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چکیده 

اندیشۀ امامت و ویژگی های امام به عنوان اصلی ترین وجه تمایز مكتب امامیه نسبت به 
سایر مكاتب اسالمی، از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان نخستین امامیه بر محور 
کرده اند. اندیشمندان و محدثان  یه پردازی  گفتگو نشسته و دربارۀ آن نظر آن به بحث و 
یف امامت، انگاره های مشترکی داشته و بر این باورند که امامت  شیعه در کوفه دربارۀ تعر
تر از مقام نبوت و رسالت است. آنان مهم ترین مؤلفۀ مقام  مقامی بسیار واال و حتی بسی باال
امامت را وجوب پیروی و اطاعت مستقل از امام می دانستند که با تفویض دین، رابطه ای 
که خداوند این حق اطاعت را برای امام جعل و نصب  مستقیم دارد. از این رو الزم است 
گسترۀ  کوفه در پاره ای از خصوصیات امامت نظیر  کند. البته بزرگان اصحاب امامیه در 
منابع علم امام به ویژه علم الهامی، گسترۀ والیت و نوع نگاه به مسأله عصمت، با یكدیگر 
آنان  کالمی  روش  و  اندیشمندان  نگرش  به  اختالفات  این  بیشتر  داشته اند.  اختالفاتی 
کردن مسائل  کالمی هشام بن حكم به دلیل مستدل  یان  بستگی داشت. در این بین جر
یان  امامت به استدالالت عقلی در نهایت دیدگاهی خاص ارائه کرد که نسبت به باور جر

یت و محدثان امامیه، در غالب موارد دیدگاهی حداقلی محسوب می شود.  اکثر

یان  كلید واژه ها: افتراض طاعت؛ تفویض دین؛ جعل و نصب؛ علم امام؛ گستره والیت؛ جر
کالمی هشام بن حكم. 

امامت از ديدگاه انديشمندان 
اماميه در مدرسة کوفه
محمد منتظری*
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مقدمه
نظریه پردازی در حوزۀ دانش کالم و تألیف آثاری در این زمینه، در میان امامیه از سابقه ای 
دیریـــن برخـــوردار اســـت. متكلمان امامـــی را بایـــد از نخستیـــن کسانی دانســـت که در 
شكل گیری این دانش نقش مهمی ایفا کرده اند. در خالل سدۀ دوم در محیط امامیه، به 
خصوص در کوفه، مكتب کالمِی ریشه داری وجود داشت که نمایندگان آن کسانی چون 

زرارة ابن اعین، مؤمن الطاق، هشام بن سالم جوالیقی و هشام بن حكم بوده اند.
کالم امامیه در این مرحله و در مدرسۀ کالمی کوفه دارای ویژگی های منحصر به فردی 
است که آن را از سایر مدارس کالمی ممتاز می سازد. مهم ترین ویژگی کالم امامیه در این 
دوران، تأسیسی بودن نوع فعالیت های کالمی است. بدین معنا که متكلمان امامیه در 
قرن دوم هجری با بهره گیری از معارف اعتقادی و روایات ائمه معصومین؟مهع؟، به تولید 
اندیشه های متمایز کالمی می پرداختند. این گونه فعالیت متكلمان امامیه در مسائل 
مختلف کالمی، اندیشه های آنان را از سایر مكاتب کالمی آن عصر، به ویژه معتزلیان، 
ممتاز می ساخت؛ به گونه ای که می توان گفت: کالم امامیه در آن زمان، کالمی اصیل 
کالمِی رقیب  کالمی خود را از مكاتب  یات  بوده و اندیشمندان شیعه به هیچ رو نظر
یه پردازی های مستقلی دست می زدند و در موارد  اقتباس نمی  کردند؛ بلكه خود به نظر
که  بسیاری، اندیشه های رقیب را به انفعال در برابر خود وادار می کردند.1 البته آنگونه 
برخی پنداشته اند2، استفاده از کلمات امامان معصوم؟مهع؟ و بهره گیری از آن بزرگواران به 
که در بسیاری از مسائل،  معنای تعّبد و تقلید از آنان در آموزه های اعتقادی نبود؛ چرا 
در میان اندیشمندان امامیه در آن عصر نیز اختالف نظرهای عمیقی وجود داشت. این 

اختالفات به نوع نگرش اندیشمندان و روش کالمی آنان بستگی داشت. 
که به نام محدث _ متكلم شناخته می شوند، بیشتر با تكیه بر نصوص روایی  گروهی 

1 . برخی معتقدند: دیدگاه نظام دربارۀ حقیقت انسان که بر خالف رأی مشهور معتزلیان و نزدیک به باور هشام 
بن حكم و متكلمان امامیه است، به دلیل ارتباط او با هشام و تأثیر پذیری از او اتخاذ شده است. شیخ 
مفید، اندیشۀ معّمر معتزلی را نیز دربارۀ حقیقت انسان منطبق با مفاد اخبار می داند. ر.ک: مفید، المسائل 

ّیه، 59 و60.  السرو
2 . مدرسی طباطبایی، مكتب در فرآیند تكامل، 204 و 205.
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که بیشتر به متكلمان معروفند، با ارائه  به بیان دیدگاه خود می پرداختند و برخی نیز 
استدالالت عقلی به تبیین باورهای مطرح شده در نصوص دست می زدند. در این 
میان، اندیشۀ امامت که به عنوان اصلی ترین وجه تمایز مكتب امامیه از سایر مكاتب 
بر  فراوانی  نظر های  که اختالف  از مهم ترین مسائلی است  اسالمی شمرده می شود، 

محور آن شكل گرفته است.  
نوشتار حاضر در پی آن است تا تفاوت های موجود در این مسأله را واکاوی نموده، وجوه 

اشتراک و تمایز دیدگاه اندیشمندان امامیه در کوفه را در مسألۀ امامت آشكار سازد.

1_ امامت در باور اندیشمندان كوفه
کوفه،  امامیه در  از اصحاب  نیز احادیث روایت شده  یخی و  تار گزارش های  بررسی 
که  غالت  یان  جر جز  به   _ امامیه  متقدم  اندیشمندان  میان  در  که  است  آن  نشانگر 
گروه های شیعی نمی دانسته و به مقابله اعتقادی با آنان  اساسًا شیعیان آنان را جزء 

می پرداختند_ حداقل چهار گرایش فكری در باب امامت وجود داشته است: 
گرایش مشهور اصحاب امامیه در آن عهد و بیشتر از آِن محدث _  گرایش نخست، 
گروه با  کوفه، نظیر خاندان زراره، ابن ابی عمیر و هشام بن سالم است. این  متكلمان 

استفاده از متون حدیثی، به تبیین ابعاد مختلف و ارکان مقام امامت می پرداختند. 
ارائه  به  امامت،  مقام  اساسی  ارکان  به  اعتقاد  بر  امامیه، عالوه  از محدثان  برخی  اما 
بسیاری از اوصاف فوق بـشری برای امام در نهان و آشكار می پرداختند. بسیاری از 
که به قدرت های فوق بشری ائمه نظیر »طی األرض« و اعطای آن به برخی از  روایاتی 
که بر علم فوق  اصحاب،1 »دارا بودن خزائن زمین و آسمان«2 و نیز برخی از احادیثی 
گروه از اصحاب نقل شده است.  بشری و اعطایی امامان داللت دارد،3 از طریق این 
همچنین باورهایی نظیر »دادن رزق به مخلوقات توسط ائمه« به این گروه نسبت داده 
گروه از  گروهی از غالت علیه این  یان سازی  شده است.4 نقل اینگونه احادیث و جر

1 . صفار، بصائر الدرجات، 403 و 406. 
2 . همان، 374؛ کلینی، الكافی، 1/ 196 و 1/ 409. 

3 . صفار، همان، 124_126 و 238 و 268. 
4 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، 323. 
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اصحاب به ویژه مفّضل1 سبب شده تا بسیاری، آنان را به غلو یا تفویض متهم نمایند.2 از 

شاخص ترین افراد این جریان که در تاریخ تفكر امامیه از آنان به متهمان به غلو  یاد می شود، 

ی بن خنیس و محمد بن سنان را نام برد. 
ّ
می توان جابر بن یزید جعفی، مفّضل بن عمر، معل

که در میان  کالمی هشام بن حكم و اصحاب اوست  یان  گرایش سوم، مربوط به جر
اصحاب امامیه در آن سامان، دارای نظرات خاصی دربارۀ مسائل مختلف اعتقادی 

از جمله امامت بودند. 
که از جهت پیشینه، امامی مذهب شناخته  گروه نیز مرجئۀ شیعه نام دارند  آخرین 
کردند از  که در اندیشۀ امامت پیدا  گرایشات خاصی  می شوند؛ اما بعدها به سبب 
که عمدتًا به دنبال بروز شرایط  گروه  کنار رانده شدند. این  درون جامعۀ شیعِی اصیل 
کوفه و اساسًا به منظور حل و فصل معضالت پیش روی جامعه  اجتماعی سیاسی 
عنوان  به  امامت  مسألۀ  در  می کردند،  متمایز  اعتقادی  شیعیان  از  را  خود  شیعی، 
گونه ای عقب  واقع  به  که  ایده ای مطرح ساختند  کانون فكری شیعه،  محوری ترین 
نشینی از مبنای فكری شیعه بود. آنان ناظر به مشكالت سیاسی و اجتماعِی پیش روِی 
جامعۀ شیعه، به جدی نگرفتن مسألۀ امامت حضرت علی؟ع؟، به عنوان نخستین 
یۀ  امام شیعه تمایل یافتند. از این رو برای تأمین پشتوانۀ فكری و معرفتی این ایده، نظر
یان مطرح شد.3 در میان این گروه  »امامِت مفضول« از سوی برخی از سردمداران این جر

می توان از حسن بن صالح بن حی،4 سالم بن ابی حفصة5 و حكم بن عتیبة6 نام برد. 
گرایش از عهدۀ این سطور خارج است؛ از این رو، در  بررسی تفصیلی دیدگاه هر چهار 

گاهی از عوامل اتهام غلو و تفویض به طیف مفّضل بن عمر  ر.ک: گرامی،  1 . برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه و آ
مالحظاتی دربارۀ گفتمان تفویض در نخستین سدۀ های اسالمی. 

2 . مدرسی طباطبایی، مكتب در فرآیند تكامل، 71. 
کرباسی،  یان ر.ک به: اقوام  یان ارجاء شیعی، زمینه ها و بسترهای ایجاد این جر گاهی بیشتر از جر 3 . برای آ

مرجئۀ شیعه.  
مقاالت  الحسن،  ابو  اشعری،  17_18؛  الفرق،  و  المقاالت  قمی،  اشعری  20؛  الشیعة،  فرق  نوبختی،   . 4

اإلسالمیین، 1/ 69؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، 34. 
5 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، 234 _ 236. 

6 . همان،  210، 233؛ همو، رجال، 112، 131، 184؛ حلی، خالصة األقوال، 449. 
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کالمی هشام بن حكم،  یان  این نوشتار با مطالعۀ دیدگاه مشهور اصحاب امامیه و جر
نقاط اشتراک و اختالف متكلمان کوفه در موضوع امامت را بررسی می کنیم. 

برای واکاوی دیدگاه متكلمان نخستین امامیه نیز ابتدا نقاط اشتراک نظرگاه آنان دربارۀ 
یم.  مسأله امامت را مطرح کرده، سپس به بیان موارد اختالف می پرداز

کوفه، بخشی از اوصاف و ویژگی های امامت، جزء مؤلفه های  از منظر اندیشمندان 
اصلی امامت است که مورد پذیرش تمامی اندیشمندان مدرسه کوفه بوده و بدون آنها 
باور امامت از سایر اندیشه ها قابل شناسایی نیست. در این نوشتار این گروه از اوصاف 
یف امامت نام نهاده ایم. در این بین نیز دامنۀ اختالف  امامت را مؤلفه های اصلی تعر

دیدگاه غالبا به حوزه های علم امام، عصمت و گستره والیت باز می گردد.

2_ تعریف مقام امامت
در میان مسائل مختلف مربوط به حوزۀ امامت تقریبًا دیدگاه های تمامی متكلمان 
یف امامت قرابت فراوانی با یكدیگر دارند. بزرگان اصحاب  کوفه دربارۀ تعر شیعه در 
تر از مقام نبوت  که امامت مقامی بسیار واالست و حتی بسی باال امامیه بر این باورند 
یف امامت را می توان چنین  یۀ امامیه در باب تعر و رسالت است. ابعاد مختلف نظر

ترسیم کرد:

1_2_ مقام مفترض الطاعه )وجوب اطاعت( 

امامت، وجوب  مؤلفۀ مقام  کوفه مهم ترین  و محدثان مدرسۀ  اندیشۀ متكلمان  در   
پیروی و اطاعت مستقل از امام است که با تفویض دین، رابطه ای مستقیم دارد. بیشتر 
که از اصحاب امامیه دربارۀ این نكته نقل شده، در تحلیل و تبیین مفهوم  احادیثی 
که در آن به امامت ابراهیم؟ع؟ و اعطای ملک عظیم به خاندان او  اشاره  آیاتی است 

دارد. از این رو برای فهم دقیق تر این مؤلفه گریزی از بررسی سیاق این آیات نیست. 
ت نائل گردانید،1 

ّ
خداوند متعال پس از آنكه ابراهیم؟ع؟ را به مقام نبوت، رسالت و خل

ئاتی آزمود؛2 پس از آنكه آن حضرت در برابر خدا در امر آزمون ها  وی را با امتحانات و ابتال

1 . کافی، 1/ 175، ح 1 و 4؛ صفار، بصائر الدرجات، 374. 
2 . زمان آزمون و ابتالی ابراهیم؟ع؟ و اعطای مقام امامت به او پس از نبوت ایشان و در دوران سالمندی وی 
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مين<،1 
َ
عال

ْ
ْمُت ِلَرّبِ ال

َ
ْسل

َ
 أ

َ
ْسِلْم قال

َ
ُه أ ُه َرّبُ

َ
 ل

َ
تعبد و تسلیم محض خود را ابراز نمود: >ِإْذ قال

کرام داشت و تفّضل ویژۀ امامت را به او اعطا فرمود، و از  خداوند او را به موهبتی بزرگ ا
<2 یاد کرد.

ً
اِس ِإماما ک ِللّنَ

ُ
این تفضل خاص با تعبیر >ِإنِّي جاِعل

که توسط خدای متعال و پس از نیل ابراهیم؟ع؟ به مقام نبوت انجام  بر اساس جعلی 
گرفت، معنای امام با رسول و نبی تباین مفهومی می یابد. رسول _ بماهو رسول_ حامل 
رسالت و پیام است و نبی _ بما هو نبی _ حامل خبر است. ولی امام _ بما هو امام_ 
مقتدا و پیشوا است، و پیشوایی اش به طور مستقل جعل شده است. بنابراین، وجوب 
یافت می کنند و ابالغ می نمایند، وجوب  اتباع از رسول و پیامبر در آنچه از خداوند در
یقی است؛ یعنی در واقع امتثال امر آنان امتثال امر خداست. چون آنان با وصف  طر
یافت و ابالغ اند. اما امام  یع و تدبیر فرد و جامعه، فقط واسطۀ در نبی و رسول در تشر
کسی است که اطاعتش واجب است و وجوب اقتدای به وی در دین، وجوبی مستقل 

و دارای موضوعیت است. 
این مفهوم در احادیث متعددی که از اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه نقل شده به 

خوبی نمایان است. از امام صادق ؟ع؟ چنین نقل شده است:
آنـــان امامـــی که اطاعتـــش واجب است را انكـــار می کننـــد و از او سرباز 
تر از مفترض الطاعة  می زننـــد؛ به خدا سوگند! در روى زمین مقامی باال
نیســـت. مدتها بود که از جانب خدا بر ابراهیـــم ؟ع؟ وحی می شد؛ ولی 
مفترض الطاعة )اطاعتش واجب( نبود تا باالخره خداوند خواست او را 

3.>
ً
اِس ِإماما ک ِللّنَ

ُ
گرامی بدارد و عظمت بخشد و فرمود: >ِإنِّي جاِعل

یفۀ  بـــارۀ تبیین آیـــۀ شر  همچنیـــن روایـــات متعـــددی نیـــز از ســـوی متكلمان کوفـــه در

بوده است. غیر از آنكه در روایات متعددی بدین نكته اشاره شده، می توان از تحلیل مفهومی این آیه و 
گاهی بیشتر در این باره ر.ک: طباطبایی، المیزان فی  آیات مرتبط نیز به همین نتیجه دست یافت. برای آ
تفسیر القرآن، 1/ 267 و 268؛ بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن،  1/ 123؛ و نجار زادگان، تفسیر تطبیقی 

یقین، 94 _ 104.  بررسی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فر
1 . بقره/ 131. 

2 . بقره/ 124. 
3 . صفار، بصائر الدرجات، 509. 
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َمَة َو آَتْيناُهْم 
ْ

ِحك
ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
 ِإْبراهيَم ال

َ
اَس َعلی  ما آتاُهُم ااهلُل ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْينا آل ْم َيْحُسُدوَن الّنَ

َ
>أ

 َعظيما<1 نقل شده است. خدای متعال طبق این آیه، آل ابراهیم را بر جهانیان برتری 
ً
كا

ْ
ُمل

بخشید و به آنان موهبت هایی چون کتاب، حكمت و ملک عظیم عطا فرمود و بدین 
سبـــب خانـــدان ابراهیم، مورد حســـد مردم واقع شدنـــد. در برخـــی از این روایات هم به 
تفـــاوت کتاب، حكمت و ملک عظیـــم اشاره شده و کتاب به مقام نبوت، حكمت به 
معنای فهم و قضاء، و ملک عظیم به معنای طاعت معنا شده است. نظیر آنچه مؤمن 

الطاق از حمران بن اعین روایت می کند.2 
اما ملک عظیم در روایات فراوانی که ادعای تواتر آنها گزاف نیست، دو گونه تبیین شده 

است: 
ید  1_ 1_2_ »مقـــام امامـــت« کـــه از جملۀ ایـــن احادیث روایت محمد بن ابـــی عمیر از بر

یفـــه چنین مـــی آورد: »آن مـــردِم حسد  کـــه از امـــام باقر در تفسیـــر آیه شر عجلـــی است 
 بـــرده شـــده ما هستیم، براى منصـــب امامتی که خدا بـــه ما داده و بـــه هیچ کس دیگر 

نداده است.«3 
2_ 1_2_ »طاعة مفترضة: پیروی واجب«؛ در این زمینه نیز روایات متعددی از محدثان 

بـــارۀ معنای »ملـــک عظیم«   و متكلمـــان کوفـــه نقـــل شـــده است. هشـــام بن حكـــم در
ِقَیاَمةِ  

ْ
ُهْم َیْوَم ال

َم لَ
َ

اَعِة َو ِمْن َذِلک َطاَعُة َجَهّن
َ

 از امام صادق؟ع؟ پرسید، امام فرمود: »َفْرُض  الّط
 َیا ِهَشاُم«.4 

ابابصیر نیز همین معنا را از امام؟ع؟ باقر روایت می کند.5   
که از ابن  در برخی از روایات نیز به هر دو تبیین اشاره شده است. نظیر روایت دیگری 

ید عجلی از امام باقر؟ع؟ نقل شده است.6  ابی عمیر از بر

1 . نساء/ 54. 
2 . کلینی، الكافی، 1/ 206. 

3 . صفار، بصائر الدرجات، 35. 
4 . همان. 
5 . همان. 

6 . کلینی، همان، 1/ 206؛ صفار، همان، 35. 
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2_2_ تفویض دین

 مؤلفۀ دیگِر مقام امامت در انگارۀ اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه تفویض امر دین 
است. آنچنان که ذکر شد مقام طاعت مفترضۀ مستقل که در احادیث متعددی وجه 
تمایز امامت با مقام نبوت و رسالت دانسته شده است، تنها از طریق تفویض دین به 
گر امام نیز تنها مانند نبی و رسول ابالغ کنندۀ فرامین خداوند  یرا ا امام حاصل می گردد؛ ز
سبحان از طریق وحی باشد، هیچ تفاوتی میان مقام امامت و نبوت وجود نخواهد 
گر  یح شده است.1 از این رو ا داشت؛ حال آنكه در روایات متعددی بر این تفاوت تصر
که به واسطۀ آن فرامین و اوامر او به صورت مستقل _ نه  گردد  به پیامبری منزلتی عطا 
کنندۀ اوامر الهی است _ بر دیگران واجب باشد و مستقاًل حق  که ابالغ  بدان سبب 

یعت را دارا گردد، به مقام امامت نائل می شود.  تصرف در شر
امامان معصوم؟مهع؟ در  به  آن  و در پی  گرامی اسالم؟ص؟  به رسول  تفویض دین  عنوان 
روایات امامان هدی و به تبع آن در اندیشه اعتقادی متكلمان مدرسه کوفه جایگاهی 
که در مصادر روایی متقدم شیعه روایات فراوانی در این باره ذکر  گونه ای  ویژه دارد؛ به 
شده است.2 در این بین زراره و خاندان او در نقل روایات تفویض جایگاهی ویژه دارند؛ 
چرا که بسیاری از روایات این ابواب توسط خاندان زراره نقل شده است. به عنوان نمونه 

زراره در روایتی می گوید که من از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ شنیدم که می فرمودند: 
»خداى عّزوجـــّل امر مخلوقات خویش را به پیغمبرش واگذار فرمود، تا 
ببینـــد چگونه ]او را[ اطاعت می کنند«. سپس ایـــن آیه را تالوت فرمود: 

 َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا<.3 
ُ

ُسول >ما آتاُكُم الّرَ

1 . کلینی، الكافی، 1/ 175، ح 1 و 4. 
گشوده و 19 روایت ذیل آن آورده، و پس از  کتاب خود باب »التفویض إلی رسول اهلل« را  2 . مرحوم صفار در 
کرده است. مرحوم  ئمة؟مهع؟« 13 روایت را ذکر  آن در باب »أن ما فوض إلی رسول اهلل؟ص؟ فقد فوض إلی األ
ئمة؟مهع؟ فی أمر الدین«، 10 حدیث دربارۀ این  کلینی نیز با گشودن باب »التفویض إلی رسول اهلل؟ص؟ و إلی األ
موضوع ذکر می کند. این عناوین حكایت از پذیرش این نوع تفویض در دیدگاه مرحوم صفار و کلینی دارد. 
برخی از حدیث پژوهان، اخبار تفویض دین را صحیحۀ متواتره و برخی از دین پژوهان و فقها تفویض دین 

به رسول خدا؟ص؟ را اجماع شیعه و ضروری مذهب می دانند. 
3 . کلینی، الكافی، 1/ 267. 
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در تبیین ماهیت تفویض دین می توان گفت که وظایف امام در سه بخش قابل تقسیم است: 

تحقق معنای  به  حقیقت  در  شأن  این  قضاوت؛  و  سیاسی  حاکمیت   _2_2_1 

 و اجرای احكام شریعت در بستر جامعه است. امام صادق؟ع؟ دربارۀ این شأن از امامت 
فرمودند: 

خداونـــد پیامبرش را ادب کرد و بـــه نحو نیكویی ادب نمود. پس چون 
تأدیـــب او را به کمال رساند فرمود: >تو بر منشی بزرگ آراسته ای<، آنگاه 
امر دین و امت را به پیامبرش سپرد تا امور بندگانش را تدبیر کند. همانا 
رسول خدا مؤید و موفق و استوار به روح القدس بود و بر همین اساس به 

هیچ روی در سیاست و تدبیر خلق دچار لغزش و خطا نیست.1 

یخ در این شأن از شؤونات امامت  ظاهرًا هیچ یک از اندیشمندان امامیه در طول تار

تردید یا مناقشه نكرده است.2 

یعت خود  2_2_2_ تفسیر و تبیین معصومانۀ وحی؛ خداوند با نزول قرآن، بخشی از شر

کلی  کرد؛ اما بخش دیگری از آیات قرآن را به صورت  یت عرضه  را به تفصیل بر بشر

اِس َما  َن ِللّنَ ْكَر ِلُتَبّيِ ْيَك الّذِ
َ
َنا ِإل

ْ
نَزل

َ
نازل نمود و تبیین آن را به پیامبرش سپرد و فرمود: > َوأ

کلی وحی و تطبیق مفاهیم نازل شده بر مصادیق  ْيِهْم<. از این رو، تبیین خطوط 
َ
 ِإل

َ
ل ُنّزِ

آن، جزء وظایف تبیینی پیامبر خدا؟ص؟ و پس از او امامان اطهار؟مهع؟ است. مانند اینكه 

بر  را  آن  حضرت  و  لاة<؛  الَصّ قيُموا 
َ
>أ می فرماید:  و  می دهد  نماز  اقامه  به  دستور  قرآن 

هیئت خاص رکعت ها، رکوع ها، سجده ها و... تطبیق می دهد؛ یا متعلقات زکات و 

نصاب های آن را تعیین می کند؛ نیز شرایط و احكام روزه و... را تبیین می نماید؛ هر آنچه 

گفتاری و رفتاری رسول اکرم استخراج شود به خدا منسوب  در این تبیین ها از سیرۀ 

می گردد. برای نمونه در روایتی از امام صادق می پرسند: 
چـــرا خداونـد زکات را 25 دینار در هزار دینار قرار داد و آن را 30 دینار قرار 

1 . همان، 1/ 266. 
یان مرجئۀ شیعه که لزوم این امر را برای مقام امامت انكار می کردند و پیش تر اشاره کوتاهی  2 . البته به غیر از جر

بدان شد.  
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نـــداد؟ امام می فرماید: »همانا خداوند عزوجل نصـــاب زکات را 25 قرار 
گر از اموال ثروتمندان بیرون شود برای فقرا کافی خواهد  داد؛ برای آنكه ا

بود ]و بیش از این نیازی نیست[.1
که از ناحیۀ رسول خدا؟ص؟ بیان شده، به خداوند  در این روایت تعیین نصاب زکات 

نسبت داده شده است. 
به  پیامبر  از  از هرگونه خطا پس  این تفسیر معصومانه و عاری  روایات متعددی،  در 
امامان؟مهع؟ واگذار شده است؛ چرا که آنـان وارثان علم پیامبران گذشته اند.2 این شأن از 

شؤونات امام نیز مورد تردید اندیشمندان امامیه واقع نشده است.
از  که  روایاتی  نیز  و   )29 )توبه/  آیات  از  برخی  ظاهر  مطابق  احكام؛  یع  تشر  _2_2_3

یع احكام را به  اندیشمندان امامیه در کوفه رسیده است، خداوند متعال بخشی از تشر
کرده است. به یک معنا با اراده رسول خدا و امامان؟مهع؟  کرم و ائمه؟مهع؟ تفویض  پیامبر ا
یع می  گردد. و این حكم شرعی غیر از احكام والیی اجتماعی است  برخی از احكام تشر
یخ، اندیشمندان امامیه در این باره  که مربوط به نهج حكومتی امام است. در طول تار
ّیۀ فكری یكسانی نبوده و اختالف نظر داشته اند؛ اما مطابق با احادیث می توان  دارای رو
یان کالمی و حدیثی امامیه در مدرسه کوفه به این شأن از شؤونات  چنین گفت که جر
کید داشته است. ابن بكیر از زراره نقل می کند که از امام  امامت اعتقاد داشته و بر آن تأ
کردم و امام در پاسخ فرمود:  باقر؟ع؟ دربارۀ احكام نماز، دیه، میراث و نظایر آن پرسش 

ِه«.3  ی َنِبّیِ
َ
َض ِإل »ِإّنَ اهلَل َفّوَ

نیز زراره از امام باقر؟ع؟ روایت می کند که فرمود:
پیامبـــر؟ص؟ قانون خونبهاى چشم و خونبهاى جان را وضع فرمود و نبیذ 
)شـــراب خرمـــا( و هر مست کننـــده اى را او حـــرام کـــرد. ]در این هنگام[ 
مردى عرض کرد: پیغمبر وضع قانون کرد بدون آنكه دستورى نسبـت 

1 . کلینی، الكافی، 3/ 507. 
2 . همان، 1/ 222 و 223 تا 226؛ صفار، بصائر الدرجات، 117. 

3 . صفار، همان، 381. 
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بدان آمده باشد؟! فرمود: آرى، تـا کسانی که اطاعت رسول می کنند از 
نافرمانان او مشخص شوند.1 

که: در منی از امام صادق؟ع؟ پانصد مطلب از علم  از هشام بن حكم نیز روایت شده 
کالم پرسیدم و گفتم آنها )متكلمین عامه( چنین و چنان می گویند، امام می فرمود: »تو 

چنین و چنان بگو«. 
هشام از حاضر جوابی و تسلط آن حضرت بر مسائل علم کالم تعجب کرده و می گوید: 

اِس ِبِه«.2  ُم الّنَ
َ
ْعل

َ
ک أ

َ
ّن
َ
ک َصاِحُبُه َو أ

َ
ّن
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
َحَراُم أ

ْ
ا ال

َ
 َو َهذ

ُ
ل

َ
َحال

ْ
ا ال

َ
ُت ِفَداک! َهذ

ْ
»ُجِعل

بر  او  اعتقاد  بر  خوبی  به  هشام  توسط  الحرام«  و  الحالل  »صاحب  تعبیر  از  استفاده 
گاهی امام به مسائل کالمی تعجب  یعت به امام داللت دارد؛ هرچند او از آ تفویض شر

می کند، و امام نیز او را در این مسأله سرزنش می کنند.
یان وی محسوب می شود،  یونس بن عبدالرحمن نیز که از اصحاب هشام و پیروان جر
در این باره روایتی از ابابصیر نقل می کند که امام صادق ؟ع؟ دربارۀ تفسیر آیۀ >ما آتاُكُم 

 َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا< فرمودند:
ُ

ُسول الّرَ
ید، سپس او را تربیت  خداونـــد محمد را طاهر و بـــه دور از پلیدی ها آفر
کـــرد تا چنان که می خواست او را استوار ساخت، سپس به او امر ]دین[ 

را واگذار کرد.3 
یم هرنوع نوشیدنی مست کننده و تعیین ارث اجداد را  در ادامه، حضرت مواردی از تحر

یع شده، ذکر می کنند.  به عنوان نمونه ای از احكامی که توسط پیامبر؟ص؟ تشر
ابن ابی عمیر هم دربارۀ موارد تفویض دین، روایت مفصلی را از فضیل بن یسار از امام 
یع احكام توسط پیامبر اکرم؟ص؟  صادق؟ع؟ نقل می کند که در آن به موارد متعددی از تشر
یم هر نوع نوشیدنی مست کننده و استحباب نوافل  نظیر افزایش تعداد رکعات نماز، تحر

و روزه ماه شعبان و... اشاره شده است.

1 . کلینی، الكافی، 1/ 267؛ صفار، بصائر الدرجات، 381. 
2 . کلینی،  همان، 1/ 262. 

3 . صفار، همان، 383. 
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نكتۀ پایانی شایستۀ ذکر در این بخش آن است که در برخی از این احادیث از حكمت 
فاعلی و حَكمت غایی این تفویض با صراحت پرده برداشته است و علت فاعلی آن را 
»ُخلق عظیم« پیامبر اکرم؟ص؟ و علت غایی آن را » آزمون امت« )لینظر کیف طاعتهم( 

معرفی می کند.

3_2_ برتری امامت از نبوت و سایر مقام ها
ئكه دارای دو گرایش  بنابر گزارش اشعری، امامیۀ متقدم1 دربارۀ برتری امام بر انبیاء و مال

اصلی هستند: 
ئكه برتر باشند؛ و گروه  گروهی معتقدند که ائمه از انبیا برتر نیستند؛ اما می توانند از مال
کس بر ائمه برتری ندارد.  ئكه برترند و هیچ  که امامان از انبیا و مال دوم بر این باورند 

اشعری این قول را به گروه های مختلفی از امامیه نسبت می دهد.2 
کوفه در میـان باور  به نظر می رسد اعتقاد مشهور محدثان و حتی متـكلمان مدرسۀ 
گروه های  یف باشد. باور نخست بیشتر به  گزارش می کند، قابل تعر که اشعری  دومی 
یرا در اندیشۀ متكلمان  یدیه قابل انتساب است؛ ز حداقل گرایی نظیر مرجئۀ شیعه و ز
که از آنان نقل شد _ امامت با مقام افتراض طاعت  و محدثان امامیه _ و بنابر روایاتی 
ٌة 

َ
ْرِض َمْنِزل

َ ْ
تر از آن نیست: »و اهلِل َما ِفي األ که هیچ منزلتی باال گردید  یف  تبیین و تعر

اَعِة«.3 از این رو، ابراهیم ؟ع؟ پیش از آنكه به مقام امامت  ْعَظُم ِعْنَد اهلِل ِمْن  ُمْفَتَرِض  الّطَ
َ
أ

که خداوند خواست او را  که بر او وحی نازل می شد؛ و هنگامی  نایل آید، پیامبری بود 
گرامی تر بدارد، به او مقام امامت را عطا فرمود:

اَعِة  ْمُر ِمَن اهلِل َو َما َکاَن ُمْفَتَرَض الّطَ
َ ْ
ْیِه األ

َ
 َعل

ُ
َو َقـــْد َکاَن ِإْبَراِهیُم َدْهـــرًا َیْنِزل

 4.>
ً
اِس ِإماما ک ِللّنَ

ُ
:  >ِإنِّي جاِعل

َ
َمُه َفَقال ْن ُیْكِرَمُه َو ُیَعّظِ

َ
ی َبَدا هلِِل أ َحّتَ

1 . اشعری بارها در مقاالت اإلسالمیین از معتزلیان شیعه شده با عنوان »القائلون باالعتزال و االمامة والرفض« 
که از ابتدا به  نام می برد و اقوال آنان را در عداد آراء سایر امامیه ذکر می  کند. نگارنده در مقابل، افرادی را 

مذهب امامیه اعتقاد داشته اند و غالبًا از متكلمان مدرسۀ کوفه می باشند، امامیۀ متقدم می نامد.  
2 . اشعری، ابو الحسن، مقاالت اإلسالمیین، 47. 

3 . صفار، بصائر الدرجات، 509. 
4 . همان. 
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کید می کند.1  هشام بن سالم نیز با نقل روایتی از امام صادق؟ع؟ بر این موضوع تأ
برتری مقام امامت موضوعی است که با تحلیل مفهوم آیه اعطای امامت به ابراهیم ؟ع؟ 
نیز به روشنی اثبات می شود. پس از آنكه خداوند ابراهیم ؟ع؟ را به واسطۀ نیل به مقام 
امامت تعظیم داشت، وی که به نیكی عظمت و برتری این مقام را دریافته بود، آن را از 
خداوند برای ذریۀ خود طلب نمود. این معنا دقیقًا در روایت جابر بن یزید جعفی از امام 

باقر؟ع؟ منعكس شده است.2 
البته باید توجه داشت که ائمه اطهار؟مهع؟ همواره بر این مسأله اصرار داشته اند که اوصیاء 
و امامان با آنكه دارای علم الهی و مقام مفترض الطاعة هستند، اما ادعای نبوت دربارۀ 
آنان نادرست است؛ و بر همین اساس نیز اصحاب خود را از اعتقاد به نبوت آنان به 
شدت نهی می کردند. توضیح آنكه با توجه به مشكل تبیین مسألۀ علم ائمه؟مهع؟، خود 
گاه با تعبیرهایی مانند »عالِم صادق« و  یج اصطالح تحدیث،  آن بزرگواران ضمن ترو
»مفّهم« نیز به توصیف مقام امام پرداخته اند. به ویژه از زمان امام باقر؟ع؟، آن حضرت به 
ید بن علی، به طرح وسیع مسأله تحدیث به  جهت انكار مقام امامت برای برادر خود ز
عنوان وجه امتیاز امام در برابر سایرین پرداختند. این مسأله در تقابل امام؟ع؟ با برخی از 
ید پیوستند _ مانند حكم بن عتیبه _ نمایان گردید. چنان که  یان ز مرجئه شیعه که به جر
که حكم بن عتیبه  امام باقر ؟ع؟ در مكتوبه ای برای زراره این مسأله را یاد آور شدند 
گاه است.3 به همین سبب و همزمان با طرح مسألۀ  ث بودن اوصیاء پیامبر آ

َ
به محّد

تحدیث از سوی امامان؟مهع؟ در میان اصحاب ائمه موجی به راه افتاد که به نبوت ائمه 
باورمند شدند، چرا که آنان معتقد بودند امامان نیز تمام خصوصیات انبیاء _ حتی علم 
ویژه الهامی )تحدیث( _ را دارا هستند، و بر اساس عقیدۀ تفویض دین نیز می توانند 

یع نمایند.  احكام جدیدی را تبیین و تشر
در تقابل با این گرایش و باور برخی از اصحاب، از سوی امامان؟مهع؟ دو مسأله مطرح شد: 

1 . کلینی، الكافی، 1/ 175؛ صفار، بصائر الدرجات، 374. 
2 . کلینی، همان، 1/ 175. 

3 . همان، 1/ 210. 
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امامان ابتدا به بیان نادرستِی این باور پرداخته و حتی از جانب آنان همین عدم درک 
که  ث و نبی، علت انحراف برخی از اصحاب نظیر ابوالخطاب _ 

َ
صحیح تمایز محّد

یان غلو تبدیل شدند _ دانسته شد.1  بعدها به سردمداران جر
از سوی دیگر با طرح نظریۀ علم الهی برای خود، اصطالح عالم را به گونه ای خاص تبیین 
نمودند تا از آن پس در ادبیات روایی شیعه تنها بر افرادی داللت کند که از جانب خداوند 
سبحان به علومی آگاه می شوند اما به آنان وحی به معنای اصطالحی اش نازل نمی شود. 
در تعابیر و خطب امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز شاهد چنین تعبیری در مورد اصفیا و علمای 
الهی هستیم که حضرت ایشان را به »علماء حكماء بررة أتقیاء« وصف می کنند.2 در 
روایتی که جابر بن یزید از امام باقر؟ع؟ در مورد خلقت امامان؟مهع؟ نقل می کند، حضرت به 
تأیید امام توسط روح القدس اشاره می کنند و به واسطۀ همین ویژگی، امام را »علمای 
ابرار« معرفی می نمایند.3 قریب به همین تعبیر در کلمات دیگر ائمه؟مهع؟ نیز گزارش شده 

است: »إنهم ألکیاس فصحاء علماء حلماء حكماء أتقیاء بررة صفوة اهلل «.4 
گفتمانی، توسط برخی از اصحاب مطرح شده و دلیل  عقیدۀ علمای ابرار در چنین 
آن نیز نفی توّهم نبوت از امامان در عین اثبات علوم الهی و غیبی ایشان بوده است؛ 
ی 

ّ
که میان ابن ابی یعفور )صحابی معروف امام صادق ؟ع؟( و معل چنان که در بحثی 

گرفت، ابن ابی یعفور، تعبیر »علماء ابرار اتقیاء« را در توصیف امام  بن خنیس صورت 
ئمة انبیاء«، رد نمود. امام  که می گفت: »األ ی را 

ّ
کار برد و با این توصیف، بیان معل به 

ی بن خنیس را  رد فرمودند.5 با این حال، 
ّ
صادق؟ع؟ نیز همین تعبیر را تأیید و تعبیر معل

ث و بهره مند از علم الهی دانسته 
َ

ابن ابی یعفور، در بیانات دیگرش، آن حضرات را محّد
که معنای آن،  که وی این اصطالح را از خود امامان؟مهع؟ آموخته  است.6 روشن است 

1 . همان، 1/ 270. 
2 . کلینی، الكافی، 2/ 132؛ مسعودی، مروج الذهب، 2/ 420؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، 8 / 6. 

3 . کلینی، همان، 1/ 442. 
4 . مجلسی، بحاراألنوار، 64/ 352. 

5 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، 247. 
6 . صفار، بصائر الدرجات، 321 و 322. 
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نوعی ارتباط با علم وحیانی بدون داشتن مقام نبوت است. البته با توجه به جایگاه 
ی نزد حضرت صادق ؟ع؟ نیز به نظر نمی رسد که وی امامان؟مهع؟ را نبی می دانسته 

ّ
معل

است؛ بلكه منظور وی، هم دوشی امام با انبیا بوده باشد. بنابراین، غیر از آنكه استفاده 
از تعبیر »علماء ابرار« در برابر نبی داللتی بر افضلیت مقام نبوت بر امامت ندارد، همین 
یرا در روایات بسیاری بر  تعبیر، می تواند دلیل بر فضیلت مقام امامت بر نبوت باشد؛ ز

یح شده است.1  افضلیت علماء امت پیامبر؟ص؟ بر انبیاء؟مهع؟ تصر
 

4_2_ نصب و جعل الهی 
مطابق با باور متكلمان نخستین امامیه، امام کسی است که اطاعتش واجب، و وجوب 
اقتدای به وی در دین، وجوبی مستقل و دارای موضوعیت است؛ به همین سبب الزم 
است که خداوند این وجوب در اطاعت را برای امام جعل کند؛ چرا که عدِم جعِل الهِی 

یـعی حق تـعالی و شرک می انجامد.  بوبیـت تشر مقام افتـراض طاعت به تـصرف در ر
توضیح آنكه تنها خداوند سبحان، والیت تكوینی در ایجاد و همینطور والیت تصرف 
و  یع  تشر در  والیت  از  داشت.  خواهد  مطلق  طور  به  را  شكلی  هر  به  و  چیزی  هر  در 
قانون گذاری و امر و نهی گرفته تا والیت قبض و بسط و... همۀ این شؤون بالذات برای 
خداست؛ چون هرچه غیر اوست مملوک اوست؛ پس تنها حق تعالی است که »طاعت 
یدگان دارد؛ و هیچكس حق اطاعت از دیگری ندارد؛ چون  مفترضۀ بالذات« بر همه آفر
همۀ مخلوقات در یک سطح مملوک خداوند هستند، جز آنكه خداوند این اطاعت در 
کرد؛  کسی را بر مردم واجب  گر خداوند اطاعت  کند. پس ا کسی جعل  طاعت را برای 
یعنی او را امام بر مردم قرار داد، واجب است از سنت و سیره اش پیروی شود، آن هم به 
نحو وجوب موضوعی؛ یعنی اطاعت از این انسان به خودی خود موضوعیت دارد، نه 

یقی برای اطاعت از خدا باشد.  آنكه تنها طر
یابی  یۀ امامت نیز در اندیشه متكلمان نخستین امامیه به روشنی قابل باز این ُبعد از نظر
است و در غالب روایاتی که به دو مؤلفۀ »افتراض طاعت« و »تفویض دین« اشاره شده، 

کید فراوانی شده است. ابن  بر اعطای این مقام از جانب خداوند سبحان به امام تأ

1 . احسائی، عوالی الآللی ، 4/ 77؛ مجلسی، بحاراألنوار، 2/ 22. 
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اُس 
َ

یه از امام؟ع؟ باقر چنین نقل می کند: »َفَنْحُن الّن ید بن معاو ابی عمیر در روایتی از بر

ِق اهللِ«.1 
ْ
َماَمَة ُدوَن َخل ِ

ْ
ی َما آَتاَنا ااهلُل اإل

َ
ُسوُدوَن َعل الَْمحْ

همچنین در روایاتی که پیش تر از زراره، ابن ابی عمیر، ابابصیر و یونس بن عبدالرحمن 

دربارۀ تفویض دین به پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شد، همواره بر تفویض دین از ناحیه خداوند 

یح می شد.  متعال بدان حضرت تصر

ِقِه«؛2 
ْ
ْمَر َخل

َ
ِه أ ی َنِبّیِ

َ
َض ِإل ی َفّوَ

َ
»ِإّنَ اهلَل َتَباَرک َو َتَعال

ک  :>ِإّنَ
َ

َدَب، َقال
َ ْ
ُه األ

َ
ْکَمَل ل

َ
ا أ ّمَ

َ
َدَبُه؛ َفل

َ
ْحَسَن أ

َ
ُه َفأ َب َنِبّیَ ّدَ

َ
 أ

َ
»ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّل

ین «.3  ْمَر الّدِ
َ
ْیِه أ

َ
َض ِإل ٍق َعِظيٍم <؛ ُثّمَ َفّوَ

ُ
َعلی  ُخل

َ
ل

جز روایات این دو باب، روایات فراوان دیگری نیز به صورت مستقل بر جعل الهی مقام 

امامت اشاره دارد. هشام بن حكم در روایات متعددی امامت را امری آسمانی و فرمانی 

الهی می  داند. وی در مناظره با ضرار بن عمرو این دیدگاه را ترسیم می کند و می گوید: 

امامت مانند نبوت به امر خداوند است و به دست مردمان و انتخاب 

ایشان وانهاده نشده و تنها تفاوت امامت و نبوت در این است که عقد 

ئكـــه در آسمان ها انجام می گیرد؛  نبـــوت به امر خداوند و به دست مال

ولی عقد امامت در زمیـن و به دست رسول اکرم؟ص؟ صورت می پذیرد.4 

همچنین مؤمن الطاق به جهت اعتقاد به نصب الهی امام و حجت از خروج به همراه 

ید بن علی امتناع می ورزد و در پاسخ به درخواست او ابراز می دارد:  ز

گر پـدر یا برادر تو خروج بر حكومت می کردند، آنـان را همراهی می کردم،  ا

یرا یا خدا در زمین حّجتی به غیر از شما  اما تو را همراهی نخواهم کرد؛ ز
ف 

ّ
قـــرار داده یا نه؛ اگر حّجت دیگر وجود داشته باشد، هر که از تو تخل

یانكار  نماید ناجی و رستگار خواهد شد و آنكه با تو خروج کند هالک و ز

1 . صفار، بصائر الدرجات، 35. 
2 . کلینی، الكافی، 1/ 266. 

3 . همان. 
4 . صدوق، کمال الدین، 2/ 361. 
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ـــف از تو و خروج با تو 
ّ
گر تو حّجت خداوند نباشی، تخل خواهـــد بود، و ا

مساوى خواهد بود.1 
یرا  این سخن ابوجعفر به خوبی از اعتقاد وی به نصب الهِی حجت پرده برمی دارد؛ ز
ید بن علی؟ع؟ را به دلیل عدم جعل الهی الزم ندانسته و سعادت را در عدم  اطاعت از ز

همراهی با او می  داند.
حاصـــل آنكه در اندیشۀ متكلمان نخستین، مقام امامت مرتبه ای از جعل پیشوایی از 
ناحیۀ حق تعالی برای انسانی است که اطاعتش در طول اطاعت خداوند مستقل است 
و باید به طور مطلق به وی اقتدا شود. اطاعت از چنین انسانی اطاعت از خدا و عصیان 
وی عصیـــان خداست. خواه این فـــرد در مقام زعامت سیاسی و اجتماعی قرار گیرد یا 
امكان چنین امری برای وی نباشد. باز هم در هر شرایطی مقام طاعت مفروضۀ بالعرض 
 در برابـــر طاعـــت مفروضۀ بالـــذات که تنها برای حـــق تعالی است بـــرای او بدون قید و 

شرط وجود دارد.

5_2_ ضرورت وجود امام و حجت الهی

یف آنان از  که مطابق با تعر رکن مهم دیگر امامت از منظر متكلمان نخستین امامیه 
مفهوم امامت قابل استنتاج است، ضروری بودن وجود حجت خدا و امام بعد از پیامبر 
اکرم؟ص؟ است. محدثان و متكلمان مدرسۀ کوفه با نقل روایات متعددی بر این مسأله 
کید فراوان دارند. اندیشمندان متقّدم امامیه بر مبنای روایات بر این باورند که سنت  تأ
که هیچ گاه زمین خالی از حجت نباشد؛ و نبودن حجت برابر با از بین  الهی آن است 
رفتن دین خدا و نابودی زمین و اهل آن است.2 به عنوان نمونه از زراره چنین روایت 

شده که به امام صادق؟ص؟ عرض کردم: 
آیا امامی از دنیا می رود در حالی که جانشین ندارد؟ حضرت فرمود: »هر گز این گونه نیست«. 

1 . کلینی، الكافی، 1/ 174. 
2 . بسیاری از اندیشمندان امامیه همچون ابا بصیر، هشام بن سالم، ابن ابی عمیر، یونس بن عبدالرحمن 
یان کالمی هشام بن سالم و ابن ابی عمیر نقش  و... به نقل روایاتی در این باره پرداخته اند. در این بین جر

ید: کلینی، الكافی، 1/ 178 و 179.  فعال تری دارند. برای مطالعه بیشتر بنگر
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گر امام در زمین نباشد خداوند بر خلقش غضب می کند  گفتم: پس چگونه است؟ فرمود: »ا
و آنان را عذاب می نماید«.1 

همچنین هشام بن سالم از ابی اسحاق همدانی روایت می کند که امیر المؤمنین ؟ع؟ در 
مناجات با پروردگار خود می خواست تا زمین را هیچ گاه از حجت خدا خالی نگرداند؛ 

چرا که سبب می شود تا حجت خدا و بیانات او باطل گردد.2 
امـــا در میان اندیشمنـــدان امامیه در کوفه، هشام بن حكم بیشتـــر به تبیین این مسأله و 
نظریه پـــردازی بر محور آن می پردازد. از دیدگاه او برطرف کردن تحیر و اشتباهات مردم،3 
 رفـــع اختالفـــات آنـــان و تبییـــن و تفسیـــر قرآن و سنـــت پس از رســـول خدا؟ص؟ بـــه واسطه 
 دانشـــی کـــه از اجداد خویش بـــه ارث بـــرده، مهم ترین دالیل ضـــروری بودن وجـــود امام
  پـــس از رســـول خداســـت. وی در مناظـــرات متعـــددی ایـــن دیدگـــاه را مطـــرح می کند
 و دیدگـــاه مخالفین امامیه را که قرآن و سنت را بـــرای رفع اختالفات کافی می دانند، به 
چالـــش کشیده و آنان را به عـــدم کفایت قرآن و سنت برای حـــل اختالف مردم معترف 

می کند.4 
نكتۀ مهم دیگر آنكه از منظر امامیۀ متقّدم، امام معصومی که عالم به کل قرآن است به 
عنوان تنها مرجع تبیین و تعلیم صحیح کتاب خدا معرفی می شود. این اندیشه با عنوان 
»قّیم القرآن« در بین اصحاب نخستین امامیه مطرح بوده است، و به همین دلیل قرآن 
بدون قّیم اعتبار کافی برای احتجاج و هدایتگری ندارد؛ چرا که قرآن دارای وجوه معنایی 
مختلفی است که هر کس می تواند بدان استناد کند.5  از این رو، قرآن بدون امام نه تنها 
نمی تواند به رفع اختالفات اندیشه  ای مردم کمكی کند، بلكه به اختالفات بیشتر آنان 

دامن می زند.6 

1 . مجلسی، بحاراألنوار، 23/ 37. 
2 . همان، 20. 

3 . کلینی، الكافی، 1/ 169. 
4 . همان، 172. 
5 . همان، 169. 

6 . رضی، نهج البالغه، 465، حكمت 77. 
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3_ علم امام
و  نبوده  تقریبا اختالفی  امام،  امامیۀ نخستین، در اصل مسألۀ علم خاص  در میان 
یان های فكری امامیه به نوعی به علم ویژۀ امام اذعان داشته اند.1 اما مطابق  همه جر
امام در میان  و منبع علم  گستره  که دربارۀ  یافت  یخی می توان در تار گزارش های  با 
اندیشمندان نخستین امامیه اختالفات درازدامنی وجود داشته است. از گزارش هایی 
که در زمان امام صادق؟ع؟ دربارۀ اختالف اصحاب راجع به علم امام نقل شده، روایتی 
اصحاب  کرد:  عرض  صادق؟ع؟  امام  به  وی  می کند.  ارائه  صیرفی  سدیر  که  است 
کرده اند، گروهی می گویند: به او وحی می شود، گروهی معتقدند:  دربارۀ امام اختالف 
در گوشش بیان می شود، گروهی می گویند: در قلبش می افتد، و گروهی می گویند: فقط 
بر اساس کتاب های پدرانش فتوا می دهد. حضرت به سدیر فرمودند: »به این اختالفات 
اعتنا نکن، ما  امین و حجت خدا در زمین هستیم و حالل و حرام ما بر اساس کتاب خداست«.2 

امامیۀ  یان فكری در  برای وجود حداقل دو جر به عنوان مؤیدی مهم  آنچه می تواند 
نخستین بر محور علم امام تلّقی شود، گزارش ابوالحسن اشعری است. او می گوید: 

امامیـــه در خصوص علم امام دو گـــروه هستند: گروهی معتقدند امام بر 
همۀ امور آگاهی دارد؛ و گروه دیگر بر این باورند که امام تنها از امور متعلق 

به دین آگاه است و لزومی ندارد که از همه چیز اطالع داشته باشد.3 
گزارش دّقت الزم در تبیین نوع اختالف امامیه در مسأله علم امام را ندارد و  اگرچه این 
کم  یخی نیست، اما دست  گزارش های تار گزارش روایات نقل شده و سایر  منطبق با 

می تواند مؤّیدی بر وجود دو تفكر در مسألۀ حاضر تلّقی شود. 

یه و مرجئه شیعه اعتقاد داشتند که علم نزد امام و سایر مردم است  یان بتر یدیه نیز سران جر یان ز 1 . در بین جر
کند و به رأی خود تمسک  که در نهایت قادر نبود پاسخ پرسش خود را بیابد، می تواند اجتهاد  و هرکس 
یدیه نیز بر این باور بودند که علم به همه چیز بدون تعلیم در نزد امام وجود  یان سرحوبیه از ز جوید.  البته جر
کمیت و سن مطرح نیست و علم امام در مهد، با امام بالغ یكسان است. )نوبختی،  دارد و در علم امام 

 فرق الشیعة، 55( 
2 . ابن حیون، دعائم اإلسالم، 1/ 50. 

3 . اشعری، ابو الحسن، مقاالت اإلسالمیین، 50. 
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کتاب فرق  گزارش های شیعی در خصوص اختالفات راجع به علم امام، در  مهم ترین 
الشیعة نوبختی گزارش شده است. مطابق با این گزارش به نظر می رسد شكل گیری و 
یان اصلی راجع به علم امام در دورۀ امام جواد؟ع؟ صورت گرفت.  نهادینه شدن دو جر
گزارشی که نوبختی در فرق الشیعة از عصر حضرت جواد؟ع؟ دربارۀ اختالف شیعیان بر 
کی از بروز دو  سر امامت ایشان به دلیل صغر سن و علم امامت نقل کرده، به خوبی حا
یان در بین امامیه در مورد علم امام است. به امامت رسیدن امام جواد؟ع؟ در دورۀ  جر
یان در برابر  گفتمان و صف بندی دو جر گیری و بروز آشكار این  کودکی، زمینۀ شكل 

هم را فراهم کرد. 
که  گزارش نوبختی، پس از امامت امام جواد؟ع؟ عده ای بر این باور شدند  بر اساس 
ایشان پس از بالغ شدن، با استفاده از جهات علوم امام، مانند »نكت« و »نقر« و »الهام«، 

یافت می کنند.  علوم را در
گروهی دیگر معتقد بودند که این علوم در همان دورۀ پیش از بلوغ به ایشان منتقل شده 

است. 
گروه سومی هم چون وحی پس از نبی را قبول نداشتند و »نكت«، »قذف« و »تحدیث« 
بلوغ  هنگام  در  امام  که  شدند  باور  این  بر  می دانستند،  الهام  و  وحی  مقولۀ  از   را 
که از پدرش برای او به میراث گذاشته شده و اصول و فروعی  کتابهایی   و با استفاده از 
که در اثر  گروه اخیر، به علت تنگنایی  گشته است.  که در آن جا ترسیم شده، عالم 
که امام می تواند بر اساس  گرفتند، بر آن بودند  محدودبودن منابع علم امام در آن قرار 
که معصوم به  کار برای او جایز است، چرا  کند و این  که در دست دارد، قیاس  اصولی 

شمار می رود.1
کم از زمان امام جواد؟ع؟ نوع خاصی از  که دست  گزارش، می توان گفت  بر اساس این 
یان در بین امامیه نهادینه و شناخته  اندیشه ورزی درباره علم امام مطرح گردید و دو جر
که باور به انقطاع وحی در معنای مطلق آن پس از رسول خدا؟ص؟  گروهی  شد: نخست 
داشت؛ و دوم گروهی که چنین عقیده ای را نپذیرفته و تنها انقطاع وحی و الهام نبوتی 

1 . نوبختی، فرق الشیعة، 88_ 90. 
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را تأیید کرده بودند. گروه نخست، منبع علم امام را فقط میراثی می دانست که از رسول 
کتاب ها و یا آموزش سینه به سینه به شكل موروثی رسیده بود و  خدا؟ص؟ به وسیلۀ 
کمبودهای احتمالی، عقیده  گروه برای جبران  کم افرادی از این  عالوه بر آن، دست 

یرا معصوم است. داشتند امام می تواند از رأی و قیاس نیز استفاده کند، ز
که وحی منقطع نشده  گرچه علم مورثی را قبول داشت، اما بر این باور بود  گروه دوم، 
کتاب های متقدم روایی  است و حكم خدا دربارۀ هر چیز جدید از طریق آنچه در 
گرفته است، بر امام نازل می شود؛ مانند نقر، نكت، شنیدن و  »جهات علم امام« نام 
امثال آن؛ یعنی اموری که امام به دلیل آنها محّدث خوانده شده است. در دیدگاه این 
گروه اول و دوم دربارۀ  کسب نكرد. در واقع، هر دو  گروه، قیاس به هیچ وجه جایگاهی 
که آن علِم مورثی بود؛ و از سوی دیگر، علم  منابع علم امام یک وجه مشترک داشتند 

الهامی و قیاس منابع اختصاصی هر کدام محسوب می شد و سبب تمایز آنها بود. 
که به انقطاع مطلق وحی اعتقاد داشته و علم امام  گروهی  بر اساس شواهد موجود، 
یانی  یان کالمی هشام بن حكم است. جر را منحصر در علم وراثتی می دانسته اند، جر
یخی بوده است.  یان امامیه قرار نداشته اما دارای استمرار تار یت جر که اگرچه در اکثر
که  یان هشام بن حكم شواهد قوی وجود دارد  در خصوص اعتقاد به علم امام، در جر
گردان نسل بعدی هشام، مانند یونس و فضل بن  کم شا می تواند نشان دهد دست 
شاذان به علم الهامِی امام باور نداشته و تنها به علم میراثِی امام اعتقاد داشتند؛ اما به 
یخی، نمی توان سخن قاطعی در مورد اندیشۀ هشام  دلیل محدود بودن گزارش های تار
که او  گرچه بر اساس برخی روایات می توان حدس زد  بن حكم دربارۀ علم امام گفت. 
نیز چنین باوری داشته و به نوعی معتقد به محدودیت در منبع علم امام بوده است. 
کافی به نقل از  که در  کرد  گزارشی اشاره  کی از باور هشام می توان به  از معدود موارد حا
که دربارۀ  علی بن ابراهیم از هشام آمده است.1 این روایت به خوبی نمایان می سازد 
گزارش، پس  علم امام نوعی قصور در اندیشه هشام وجود داشته است. بر اساس این 
کالمی خود را مطرح  که هشام در برابر امام صادق؟ع؟ برخی از مسائل و ابهامات  از آن 

1 . این روایت پیش تر، در بحث تفویض دین ذکر شد. 
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کرد و حضرت بدان پاسخ داد، هشام خطاب به امام صادق؟ع؟ اظهار داشت: شما 
کالم است.  که این  صاحب حالل و حرام هستید و عالم ترین مردم بدان، در حالی 
سپس حضرت ؟ع؟ او را سرزنش کرد و فرمود: »خدا حجتی در زمین قرار نمی دهد، مگر اینکه 

همۀ چیزهایى که مردم به آنها نیاز دارند، نزد او وجود داشته باشد«. 

 از این رو، به نظر می رسد با تذکر امام، این قصور معرفتی در اندیشه هشام اصالح شده 
باشد. 

یان های امامیه در خصوص علم امام ارائه  که اشعری راجع به جر گزارشی  احتمااًل در 
یان هشام بوده  گروه نخست، جر می کند و پیش تر بدان اشاره شد، مقصود اشعری از 
که  گروه اول بر این باور بودند  گروه بوده اند:  گزارش اشعری، امامیه دو  است. بر اساس 
گاه  که امام از همۀ علوم آ گروه دیگر باور داشتند  امام فقط علم حالل و حرام دارد و 
که  است. البته اشعری در جای دیگری صراحتًا می گوید: »هشام معتقد بوده است 
ئكه بر امامان نازل نمی شوند و هیچگونه وحی و الهامی نیز به آنها نمی رسد«. عبارت  مال
اخیر اشعری، عالوه بر اینكه تأییدی بر باورمندی هشام به انقطاع مطلق وحی پس از 

پیامبر است، نشان می دهد که همین گروه دایرۀ علم امام را محدود می دانسته اند. 
گزارش دیگری که یونس بن عبدالرحمن از هشام بن حكم نقل کرده است نیز تا حدی 
نشان  یرا  ز باشد؛  امام  علم  دربارۀ  یونس  گردش  شا و  هشام  اندیشۀ  گویای  می تواند 
کتاب های همۀ انبیاء و اولیای پیشین  که علم امام صورت موروثی داشته و  می دهد 
در دست امام بوده است. گرچه در این روایت سخنی از الهام به امام به میان نیامده، 
که امام صادق؟ع؟ می فرماید: »خداوند حجتی در زمین قرار  اما جملۀ پایان بخش آن 
نمی دهد که از او پرسیده شود و او بگوید نمی دانم«1 نشان می دهد که در اندیشۀ هشام 

و یونس دایرۀ این علم موروثی بسیار گسترده بوده است. 
 بر باور یونس به انقطاع وحی بیشتر و مقبول تر است. گزارشی که در اوایل 

ّ
اما قرائن دال

سدۀ سوم هجری دربارۀ ماجرای امامت حضرت جواد؟ع؟ نقل شده است، به خوبی 
نشان می دهد که یونس بن عبدالرحمن گرایش به گروهی داشته است که باور به هیچ 

1 . کلینی، الكافی، 1/ 227. 
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نوع الهامی برای امام نداشته و اساسًا علم الهامی امام را نمی پذیرفته اند. بر پایۀ این 
گزارش، بزرگان امامیه پس از شهادت امام رضا؟ع؟ در خانۀ عبدالرحمن بن حجاج، 
گرد هم آمدند. سپس یونس پرسید: تا  که امام جواد؟ع؟ هفت سال داشت،  در حالی 
گهان از  زمانی که این فرزند بزرگ شود، ما باید چه کنیم و امر امامت برای کیست؟ که نا
طرف بسیاری از حّضار مجلس مورد هجوم قرار گرفت وحتی برخی دهان او را گرفتند و 

او را از ادامۀ سخن بازداشتند.1 
یارویی دو  که در اواسط سدۀ سوم هجری از رو گزارشی  در خصوص فضل بن شاذان، 
اندیشه دربارۀ علم امام در ایران با تمرکز بر نیشابور خبر می دهد، دقیقًا نمایان می سازد 
یانـــی قرار داشته که بـــه علم الهامی امام بـــاور نداشته  کـــه فضل بن شـــاذان در زمرۀ جر
است. در این گزارش، در یک سو فضل بن شاذان و طرفدارانش قرار دارند که به انقطاع 
وحی معتقد بوده اند، و در سوی دیگر گروهی بوده اند که انقطاع وحی را نمی پذیرفتند. 
گـــزارش، گروهی در نیشابور بـــر این باور بوده اند که رســـول خدا؟ص؟ زبان  براســـاس این 
گاه بوده و اطالع  همـــۀ مردمان، همۀ پرندگان و همۀ خلق را می دانستـــه، از ضمیر آنها آ
داشته که اهالی هر سرزمین در شهرها و خانه های خود چه می کرده اند. هنگامی که دو 
کودک را می دیده، در می یافته که کدام مؤمن و کدام منافق خواهد شد. نام همۀ موالی 
خود و پدران آنان را می دانسته است. با هر کس مالقات می کرد، پیش از آنكه او سخن 
گویـــد، می فهمیده که از موالی است یا خیر. همچنین، این گروه بر این باور بوده اند که 
وحی تمام  نشده، چرا که وحی به طور کامل در اختیار پیامبر و اوصیای ایشان نبوده و 
 در هـــر زمانـــی که اّتفاقی روی می داده و علـــم آن در اختیارشان نبوده، علم آن به ایشان 

وحـــی می شده است. از این رو در هـــر زمان نیز فردی _ که امام باشد _ با همین صفات 
وجود دارد. 

که  که فضل بن شاذان در رأس آنان قرار دارد _ معتقد بودند  گروهی _  در سوی مقابل، 
رسول خدا؟ص؟ از علمی که به او وحی شده، به وصّیش آموخته است و اوصیای او علم 
حالل و حرام و تفسیر قرآن و فصل الخطاب را داشته اند و این علم از رسول خدا؟ع؟ به 

ئل اإلمامة، 388_ 389.  1 . طبری، دال
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کامل قطع شده  شكل میراث به آنان منتقل شده است و بعد از پیامبر، وحی به طور 
که ناقل این  گرد فضل،  است. به نظر می رسد علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، شا

توقیع نیز بوده، مكتب استاد خویش را در این زمینه قبول داشته است.1
کوفه به غیر از منبع علم  یت محدث _ متكلمان امامیه در  یان هشام، اکثر در برابر جر
وراثتی امام، منابع دیگری را برای علم امام باور داشته اند که عمومًا با عنوان وحی غیر 
رسالی یا علم الهامی قابل عنوان گذاری است. دستۀ نخست از روایاتی که بر علم غیر 
یاد شدن علم امام اشاره می کند و بر  وراثتی امام داللت دارد، روایاتی است که به اصل ز
گر بر علم امام افزوده نمی شد، علم او پایان می یافت.2 این  کید می ورزد که ا این نكته تأ
یت اندیشمندان امامیه در آن دوران است، به گونه ای  یان اکثر مضمون مورد پذیرش جر
یان همچون زراره، ابابصیر، هشام بن سالم، محمد بن حكیم و  که مهم ترین افراد این جر

عبداهلل بن بكیر از  ناقالن این گروه از روایاتند.3 
یاد شدن  همچنین این گروه از اصحاب روایاتی که افزون بر اصل ازدیاد علم امام، به ز
آن در هر شب و روز و هر ساعت اشاره دارد را نیز نقل کرده اند. به عنوان نمونه هشام بن 
سالم از امام صادق؟ع؟ دربارۀ کالم ابوالخطاب در مورد علم امام پرسشی مطرح می کند 
که: »علم قرآن و علم به حالل و حرام در برابر علمی که  و در پاسخ از امام چنین می شنود 

خداوند هر روز و شب برای امام ایجاد می کند، ناچیز است«.4 

که از طریق اندیشمندانی چون ابابصیر، عبداهلل بن مسكان،  در برخی از روایات نیز 
منصور بن حازم و صفوان بن یحیی روایت شده است، فقط آنچه که در هر شب و روز 

1 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، 539_ 541. 
2 . صفار، بصائرالدرجات، 392_ 395؛ کلینی، الكافی، 1/ 254_ 255. 

گروه از روایات، حتی نام یونس بن عبدالرحمن نیز به چشم می خورد؛ اما با توجه به  یان این  3 . در بین راو
یح یونس دربارۀ انكار  کالمی هشام بن حكم و آنچه برخی از مقاالت نویسان از سخن صر یان  اعتقاد جر
کرده اند، به نظر می رسد جمع بندی او از مجموعه ادله، انحصار منبع علم امام در علم  علم الهامی نقل 
وراثتی باشد. برخی نیز بر این باورند که احتمااًل پس از امامت امام جواد ؟ع؟ و مشكالت معرفتی که برای 
یۀ نخست خود بازگشت و علم الهامی امام را  یان هشام در مورد علم امام بروز کرد، یونس از نظر اعتقاد جر

نیز پذیرفت. 
4 . صفار، 394. 
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و ساعت به ساعت بر قلب امام تحدیث می شود، علم نامیده شده، و علم از طریق 
کتاب »اثرة« عنوان گرفته است.1 

گروه دیگری از این روایات نیز بیانگر قابلیت فزونی یافتن علم از طریق نكت، قذف و نقر 
یان  که در باور اصحاب به جهات علم امام نامگذاری شده است.2 در میان راو است 
این روایات نیز اندیشمندانی چون ابابصیر، زراره، حمران، ابن ابی عمیر، مفضل بن عمر 

و صفوان بن یحیی قرار دارند. 
ئكه و گونۀ ازدیاد علم آنان توسط  دسته ای از روایات هم به نحوه ارتباط خاص امام با مال
فرشتگان اشاره دارد و بیشتر تحت عنوان تحدیث قابل بررسی است.3 این روایات نیز 
از سوی بیشتر اندیشمندان امامیه نظیر ابوحمزۀ ثمالی، محمد بن مسلم، ابابصیر، زراره، 
حمران، ابن ابی یعفور، عبد اهلل بن مسكان و حماد بن عیسی تلقی به قبول شده است. 
ابابصیر، حمران بن اعین و هشام بن  یانی چون  نیز توسط راو از روایات  گروه دیگری 
که مطابق آن، هرگاه امامان به علم و حكم چیزی  سالم و مفضل بن عمر روایت شده 
گاه نباشند، توسط روح القدس به آنان القاء می شود.4 نكته  نیاز داشته باشند و از آن آ
روایاتی هستند، در  ناقل چنین  اندیشمندان آن عصر  آنكه، در حالی که بیشتر  مهم 
گروه از روایات، نامی از هشام بن حكم و اصحاب او به جز یونس بن  یان این  میان راو

عبدالرحمن، آن هم در تعداد کمی از روایات این مضمون، دیده نمی شود.

4_ معرفت ضروری به امام
گزارش فرقه نگاران، امامیۀ نخستین دربارۀ امكان و جواز جهل به ائمه، اختالف  بنابر 

نظر داشته اند. بر پایۀ سخن اشعری امامیه در این مسأله چهار گروه می باشند.5 

1 . همان، 325. 
2 . همان، 316_ 318 و 326_ 328؛ کلینی، الكافی، 264/1. 

3 . صفار، بصائرالدرجات، 319_ 324؛ کلینی، الكافی، 1/ 271. 
4 . صفار، بصائر الدرجات، 451_ 454؛ کلینی، الكافی، 1/ 398. 

5 . البته اشعری در ضمن گزارش اقوال امامیه در باب ضروری بودن معرفت امام، مسأله دیگری را نیز گزارش 
یعت است و اینكه آیا فقط شناخت امام  کرده است، و آن اکتفاء به شناخت امام از انجام اعمال شر
که پیامبر اکرم؟ص؟ آورده است؟  یعتی  واجب است یا هم شناخت آنان واجب است و هم عمل به شر
گزارش  که از جانب اشعری در این  از این رو، آوردن دو مسألۀ مختلف در عداد یكدیگر، اشتباهی است 
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که  گزارش، عده ای از اصحاب همچون عبد اهلل بن ابی یعفور معتقدند  بر پایۀ این 
شناخت امام از جملۀ معارف ضروری دینی نبوده و ممكن است به برخی از انسان ها 
که معرفت به امام از  معرفت امام عطا نشده باشد. در حالی که باور سایرین آن است 
جملۀ معارف ضروری است و ممكن نیست به کسی شناخت امام عطا نشده باشد.1 

شهرستانـــی نیز در مورد انگـــارۀ زراره و اصحابش در باب معرفت امـــام گزارشی می آورد که 
بررسی آن به فهم گزارش اشعری کمک می کند. وی می نویسد: »از   زراریه )پیروان و اصحاب 

زاره( حكایت شده است که معرفت ضروری است و جهل به ائمه؟مهع؟جایز نیست...«.2  
گروه نخست و همراه با  در این بین بایستی دیدگاه هشام بن حكم و اصحاب او را در 
که معرفت  یرا باور آنان در مسأله معرفت آن بود  کرد؛ ز یه ابن ابی یعفور جستجو  نظر
این معرفت  یافتن  و فعلیت  اضطراری منحصر در معرفت خداست و شرط تحقق 
نیز نظر و استدالل است.3 حال آنكه از دیدگاه اصحاب هشام سایر معارف از جمله 

معرفت امام، ضروری نیست و تحصیل آن در گرو اکتساب و استدالل است.4

رخ داده است. بنابراین، اختالف امامیه در مسأله ضرورت معرفت امام تنها به دو قول خالصه می  شود و 
دو رأی نخست بیانگر اختالف در مسأله دیگری است. در باب اختالف امامیه در مسأله وجوب عمل به 
یانی انگاره عدم وجوب عمل  یعت در کنار وجوب معرفت به امام نیز باید گفت از میان امامیه هیچ جر شر
یان  یعت و انحصار وجوب معرفت امام را نپذیرفته است؛ بلكه این اندیشه را تنها می  توان در میان جر به شر

غلو و اصحاب آن یافت.  
1 . اشعری، ابوالحسن، مقاالت اإلسالمیین، 49 و 50. 

2 . شهرستانی، الملل و النحل، 1/ 218. البته مطابق با ظاهر گزارش شهرستانی به نظر می رسد معنای عبارت 
ئمة« آن است که جهل حضرات امامان معصوم؟مهع؟ به علوم مختلف ممكن نیست و آنان  »ال یسع جهل األ
یرا تمامی معارف آن بزرگواران فطری و ضروری است و علم ائمه؟مهع؟ اکتسابی  به همۀ معارف علم دارند؛ ز
یة«؛ اما با در نظر گرفتن گزارش پیشین اشعری در این باره، معنای  یة ضرور ها فطر

ّ
نیست: »فإّن معارفهم کل

ئمة« به گونه ای دیگر تبیین خواهد شد و دیدگاه زراره مطابق با باور فرقۀ چهارمی  عبارت »ال یسع جهل األ
ئمة« به معنای عدم امكان جهل انسان ها  است که اشعری نقل می کند. در نتیجه عبارت »ال یسع جهل األ
نسبت به امامان معصوم می باشد؛ چرا که معرفت امام نیز از مصادیق معارف ضروری است. از سوی دیگر 
ینه قرار دادن گزارش اشعری دربارۀ اختالف امامیه در مسأله استطاعت )اشعری، ابو الحسن، مقاالت  با قر
که بزرگانی چون زراره، هشام بن سالم و  گزارش شهرستانی به خوبی می توان فهمید  اإلسالمیین، 43( و 

مؤمن الطاق بر خالف ابن ابی یعفور به ضروری بودن معرفت امام باور داشتند. 
104/1؛  الكافی،  کلینی،  الدین، 32؛  اصول  بغدادی،  اإلسالمیین، 52؛  مقاالت  الحسن،  ابو  اشعری،   . 3

صدوق، التوحید، ٩٨. 
امتیازات آن نسبت  و  برای مطالعه بیشتر دربارۀ دیدگاه خاص هشام بن حكم دربارۀ مسألۀ معرفت   . 4
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5_ عصمت امام
یكی  امام  که اندیشۀ عصمت  یافت  متقّدمین می توان در آثار  در  یخی  تار با مطالعۀ 
از باورهای شاخص اندیشمندان امامیه در دوران حضور به شمار می رفته، و انگارۀ 
عصمت امام انگاره ای عمومی در میان امامیۀ نخستین بوده است. حسین بن سعید 
گیر بودن  یان بزرگ امامیه در اواخر قرن دوم و ابتدای قرن سوم هجری _ فرا اهوازی _ از راو

اندیشه عصمت را چنین گزارش می کند: 
ال خالف بین علماءنا في أّنهم معصومون من کّل قبیح مطلقًا أّنهم؟مهع؟ 

کانوا یسمون ترك المندوب ذنبًا و سیئة بالنسبة إلی کمالهم .1 
یح بر شیوع اندیشۀ عصمت در میان اندیشمندان  ینه ای صر گواهی حسین بن سعید قر
آن عهد است. اما در میان اصحاب امامیه در دوران نخستین می توان اندیشمندانی را 
کلمات آنان به صراحت یا ضمنًا بر اعتقاد آنان بر عصمت ائمه؟مهع؟ داللت  که  یافت 
گانه به امام  یان جدا دارد. به عنوان نمونه عبداهلل بن ابی یعفور و حمزة بن طیار در دو جر
گر اناری را بشكافی و نصف آن یا مقداری از آن را  که: ا گفتند  صادق؟ع؟ این چنین 
حرام و بقیه را حالل کنی ما نیز آنچه را تو حالل کرده ای، حالل و آنچه را حرام کرده ای، 
کالم امام  کامل آنان به حقانیت  حرام می دانیم.2 اعتقاد این دو اندیشمند و اعتماد 

ناشی از اعتقاد آنان به عصمت امام از خطا و گناه در حوزۀ امور دینی است. 
ابوجعفر محمد بن نعمان مؤمن الطاق نیز از معتقدان به عصمت ائمه؟مهع؟ است و 
گناه از ایشان را روا نمی دانسته است. وی در پاسخ یكی از مخالفین و در برابر  صدور 
یبا، عصمتی همانند  اتهام صدور خطا و دروغ از امام علی؟ع؟ در ضمن تشبیهی ز

ئكه را به امام نسبت داد.3  عصمت مال

کوفه و بغداد، یۀ مشهور امامیه ر.ک: منتظری، بررسی تطبیقی مسأله علم و معرفت در مدرسه   به نظر
 .48  _ 43 

1 . حسین بن سعید اهوازی، الزهد، 73. 
2 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، 249 و 349. 

3 . ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب؟مهع؟، 1/ 274. 
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که امامیۀ نخستین در اعتقاد به اصل  گزارش عقیده نگاران نیز شاهد محكمی است 
قلمرو  و  پیامبران  عصمت،  موضوع  در  آنان  اما  نداشته اند؛  اختالفی  ائمه  عصمت 

عصمت ائمه؟مهع؟ در میان اصحاب امامیه اختالفاتی را گزارش کرده اند. 
که عده ای از امامیه در مسألۀ عصمت میان پیامبران  گزارش می  دهد  اشعری چنین 
گناه از پیامبران جایز  که اگرچه صدور  و امامان قایل به تفكیک بوده و بر این باورند 
گناه از امامان جایز نیست. وی این اندیشه را به هشام بن حكم  است، اما ارتكاب 

نسبت می دهد.1 
به گفتۀ بغدادی، پیروان مكتب امامیه به دلیل عدم اعتقاد هشام به عصمت پیامبران، 

وی را تكفیر کرده اند.2 دلیل هشام بر این اعتقاد آن است که: 
چـــون به پیامبران وحـــی می شده است، در صـــورت ارتكاب معصیت 
بـــه وسیلۀ وحـــی از گناه خود مطلـــع می شدند ولی چون بـــه امام وحی 

نمی شود پس الزم است که از گناه معصوم باشد.3 
اما گروه دوم از امامیه ارتكاب گناهان از هر دوی پیامبران و ائمه را جایز نمی دانند؛ چرا 

که همگی آنان حجت خدا بر بندگان و معصوم از لغزش هستند.4  
 دربارۀ گزارش اشعری و دیدگاه هشام پیرامون مسأله عصمت چند نكته قابل مالحظه است:

از  گناه  گزارش اشعری دربارۀ اعتقاد هشام بن حكم در موضوع جواز ارتكاب  الف( 
که چرا  یرا پاسخ هشام به این پرسش  پیامبر با سایر قرائن موجود همخوانی ندارد؛ ز
امام علی؟ع؟ به ابوبكر می فرمود: »یا خلیفة رسول اهلل« آن بود که بر فرض صدور چنین 
گفتاری از امام، سخن ایشان مانند کالم ابراهیم؟ع؟ است که فرمود: >إنّي َسقيم<؛ و مثل 
که به برادرانش  گفتار یوسف است  ُه َكبيُرُهم<؛ و مانند 

َ
که گفت: >َبل َفَعل قول دیگرش 

1 . اشعری، مقاالت اإلسالمیین، 48. 
2 . بغدادی، الفرق بین الفرق، 50. 

3 . اشعری، همان، 48؛ بغدادی، همان، 50. 
شهرستانی همین دیدگاه و نظیر همین استدالل را به هشام بن سالم نسبت داده است. )شهرستانی، 
الملل و النحل، 1/ 217(. قاضی عبد الجبار معتزلی نیز این دیدگاه را از برخی نقل می کند که مقصود وی 

می تواند همان هشام بن حكم باشد )عبدالجبار معتزلی، المغنی، 20/ 14( 
4 . اشعری، همان، 48 _ 49. 
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ساِرقون<.1 این پاسخ هشام، حداقل گویای باور وی به عصمِت 
َ
م ل

ُ
ُتها العيُر إّنك فرمود: >أّيَ

گر او به عصمت پیامبران اعتقادی نداشت دلیلی بر  یرا ا فی الجملۀ انبیاء است؛ ز
تمسک وی به گفتار آنان برای توجیه و تصحیح فعل امام وجود نداشت.2

ب( با توجه به سخن فوق به نظر می رسد استدالل هشام بر تمایز بین امام و پیامبران در 
گر پیامبران  که ا مسأله عصمت در واقع بیانگر نوعی قیاس اولویت است. بدین معنا 
ئكه بر آنان معصوم از گناهان هستند به طریق اولویت امام نیز  با وجود وحی و نزول مال
باید دارای عصمت باشد؛ چرا که ائمه؟مهع؟ با آنكه حجت خدا بر بندگان هستند، اما به 
گر چنین نباشد، حجیت  آنان وحی نمی شود. بنابراین، آنان حتمًا باید معصوم باشند و ا

آنان بر انسان ها مخدوش خواهد شد. 
البته بخشی از این استدالل در کلمات دیگر هشام نیز موجود است؛ آنجا که در پاسخ 

ضرار دربارۀ علت عصمت امام می گوید: 
گر امام معصوم نباشد خطا می کند؛ پس اطمینانی نیست که خطایش  ا
را بـــر خـــود و دوستان و نزدیكانش کتمان کند؛ و خداوند به مثل چنین 

شخصی بر خلق خویش احتجاج نمی کند.3
که هشام بن حكم مبدع اندیشۀ عصمت در میان امامیه  کرده اند  گمان  ج( برخی 
کلمات اصحاب نخستین امامیه حاصل  است.4 اما آنچه از بررسی متون روایی و نیز 
می شود چنین انگاره ای را مردود می کند. آنچه برخی را به چنین خطای بزرگی واداشته 
که راجع به عصمت  که هشام بن حكم اّولین متكلم در میان امامیه است  آن است 
امام سخن گفته و برای عصمت امام، برهان عقلی ارائه کرده است. وی با ارائه چندین 
برهان عقلی5 انگارۀ عصمت ائمه را اندیشه ای عقلی ساخت. شاید بتوان گفت همین 

1 . ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب؟مهع؟، 1/ 281. 
یخ تفكر امامیه، 190.  یاب، عصمت امام در تار 2 . فار

3 . صدوق، کمال الدین، 2/ 367. 
ئل النبوة، 2/ 528. 4 . عبدالجبار معتزلی،  تثبیت دال

مقاالت  )اشعری،  نبی  به  نسبت  عصمت  در  امام  اولویت  قیاس   _1 از:  عبارتند  هشام  عقلی  براهین   . 5
اإلسالمیین، 48(؛ 2_ برهان نفی علل گناه )صدوق، کمال الدین، 54(؛ 3_ برهان امتناع تسلسل )صدوق، 
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امر سبب شد تا دربارۀ قلمرو عصمت ائمه نیز قلمروی بسیار وسیعی را مطرح نماید. 
کالم امام صادق؟ع؟ چنین است:  یف عصمت از دیدگاه هشام با استناد به  د( تعر
گناهان بازداشته  که به استعانت خداوند از جمیع محرمات و  کسی است  »معصوم 
شده است«.1 از این رو، و با توجه به عقلی ساختن مسأله عصمت توسط هشام، وی 
گسترده می داند و نه تنها امام را از ارتكاب به معاصی  محدوده عصمت امام را بسیار 
و گناهان مبّری می داند، بلكه اشتباه و فراموشی در امور دینی را نیز از ساحت امام دور 

می شمارد.2 
یان مشهور امامیۀ نخستین در مسأله عصمت مستدل سازی  تفاوت عمدۀ هشام با جر
عقلی عصمت امام است که بر محور آن تفاوت های دیگری نیز پدید آمد. همین امر نیز 
سبب شده تا اشتباهاتی نیز از جانب برخی از عقیده نگاران و محققان در مورد دیدگاه 

خاص هشام دربارۀ مسأله عصمت رخ دهد. 

6_ گسترۀ والیت
اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه درباره گسترۀ والیت ائمه؟مهع؟ نیز اختالف نظرهایی 
یان مشهور یافت، به قدرت  داشتند. گروهی از اصحاب که می توان آنان را در میان جر
تصرف امامان؟مهع؟ در امور تكوینی باور داشته و والیت امام را محدود به حوزۀ خاصی 

نمی دانستند. البته قدرتی که از سوی خداوند به آنان عطا شده است.
ابابصیر از جمله این اندیشمندان است که از او احادیثی دربارۀ قدرت امام بر بینا کردن 
کردن مردگان رسیده است. در برخی از این روایات نیز به بینا شدن خود  نابینا و زنده 
که بر قدرت طی األرض  ابابصیر توسط امام اشاره شده است.3 همچنین او روایاتی را 
امام یا قدرت سیر دادن و انتقال برخی از افراد بر روی زمین داللت دارد، نقل می کند.4 

علل الشرایع، 1/ 202(؛ 4_ نفی احتجاج به غیر معصوم )صدوق، کمال الدین، 2/ 366(؛ 5_ فلسفۀ وجود 
یخ تفكر امامیه تا پایان  یاب، عصمت امام در تار ید: فار امام )همان(. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه بنگر

قرن پنجم هجری، 197 _ 201 و همو، بازخوانی براهین عقلی متكلمان امامیه تا پایان قرن پنجم هجری. 
1 . صدوق، معانی األخبار،  1/ باب العصمه، ح 2. 

2 . صدوق، کمال الدین، 2/ 366. 
3 . صفار، بصائر الدرجات، 269 و 271_ 272. 

4 . همان، 398 و 405. 
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که غالب محدثان نخستین  اساسًا قدرت امام بر طی األرض از جمله اموری است 
امامیه نظیر محمد بن مسلم، زراره، عبداهلل بن بكیر،1 ابان بن تغلب،2 و عبدااله بن 

مسكان3 دربارۀ آن نقل حدیث کرده اند. 
گروه است؛ وی در نمونه ای بسیار جالب،  ابن ابی عمیر از شخصیت های مهم این 
گزارشی از قدرت تصرف امام در امور تكوینی _  از جمله  پس از اینكه علی بن حكم 
که این مطلب  در چشمان ابوبصیر _  را برای وی نقل می کند، می گوید: »شاهد باش 
که ابن ابی عمیر از امام صادق؟ع؟  گزارش دیگری  همانند روز حق است.«4 براساس 

نقل می کند، به نظر می رسد که وی به قدرت طی األرض امام باور داشته است.5 
گویا حسن بن محبوب از دیگر شخصیت های مهم این دوره نیز به تصرف امام در امور 
که از او نقل شده، از قدرت امام صادق؟ع؟ در  گزارشی  تكوینی باور داشته است. در 

تصرف کوه ها خبر داده شده است.6 
یان فكری هشام بن حكم اما در هیچ یک از موضوعات فوق روایتی نقل نشده  از جر
یان مشهور محدثان،  است. افزون بر این، میان خط فكری هشام و اصحاب او و جر
اختالفات آشكارتری نیز وجود دارد. مهم ترین این اختالفات به بحث رابطه مالكیت 
یعی یا تكوینی، باز می گردد.  امام با زمین و اینكه آیا این مالكیت، رابطه ای است تشر
مطابق با قرائن، هشام به مالكیت تكوینی و مطلق امام باور نداشته است و همین 
گردش ابن ابی عمیر شده است. ابن  امر موجب بروز اختالف دامنه داری بین او و شا
یان  گرد او بوده است، بر سر همین جر که همیشه همراه و مباشر هشام و شا ابی عمیر 
که بین او و ابومالک حضرمی در این  ملكیت امام از هشام جدا می شود. در اختالفی 
که امام مالک تمام زمین است و ابومالک  مورد پیش می آید، ابن ابی عمیر اصرار دارد 

1 . همان، 398. 
2 . همان، 402. 

3 . همان، 399 _ 400. 
4 . همان، 269. 
5 . همان، 401. 

6 . مفید، االختصاص، 325. 
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ک مردم به خودشان تعلق دارد و فقط  مخالف این نظر بوده و بر این باور است که امال
آنچه خداوند از خمس و فیئ و غنیمت قرار داده، به امام تعلق دارد. آنها هر دو راضی 
که داوری را به هشام بن حكم واگذارند، اما هشام بر طبق سخن ابومالک فتوا  شدند 
داد. ابن ابی عمیر اما آن فتوا را رد کرد و بر سر این موضوع میانه اش با هشام تیره گردید.1

نتیجه گیری
مشترکی  انگاره های  امامت،  یف  تعر دربارۀ  کوفه  در  شیعه  محدثان  و  اندیشمندان 
تر از مقام نبوت و  که امامت مقامی بسیار واال و حتی بسی باال داشته و بر این باورند 
آنان مهم ترین مؤلفۀ مقام امامت را وجوب پیروی و اطاعت مستقل  رسالت است. 
که  که با تفویض دین رابطه ای مستقیم دارد. از این رو، الزم است  از امام می دانستند 
کند. البته بزرگان اصحاب  خداوند این وجوب در اطاعت را برای امام جعل و نصب 
گسترۀ منابع علم امام به ویژه  کوفه در پاره ای از خصوصیات امامت نظیر  امامیه در 
علم الهامی، گسترۀ والیت و نوع نگاه به مسألۀ عصمت با یكدیگر اختالفاتی داشته اند. 
بیشتر این اختالفات به نگرش اندیشمندان و روش کالمی آنان بستگی داشت. در این، 
یان کالمی هشام بن حكم به دلیل مستدل کردن مسائل امامت به استدالالت  بین جر
یت و محدثان  یان اکثر عقلی، در نهایت دیدگاهی خاص ارائه کرد که نسبت به باور جر
یان هشام با رد علم  امامیه، در غالب موارد دیدگاهی حداقلی محسوب می شود. جر
کردند؛  گسترۀ والیت امام دیدگاهی حداقلی ارائه  کردن  الهامی امام و محدود مطرح 
گسترۀ عصمت امام را بسیار وسیع  اما در مسألۀ عصمت، به دلیل عقلی سازی آن، 

می دانستند.

1 . کلینی، الكافی، 1/ 409_ 410. 
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فرهنگی، و  علمی  انتشارات  مرکز  تهران،  الفرق،  و  المقاالت  اهلل،  عبد  بن  سعد  قمی،   اشعری 
 1360ش.

ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحكام، 
تحقیق: فیضی آصف، قم، مؤسسة آل البیت؟مهع؟، 1385ق.  

ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، بیروت، دار الفكر، 1407ق/ 1986م.
الدینیة،  األحادیث  في  یة  العزیز الآللی  عوالی  الدین ،  ین  ز بن  محمد  احسائی،  جمهور  ابی  ابن 

تحقیق: مجتبی عراقی، قم، دار سید الشهداء للنشر، 1405ق.
کبر، مرجئه شیعه، در دست چاپ. اقوام کرباسی، ا

بغدادی، عبدالقادر، الفرق بین الفرق، بیروت، داراآلفاق الجدیدة، 1977م.
__________________ ، أصول الدین، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1401ق.

بالغی نجفی، محمد جواد، آالء الرحمن في تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت، 1420ق.
ی، حسن بن یوسف بن مطّهر، خالصة األقوال، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسة نشر الفقاهة، 

ّ
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نظریة اإلمامة عند علماء اإلمامیة في مدرسة الکوفة

                                        محمد المنتظري

تعتب���ر نظریة اإلمامة وخصائص اإلمام م���ن أهم الوجوه الفارقة بین المذهب اإلمامي وغیره 
من المذاهب اإلسالمیة، کما تعد من أهم المسائل التی تعرض لها علماء اإلمامیة بالبحث 
والمناقشة والتنظیر. وقد کان لعلماء ومحدثي الشیعة فی الکوفة آراء مشترکة حول اإلمامة 
کاعتبارها مکانة رفیعة ل ینالها إلاّ من اختاره اهلل، وکونها أسمی مکانة من النبوة والرسالة، وأنه 
یجب اتباع اإلمام وإطاعته إطاعة مستقلة، حیث إن اهلل عزوجل قد جعل لهم حق الطاعة 

� هذه � .
م���ع ذلك، فق���د اختلف���ت آراء علماء اإلمامی���ة الکوفیین ف���ي جهات أخری ح���ول اإلمامة 
وخصائ���ص اإلمام، کح���دود سعة علم اإلمام، وسع���ة ولیته، واخت���الف آرائهم في عصمة 

اإلمام، وأغلب هذه الختالفات راجعة إلی اختالف اآلراء و المناهج الکالمیة عندهم.
فقد کانت استدللت هشام بن الحکم الکالمیة علی اإلمامةأکثرها عقلیة فهذا األمر جعلها 

زًة عن سائر المناهج عند محدثي اإلمامیة. متمیاّ
النصوص الجلیة والخفیة والفعلیة )المعاجز(. هذه المقالة محاولة جادة فی سبیل تبیین وصفي 

� تحلیلي لنظریة النص.
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Theory of Imamate according to Imami 
Scholars in the School of Kufa

Mohammad Montazeri

The idea of Imamate and characteristics of the Imam are the main features 
distinguishing the Imami School form other Islamic schools. These are 
among the most important issues the earlier Imami thinkers have discussed 
and theorized about them.   
Shi’i thinkers and Muhaddithun in Kufa share in some theories to define Imamate 
and are of the opinion that the Imamate is a very high station which is even 
much higher than the station of prophethood and messengership. According 
to them, the most important feature of Imamate is that Imam should be obeyed 
and followed  independently, which is in direct relation to the delegation of 
religion. Thus, it is necessary that God specify the right of being obeyed for the 
Imam. Of course there were some disputes among the great Imami figures in 
Kufa concerning some characteristics of Imamate such as the extent of Imam’s 
knowledge and in particular his inspirational knowledge, the extent of Wilayah, 
and the ways they looked at “Infallibility”. These disputes depend mostly on 
the views and theological approaches of thinkers. The Hisham theological 
school provided rational arguments for the issues of Imamate and presented a 
particular view which, as compared to the beliefs of the mainstream and Imami 
Muhaddithun, is considered as a minimalistic view.
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