

بـ  وجوب معرفت امام در انديشه شيعى وادله آن
ــيعى به جا مانده، متوجه  ــه از متكلمان و محدثان ش ــت در منابع كالمى و حديثى  ك ــا دق ب
مى شويم همة آنان اصل ضرورت معرفت امامت را به  عنوان مسأله اى اعتقادى و ضرورتى 
دينى پذيرفته اند و فقط در تبيين ادلّة آن، روش هاى متفاوتى را پيموده اند. در اين نوشتار به 
ــاره مى كنيم و به جهت دورى گزيدن از تكرار مطلب، نظرية هريك  هر يك از اين ادله اش

از علما را ذيل همان دليل  مطرح خواهيم كرد.
درك فطرت از ضرورت معرفت امامت

در آثار دين پژوهان بارها به اين سؤال برمى خوريم: خاستگاه دين فطرى است يا غيرفطرى؟ 
ــناخت خداوند، نمونه اى براى  غالباً نظر بر فطرى بودن آن دارند؛ فطرى بودن معرفت و ش
ــؤالى مواجه هستيم؛ يعنى آيا معرفت امام از  ــأله است. در اين بحث نيز با چنين س اين مس
ــت يا غيرفطرى؟ دربارة اين مطلب كمتر به صراحت پرداخته شده است؛ اما  امور فطرى اس
بعضى از بزرگان با توجه به روايات عالم ذر و آيه اى از قرآن كه دين را فطرى مى داند، درك 
ــرورت معرفت امامت را نيز فطرى مى دانند. چنان چه اين بحث را عالمه طباطبايى با  ض
صراحت بيشتر و مفصل طرح نموده است. وى با استناد به آيات و روايات مى نگارد: با توجه 
يِن َحِنيفًا وآيه :ِفْطَرَت اِهللا الَِّتي  به روايات كه در شأن نزول آيه َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
ــت از « ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا،  ــده، فطرت عبارت اس َفَطَر النَّاَس َعَلْيها  نقل ش

على اميرالمؤمنين ولى اهللا»، و معناى فطرى(بودن) اين سه شهادت، اين است كه: 
هر انسانى مفطور است بر اعتراف به خدا، و به اينكه شريك ندارد، زيرا با 
ــباب نيز سبب  ــبابى احتياج دارد كه آن اس وجدان خود در مى يابد كه به اس
ــت و نيز مفطور به اعتراف بر نبوت نيز  مى خواهند، و اين همان توحيد اس
ــت، زيرا به وجدان خود احساس مى كند كه ناقص است، و اين نقص  هس
ــت، و  او را نيازمند به دينى كرده كه تكميلش كند، و اين همان نبوت اس
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نيز مفطور به واليت و اعتراف به آن نيز هست، براى اينكه به وجدان خود 
احساس مى كند كه اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دين تنظيم كند، جز 
ــتى و واليت خدا نمى تواند، و فاتح اين واليت در اسالم  ــايه سرپرس در س

همان على بن ابىطالب  است.1
ــيلة فطرت ـ كه يكى از منابع معرفت است ـ درك مى شود. اما  بنابراين، معرفت امام به وس
بايد توجه داشت كه اين درك، به معناى استدالل ناپذير بودن آن نيست؛ معرفت نسبت به 
امام توسط ديگر منابع معرفت نيز مورد استدالل واقع مى شود كه به آن ادله اشاره مى كنيم: 

دليل عقلى
ــن واجبات مى داند و براى اثبات آن چهار  ــيخ مفيد ضرورت معرفت امام را از مهم تري ش

دليل ذكر مى كند كه يكى از آن ها عقل است. وى در تبيين آن مى نگارد:
ــرع  وأما النظر و االعتبار فإنا وجدنا الخلق منوطين باألئمة في الش

إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق2
ما با تأمل مى يابيم كه مردمان در امور شرعى خود وابسته به امامان هستند؛ 

بنابراين واجب است معرفت آنان. 
و همچنين در شهاب ثاقب نراقى آمده است:

ــت كه هرچه داللت مى كند بر اين كه  اّما دليل عقلى بر اين مطلب آن اس
ــت و اعتقاد به آن جزء ايمان است، همان دليل به  نبّوت از اصول دين اس
عينه داللت مى كند بر آن كه امامت نيز از اصول دين است و اعتقاد به آن 
جزء ايمان است. پس اگر دليل اهل سنت  بر بودن نبّوت از اصول دين، آن 
است كه دين و شريعت و احكام الهّيه موقوف بر وجود نبي است و چنان چه 
پيغمبر  نباشد، احدى مّطلع بر شرايع الهى نخواهد بود، ما مى گوييم كه 

بقاى اين دين و شريعت موقوف بر وجود امام است.3

1.  طباطبائى، ترجمه الميزان/ 16، 279 به بعد 
2.  مفيد، االفصاح، 29.

3.  نراقى، شهاب ثاقب، 5.
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دليل شرعى (كتاب و سنت )
اقامه دليل از آيات و روايات براى اثبات ضرورت معرفت امام در بسيارى از منابع كالمى و 

حديثى نقل شده است كه به چند نمونه اشاره مى شود.
شيخ مفيد در اين باره مى گويد:

 اما آيات قر آن بر وجوب معرفت امام آيه  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا 
ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم  خداوند در اين آيه اطاعت  اَهللاَ َو أَِطيُعوا الرَّ
از امام را مانند اطاعت خودش و اطاعت پيامبر وا جب نموده است. بديهى 
است كه اطاعت بدون معرفت امكان ندارد و نيز در آيه مباركه َيْوَم نَْدُعوا 
ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهْم َفَمْن أُوِتَي ِكتابَُه بَِيِميِنِه َفُأولِئَك َيْقَرُؤَن ِكتابَُهْم َو 
ــت كه در قيامت تمام  ال يُْظَلُموَن َفِتيًال در اين آيه خداوند خبر داده اس
مردم با پيشوايان خود فرا خوانده مى شود و الزمه اين دعوت اين است كه 

خداوند علم و معرفت بر آن امام را واجب نموده باشد. 
و اما روايات در اين زمينه در يك خبر متواتر از رسول خدا نقل شده است 
ــرف إمام زمانه مات ميتة  ــرت فرمود: «من مات و هو ال يع ــه حض ك
جاهلية». حال اين خبر بدون هيچ ابهامى داللت دارد بر اينكه هر كسى 
ــبت به امام معرفت نداشته و جاهل باشد، مسلمان نيست پس معرفت  نس

امام واجب است.1   
شهيد ثانى در اين زمينه مى نگارد: 

بدان كه يكى از احاديث مشهور در نزد شيعه و سنى حديثى است كه پيامبر 
فرمود: «من مات و لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية»  فنحن 
الحمد هللا نعرف امام زماننا في كل وقت، و لم يمت أحد من االمامية ميتة 
جاهلية، بخالف غيرنا من أهل الخالف، فانهم لو سئلوا عن امام زمانهم 

لسكتوا، و لم يجدوا الى الجواب سبيال، و تشتت كلمتهم في ذلآل.2 

1.  مفيد، االفصاح فى اإلمامة، 29.
2.  شهيد ثانى، حقايق اإليمان،152.
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هركه  بدون معرفت و شناخت امام زمان خود از دنيا برود، او با مرگ جاهلى 
ــناختيم و هيچ  ــرد پس ما اماميه در هر عصرى امام زمان خود را ش مى مي
يك از ما با مرگ جاهلى نمى ميرد ولى مخالفين ما، اگر از آنها درباره امام 

زمان شان سؤال شود، جواب ندارند. 
ــى نيز بحث ضرورت معرفت امام را از طريق آيات و روايات در بحاراالنوار  عالمه مجلس
بحث نموده است.1 وى به آيات و روايات فراوانى مبنى بر لزوم معرفت امام و آثار آن اشاره 
ــاب وجوب معرفآل اإلمام و أنه  ــاره مى كنيم: « ب ــد كه در اين جا تنها به يك نمونه اش مى كن
ال يعذر الناس بترك الواليآل و أن من مات ال يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتآل جاهليآل و 
كفر و نفاق» . انتخاب عنوان اين باب توسط عالمه مجلسى نمايان گر اهميت معرفت امامت 
است؛ چون هيچ كسى در ترك اين معرفت عذر نداشته است؛ حتى اگر در حال شك در امر 

امامت به سر برد. از نمونه آن روايات حديث ذيل مى باشد: 
ــوُل اَهللاِ  َمْن  اِن قَاَل قَاَل أَبُو َعْبِد اهللاِ  قَاَل َرُس هَّ ــيٍر الدَّ «َعْن بَِش
اَعِة قَْد َرأَْيتُْم  َماَت َو ُهَو َال يَْعِرفُ إَِماَمُه َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة فََعَلْيُكْم بِالطَّ
وَن بَِمْن َال يُْعَذُر النَّاُس بجهالة  [بَِجَهالَتِِه لَنَا  أَْصَحاَب َعلِيٍّ َو أَنْتُْم تَْأتَمُّ
َكَرائُِم الُْقْرآِن َو نَْحُن أَْقَواٌم اْفتََرَض اهللاُ َطاَعتَنَا َو لَنَا اْألَنَْفاُل َو لَنَا َصْفُو 

الَْماِل».2 
بنابراين يكى از ادله مهم براى اثبات ضرورت معرفت امام، آيات قرآن و روايات است كه به  

همين مقدار از شواهد اكتفا مى شود 3 
اجماع

 يكى ديگر از ادله اى كه براى اثبات ضرورت معرفت امام ذكر شده اجماع است. شيخ مفيد
در تقرير آن مى گويد: 

وأما اإلجماع فإنه الخالف بين أهل اإلسالم أن معرفة إمام المسلمين 

1.  مجلسى، بحاراألنوار، 23/ 76 ـ 95، و 24/ 41 ـ 86، و 27/ 166.
2.  همان،23/ 76.

3. جهت اطالع بيشتر ر.ك: الشهاب الثاقب،52؛ شفتى، االمامة،56؛ الوافى،60؛ مصباح الهداية،133؛ ميالنى، االمامة، 
69؛  مقدمه دالئل الصدق،32.



103

واجبة على العموم كوجوب معظم الفرائض في الدين.1 
بنا به عقيده شيخ تمام پيروان اسالم اتفاق دارند بر اينكه معرفت امام بر همه امت اسالمى 
واجب است. ولى در تقرير اجماع بايد دقت نمود كه با وجود دليل عقلى و نقلى نياز به اجماع 
ــمندان اهل سنتـ  آن گونه كه نگارش يافتـ  اهميت چندانى  ــت؛ به  ويژه آن كه دانش نيس
براى اين مسأله قائل نيستند. لذا ادعاى اجماع مبنى بر اينكه (الخالف بين أهل اإلسالم) 
ادعاى دقيق نيست. به همين دليل برخى دانشمندان شيعه با رويكرد خاص شيعى به مسألة 
ــته اند؛ كما اينكه در  ضرورت معرفت امام پرداخته اند و وجوب آن را از بديهيات مذهب دانس
ــى منابع آمده: « و هذا األصل اعتبره في تحقق اإليمان الطائفآل المحقآل اإلماميآل، حتى  برخ
أنه من ضروريات مذهبهم».2 اين سخن اشاره دارد به اينكه طائفه حقه اماميه دخالت داشتن 
ــه عنوان يك اصل آنگونه معتبر مى داند كه گويا اين از  ــت امام را  در تحقق ايمان ب معرف

ضروريات مذهب آنان است.  

پيوست هاى ضرورت معرفت امام
پس از اثبات ضرورت معرفت و شناخت امامت، اينك مناسب است به سؤاالت ديگرى كه 

در ارتباط با اين مسأله مطرح است اشاره گردد:
الف.  ابعاد و مراتب معرفت امام در نزد اماميه 

ــؤال است كه حد و مرز معرفت امام چگونه است؟  به عبارت  ــته از اين س اين بحث برخواس
ديگر آيا معرفت در حد شناسنامه اى كافى است يا اين كه دامنة آن فراتر است؟

ــيارى از اوصاف و  ــته و معرفت به بس ــهيد ثانى در اين زمينه نگاهى جامع نگر داش ش
ويژگى هاى امام را نيز واجب مى داند؛ چنانچه در اين باره مى نگارد : 

بدون شك در مسئله امامت بايد معتقد بود بر اينكه امامان هدايت گران به 
سوى حق هستند و واجب است از امر و نهى آنان پيروى نمايد، زيرا هدف 
از امامت آنان، همين واجب االطاعآل بودن آنان  است و اما اينكه آيا معرفت 

1.  مفيد، االفصاح،29.
2.  شهيد ثانى، حقايق اإليمان،159.
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و تصديق بر امور مانند معصوم بودن ائمه، منصوص بودن از جانب خداوند، 
ــريعت و دانا بودن آنان بر تمام مصالح دينى و دنيايى واجب است  حافظ ش

يا نه، داراى دو وجه مى باشد .1 
 بنابراين در مسئله ابعاد معرفت امام، امور ذيل دخالت دارند: 

1) شأن هدايت گرى امام به سوى حق؛
2) عصمت امام؛ 

3)  منصوب بودن امام از جانب خداوند؛
4) علم امام به رأى و اجتهاد نيست؛ بلكه از جانب خداوند است و خطا ندارد؛

5) زمين هيچ گاه از وجود امام خالى نيست؛
6) عدد امامان از دوازده نفر بيشتر نيست.

يكى از دانشمندان معاصر شيعى در باره ابعاد معرفت امام مى نگارد: 
واجب على الناس كلّهم معرفآل اإلمام بعينه و اسمه، كما عليهم معرفآل اهللا 

و معرفآل رسوله.2 
بر تمام مردمان معرفت شخصيت و نام امام واجب است؛ كما اينكه بر آنان 

الزم است به خدا و رسول معرفت داشته باشد. 
ب. جايگاه معرفت  امام در روايات و صاحبان عذر

مسئله معرفت و شناخت امام در روايات اماميه با تأكيد فراوان طرح گرديده  و با صراحت از 
روايات به دست مى آيد كه در معرفت امام كسى معذور نيست و هركس در حد توانش بايد 
در معرفت نسبت به امام بكوشد. به چند روايت در اين زمينه به عنوان شاهد اشاره مى شود:   

حماد بن عثمان از بشير عطار و ايشان از امام صادق نقل نموده است كه حضرت فرمود: 
ــن ال يعذر الناس  ــا و أنتم تأتمون بم ــن قوم فرض اهللا طاعتن «نح

بجهالته.»3 
ــتيم كه خدا فرمان بردارى از ما را واجب نموده و شما به  «ما گروهى هس

1.  شهيد ثانى : حقائق االيمان مع رسالتي االقتصاد و العدالة، 150.
2.  عسكرى، معالم المدرستين،1/ 159.

3.  فيض كاشانى، الوافى،2/ 96.
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كسانى اقتدا نموده ايد كه عذر مردم نسبت به جهالت آنان پذيرفته نيست».    
و هم چنين از آن حضرت نقل شده است كه درباره جايگاه معرفت امامان معصوم فرمود: 

ــتند كه خداوند اطاعت از انها را واجب  ــانى هس « امامان از ما خاندان كس
ــت كامل ما را ندارند، در  ــت و در عين حال كه مردم توان معرف نموده اس
ــى ما را شناخت او مؤمن است و  جاهل بودن به ما  نيز عذر ندارند. هركس
هر كسى ما را منكر گردد كافر است و هر كسى نه معرفت به ما داشت و 
نه منكر ما شد او در حال گمراهى به سر مى برد تا آن زمان كه به سوى 
ــود خداوند هر گونه  هدايت برگردد  و اگر به همان حالت گرفتار مرگ ش

بخواهد با او رفتار مى كند».1 
و نيز آن حضرت در حديث ديگر درباره شخصيت پيامبر و اميرالمؤمنين مطالبى را مطرح 

نموده سپس مى فرمايد:
ــت و از جمله ى آن حقوق اين  ــده اس «حقوق ما اهل بيت در قرآن بيان ش
ــت كه خداوند فرمان بردارى از ما را واجب نموده و عذر كسانى كه در  اس

اين زمينه كوتاهى نمايند پذيرفته نيست».2
از اين روايات استفاده مى شود كه هيچ عذرى در كسب نكردن معرفت امام پذيرفته نيست. 
ــبهه تكليف مااليطاق پيش نيايد، بعضى افراد معذور  البته در بعضى روايات  براى اين كه ش

دانسته شده اند كه به نمونه هايى از آن ها اشاره مى كنيم: 
عبداهللا بن جعفر حميري، مى گويد به امام صادق عرض كردم:

« أفيسع الناس إذا مات العالم أن ال يعرفوا الذي بعده؟ ! فقال: أما أهل 
البلدة  فال،ـ  يعني المدينةـ  وأما غيرهم من البلدان فقدر مسيرهم.» 

ــناخت امام بعدى  زمانى كه عالم (امام قبلى) از دنيا برود آيا مردم در ش »
داراى مجال و فرصت اند؟ حضرت فرمود: اهل همان شهر وسعت ندارد، اما 

اهل شهرهاى ديگر به مقدار مسير شان فرصت دارند».  

1.  كلينى، اصول كافى،1/ 187.
2.  همان، 8 / 146.
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و هم چنين: يعقوب بن شعيب، از امام صادق نقل نموده است كه پس از درگذشت امام 
قبلى مردم مقدارى فرصت دارند كه به جستجوى امام بعدى اقدام نمايند و تا هنگامى كه 

در طلب امام اند عذر دارند.1 
ــاكن اند تفاوت قائل شده اند؛  ــت س ــينانى كه در دوردس اين روايات ميان اهل بلد و باديه نش
ــانى كه حقايق امامت  برايشان  ــتضعفـ  يعنى كس هم چنان كه در روايات اماميه، افراد مس
ــده و در جهل مانده اندـ  از معذورين اند.2 اين به دليل اين است  كه كسانى كه از  ــن نش روش

روى عناد با امام فاصله نگرفته اند، حساب ديگرى در پيش خداوند دارند.
ج. اعتقاد به تعداد امامان

با توجه به اين كه تعداد امامانـ  به اعتقاد شيعيان اثنى عشرىـ  دوازده نفر است، اين سؤال 
ــود كه آيا معرفت به همه آن امامان الزم است يا اين كه اگر به بعضى يا يكى  مطرح مى ش
ــته باشد كافى است؟ و يا اينكه عالوه بر  از آنان (مثًال هركه به امام عصرخود) معرفت داش
امام عصر خود به امامان قبل و بعد نيز بايد معرفت داشته باشد. در اين زمينه روايات فراوانى 
وارد شده اند مبنى بر اين كه معرفت به همة آنان الزم است. مثًال در كتاب وافى از امام باقر 

يا امام صادق روايت است كه فرمود: 
َة ُكلَُّهْم َو إَِماَم  «َال يَُكوُن الَْعْبُد ُمْؤِمناً َحتَّى يَْعِرَف اهللاَ َو َرُسولَُه َو اْألَئِمَّ
ــمَّ قَاَل َكْيَف يَْعِرُف االِخَر َو ُهَو يَْجَهُل  ــلَِّم لَُه ثُ َزَمانِِه َو يَُردَّ إِلَْيِه َو يَُس

اْألَوَّلَ ».3 
ــول و تمام امامان و امام  ــت مگر اينكه خدا، رس « هيچ بنده اى مؤمن نيس
زمان خود را شناخته و كارها را به ايشان واگذاشته و تسليم او گردد. سپس 
ــبت به  ــناخت در حالى كه نس فرمود: چگونه مى توان يكى از امامان را ش

ديگرى جاهل بود».
شهيد ثانى در اين زمينه مى نگارد: 

آيا براى افراد كافى است كه اعتقاد داشته باشد به امامت امامان گذشته تا امام 

1.  ابن بابويه ، اإلمامة والتبصرة،84.
2.  براى اطالع بيشتر نسبت به اين روايات ر.ك: كلينى،  اصول كافى،2/ 403.

3.  فيض كاشانى، وافى،2/ 81؛ كلينى، اصول كافى،1/ 159.
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زمان خود و نسبت به امامان بعدى اعتقادى نداشته باشند؟ در برخى روايات 
چنين اعتقادى كفايت مى كند و ادله اى كه مى گويند بايد به امامت دوازده امام 
عقيده داشت به كسانى تعلق دارند كه در زمان بعد از تكميل عدد دوازده امام 
واقع شده اند و اين در حاليست كه امامان ما در هر عصرى در حالت مخفيانه 
و تقيه زندگى مى نمودند. روى اين جهت احوال آنها براى بسيارى از شيعيان 
مخفى مى ماندند، روى اين جهت  بايد پذيرفت كه همان معرفت به امام زمان 
خود و امامان پيشين كافى است؛ زيرا در غير اين صورت بايد گفت بسيارى 

از شيعيان از اهل ايمان خارج اند. 1
در حقيقت شهيد ادله وجوب معرفت به دوازده امام را مى پذيرد و در ادامه مى گويد: 

كسانى كه در زمان حضور ائمه زندگى مى نمودند، گاهى به جهت فشار 
ــند. در اين صورت بايد به  ــمنان امكان پيدا نمى كردند تا امام را بشناس دش
اين نكته توجه نمود كه اينگونه افراد داراى عذر هستند و بيشتر از آن مقدار 

تكليف ندارند.2 
د . طريقى بودن و موضوعى بودن معرفت امام 

اين مسأله مربوط به يكى از شئون امام است و در ميان علماى اماميه از قديم بحث بوده كه 
ــوى واقع دارد يا موضوعيت؟ هر دو نظريه قائلينى دارد كه در  آيا جايگاه امام طريقيت به س
اين جا مجال طرح تفصيلى مباحث آنان نيست. اما از آن جا كه اين بحث در ميان اصوليين 
 نيز مطرح شده، تنها به شاهدى از گفتار برخى اصوليين اشاره مى كنيم؛ آخوند خراسانى

در كفايه با نگرش به طريقى بودن معرفت امام مى گويد:
نعم يجب تحصيل العلم في بعض اإلعتقادات لو أمكن من باب وجوب 
المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى و صفاته أداء لشكر بعض نعمائه 
و معرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه و آالئه. بل و كذا معرفة اإلمام عليه 
السالم على وجه صحيح. فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي و وصيه 

1.  شهيد ثانى، حقائق اإليمان،151.
2.  همان.

ام 
 ام
فت

عر
ت م

ور
ضر



108
13

90
ييز

ـ  پا
وم 

 س
اره

ــم
ـ ش

هى 
ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

لذلك و إلحتمال الضرر في تركه.1 
ــول و ائمه را واجب دانسته و مى گويد كه  ــان از باب شكر منعم، معرفت خدا، رس ايش
هركدام، از مستقالت عقليه هستند و در اين صورت همان طريقيت معرفت ائمه به  سوى 

واقع ثابت مى شود.  
يكى از شارحان كفايه در توضيح عبارت آخوند مى گويد: 

ــت و ايمان قلبى به آن واجب  ــور اعتقاديه اى كه عقًال تحصيل معرف از ام
ــت، سه مسئله مى باشد كه عبارت است از: معرفت خدا ، معرفت پيامبر   اس
ــام ، و ال دليل عقًال على وجوب المعرفة في غيرهم من  ــت ام و معرف

االعتقاديات.2
اما از سوى ديگر صاحب نهايآل الدرايآل معرفت امام را از دو جهت به قرار ذيل واجب دانسته 

است:  
ــطه فيض الهى است، لذا از باب شكر منعم معرفت  الف ـ چون پيامبر و امامان هريك واس

آنان واجب مى باشد. 
 بـ  چون كسى نمى تواند به معرفت وقعى خداوند دست يابد؛ مگر از طريق ائمه معصوم
لذا بايد معرفت به ائمه پيدا نمود تا از اين طريق به شناخت واقعى خداوند رسيد؛ كما اينكه در 
روايات ائمه داريم: « بنا عرف اهللا و بنا عبد اهللا و لوالنا ما عرف اهللا و ال عبد اهللا»3 با دقت 
در محتواى ادعاى ايشان به دست مى آيد كه طبق نظريه ايشان معرفت امام موضوعيت دارد.    

هـ . جايگاه واجب كفايى و عينى در تحصيل معرفت امام  
ــنت  ــتناد به كتاب و س ــمندان اماميه با اس  تاكنون اصل وجوب معرفت امام از ديدگاه دانش
ــود كه آيا براى كسب اين معرفت  ــد، اينك مناسب است به اين مسأله پرداخته ش ثابت ش
ــب كنند و ديگران  ــه بايد اقدام كنند (واجب عينى) يا اين كه اگر عدة خاصى آن را كس هم
ــت (واجب كفايى)؟ در اين زمينه روايات صريحى داريم كه كفايى  از او ياد بگيرند كافى اس

1.  آخوند خراسانى، كفاية األصول،154/2.
2.  مروج، منتهى الدراية،5 / 105.

3.  اصفهانى، نهاية الدراية،2/ 380.
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بودن را مطرح نموده اند؛ چنانچه به نقل يعقوب بن شعيب،  از امام صادق آمده است كه 
ــبت به معرفت امام بعدى چه  ــيدم هنگام كه امامى از دنيا رفت مردم نس از آن حضرت پرس

كنند؟ فرمود: 
ــب، (فانهم ال يزالون في عذر ماداموا في الطلب).   «يخرجون في الطل
قلت: يخرجون كلهم، أو يكفيهم أن يخرج بعضهم؟ (قال) : إن اهللا عز 
وجل يقول:  فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، و 
لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون . قال: فهؤالء المقيمون 

في سعة، حتى يرجع اليهم أصحابهم.» 
ــوند يا  ــردم براى معرفت امام خود اقدام نمايند. گفتم آيا همه خارج ش «م
ــت؟ به اين آيه قرآن استناد نمودند مبنى بر اينكه  خروج برخى آنان كافيس
اگر بعضى براى كسب معرفت خارج شدند، كفايت مى كند تا آنان برگردند 
ــتن آنانى كه براى كسب معرفت  ــانى كه باقى مانده اند تا بازگش و آن كس

رفته اند معذورند.  
در روايت ديگرى از عبداالعلى نقل شده كه به امام صادق گفت هرگاه خبر رحلت امام 

را شنيدند چه كنند؟ ايشان فرمود: 
«عليكم النفير، قلت: النفير جميعا؟ قال: إن اهللا يقول: فلوال نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين  قلت: نفرنا، فمات بعضهم في 
الطريق؟ قال: فقال: إن اهللا يقول:  ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اهللا 

«1.ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا
« بر شما باد كوچ نمائيد. گفتم همه كوچ نمائيم؟ فرمود خداوند فرموده از 
هر فرقه اى يك عده حركت نمايد گفتم اگر در اين بين عده اى در مسير 
ــد چه مى شود. حضرت اين آيه مباركه را تالوت نمود كه پاداش  هالك ش

آنان با خداوند است.»
بنابراين دو روايت، كوچ نمودن برخى افراد براى شناخت و معرفت امام كافى است و ديگران 

1.  ابن بابويه ، اإلمامة والتبصرة،84 .
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ــانى كه  ــتند، اما وظيفه دارند كه معرفت به امام را از كس نيز گرچه از كوچ كردن معاف هس
كوچ كرده اند تحصيل نمايند. 
و . غلّو و تقصير در معرفت امام

يكى از سؤاالت مهم در مسألة معرفت امام بحث غلو و تقصير است كه از دو جنبة تاريخى 
ــت. از جهت تاريخى، اصطالح غلّو قديم تر از اصطالح تقصير  و اعتقادى داراى اهميت اس
است. طبق بعضى نقل ها از زمان اميرالمؤمنين مسئله غلو در معرفت امام دربارة عده اى 
مطرح شده؛ زيرا آن عده با ديدن برخى معجزات آن حضرت، حقيقت آن را برنتافته و براى 
ــدند. در زمان ديگر ائمه نيز اين عقيدة ناپاك توسط برخى  ــان صفت خدايى قائل ش ايش
افراد گسترش پيدا كرد. هر يك از ائمه نيز در برابر اين افراد به شدت موضع مى گرفتند 
و با آنان به مبارزه مى پرداختند. اصحاب خاص ائمه نيز ـ به تبعيت از آن بزرگواران ـ با 
اين عقيده مبارزه مى كردند. نمونة افراطى اين مبارزه در ميان علماى قم وجود داشت؛ آنان 
بسيارى از راويانى را كه برخى صفات ائمه را نقل مى نمودند، به غلّو متهم و با او مقابله 
مى كردند.1در برابر آنان برخى ديگر از علماى شيعه در مقابل اين مبارزة افراطى علماى قم 
موضع مى گرفتند و آنان را متهم به تقصير در باب ائمه مى كردند كه نمونة آن را مى توان 

در سخنان شيخ مفيد مشاهده كرد.2
به  هرحال مسألة غلّو گرچه در ابتدا به  عنوان يك عقيدة انحرافى به وجود آمد، اما در ادامهـ  
گاهى اوقاتـ  به  عنوان ابزارى براى اتهام زنى در دست دشمنان شيعه قرار گرفت. همچنين 
ــيعيان گرديد. اين مسأله داراى گستره اى  بعضى اوقات موجب بروز تضاد هايى ميان خود ش
وسيع و پيچيدگى هاى تاريخى و اعتقادى خاصى است كه در اين جا مجال بررسى تفصيلى 
آن نيست. و هم چنين از جانب ديگر برخى افراد نسبت به معرفت ائمه و اوصاف آنان گرفتار 
ــيارى از او صاف آن برگزيدگان الهى را درك نتوانسته و منكر شدند؛ لذا  ــده و بس تقصير ش

اينگونه افراد در منابع به «مقصره» معروف شده اند. 3 

1.  مجلسى، بحار االنوار،52 / 89  ، رجال كشى،512 رجال نجاشى، 185.
2.  مفيد، تصحيح االعتقادات اإلمامية، 114.

3.  مجلسى، بحار االنوار، 26/ 14 ـ 15 .
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خاتمه 
از آن چه دربارة ضرورت معرفت امام نگارش يافت، ثابت شد كه همه (شيعه و سنى) دربارة 
ــأله اتفاق دارند؛ با اين توضيح كه در انديشة اهل سنت، اين معرفت مرتبه اى  اصل اين مس
بسيار نازل و نزد شيعه مرتبه اى بسيار عالى دارد و يكى از پايه هاى دين است. داليل آن را 
(فطرت، عقل، شرع و اجماع) نيز ذكر كرديم. پس از آن برخى سؤالت مطرح دراين باره مورد 
ــى كرديم.  ــمندان تحليل و بررس بحث قرار گرفت و هركدام را به مدد روايات و گفتار دانش
ــتر از يك مقاله را  در پايان تأكيد مى كنيم كه اين بحث دقت و  فرصت فراتر و حجم بيش

مى طلبد. 
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