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چکیده
د تحلی متون وحیانی ،یکی صز صنگا ههای اشمگی د ایستی مفهوم صمامت ،مقام صفت صا طاعت
صتت .با تحلی وصیات ناظ به مفهوم صمامت ،مانند وصیات ری ِ آیه ملک عظیم و وصیات تفویض
میتوصن صنگا ه صی همانی بی صمامت و مقام صفت صا طاعت ص صثبات د .به مقتضای صی وصیات،
حتی د موص دی ه وحی مستقیمی نیامده ،بیان صمام صفت صا طاعت دص د؛ ا ص ه صمام ب و دص صز
پشتوصنه تأدیب صلهی صتت .صز جمله پیامدهای پذی ش صی نظ یه ،تفاوت میان صطاعت صز صمام و
مطاع بودن صنبیاء و ت صتت .صوصم نبی و تول مقید به وحی مستقیم صلهی صتت ،صما دتتو صت
صمام صز صی جهت صطالق دص د .صلتزصم به وجود تنها یک صمام د ه زمان ،صز دیگ لوصزم صی نظ یه
صتت .صی مقاله با وشی تحلیلی ،اا او و صجزصء صیلی نظ یه همسانی مفهوم صمامت با مقام
صفت صا طاعت ص ب مبنای متون وحیانی مو د ب تی ق ص دصده صتت.
واژگان کلیدی :مفهوم صمامت ،صفت صا طاعت ،ملـک عظـیم ،تفـویض ،والیـت تشـ یع .عظـیم،
تفویض ،والیت تش یع.
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مقدمه
مفهومیابی واژگان وحیانی در پ وهشهای دینی اهمیت دراوانی دارد .هرچه تأثیر مفهتومی در
معردتشناسی دینی بیشرر باشیب ضرورت بررسی آن دزونی متییابتی .واژه امامتت بته دلیتل
جایگاه محوری عقییه به امامت در معارف شیعیب ان جمله آن مفاهیم است .بته همتیأ دلیتل
یادرأ مفهوم امامت ان نگاه اولیاء دیتأ و دقتت همتهجانبته در ابعتاد آنب ان امتور پایتهای در
پ وهشهای امامری است .مراد ان مفهوم ثقلینی امامتب بار معنایی است که ایأ واژه بر اسار
آن در قرآن یا بیان خود معصومیأ

بهکار ردره استت .مفهتومشناستی امامتتب مرفتاوت ان

شناخت حقیقت امامت است .هم نیأ شناخت مفهوم ثقلینی امامتب غیر ان تعریفهای علمی
و اصطالحیای است که مرکلمان یا دیلسودان یا دانشمنیان دیگر شاخههای علمتی ان امامتت
ارائه نمودهانی .در تبییأ واژه امامت ان ناویه بیانات قرآن و ائمه

ب نظریه «ادرراضالطاعته» ان

جمله انگارههای پرشاهی است (ر.ک :سبحانیب 1383ب ج5ب ص 1.)259-249به نظر میرستی
ایأ مفهوم ثقلینی را میتوان در نظریه ادرراضالطاعه بهطور کامل یادتت و ان یکستانی مفهتوم
ثقلینی امامت با مقام ادرراض طاعت سخأ گفت .ایأ مقاله تالش دارد با ارائه مسرنیات النمب
ایأ رأی را تحت عنوان نظریه «یکسانی مفهوم ثقلینی امامت با مقام ادرتراض طاعتت» تبیتیأ
کنی .بییأ منظورب در ایأ تحقیق هریک ان پارههای معنایی ایأ نظریهب بررسی انسجام درونتی
و ربط ایأ اجزاء و نیز بررسی تبعات مسرقیم ایأ نظریه بهطور دقیق بررسی خواهی شی.
 .1در ایأ باره چنی نظریه دیگر نیز قابل رصی است؛ ماننی نظریه هتیایت ایصتالی ان عالمته طباطبتایی (طباطبتاییب
1417قب ج1ب ص272؛ داریااب 1390ب ص .)49-47برخی نیز مفهوم دینتی امامتت را بتا مقتام خلیفتۀاللهی تبیتیأ
کردهانی (بحرالعلومب 1427قب ج1ب ص328-311؛ مظفریب 1390ب ص.)155
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با توجه به امور یادشیهب ساخرار نظریه ادرراضالطاعه سامان یادرته استت .النم بته ذکتر
است که تاکنون پ وهش قابل توجّهی ناظر به تبییأ ایأ نظریه و بیتان مسترنیات و مؤیتیات
آن ارائه نشیه است .انایأرو ایأ مقاله تنها بهدنبال ترسیم ساخرار کلی ایتأ نظریته و تبیتیأ
اجزائی است که در تحلیل آن چارچواب ان مرون وحیانی قابل اسرنباط است .لتاا در تبیتیأ
ایأ نظریهب تنها اموری که در اثباتب تأیییب تبییأ و دهم بهرر آن نقش دارنی بررسی شیهانتی و
به سایر نظریات و نسبت آنها با ایأ نظریه یتا اشتکاالت احرمتالی ایتأ نظریته و اجتزاء آن
پرداخره نشیه است؛ هرچنی چنیأ بررسیهاییب امری است که پ

ان ارائه نرایج ایأ تحقیق

و در گامهای بعیی مفیی خواهی بود.

شواهد یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت
در مراجعه به روایاتب بهطور مکرّر مواردی یادت میشود که ان امام با عنوان مفررضالطاعته
و دیگر همخانوادههای آن تعبیر شیه است؛ تعابیری ماننی «امامٌ مفررضالطاعۀ» (ابتأ بابویتهب
1413قب ج2ب ص)584ب «امامٌ مفررضٌ طاعره» (طبرستیب 1403قب ص)59ب «امتامٌ دترض اهلل
طاعره» (کلینیب 1407قب ج1ب ص)186ب «امتامٌ ادرترض اهلل طاعرته» (ابتأ طتاورب 1409قب
ص )571و امثال آن 1که بهودور در روایات یادت میشود .حیاقل داللت ایتأ روایتات ایتأ
است که خیاونی مقام ادرراض طاعت را به امام اعطا نموده است .امتا آن ته بایتی بته اثبتات
برسیب ایأ همانیِ میان مفهوم امامت و مقام ادرراض طاعت است .نریجته یکستانیِ مفهتومیِ
ایأدو نیز ایأ خواهی بود که هر امامی مفررضالطاعهب و هر مفررضالطاعهای امتام باشتی .بتا
جستوجو در روایات (ماننی روایات ذیل آیه ملک عظیم (نساء()4ب  ))54و تحلیل محروای
آنها که ناظر به مفهوم امامت هسرنیب دستکم به چهار وجه میتوان ایأ همانیِ بتیأ مفهتوم
امامت و مقام ادرراض طاعت را ثابت نمود.
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وجهاول 

با نظر به روایاتی که ادرراض طاعت با تعابیر و صیغههای مخرلفی در آنها آمتیه استتب ایتأ
مطلب بهطور جیّی در ذهأ ظهور مییابی که ائمه

خواسرهانی با ادرراض طاعتب مفهتوم

 .1ماننی...« :أطیعونا فإن طاعتنا مفروضه إذ كانت بطاعه الله عزوجل و رسوله مقرونه( »...مفییب 1413ق/اب ص.)349
 .2درباره یکسانی مفهوم ثقلینی امامت و مقام ادرراض طاعتب (ر.ک :درجپورب 1390ب ص149؛ نجارنادگتانب 1390ب
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ص20-9؛ غالمیب 1393ب ص.)59-57

امامت و ادرراض طاعت تصریح نشیهب اما دراوانتی اقرتران ایتأدو در کتالم معصتومیأ

ب

ظهور مبنی بر یکسانی آنها را در ذهأ ایجاد میکنی .ظهور یک کالم هرچنی مروقف بر ارائته
دلیل نبودهب بلکه خود دلیل استب لکأ دارای منشأ میباشتی .در بررستی منشتأ ایتأ ظهتورب
گفرنی است که اهل بیت

دارای علم الهیانی و کالم ایشان نیز وحی میباشی .البره وحتی

ایشان غیر ان وحی قرآن است .لاا الفاظ را کامالً حسااشیه و با سنجیین همه جوانتب آن
بهکار میبرنی .پرواضح است که هیف ائمه

ان بتهکتارگیری دتراوانِ "امامتت و ادرتراض

طاعت" در کنار یکییگر در جایجای کالمشانب همانا رسانین ایأ مطلب به ذهأ مخاطتب
است که ایأدو مفهوم باهم برابرنی .اما اگر ان طردی درض شود که ائمه

ایأ همانی میتان

امامت و ادرراض طاعت را اراده نکردهانیب درایأصورت النم است کالم را به گونتهای القتا
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امامت را توضح دهنی و آن را تعریف و تفسیر کننی .در ایأ روایاتب هرچنی به ایتأ همتانیِ

کننی که چنیأ مطلبی ان آن ظاهر نباشی و یا اگتر ظهتور داردب النم استت آن را نفتی کننتی.
انآنجاکه برخی روایات بر یکی بودن مفهوم امامت و ادرراض طاعت ظهتور دارنتی و ستایر
روایات آن را نفی نکردهانیب ایأ نریجه حاصل میشود که ائمه

برابری امامت و ادرتراض

طاعت را اراده کردهانی.
وجهدوم 

آیه  54سوره نساء یا همان آیه ملک عظیم ان آیاتی است که ذیل آن روایات دراوانی در باا
امامت و ادرراض طاعت وارد شیه است .ایأ روایتات گتاهی ملتک عظتیم را بته «ادرتراض
طاعتتت» (عیاشتتیب 1380قب ص )298یتتا «دتترض طاعتتت» (صتتفارب 1404قب ص )35یتتا
«الطاعۀالمفروضه» (کلینیب 1407قب ج1ب ص )186معنا کردهانتی .برختی دیگتر ان روایتاتب
ملک عظیم را به «قرار دادن ائمهای که اطاعت ان آنها اطاعت ان ختیا و معصتیت و عصتیان
آنها معصیت خیاست» (صفارب 1404قب ص )36معنا نمودهانی .در روایری نیز ملک عظیم بته
«ائمه هیی

» تفسیر شیه است (عیاشیب 1380قب ص .)248برایأاسارب مجموعاً دو معنا

در روایات برای ملک عظیم بیان شیه است؛ برخی مراد ان ملک عظیم را امامت دانسرهانتی و
برخی دیگر ادرراض طاعت .ان جمع ایأدو دسره روایتب ایأ نریجته حاصتل متیشتود کته
امامت همان مقام ادرراض طاعت است؛ چراکه وقری دو شیء با یک شیء برابر باشنیب ختود
آندو شیء نیز باهم برابرنی .در ایأ روایاتب امامت و ادرراض طاعت دو امری هسرنی کته بتا
ملک عظیم برابرنی .در نریجه خود آنها نیز تساوی مفهومی دارنی.
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وجهسوم 

در روایری ان حضرت امام صادق

آمیه است« :امامِ مفررضالطاعه را انکتار کترده و بتا او

سریز میکننی .به خیا سوگنی در نمیأ منزلری نزد خیاونی بزرگتر ان مفررضالطاعته وجتود
نیارد .ان جانب خیاونی میت میییی بر ابراهیم

وحی نانل میشتیب امتا مفرترضالطاعته

نبود .تا اینکه خیاونی خواست او را تکریم و تعظیم کنی .پ
قرار میدهم"» (صفارب 1404قب ص.)509

درمود" :همانا تو را امام متردم

1

بنا بر ظهور ایأ روایتب حضرت ابراهیم نبی بود اما مفررضالطاعه نبود .تا اینکه خیاونی
خواست او را تکریم کنیب لاا او را امام مردم قرار داد .انآنجاکته صتحبت در عتیم ادرتراض
طاعت حضرت ابراهیم استب شنونیه انرظتار دارد امتام

ایتأگونته بفرمایتی کته :ابتراهیم

مفررضالطاعه نبود .تا اینکه خیاونی خواست او را تکریم کنیب پ
داد .ولی امام

او را مفررضالطاعه قرار

بهجای واژه مفررضالطاعه دومب واژه امام را بهکار بردهانی .چنیأ استرعمالیب

ایأ مطلب را به ذهأ شنونیه القا میکنی که ادرراض طاعت همان امامت است؛ نیترا نمتانی
میتوان واژهای را به جای واژه دیگر بهکار برد که هردو دارای یک مفهوم باشنی.
ممکأ است بیان شود که بهکار بردن واژه امام به جای مفررضالطاعه به ایأ خاطر است
که مقام ادرراض طاعتب اثر و النمه امامت است و اسرعمال مؤثر به جای اثرب ان جهت ادبتی
صحیح است .در پاسخ بایی به ایأ نکره توجه نمود که هرچنی اسرعمال متؤثر بته جتای اثتر
صحیح استب اما اسرعمالی مجانی است و اصل در کالم ایأ استت کته کلمتات در معنتای
حقیقی خود بهکار رونی؛ مگر اینکه قرینهای بر خالف آن اقامه شود .در ایأ روایتتب چنتیأ
قرینهای وجود نیارد .لاا انآنجاکه در ایأ حییث واژه امام بته جتای کلمته مفرترضالطاعته
بهکار ردرهب ظهور در ایأ دارد که امامت همان مقام ادرراض طاعت است .ایأ روایتت را بته
اسرناد قرائأ خارجی نیز میتوان بررسی نمود.
روایت دیگری نیز ان امام صادق

نقل شیه است که دقرهای ان آن بهلحاظ محروا بستیار

نزدیک به ایأ روایت است؛ با ایأ مضمون که ...« :ابراهیم نبی بودب امتا امتام نبتود .تتا اینکته
« .1قال أبو عبدالله  :ینکرون اإلما المفترض الطاعة و یجحدون به و اللاه ماا فاي ا رض منزلاة أعنام عناد اللاه مان

مفترض الطاعة و قد كان إبراهیم دهرا ینزل علیه ا مر من الله و ما كان مفترض الطاعة حتی بدا لله أن یکرمه و یعنماه
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فقال إني جاعلك للناس إماما».

بنا بر روایت اولب حضرت ابراهیم نبی بود اما مفرترضالطاعته نبتود .تتا اینکته خیاونتی
درمود «مأ تو را امام قرار میدهم» و با ایأ جمله برای او ادرراض طاعت جعل کرد .بنتا بتر
روایت کادیب حضرت ابراهیم نبی بود اما امام نبود .تا اینکه خیاونی درمود «متأ تتو را امتام
قرار میدهم» و با ایأ جمله برای او امامت جعل کرد .بنابرایأ خیاونی با اعطای مقام امامت
به حضرت ابراهیمب هم او را امام قرار داد و هم مفررضالطاعه .چنیأ مطلبتی ظهتور در ایتأ
دارد که امامت همان مقام ادرراض طاعت بوده و ادرراض طاعت همان امامت است.
هم نیأ با اسرفاده ان روایت "بصائرالیرجات" نیز یکی بودن امامت و ادرتراض طاعتت
ثابت میشود .بییأ نحو که در ایأ روایت و سایر روایاتی که امامتت و ادرتراض طاعتت در
کنار هم بهکار ردره انیب امر دایر است بیأ اینکه مقام ادرراض طاعت همان امامتتب یتا اثتر و
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خیاونی درمود" :همانا مأ تو را امام مردم قرار میدهم ( »...کلینیب 1407قب ج1ب ص.)175

النمه آن باشی .بنابرایأ اگر مقام ادرراض طاعت همان امامت باشیب میعا ثابت است .اما اگتر
مقام ادرراض طاعت اثر امامت باشیب به دلیل پاییأتر بودن مرتبه اثر نستبت بته متؤثرب مرتبته
امامت بایی باالتر ان مقام ادرراض طاعت باشی .ایأ در حالی است کته مطتابق ایتأ روایتتب
مرتبهای باالتر ان ادرراض طاعت در نمیأ وجود نیارد .بنتابرایأ مقتام ادرتراض طاعتتب اثتر
امامت نیست بلکه مفهوماً مساوی امامت است.
وجهچهارم :

حضرت رضا

در روایری درمودهانی:

اگر کسی بگوید چرا جایز نیست در زمین دو امام در زمان واحد وجود داشهته باشهد ،گفتهه
میشود :دالیلش این است که یک نفر ،فعل و تدبیر

مختلف نمهیشهود و دو نفهر ،فعهل و

تدبیرشان متف نمیشود .شاهد این مطلب آن است که هیچ دو نفری یافت نمهیشهوند ،مگهر
اینکه همت و ارادهای متفاوت از هم دارند .بنابراین اگر دو امام وجود داشته باشد و همت و
اراده و تدبیرشان مختلف باشد و این در شرایطی باشهد کهه ههر دو مفتهرضالطاعهه هسهتند،
هیچکدام در طاعت اولویتی نسبت به دیگری ندارند و این موجب اختالف و تشاجر و فسهاد
بین مردم میشود .همچنین موجب میشود هیچ گروهی از مردم مطیع یکهی از آنهها نباشهد،
مگر اینکه عاصی نسبت به دیگری باشند .در نتیجه معصیت تمام اهل زمین را فرا میگیهرد و
در چنین شرایطی راهی بهسوی طاعت و ایمان بهرای مهردم بهاقی نمهیمانهد (شهی صهدوق،
1378ق ،ج ،2ص.)101

157

سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

مفاد ایأ روایت به دو بیان داللت بر یکسانی مفهوم امامت و مقام ادرراض طاعت دارد:
الف) همانطور که ان روایت پییاستب تکیهگاه اصلی پاسخ حضرت رضا

به پرستش

ان امکان وجود همنمان دو امامب بر ادرراض طاعت امتام استروار استت .گویتا ایشتان در رد
وجود همنمان دو امام ایأگونه درمودهانی که اگر دو امام باشتیب دو مفرترضالطاعته خواهتی
بود و انآنجاکه وجود دو مفررضالطاعه در یکنمان محال استب پ

در هر نمان تنهتا یتک

امام وجود دارد تا دقط یک مفررضالطاعه وجود داشره باشی .چنتیأ کالمتی ظتاهر در ایتأ
است که امامت و مقام ادرراض طاعت یکی هسرنی.
ب) طبق مفهوم روایتب امام

با اسریاللی عقلی وجود هتمنمتان دو امتام را رد کترده

است .عقل تنها در صورتی با ایأ اسریالل حکم به محال بودن وجود دو امام در یتک نمتان
میکنی که امامتب همان مقام ادرراض طاعت باشی .بییأ معنا که اگر ادرراض طاعت ان آثتار
و دروعات امامت باشیب عقل مانعی نمیبینی که همنمان دو امام وجود داشره باشی .در تبیتیأ
ایأ مطلب گفرنی است اثر یک شیء دو گونه است؛ یکی اثری کته هتیچگتاه ان شتیء جتیا
نیست و به صرف وجود شیءب اثر آن نیز وجود مییابی؛ مثل حرارت نسبت به آتتش .یکتی
هم اثری که به صرف وجود شیءب وجود نیادره است .بلکه تحققش به شترایط دیگتری نیتز
وابسره است؛ مثل اینکه عااا اخرویب اثر گناه دنیوی دانسره شودب به شترط عتیم توبته یتا
عیم شفاعت.
آثار شرعی بییأ گونهانی؛ چراکه بسره به جعل شارع بوده و اراده شتارع در ترتتب آنهتا
دخیل است .انایأرو آنگونه که شارع اراده کنیب اثر بر شیء مررتب میشود .بر استار آیته
ً
إ ّنی ُ َ َّ
اس ِإماما (بقره ()2ب )124ب امامت جعل الهی استت .بنتابرایأ اگتر ادرتراض
ِ
ِِ
جاعلك ِللن ِ
طاعت اثر جعل امامت باشیب عقل مانعی نمیبینی که ایأ اثر در متورد امتام اولب در نمتانی
مررتب شود و ترتب آن در مورد امام دومب در نمان دیگر باشی .به ایتأصتورت کته دو نفتر
بهطور همنمان امام باشنیب اما خیاونی اثر امامت یکی را مررتب کنی و اثر امامتت دیگتری را
پ

ان ودات امام اول مررتب نمایی .درایأصورت استرحالهای در وجتود هتمنمتانِ دو امتام

نخواهی بود .اگر مقام ادرراض طاعت اثر امامت باشیب اسریالل موجتود در روایتت ان منظتر
عقل وجیه نیست .اما اگر ادرراض طاعت همتان امامتت باشتیب استریالل موجتود در کتالم
امام
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ان نظر عقلی کامالً وجیه استت و خیشتهای بتر آن وارد نیستت؛ نیترا در صتورت

یکسانی امامت و ادرراض طاعتب اگر دو امام باشیب دو مفررضالطاعه نیز خواهی بتود و بته

مفررضالطاعه نخواهی بود .بهطور خالصهب ان اینکه امام

به شیوه عقلی اسریالل نمودهانتی

و ایأ اسریالل تنها در صورت یکی بتودن مفهتوم امامتت و ادرتراض طاعتت منترج استتب
میتوان نریجه گردت که پیشدرض امام
ادرراض طاعت است.

در ایأ روایت ایأ بوده کته امامتت همتان مقتام

1

اختصاص مقام افتراض طاعت به امام
تاکنون با چهار وجه ثابت شی که آن ه ان واژه امامت در ادبیات وحیتانی اراده شتیه استتب
مقام ادرراض طاعت است .اکنون بایی به ایأ پرسش پاسخ داد که آیا مقتام ادرتراض طاعتت
مخر

به امام است و یا اینکه سایر حجج الهی نیز ان ایأ مقام بهره دارنی؟ جستوجتو در

نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها 

ختتاطر پییتتی نیامتتین تشتتاجر و عصتتیان عمتتومیب مفترّی ان استترحاله وجتتود هتتمنمتتان دو

جهت پاسخ به ایأ پرسشب به دهم دقیقتر مفهوم امامت و [در واقع] به روشأ شین نستبت
میان امام و سایر حجج الهی کمک میکنی .پاسخ پرسش ماکور ایأ است که مقتام ادرتراض
طاعتب مخر

امام است و سایر حججب ان جمله انبیاء و رسلی که امام نباشنیب چنیأ مقامی

را نیارنی .برای بیان چرایی ایأ مطلبب به دو دلیل اشاره میشود:
 .1دلیل اولب همان چهار وجهی است که در مطالب گاشره بیان شتی و ختود دلیلتی بتر
اخرصاص مقام ادرراض به امام است؛ نیرا بنا بتر هریتک ان آن وجتوهب بتیأ امامتت و مقتام
ادرراض طاعتب ایأ همانی برقرار میشود .النمه ایأ مطلتب هتم آن استت کته هتر امتامی
مفررضالطاعهب و هر مفررضالطاعهای امام باشی .انایأرو امکان نیارد کسی مفرترضالطاعته
باشیب اما امام نباشی .بنابرایأ انبیاء و رسلِ غیر امامب مفررضالطاعه نیسرنی.
 .2دلیل دومب روایری است که [میتوان گفت] گویاتریأ دلیتل در ایتأ نمینته متیباشتی؛
 .1وجه دیگری نیز برای اثبات یکی بودن امامت و مقام ادرراض طاعت وجود دارد .مرحوم کلینی دو روایت دربتاره
مقامات حضرت ابراهیم و رتبهبنیی آنها ذکر نموده که بر اسار آنب امامت که پ

ان نبوت و رسالت و خلتت بته

ایشان اعطا شیه استب باالتریأ مقام در بیأ مقامات الهی ایشتان استت (کلینتیب 1407قب ج1ب ص .)175ان طترف
دیگرب بنا بر روایری که ان بصائرالیرجات در وجه سوم نقل شیب باعظمتتریأ مقتام نتزد خیاونتی در نمتیأب مقتام
ادرراض طاعت است .بنابرایأ بر اسار روایت کادیب امامت باعظمتتریأ مقام الهتی استت و بته تصتریح روایتت
بصائرالیرجات نیز ادرراض طاعتب باعظمتتریأ مقام است .اگر بنا باشتی مفتاد هتر دو روایتت اختا شتود و واژه
«باعظمتتریأ» در همان معنای حقیقی بهکار رودب چارهای نیست جز اینکه گفره شود امامت همتان مقتام ادرتراض
طاعت است؛ نیرا باعظمتتریأ به معنای حقیقیب دقط بر یک شیء صادق است.
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روایری که در وجه سوم ان کراا بصمئراکدرجمت نقل شیه است .در ایأ روایت بهطور صریح
بیان شیه که امامت و ادرراض طاعت پ

ان نزول وحتی (نبتوت و رستالت) بته حضترت

ابراهیم عطا شیه است .دو روایت نیز با مضمونی مشابه ایأ حییث ت که داللت روشأتتری
نیز دارنی ت در کراا کادی بیان شیه است (کلینیب 1407قب ج1ب ص175ب 2ب .)4به تصریح
ایأ روایاتب ادرراض طاعت مقامی نیست که نبی و رسول به صرف نبوت و رستالت واجتی
آن شونی .بر اسار ایأ روایاتب هرچنی مقام امامت و ادرراض طاعت مرفتاوت بتا نبتوت و
رسالت استب اما حقیقت ایأ تفاوت را نمیتوان ان ایأ روایات بهدست آورد.

1

مفهوم افتراض طاعت و تبیین معنای آن از رهگذر روایات تفویض
پ

ان روشأ شین مفهوم ثقلینی امامت و اینکه مقام ادرراض طاعت مخر

به امتام استتب

نخسریأ پرسشی که در ذهأ شکل میگیرد ایأ است که مقام ادرراض طاعتب چگونه مقامی
است و معنای آن چیست .خاسرگاه ایأ پرسش ان آنجاستت کته ان یتکستو واژه ادرتراض
طاعت در کالم اهل بیت

ماننی هر واژه دیگرب لزوماً به معنتای لغتوی نیستت و ان ستوی

دیگرب ادرراض طاعت به معنای لغوی آن (یعنی وجوا اطاعت) در مورد انبیاء و رستل نیتز
صادق است 2.درحالیکه مقام ادرراض طاعری که مخر

امام استب ارتباطی با مقام نبوت و

رسالت نیارد .نریجه قطعی توجه به موارد ماکور ایتأ استت کته مفهتوم ادرتراض طاعتتب
مرفاوت با معنای لغوی آن است .آنگاه ایأ پرسش به ذهأ میرسی که آن مفهتوم چیستت؟
در پاسخ به ایأ پرسشب روایات تفویض نقش پررنگی دارنی .به عقیتیه بستیاری ان علمتا ان
جمله مجلسی اول (مجلستی اولب 1406قب ص)20ب روایتات تفتویض صتحیح و مرواترنتی
(ر.ک :سبحانیب علیزاده نجارب 1394ب ص.)24-23
در روایاتب تعابیر مخرلفی در ارتباط بتا تفتویض برختی امتور بته رستولاهلل
هیی
رسولاهلل

و ائمته

وارد شیه است؛ ماننتی ایتأ حتییث کته متیدرمایتی« :خیاونتی امتور متردم را بته
تفویض کرده است» (کلینیب 1407قب ج1ب ص .)266یا حییثی کته متیدرمایتی:

«خیاونی دیأ را به پیامبر

تفویض کرده است» (صفارب 1404قب ص )378و یتا جتایی کته

آمیه است« :خیاونی همه اشیاء را به رسول اهلل

تفویض کرده است» (همان) .هم نتیأ در

 .1برای مطالعه درباره تفاوت مقام امامت با نبوت و رسالتب (ر.ک به :اسعییب 1389ب ص.)193
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 .2به باور برخی نبی و رسول هیچ امر و درمانی نیارنی و صرداً بانگو کننیه درامیأ الهیانی (سبحانیب 1383ب ج5ب ص.)251

تفویض شیهب به ائمه

در روایات دراوانی مورد تأکیی قرار گردره

(کلینیب 1407قب ج1ب ص .)268تفویض به ائمه

است (همانب ص441ب 5؛ شیخ صتیوقب 1398قب ص152ب 9؛ صتفارب 1404قب ص384ب
 .)3در برخی روایات نیز پ

ان آنکه بیان شیه خیاونی اموری را به رسول اهلل

نمودهب چنیأ آمیه که ایشان نیز به علی

تفتویض

تفویض نمودهانی (کلینیب 1407قب ج1ب ص265ب .)1

هم نیأ در روایاتی نیز به مفوّض الیه بودن حضترت ستلیمان

تصتریح شتیه استت

(صفارب 1404قب ص .)380وجه مشررک همه ایأ ادراد برخورداری ان مقتام امامتت استت.

1

ایأ مطلب به ضمیمه اینکه در روایات سخنی ان تفویض به غیر امامان نیامیهب نشان میدهتی
بیأ مقام امامت و تفویض رابطهای برقرار است و اساستاً تفتویض امتری مختر

بته مقتام

امامت میباشی .در میان انبوه دادههای روایات تفویضب دو مطلب کلییی در رابطه با مفهتوم

نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها 

روایات بیان شیه که« :آن ه به رسول اهلل

نیز تفویض شیه است»

ثقلینی امامت قابل اصطیاد است:
نخست اینکه در بیشرر روایاتب درآینی تفویض با گونه خاصتی ان اطاعتت تبیتیأ شتیه
است .در بسیاری ان ایأ روایاتب پ

ان آنکه بیان شیه خیاونی امتوری را تفتویض نمتودهب

آیه شریفه «ما آتاکم الرسول دخاوه و ما نهاکم عنه دانرهوا» (حشترب ()59ب  )7یتا «متأ یطتع
الرسول دقی أطاع اهلل» (نساءب ()4ب )80با داء تفریع بر آن مرفرع شیه استت (کتادیب 1407قب
ج1ب ص265ب  .)1در برخی ان روایات نیز سنجش چگونگی اطاعت ان رسول اهلل

یکی

ان آثار تفویض دانسره شیه است (همانب ص266ب  .)3هرچنتی در ایتأ احادیتث نتامی ان
ادرراض طاعت نیستب اما حقیقت آن است که ایأ خود گونه خاصی ان اطاعت استت و بته
روشنی ان ایأ دست روایات برداشت میشود.
 .1ذکر ایأ نکره ضروری است که رسول گرامی اسالم
رسول اکرم

2

و حضرت سلیمان

دارای مقام امامت بودهانی .امامتت

بر کسی پوشییه نیست و ان جمله ادله آن روایاتی است که انبیاء اولوالعزم را برخودار ان مقام امامت

معردی کرده است (کلینیب 1407قب ج1ب ص .)175امامت حضرت سلیمان نیز دستکم ان دو طریق ثابت میشتود.
یکی اینکه در روایری تصریح به امامت او شیه است (مفییب 1413ق /الفب ص )93و دیگر اینکه در برخی روایتات
تصریح شیه به حضرت سلیمان ملک عظیم عطا شیه است (کلینیب 1407قب ج1ب ص268؛ ابأ طتاوورب 1413قب
ص .)292همانگونه که بیان شیب ملک عظیم به معنای ادرراض طاعت و امامت است.
 .2درباره رابطه مقام ادرراض طاعت و تبییأ معنای آن با روایات تفویضب(ر.ک بته :نجارنادگتانب 1390ب ص12ب23؛
منرظریب 1392ب ص125ب.)128
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مهمتر اینکه به اسرناد احادیث تفویض میتوان ان معنای ادرراض طاعت پترده برداشتت.
بر اسار ایأ روایاتب اطاعت ان امام ت ادرراض طاعت ت گونه خاصی ان اطاعتت استت کته
در رونی آنب شخ

امام موضتوعیت دارد و بتر مبنتای اظهتار نظتر شخصتی اوستت و در

مواردی است که وحی مسرقیم وارد نشیه است .در اثبات ایأ مطلبب به چنتی دلیتل اشتاره
میشود:
در روایری صریح ان امام باقر
«رسول اهلل

نقل شیه است:

دیه چشم و دیه نف

را وضع کردنی و نبیتا و تمتام مستکرات را حترام
ایأ احکام را بتیون اینکته وحیتی در آن

نمودنی .شخصی ان ایشان پرسیی آیا رسول اهلل
آمیه باشی وضع کردهانی؟ ایشان درمود :بله؛ تا آنک
آنک

که ان رسول اهلل

اطاعت میکنتی ان

که او را عصیان میکنیب معلوم شود» (همانب ص.)267
در ایأ روایت تصریح شیه کته رستول اهلل

احکتامی را بتیون آنکته در آنهتا وحتی

مسرقیمی رسییه باشی وضع کرده و ثمره آن را نیز اطاعتت ان شتخ

پیتامبر و دترق میتان

مطیع و عاصی ایشان معردی کرده است .عبارات ایأ حییث به روشنی داللت متیکنتی کته
اطاعت ان رسول خیا

موضوعیت دارد.

در روایت دیگری نیز آمیه است:
«امام باقر و امام صادق

همواره میدرمودنی خیاونتی امتر خلقتش را بته نبتی ختود
ایأ آیه را تالوت متینمودنتی:

تفویض کرده تا ببینی اطاعت آنها (مردم) چگونه است .سپ
َ َ َ ُ َّ ُ ُ
كم َع ْن ُه َف َ
ول َف ُخ ُذ ُوه َو َما َن َها ْ
انت ُهوا » (همانب ص.)266
وما آتا كم الرس

ایأ روایت نیز مطلب باال را تأییی میکنی که اطاعت ان رسولاهلل

و درواقتع شتخ

مفوض الیهب موضوعیت دارد؛ چراکه هتیف و نریجته تفتویض بته رستولاهلل

را اطاعتت

مسرقل ان ایشان دانسره است.
بسیاری دیگر ان روایات تفویض نیز مرضمأ ایأ مطلبنی که امام اجانه دارد در اموری ان
خود اظهار نظر کنی .به عنوان نمونهب در روایری ایأگونه بیان شیه که «خیاونی امر دیتنش را
َ َ َ ُ َّ ُ ُ
كم َع ْن ُه َف َ
ول َف ُخ ُذ ُوه َو َما َن َها ْ
انت ُهوا  .پت
به رسولاهلل تفویض کرد و درمود :وما آتا كم الرس
خیاونی خمر را بهعینه حرام کرد و رسولاهلل

همه مسکرات را حرام کرد و خیاونتی نیتز

اجانه داد» (صفارب 1404قب ص .)378مطابق ایتأ روایتتب خیاونتی تنهتا حرمتت خمتر را
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بهطور مسرقیم بیان نموده و در حرمت مسکرات دیگرب بهطور مسرقم نهیی نفرموده است .اما

خیاونی برای جیّب سهمی ان ارث قرار نیاده است .اما ر سولاهلل

با نظر خودب یتکششتم

ارث را برای جیّ قرار داده و خیاونی نیز اجانه داده است (همانب ص.)379
در نمینه عطا به دیگران دارای

هم نیأ مطابق برخی روایاتب سلیمان نبی و رسول اهلل

اخریار بودهانی (کلینیب 1407قب ج1ب ص .)268بر اسار حییث دیگریب امیرالمتؤمنیأ

در

نمینه عطا به دیگران ماننی حضرت سلیمان دارای اخریار بوده و به صال دیی خود اعمال نظتر
میکرده است (صفارب 1404قب ص .)385امام صادق

نیز در روایرتی درمتوده استت« :اگتر

دییی قائم به شخصی صی هزار درهم و به دیگری یک درهم عطتا کتردب برایتت ستنگیأ
نباشی؛ نیرا امر به او تفویض شیه است» (همانب ص.)386
با توجه به روایاتی که ذکر شیب تردییی باقی نمیمانی کته اطاعتت ان امتام موضتوعیت

نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها 

رسولاهلل

شخصاً همه مسکرات را حرام کرده است .در روایت دیگری نیز چنیأ آمیه که

دارد و در نریجه تفویضب به او در پارهای ان امور امکان اظهار نظرِ مسترقل داده شتیه استت.
لاا ایشان میتوانی در برخی مواردی که حکم و دسرور صتریحی ان جانتب خیاونتی صتادر
نشیهب اظهار نظر کنی .بر پایه ایأ احادیث معنای امامت و ادرراض طاعتب با اظهار نظرهتای
مسرقل امام که مقیی به وحی مسرقیم نیست تبییأ میشود؛ اینکه امام متیتوانتی در متواردی

1

شخصاً بیان حکم کنی .ان جمعبنیی مطالب ذکر شیه ایأ نریجه حاصل میشود که ادرتراض
طاعت به معنای وجوا اطاعت مسرقل و مطلق ان امام است.

2

گستره تفویض و افتراض طاعت
همانگونه که ثابت شیب امام اجانه دارد در مواردی مسرقالً اعمال نظر کنی .اما پرستش ایتأ
است که گسرره آن تا کجاست؟ بر اسار روایاتب تفویض معانی گوناگون و وجوه مخرلفی
دارد که برخی صحیح و برخی باطلنی 3.یکی ان دقیقتریأ تقسیمبنییها در ایأباره را عالمته
 .1دلیل اینکه بیانهای شخصی امام محیود به برخی موارد شیه ایأ است که ان یتک طترف در ایتأ عنتوان اصتل
اثبات نظر شخصی امام می نظر است و ان طرف دیگرب دایره اظهار نظر امامان با یکتییگر مرفتاوت استت و ستعه و
ضیق دارد؛ کما اینکه در برخی روایات بیان شیه که خیاونی به رسول اهلل

بیشرر ان حضرت ستلیمان عطتا کترده

است (کلینیب 1407قب ج1ب ص.)268
 .2برای مطالعه درباره حقیقت اطاعت ان امام (رک به :نجارنادگانب 1390ب ص.)167-154
 .3برای آگاهی ان وجوه تفتویض و معنتای صتحیح و باطتل آن (ر.ک بته :مجلستیب 1404قب ج3ب ص142؛ شتبّرب
1407قب ص369؛ وحیی بهبهانیب 1422قب ص.)132-130

163

سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

مجلسی سامان داده است .وی بر اسار روایات واردهب پنج وجه صتحیح و دو وجته باطتل
برای تفویض به ائمه

بیان کرده است .وجوه باطل تفویض عبارتنی ان:

 .1تفویض در خلقب رنقب تربیتب میرانین و ننیه کردن.
 .2تفویض امر دیأ .به ایأمعناکه ائمه

خارج ان حیطه کلی وحی و الهتامب دستت بته

تحریم و تحلیل بزننی و یا اینکه وحی الهی را با آراء خود تغییر دهنی.
مراد ان آراء در اینجا ایأ است که ائمه

بر اسار هوا و هور اظهار نظر کننی.

وجوه صحیح تفویض نیز عبارتنی ان:
 .1تفويض در امور دين.
مجلسی در تبییأ ایأ مورد گفره است:
خداوند تعالی ازآنجاکه پیامبر

.و ا مه

ن خود را بههگونههای بهه اکمهال رسهانده کهه

همواره آنچه را مواف ح و صواب است اختیار میکنند و مخالفت با مشیت الهی حتی بهه
خاطرشان نمیرسد ،تعیین برخی امور (مانند ازدیاد در نماز و تعیهین نوافهل و ارج جهدّ) را
به آنها تفویض نموده است. ...

در اینجا امام بر اسار تأدیب و تکمیل الهی اظهار نظر میکنی.
 .2تفویض امور خلق به ایشانب اعم ان سیاست و تأدیب و تکمیل و تعلیم.
 .3تفویض بیان علوم و احکام؛ آنگونه که بر اسار دهم مردم و شرایط تقیته مصتلحت
بیاننی.
 .4اخریار در اینکه بر اسار ظاهر حکم کننی یا بر اسار علم و الهام الهی.
 .5تفویض در عطا و منع؛ چراکه خیاونی نمیأ و ما دیها را بترای ایشتان خلتق کترده و
ایشان در عطا یا منع مخرارنی (مجلسیب 1403قب ج25ب ص.)350-347
طبق رسالت ایأ نوشرار در ترسیم شاکله کلی نظریه ادرراض طاعت و تبیتیأ اجتزاء آنب
نکره مهمی که بایی می نظر قرار گیرد ایأ است که هر امامی النم نیست همه مراتب تفویض
را دارا باشی؛ کما اینکه برخی روایات تصریح دارنی که تفتویض بته رستولاهلل

بیشترر ان

حضرت سلیمان عطا شیه است (کلینیب 1407قب ج1ب ص .)268مهمتریأ مصیاق ایأ امترب
تفویض امر دیأ یا حق تشریع است که در میان وجوه پنجگانته برتتریأ جایگتاه را دارد .در
روایاتب حق تشریع برخی احکام تنها برای رسولاهلل
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و ائمه پ

ان ایشان ثابت استت و

سخنی ان چنیأ اجانهای نسبت به سایر ادراد دارای مقام بهمیان نیامیه است.

ادرراضالطاعه استب اما بیان مخرصری ان ادله حق تشریع ضروری بهنظتر متیرستی 1.دلیتل
روشأ در خصوص والیت رسولاهلل

بر تشتریع برختی احکتامب روایتاتی استت کته بتر

تشریعات ایشان صحه گااشرهانی و نمونههایی ان آنها نیز نقل شی 2.به باور برختی محققتیأ
غالب صاحبنظران و پ وهشگران ایأ عرصهب والیت پیامبر

بتر تشتریع را پایردرتهانتی

(سبحانی و علیزاده نجارب 1394ب ص.)22
در مورد ائمه

نیز روایاتی وجود دارد که داللت کلی بر حق تشریع ایشان دارد؛ متثالً

در روایری ذکر شیه که...« :ائمه ان ما مفوض الیه هسرنی .پ

آن ته را ایشتان حتالل کننتیب

حالل و آن ه را حرام کننیب حرام است» (صفارب 1404قب ص 3.)384هم نتیأ در روایتاتب
نمونههایی ان تشریعات عملی برخی ائمه
ان مرقأتریأ ادله در اثبات والیت ائمه

نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها 

هرچنی رسالت ایأ رساله تنها در حتی بیتان وجتوه تفتویض و جایگتاه آنهتا در نظریته

که پیش ان آن سابقه نیاشره ذکر شیه است که
بر تشریع میباشی 4.برای نمونهب جعل حی شترا

خمر که هشراد تانیانه استب ان سوی امیرالمؤمنیأ

صورت گردره است (کلینتیب 1407قب

ج7ب ص215-214ب 2و )7و ائمه بعی نیز مطابق آن حکم نمودهانتی (حتر عتاملیب 1409قب
ص.)219
برخی ان دقهای نامیار نیز به جعل ایأ حکم ان ستوی امیرالمتؤمنیأ تصتریح نمتودهانتی
(عاملیب 1413قب ص )463-462و برخی جعل ایأ حکم را ان موارد تفتویض بته ائمته
دانسرهانی (نجفیب 1404قب ص .)457وجتود تشتریعات عملتیب ادلالتیلیل بتر امکتان حتق
تشریع است .هرچنی نبود تشریعات عملی منطقاً نمیتوانی خیشهای در اصل والیت تشتریع
وارد کنی؛ چراکه ان بررسی روایاتب بهخصوص باا تفویضب ادله مرقنی دال بر حق تشتریع
پیامبر

و ائمه

بهدست میآیی.

5

 .1برای آگاهی تفصیلی ان ادله تشریع امامب (ر.ک به :سبحانی و علیزاده نجارب 1394ب ص.)33-23
 .2ر.ک به :ذیل عنوان «مفهوم ادرراض طاعت و تبییأ معنای آن ان رهگار روایات تفویض».
 .3هم نیأ (ر.ک به :کلینیب 1407قب ج1ب ص441ب .)5
 .4در تبییأ تشریعات عملیب ان مقاله «امام مصیر تشریع» اسرفاده شیه است.
 .5حق تشریع منرقیانی نیز دارد .برای آگاهی ان ایأ اشتکاالت و پاستخهتای آنب( ر.ک بته :علیتزاده نجتارب 1393ب
ص.)118-99
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پشتوانه الهی افتراضالطاعه
پشروانه وحیانی بیانات امامب نکره بسیار مهمی استت کته در مقولته تفتویض و اظهتار نظتر
شخصی امام نبایی ان آن غفلت نمود 1.اگر گفره میشود امام در پارهای ان امورب شخصاً اظهار
نظر میکنی و حکم صادر میکنیب بایی دانست که چنیأ اظهار نظری ان سنخ نظر دادن ادتراد
عادی نیست که با دکر و دییگاه بشری باشی .بلکه امام با پشروانه وحیانیب همتان حکمتی را
که خیاونی صال نیییه بهطور مسرقیم بیان کنی صادر میکنی و هیچگتاه در بیتان حکتم اهلل
دچار خطا و اشرباه نمیشود و همواره نظتر امتام موادتق احکتام خیاونتی استت .در تبیتیأ
چگونگی محقق شین پشروانه وحیانی کالم ائمه

ب دستکم دو دسره روایت وجود دارد:

دسره اولب روایاتی هسرنی که درباره تأییی انبیا و اوصیا و ائمه
وارد شیه است .در روایات دراوانی بیان شیه که انبیاءب اوصتیا و ائمته

بهوستیله رو القتیر
مودتق و مؤیتی و

مسیّد به رو القیر هسرنی (کلینیب 1407قب ج1ب ص )271و در اثر ایأ تأیییب دچار غفلت
نمیشونی و بهوسیله رو القیر ان ما بیأالعرش و ما تحتالثری و ان شترق و غترا عتالم
آگاه میشونی (صفارب 1404قب ص.)454
دسره دوم که اهمیت بیشرری نیز داردب روایاتی هسرنی کته در خصتوص بتاا تفتویض
وارد شیه است .در بسیاری ان ایأ روایاتب ابریا بیان شیه که خیاونی نبی مکرم اسالم

را

بهگونهای نیکو و کامل و آنگونه که میخواست تأدیب نمتوده و پت

ان آنب امتوری را بته

ایشان تفویض کرده است .ظهور روایات ماکور در اینکه تفویض پ

ان تأدیب الهی بتودهب

به روشنی گویای آن است که تأدیتب الهتیب پشتروانه تفتویض امتوری بته ایشتان استت و
پرواضح است کسی را کته خیاونتی تأدیتب نمتودهب در کتار ختود دچتار اشترباه و لغتزش
نمیشود .ایأ مطلب ادزون بر آنکه ان روایات مرعید باا تفویض ظاهر استب در روایری بته
صراحت بیان شیه است (کلینیب 1407قب ج1ب ص266ب .)4

تفاوت افتراض طاعت امام با مطاع بودن نبی و رسول
هرچنی به اسرناد روایاتب مفهوم امامت و حقیقت ادرراض طاعت مورد واکتاوی دقیتق قترار
گردت .اما در رونیی مقایسهای میتوان ایأ مفهوم را ملمورتر نمود .امر مسلم ایتأ استت
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 .1برای آگاهی بیشرر در ایأ بارهب (ر.ک به :سبحانیب 1383ب ج5ب ص253-252؛ نجارنادگانب 1386ب ص.)178-172

نواهی امام واجب است .نخسریأ گام برای عملی شین ایأ مقایسهب بیان حقیقت اطاعتت ان
نبی و رسول به اسرناد قرآن و ورایات است.
در برخی آیات قرآن کریم تصریح شیه که انبیاء و رستلب تنهتا منرقتلکننتیه دسترورات
مسرقیم الهی هسرنی و عیأ آن ه را که خیا به ایشان ابالغ کردهب برای مردم بانگو متیکننتی.
َ
ُ َ ِّ ُ ْ َ َ
االت َر ِّبی (اعراف ()7ب )62ب َل َق ْد َأ ْب َل ْغ ُت ْ
کم ِر َسااال ِت َر ِّبای (اعتراف
عباراتی ماننی أبلغکم ِرس ِ
ْ
ُ
َ
()7ب  )93و َو َما َع َل َینا إ َّال ْال َبالغ ال ُمب ُ
این (ی ()36ب  )17که قرآن کریم ان نبتان انبیتاء بیتان
ِ
ِ
نمودهب ظهور و بلکه تصریح دارد که انبیاء و رسلب وظیفه خود را تنهتا تبلیتو و انرقتال پیتام
میدانسرهانی .خیاونی نیز در آیه  35سوره نحلب وظیفه رسوالن را دقتط پیتامرستانی معردتی
کرده و در چنی آیه صرف رسانین پیام را بر عهیه رستولاهلل

دانستره استت (مائتیه ()5ب

نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها 

که اطاعت ان تمامی دسرورات انبیا و رسل النم است؛ 1همتانگونته کته اطاعتت ان اوامتر و

99؛ هود ()11ب 54؛ عنکبوت ()29ب .)18
انحصار شأن نبوت و رستالت در رستانین پیتام بته ایتأ معناستت کته انبیتاء و رستلب
دسرورات شخصی نیارنی .بنابرایأ اطاعتت ان ایشتان تنهتا در حیطته دستروراتی استت کته
خیاونی بهطور مسرقیم به آنها ابالغ میکنی.
روایات نیز ایأ مطلب را تأییی میکننی که وظیفه انبیاء و رسلب تنها تبلیتو و انرقتال پیتام
الهی است .بته عنتوان نمونتهب در حتییثی ان امتام رضتا

دربتاره دو حتییث مخرلتف ان

رسولاهلل

بهوضو بیان شیه که خیاونی درائضتی دارد کته بتهطتور مسترقیم آنهتا را بته

رسولاهلل

ابالغ میکنی و شأن ایشان بهعنوان رسول الهیب تنها رسانین دسرورات مسترقیم

خیاونی به مردم است (شیخ صیوقب 1378قب ص.)20
در خطابتته غتتییر نیتتز نبتتی گرامتتی استتالم

پت

ان ابتتالغ درمتتان الهتتی در والیتتت

امیرالمؤمنیأ ب در جایی خیاونی را شاهی گردت که وظیفه تبلیو خود را انجتام داده استت
(طبرسیب 1403قب ص )61و جای دیگرب مردم را خطاا قرار داد که رسالرش را تبلیو کترده
َّ ْ َ َ
ال ُغ ْال ُمب ُ
است و به آیه َو َما َع َلی َّ
این اسرشهاد نمود (همان) .ایتأ روایتات نیتز
الر ُسول ِإال الب
ِ
ِ
ظهور دارنی که شأن نبوت و رسالت تنها ابالغ است 2.لاا در ارتباط با شأن نبوت و رسالتب
 .1بنا بر آیه  64سوره نساءب یکی ان اهیاف خیاونی ان درسرادن انبیاء و رسلب اطاعت ان اوامر ایشان است .بر اسار
ظهور ایأ آیهب اطاعت ان تمامی دسرورات انبیاء و رسل النم است.
 .2برخی ان راه واکاوی مفهوم لغوی نبوت و رسالتب ایأ اییه را ثابت کردهانی (منرظریب 1392ب ص.)126
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ظاهر آیات و روایات ایأ است که انبیاء و رسل تنها منرقلکننیه دسرورات مسترقیم خیاونتی
هسرنی و هر دسرور و نظری که ان سوی آنها صادر میشودب عیأ آن چیزی است که خیاونی
به آنها ابالغ نموده است و در ایأ درآینیب تنهتا اطاعتت ان خیاونتی موضتوعیت دارد (ر.ک:
سبحانیب 1383ب ج5ب ص .)252-251لاا اطاعت ان نبی و رسول مقیی به وحی مسرقیم الهتی
است و مطلق نیست.
پ

ان مشخ

شین حقیقت مطاع بودن انبیاء و رسلب نوبت به مقایسه و بیتان تفتاوت

اطاعت ان امام و اطاعت ان انبیاء و رسل میرسی .انبیاء و رستل بته اقرضتای شتأن نبتوت و
رسالت خودب تنها در حیطه وحی مسرقیم الهی سخأ میگوینی و اوامر آنها مقیتی بته وحتی
مسرقیم الهی است و ان خود اظهار نظری نمیکننی .اما امام اجانه دارد ان خود اظهار نظر کنی
و اوامر او مقیی به وحی مسرقیم الهی نیست و اطالق دارد .انایأرو هرچنی اطاعت ان هر امر
و نهیای که ان سوی نبی و رسول صادر شود بیون هیچ چنی و چونی واجب استب امتا در
ادبیات روایی بر آن ادرراض طاعت صادق نیست.

وجود تنها یک امام در هر زمان
ان جمله لوانم بسیار مهم نظریه «یکسانی مفهوم امامت و مقتام ادرتراض طاعتت»ب الرتزام بته
وجود تنها یک امام در هر نمان و نفی وجود همنمان دو امام است .بر اسار روایری کته در
وجه پنجم ان شواهی یکسانی مفهوم امامت و مقام ادرراض طاعت بیان شیب اطاعتت مسترقل
ان دو امام بهطور همنمان محال و منادی اسرقالل در اطاعت ان ایشان است؛ نیرا کستانی کته
رعایای امام اول هسترنیب ان ستیطره دترامیأ امتام دوم خارجنتی و اطاعتت او بترای ایشتان
موضوعیت نیارد .انایأرو نمانی اطاعت مطلق و مسرقل ان امام محقق میشود که همه مردم
تابع او باشنی و او تابع هیچک

نباشی.

وجود تنها یک امام در هر نمانب در طول تاریخ نیز قائالنی داشره است .عالمته مجلستی
که خود معرقی به یکرایی امام در هر نمان استت (مجلستیب 1404قب ج5ب ص)282ب انگتاره
یکرایی امام در هر نمان را به اکثر 1اصحاا امامیه نسبت داده (همانب ج4ب ص )244و حرتی
ان کراا شمفیب اجماعی را مشعر به ایأ مطلب اسرظهار کترده استت (همتانب ج5ب ص.)282
 .1عالمه مجلسی در مقابل ایأ نظرب نظر عیهای را مطر میکنی که وجود همنمان چنی امام را ممکأب امتا یکتی را

168

ناطق و دیگران را صامت میداننی (مجلسیب 1404قب ج4ب ص.)245

تنها پ

ایشان بوده و امیرالمؤمنیأ
ص .)98عالمه مجلسی پ

ان ودتات ایشتان امتام بتوده استت (مفیتیب 1413قب

ان نقل نظر شیخ مفیی گفره است:

«حق ایأ است که امامت امیرالمؤمنیأ
رعیت کسی نبودنب صرداً پ
نمان رسول اهلل

ان رسول اهلل

به معنای ریاست عمومی و عموم امر و نهی و
بوده است .اما ظاهر ایأ است کته ایشتان در

نیز درض طاعت داشرهانی .به ایأ معنا که اگتر امتر یتا نهیتی متینمتودب

اطاعت ان آن واجب بوده و کالم وی حجت بوده است؛ چراکته ایشتان معصتوم بتودهانتی»
(مجلسیب 1404قب ج5ب ص.)282
ایأ کالم ادزون بر آنکه داللت دارد ادرراض طاعت معنایی لغتوی و معنتایی اصتطالحی
داردب نشان میدهی که ان لوانم معنای اصطالحیب الرزام به وجود تنها یک امام در هتر نمتان
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شیخ مفیی نیز تصریح نموده که در نمان رسول اهلل

اطاعت ان جهت امامتت منحصتر بته

است .هم نیأ «ریاست عمومی و عموم امر و نهی و رعیت کسی نبودن» که ایشان بهعنتوان
معنای اصطالحی ادرراض طاعت بیان داشرهب بهلحاظ مفهومی بسیار نزدیک بوده و حری بیان
دیگر «وجوا اطاعت مسرقل و مطلق» است که بهعنوان معنای اصطالحی ادرتراض طاعتت
در ایأ نوشرار به اثبات رسیی.

نتیجهگیری
در ایأ مقاله تالش شی تا شاکله و تبییأ اجزاء نظریته «یکستانی مفهتوم امامتت و ادرتراض
طاعت» به اسرناد مرون وحیانی مورد ارنیابی قرار گیرد که در ایأ راسرا هفتت نکرته کشتف
گردیی .نخست اینکه پ
که ائمه

ان بررسیهای قرآنی و رواییب ایأ نریجه با پنج وجه حاصتل شتی

ان واژه امامتب درضالطاعه را اراده کردهانتی و پت

ان آن ثابتت شتی کته مقتام

ادرراض طاعت اخرصاص به امام دارد .در گام سومب یادرأ معنای ادرراض طاعت بتا استرفاده
ان روایات باا تفویض در دسرور کار قرار گردت .ان بررسی ایأ روایات که رابطه مسرقیمی
با مفهوم امامت و ادرراض دارنیب ایأ نریجه بهدست آمی که حقیقت ادرراض طاعتت عبتارت
است ان وجوا اطاعت ان امامب حری در مواردی که حکمی به صراحت ان سوی شرع ادتاده
نشیه است .نکره دیگر در روایات تفویضب اشاره بته تأدیتب الهتی امتام بتهعنتوان پشتروانه
تفویض به امام است .ایأ مطلب روشأ میکنی که اظهار نظرهای امتام ان ستنخ اظهتار نظتر
سایر مردم نیستب بلکه ان پشروانه وحیانی برخوردار است .پ

ان آنب مقایسهای بیأ اطاعت
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ان امام و اطاعت ان نبی و رسول صورت گردت و روشأ شی که مطاع بتودن انبیتاء و رستل
تنها در حیطه وحی مسرقیم الهی است و ایشان ان خود اظهار نظری نمیکننیب اما امتام رأستاً
اظهار نظر میکنی و چنیأ اطاعری مسرلزم ایأ است که در هر نمتان تنهتا یتک امتام وجتود
داشره باشی .برایأاسارب به نظر میرسی بتا توجته ادلته مترقأ و شتواهی روایتی و انستجام
درونیب نظریه ادرراضالطاعه نسبت به سایر نظریات در مفهوم امامتتب ان برتتری برختوردار
باشی.
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