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  چكيده

متفكـران و  . جـاي دارد نبـوت   اين اصل در رديف مقام. اعتقادي است در مكتب تشيع، امامت يكي از اصول مسلم
. اند انديشمندان زيادي همواره در طول تاريخ تشيع، در قالب مكاتب فلسفي و كالمي به اثبات و تبيين اين اصل پرداخته

اليـه بـه عنـوان يكـي از     در همين راستا، حكمت متع. اند دارنده اين مقام را به طور مفصل تفسير كردههاي  ويژگيها  آن
پيروان اين مكتب كـه در  . مكاتب مهم فلسفي در جهان اسالم به تبيين و تحليل شئونات و جايگاه امامت پرداخته است

توان بـه   مي مسايل از جمله اين. اند س آن صدرالمتالهين شيرازي است، مباحث مهمي را حول اين محور تفسير كردهأر
ي از مباني اعتقادي، عينيت مقام امامت، وجود امام و ضرورت عقلي آن، نص بر امامـت،  اثبات اصل امامت به عنوان يك

شيوه تعيين و انتصاب وي، بيان مبناي فلسفي اوصاف امام و پيوند اين اوصاف با امام و عدم امكان قطع رشته امامت از 
  .روي زمين اشاره كرد

ي حكمت متعاليه و با تكيه بر آيات قرآن كريم و احاديـث  در اين مقاله سعي بر اين است كه در راستاي نظام فلسف
ميـان شـيوه اثبـات امامـت از     اي  مقايسه ،به شرح و تبيين موارد ياد شده، پرداخته شود و در همين زمينه) ع( ائمه اطهار
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  مقدمه

در فرهنگ شيعي در كنار معرفت به توحيد و نبوت، هيچ اصـلي بـه اهميـت و عظمـت اصـل      
ركن عظيم تشيع، محور وحدت امت، نگهبان گوهر ناب دين و تداوم بخش خـط  . رسد امامت نمي
دوستي، ياري دادن، بـه دسـت گـرفتن كـاري، فرمانـدهي       امامت در لغت به معناي. رسالت است

و هـا   فضـيلت   در اصطالح، منصب الهي و خدادادي اسـت كـه دربرگيرنـده همـه     .است.. .كردن و
 از سـوي خداونـد و بـه وسـيله پيـامبر     ) ع(طبق اين تعريف، امامان معصـوم . كماالت انساني است

  .هستند) تجز مقام نبوه ب( )ص( پيامبر شوند و داراي همان فضايل و امتيازات تعيين مي) ص(
امامـت عامـه؛ يعنـي    . شـود  به دو قسم امامت عامه و خاصه تقسـيم مـي  نبوت  امامت همانند

بلكه مشترك ميـان همـه افـرادي     ،هايي كه مختص به يك امام نيست مجموعه فضايل و ويژگي
مختص به امام خاصـي  ص و اموري كه يامامت خاصه؛ خصا. است كه در منصب امامت قرار دارند

هايي از قبيل؛ ضرورت وجود سفير و واسطه بـين   نبوت عامه پرسش همان طور كه در بحث. است
بايد واجد چه اوصافي باشد؟ راه شـناخت   پيامبرچيست؟ ) كه همان نبي و پيغمبر است( خدا و خلق

امـه نيـز ايـن سـؤاالت     امت ع، در باب ام...پيامبر كدامند؟ ونبوت  پيغمبر كدام است؟ داليل اثبات
  .شود مطرح مي

اي در تاريخ فلسفه اسالمي به خـود   حكمت متعاليه در كنار ديگر مكاتب فلسفي نقش برجسته
صرف نظر از امتياز مهمي كـه از سـاير علـوم الهـي ماننـد عرفـان نظـري،        . اختصاص داده است

كـه بـرخالف سـاير    حكمت مشاء و اشراق، كالم و حديث دارد، جامعيت اين مكتب در اين اسـت  
حكمـت متعاليـه    ،عـالوه بـر آن  . رسـاند  علوم، اهل شهود را در كنار اهل بحث به علم يقيني مـي 

 ،مجموعه علوم شهودي و عقلي نيست كه اگر كسي از هر كدام به اندازه كافي آگاهي داشته باشد
، اي اسـت كـه بـه سـبب ايـن بسـاطت       حكيم متاله باشد، بلكه حكمت متعاليـه حقيقـت بسـيطه   

اصول بنيادين ايـن مكتـب در قـرن    . هاي علوم ذكر شده را به نحو احسن و اكمل دارا است كمال
مسـايل   دهم هجري توسط مالصدراي شيرازي تنظيم شد و ايشان به تبيين بسـياري از اصـول و  

را همان  در اين مكتب عمر حقيقي هر انساني: عبارتند ازمسايل  برخي از اين. ديني پرداخته است
اصالت از آن وجود است و اين وجود اصيل، واحد است و نـه  . دهد جوهري وي تشكيل مي حركت

 مـاً در سـيالن و دگرگـوني اسـت    يكثير و بسيط است و نه مركب و قبل از رسيدن به تجرد تام، دا
رسـد و بـه    پيوسته در پرتو تحول دروني از جسمانيت بـه تجـرد مـي    اين وجود). حركت جوهري(

اين . كه جامع همه معارف الهي است و دربرگيرنده تمام كماالت و فضايل استرسد  اي مي مرحله
. مصداق انسان كامل شخص نبـي و امـام اسـت   . مرحله تحت عنوان انسان كامل نام گرفته است

تـرين   بر پايه اسـتدالل و شـهود در مهـم    صدرالمتاٌلهين شيرازي به عنوان يك حكيم متاله شيعي،
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ار، شرح اصول كافي و مفاتيح الغيب به بررسـي ابعـاد مسـاله امامـت     اش همچون اسف آثار فلسفي
كـه  ( در اين نوشتار سعي بر اين است كه امامت بر طبـق مـوازين حكمـت متعاليـه    . پرداخته است

  .طرح و بررسي شود) تبيين شده استتوسط مالصدرا 

 معنا و مفهوم امامت و ضرورت آن

الوهـا  نعقوهلم او يب اسها النرا و اعظم شانا من ان يبلغدل قجه اامان االم«: انـد  فرموده) ع( امام رضا

  .)518كليني، بي تا، ص ( »مم او يقيموا اماما باختيارههارايب
ي انديشه عادي بتوان شناخت يا بـا رأ ن امامت برتر و باالتر از آن است كه با عقل و جداً شأ«

  .»آن را تعيين كردن و انتخاب مردم و نظر مردم آن را به دست آورد يا با تعيي
 ، ص1405ابـن منظـور،   ( باشد رست و مقتدا ميامام، واژه عربي است و به معناي پيشوا، پيشرو، سرپ

شود؛ اعـم از ايـن كـه آن چيـز،      طاعت ميغالباً اين واژه نزد عرب، چيزي است كه پيروي و ا. )24
. به حق باشد يـا بـه باطـل   شود، يا كتاب؛ خواه اين كه  انسان باشد كه افعال و گفتارش پيروي مي

 6، صـص 1381يزدي مطلق، ( هاي متعددي است لفهلمان، واژه امامت و امام داراي مؤاما در اصطالح متك

  :كه عبارتند از. )41ـ
كسـاني كـه در   . باشـد  امام فردي است كه بعد از پيامبر جانشين وي مي :جانشيني پيامبر) الف

بعـد از   اند، معتقدند كه امام كسـي اسـت كـه    ذكر كرده تعريف امامت صرفاً قيد جانشيني پيامبر را
در . توانـد باشـد   ها دارنده اين مقام هر شخصي مـي  از ديدگاه آن. نشيند پيامبر بر مسند خالفت مي

لزومي ندارد كه امـام  ها  نظر آن و از نقطهاين تعريف، به نوعي امامت با خالفت پيوند خورده است 
  .بوده استها  واجد آن) ص(وصافي را داشته باشد كه پيامبرمانند پيامبر، معصوم باشد و ا

  .)332ص كليني، همان، ( »نياعامه يف االمور الدين و الد هاالمام رئاس« :رياست عامه) ب
برخي از علمـاي  . اند اغلب متكلمان رياست عامه يا واليت بر همگان را در تعريف امامت آورده

ايـن عـده   . نـدارد را اش واليت و تصرف در امور امت  يامبريبه اعتبار پ) ص(پيامبر ،شيعه معتقدند
برخـي از علمـا قيـد    . )114 طوسي، بي تـا، ص ( دانند ناپذير امامت مي مت را جزء جداييتصرف در امور ا

ايـن اسـت   ها  مراد آن. )457 ، ص1405 طوسـي، ( اند را در تعريف امامت ذكر كرده» حفاظت از شريعت«
  .، در دين خاتم و نگهباني آن استتمرار نبوتكه حفظ شريعت به معناي اس

در تعريف امامت، معناي وجـوب اطاعـت   » واليت و سرپرستي«واژه  :واجب االطاعه بودن) ج
راهنمـا   ، تأكيد بر اين اسـت كـه امـام صـرفا    تصريح به اين قيد در تعريف امامت. را به دنبال دارد

 باشد و اين وجوب منحصـرا  طاعه مياجب االدر واقع، هر امامي و. نيست، بلكه والي و پيشوا است
عـدم اطاعـت از امـام گنـاه     «مفهوم حقوقي ندارد، بلكه مفهوم ديني دارد و بـدين معناسـت كـه    

  .)345 ، ص1325ايجي، (» باشد مي
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  :توان تعريف كرد اين گونه مي بنابراين امامت را
اسـت كـه بـه جانشـيني      اي رياست عامه ديني امت مسلمان در امور ديني و دنيوي، و به گونه

  .)102 ، ص1385احمدي،  و غفارزاده ،عزيزي( و براي حفظ و تداوم شريعت الهي است) ص(پيامبر
در زمـان   )ص( ور شـد كـه، اوال؛ پيـامبر   آدر رابطه با ضرورت و اهميت اصل امامت بايـد يـاد  

ي جامعـه  دريافت و ابالغ وحـي، تبيـين و تفسـير آن و رهبـر     شان سه وظيفه خطيرِ حيات مبارك
رسـد،   مي اسالمي را برعهده داشتند، بنابراين بنا به ضرورت عقلي پس از ايشان كه وحي به اتمام

باشد كه بـه تبيـين وحـي الهـي و رهبـري امـور دينـي،         مي جامعه اسالمي نيازمند وجود شخصي
) ص( پيـامبر هـاي   سياسي و اجتماعي مردم بپردازد و ضرورتا بايد داراي اوصاف و ويژگـي  ،دنيوي
شان مجال نيافتند كه جزئيـات و تفاصـيل    ثانيا؛ پيامبر گرامي اسالم در طول دوران حكومت. باشد

بعد از ايشان  جامعه به وجـود   ،مربوط به تمام احكام و دستورات الهي را بيان كنند، به همين دليل
 از رحلـت پيـامبر  ثالثـا؛ بعـد   . باشند، نياز داشـت ) ص( افراد عالم و بري از خطا كه جانشين پيامبر

متفاوت بـه جعـل   هاي  افراد با انگيزه. بازار جعل احاديث و سخنان منتسب به ايشان داغ بود) ص(
پرداختند، در اين فضا وجود امـام معصـوم مبـرا از گنـاه و اشـتباه، كـامال        مي )ص( احاديث پيامبر

پـردازي را   دروغضروري بود، تا با جدا كردن حـق از باطـل، هـادي مـردم باشـد و ريشـه دروغ و       
است و شخص  اناز آنجا كه امامت در كنار معاد، يكي از اصول بنيادين اعتقادي مسلمان.  بسوزاند

دهد، اشاره اجمالي به اهميـت معـاد خـالي از     مي امام مردم را به اصل معاد و زندگي اخروي تذكر
در ايـن  . جزء آن باشد زماني معنا دارد كه زندگي پس از مرگ ،باشد، زيرا دعوت به دين نمي لطف

شـما را   ،آيـا گمـان كرديـد   «كنـيم؛   مي نماييم و به چند آيه شريفه استناد مي باب به قرآن مراجعه
سالم بر من، در آن روز كـه  «. )115مومنون، ( »!شويد؟ نمي ايم، و به سوي ما بازگردانده بيهوده آفريده

  .)33مريم، ( »يخته خواهم شدميرم و آن روز كه زنده برانگ مي متولد شدم و آن روز كه

  ها و مباني فلسفي آن) ع(ائمه اطهار صفات

از ديـدگاه ايـن   . باشد صول اعتقادي پيروان مكتب تشيع ميچه ذكر شد، امامت يكي از ا چنان
  :باشد كه به طور كلي عبارتند از بايد داراي صفاتي) ص(مكتب جانشين پيامبر

عيني خاصي است كه ايـن قابليـت محصـول عنايـت     مقام امامت، مرتبط با استعداد و قابليت 
 .الهي است، لذا اكتساب شخص يا انتصاب و انتخاب مردم هيچ نقشي در تحقق آن ندارد

به همين دليل است كه در هـر  . ييد استتأتوسط الهام و امداد غيبي مورد حمايت و ما يامام دا
اسـرار سـعادت مـردم    تمام مصـالح و   زماني، امام از باالترين درجه علم و آگاهي برخوردار است و

 .داند زمان خود را مي

 .امام ناظر بر همه حوادث و رفتار تمام موجودات است
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امام داراي ويژگي عصمت است، لذا در هر عصري امام از باالترين درجه فضـيلت اخالقـي و   
 ).باتقواترين( عملي برخوردار است

ند كارهـايي را در قالـب معجـزه و كرامـت در     توا اي است كه مي العاده امام داراي قدرت خارق
 .حوزه علم و عمل انجام دهد

 .يك فرد تحت عنوان امام، مرجع دين و دنياي مردم است در هر عصر و زماني صرفا

د، بر روي كره زمين وجود دارند، ولو اين كه تنها يك انسان موجـود باشـ  ها  مادامي كه انسان
 .جهان خالي از امام نخواهد بود

ي از امام در ظاهر و باطن و در امور مرتبط با دنيا و آخرت موجب سـعادت و مخالفـت بـا    پيرو
 .)694 صكليني، همان، (وي عامل شقاوت و بدبختي است 

ترين صفات امام، آنچه اهميت فراوان دارد، بيان مبـاني فلسـفي ايـن صـفات      بعد از ذكر مهم
عيت و عينيـت ايـن صـفات در وجـود امـام      منظور از مباني فلسفي، اين است كه مبناي واق. است

  خورند؟ چيست؟ و اين كه چرا اين خصوصيات در وجود امام به يكديگر پيوند مي
در كتب كالمي با استناد به مبـاني  ) ع( هاي ائمه اطهار الزم به ذكر است كه اوصاف و ويژگي

قـبح  «گيـري از اصـل    ره، استناد به نقل، بهـ »لطف«استناد به قاعده : مانند. اند كالمي اثبات شده
امـا  . و استدالل بر عصمت امام و وجوب عصمت امـام  )490 ، ص1422حلـي، ( »تقدم مفضول بر فاضل

در اين مقاله هدف ما تبيين مقام امامت و اوصاف امام بر مبناي اصـول فلسـفي حكمـت متعاليـه     
  .درس توجه به چند اصل و مبناي فلسفي ضروري به نظر مي ،در همين راستا. است

جهان هستي داراي سلسله مراتب و درجاتي است كه اين مراتب در دو جهت قابل طـرح  ) الف
  :هستند
در قوس نزول بعد از واجب تعالي كـه مبـداء هسـتي اسـت،     . قوس نزول .2قوس صعود و  .1

عالم عقول و مجردات تام و بعد از آن، عالم مثال و در نهايت بعد از عالم مثال، جهان مـاده واقـع   
بعد از آن عالم مثال و از جهـان مثـال   . در قوس صعود، ابتدا عالم ماده واقع شده است. استشده 
  .رسيم عالم مجردات و سپس مبداء هستي ميبه 

بر اساس تعاليم حكمـت متعاليـه و بنـابر    . قوس نزول الزمه نظام عليت در جهان هستي است
چـه از مبـداء هسـتي دور    خـود، هر  عّلـت اصل عليت به خاطر ضعف وجودي معلـول نسـبت بـه    

  .شود تر مي شويم، مرتبه وجودي موجودات ضعيف يم
بنـابر  . به اعتقاد مالصدرا مبناي قوس صعود، حركت بنيـادي و جـوهري عـالم هسـتي اسـت     

چه در حـال خـروج از قـوه بـه فعـل      حركت جوهري، تمام عالم هستي اعم از ريز و درشت، يكپار
، 1366، شـيرازي  صدرالمتالهين( پذير نيست ه مرحله تجرد تام امكانا رسيدن بد و فعليت تام، جز بنباش مي
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بنابراين حركت عالم هستي، به خودي خود، جهان ماده را در مسير نيـل بـه تجـرد قـرار     . )118 ص
  .دهد مي

موضوع تحول و تبدل يك موجود مادي به موجود مجرد و غيرمادي، بدون فرض و قبول ) ب
  .)3 ، ص1378 يثربي،( پذير نيست نسان، امكانبودن ا» كون جامع«اصل اساسي 

امـا يكـي    ،اي دارد م هستي، هر موجودي حد معين وجودياين اصل بدين معناست كه در عال
وي  ،به همـين دليـل  . از موجودات كه همان انسان است، دربردارنده تمام حدود عالم هستي است

اسـت، چنـين   ) ع(ب به حضرت علياين مضمون ضمن بيتي كه منسو. گويند غير نيز ميرا عالم ص
  .)217 الهيجاني، بي تا، ص( »و حتسب انك جرم صغري وقيك انطوي العامل االكرب«: ذكر گرديده است
تواند ميان جهان ماده و عالم مجـردات رابطـه    يان موجودات عالم، تنها انسان ميبنابراين از م

سـان  وجـود ان . متعدد جهان هستي است درواقع انسان، پل پيوند تمام عوالم و درجات. برقرار سازد
ر سـيالن اسـت و قـوس صـعود از     نهايت تـا فعليـت اليتنـاهي د    بستر حركتي است كه از قوه بي

، 1387، شـيرازي صـدرالمتألهين  ( ترين درجه تا باالترين درجه آن در وجود انسان تحقق يافته اسـت  پايين

  .)45 ص
 مرتبه آن؛مرحله جماد تا باالترين ترين  حركت از ضعيف. 1

مام مراحل نبـاتي و رسـيدن بـه    عبور از مرتبه جمادي و رسيدن به مرحله نباتي و سير در ت. 2
 ترين آن؛ عالي

 ؛رسيدن به مرحله حيوان و پيمودن تمام مراحل حيوانيت. 3

انتقال از مرحله حيوانيت به عالم انسان و طي منازل انسانيت و رسيدن بـه درجـه تجـرد و    . 4
 ؛آستان حق تعاليراه يافتن به 

 .بقاي در آن فناي در حق و. 5

زيـرا   .وجود، سرچشمه و اصل تمـام آثـار و خـواص اسـت     1»اصالت وجود«بر طبق اصل ) ج
ـ    . اسـت » آثار بـودن  منشا«اصالت به معناي  ق خـارجي دارد و حقيقـت آن   چـون كـه وجـود تحق
هـا   آن ند كـه منشـا  الت، اوصافي هستپس فعل، اثر، خيرات و كما. مراتب استمشكك و صاحب 

ا كه حقيقت وجود داراي از آن ج. ناپذيرند حقيقت وجود است و اين آثار، ذاتي وجود و از آن جدايي
در .. .علم، قدرت، حيـات و  ر وجود هم شدت و ضعف دارند، مثالمراتب است، آثاتشكيك و داراي 

                                                                                                                                               
اند، اما اين مطلب توسط ايشان با داليل متعدد  هرچند بحث اصالت وجود يا اعتباري بودن را حكما و عرفاي قبل از مالصدرا مطرح كرده. 1

بعد از وي شاگردان و پيروان مكتب صدرايي به شرح و بسط اين موضوع پرداخته و اين اصل مبناي بسياري از اصول . اثبات و بحث گرديد
توان به  به همين منظور مي. الزمه اثبات و پذيرش بسياري از قواعد و احكام فلسفي، اعتقاد به همين اصل اساسي است فلسفي است و

 آثاري از قبيل اسفار، جلد يك، شرح منظومه مالهادي سبزواري، بدايه الحكمه و نهايه الحكمه عالمه طباطبايي و برخي از آثار فلسفي امام
  .اشاره كردو شهيد مطهري ) ره(خميني
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همـه مراحـل و    ،رواقعد. واجب تعالي با قدرت، علم و حيات موجود در عقول و نفوس برابر نيست
با اين تفاوت كـه همـه آنهـا در ايـن     . درجات وجود داراي كماالت و اوصاف حقيقي وجود هستند

  .از وجود خالي از اين خواص نيست اي دارندگي يكسان نيستند و هيچ درجه
دانـد و بيـان    صدراي شيرازي پي بردن به اين مطلب مهم را از مختصـات فلسـفه خـود مـي    

و در عـين  انـد   ابن سينا از توجه به اين اصل مهم بازمانده اي قبل از وي خصوصادارد كه حكم مي
  .)173 همان، ص( پذيرد ، توجه عرفا به اين موضوع را ميحال

پـس  . بنابراين حس و حركت در درجه حيوانات و ادراك كليات در مرتبـه انسـان تحقـق دارد   
اجسـام و حتـي نفـوس از ايـن ويژگـي      پذير اسـت و   در مرتبه مجردات امكان لهي صرفافاعليت ا

چنـين عرفـاي    و هـم .. .عالوه بر مالصدرا، حكمايي از قبيل ابن سينا، شـيخ اشـراق و  . اند بهره بي
وجود مجرد فاعـل الهـي و ايجادكننـده وجـود      كه صرفا( اسالم از قبيل ابن عربي به اين حقيقت

  .اند اشاره كرده) اند فاعل طبيعي ير موجودات صرفااست و سا
تمـام  . شـود  است، مرز تجرد و ماديت شكسـته مـي  » كون جامع«بنابراين در وجود انسان كه 

اوصاف و آثار همه مراتب و درجات وجود، در وجود فردي از افراد انسان امكان تحقـق دارد و هـر   
تـرين   از نـازل ( و حركت جوهري، همـه مراتـب  » كون جامع«له أفردي از افراد بشر بر اساس مس

با اين توضـيح اگرچـه   . را در حيطه و قلمرو وجودي خود دارد) ترين مراتب آن تا عاليمرتبه وجود 
واند بـه  ت ل صرفاً در وجود انسان است كه مياند، اما اين تكام هاي عالم در مسير تكامل تمام پديده

  .برسد ،نهايت خود كه همان تجرد است
حركتي بـه خـودي خـود    اساس حركت جوهري بر حركت مجموعه جهان ماده است و هر ) د

از آن جايي كه حركت، خروج از قوه به فعليـت اسـت، پـس هـدف     . مستلزم تكامل و اشتداد است
ر بنابراين تمام عالم هستي در مسير تجـرد د . باشد مي) تجرد( نهايي حركت، رسيدن به فعليت تام
هاي عالم بـا   هدر وجود انسان تحقق مي يابد و در ساير پديد حركت است و اين هدف نهايي صرفا

يعنـي هـدف    .فساد آن پديده و انتقال اجزاي آن به قلمرو وجودي انسان اين امر امكان پذير است
شـيخ اشـراق بـه نقـل از بـودا و      . )197 همـان، ص ( رسيدن به انسـان اسـت  ها  حركت در ساير پديده
ر اع ديگـ پـذير دانسـته و حيـات انـو     يش نفس و حيـات را در انسـان امكـان   حكماي باستاني، پيدا

  .)217 ، ص1380سهروردي،( داند ت گرفته از حيات انسان ميموجودات را بر اساس تناسخ، نشأ
ـ   ) وجود معصـوم ( اي غيرعادي باشد براين هرگاه كه مرتبه وجود، درجهبنا ز آثـار و لـوازم آن ني
عجـزه و  م( ثير در حد اعجازأو ت) وحي و الهام( اينجاست كه معرفت در حد اعجاز. العاده است خارق
. )8 يثربـي، همـان، ص  ( پيوندنـد  به هم مي) خلق عظيم و عصمت( و اراده و رفتار در حد اعجاز) كرامت

بلكـه ارتبـاطي فلسـفي و حقيقـي اسـت،       ،اما اين ارتباط و پيوند، پيوندي كالمي و اعتباري نيست
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ي فلسـفي  و اين مطلـب همـان مبنـا   » هابايد«باشد، نه  مي» ها است«دي بر اساس واقعيت و پيون
  .آن لوازم و اوصاف با يكديگر استپيوند  ،با وجود امام و در نهايت) ع(ارتباط صفات ائمه اطهار

  )ع( تببين و تفسير فلسفي صفات ائمه اطهار

  عينيت مقام امامت و صفات امام

هـاي   ژگـي  جودي را داراست و اوصاف و ويامام در قوس صعود موجودات عالم، برترين مقام و
از آن جـا كـه اوصـاف و    . گيرنـد  ت ميأتر وجود نش از اين درجه برتر و عالي) امامت ملهجاز ( امام

نقشـي  ها  كماالت وجودي، امري خارجي و عيني است، پس انتخاب و انتصاب مردم در تحقق آن
  .ندارد

اي در فهم بهتر اين مطلب دارد كـه   ذكر چند نكته مهم و كليدي جايگاه ويژه ،در همين راستا
  :از عبارتند
از آن جا كه امامت يك امر ثابت واقعي اسـت كـه بـا اراده خداونـد در وجـود برخـي از       ) الف
بلكـه برحسـب داليـل عقلـي و      ،يابد، پس هيچ ارتباطي با انتخاب مردم ندارد تحقق ميها  انسان

. سوي خداوند متعال باشـد  بنابراين بايد از. نقلي، نصب و تعيين امام، حقي الهي و عهد الهي است
در قوس صعود مقامات باال به دليل احاطه بر مقامات پايين قادر به شناخت آنها هستند، اما  اصوال

به همين دليل امام بايـد از سـوي خداونـد معرفـي و منصـوب      . مراتب پايين اين ويژگي را ندارند
  .گردد
ي انسان كه كون جامع است، همه درجـات وجـود  . نه كسبي ،امامت، مقامي اعطايي است) ب

برخي از اين درجات را به صـورت غيـرارادي و ناخواسـته    . به صورت بالقوه در وجود او نهفته است
امـا رسـيدن    ،)مثل عبور از مرحله نبات به حيوان و سپس رسيدن به مرحله انسـان ( كند كسب مي

به عنوان مثال حركـت انسـان   ( به برخي از مراحل وجودي در گرو تالش و مجاهدت انسان است
) پـذير اسـت   با خودسـازي و كوشـش امكـان    ت صرفاان مادي و رسيدن وي به عالم مجردااز جه

لـه  در ايـن مرح ها  سير آناند  الهي كه از محبوبان الهي يبرخي از افراد انساني همانند انبيا و اوليا
  .نتيجه تفضل و عنايت الهي است

مقـام   بنابر همين تفسير، مرهون عنايت و جذبه الهي است،) ع(از آن جايي كه سير ائمه اطهار
  .در گرو سن و سال نيستنبوت  امامت همانند مقام

  .رد امداد الهي و الهام غيبي استمو مايامام دا
زيرا امام هم مانند نبـي از  . امداد الهي و غيبي هم نتيجه مرتبه واالي وجودي امام استـ 

لذا آثـار  . عجاز استدرجه وجودي خاصي برخوردار است كه آن درجه، غيرعادي و در حد ا
  . العاده امام است يكي از آثار آن، علم خارق. ز استو صفات آن وجود هم در حد اعجا
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شـود كـه امـام داراي ايـن      هام غيبي بودن آن منجر به ايـن مـي  علم لدني امام و نتيجه ال) د
  :اوصاف باشد
زمـانش   ي، بـاالترين درجـه وجـودي   امام برترين عالم عصر خويش است، زيرا وجود وـ 
  . باشد مي
ت گرفتـه و رو  نشـأ  مي است كه از منبع غيب الهـي ي، علمي مستمر و دا)ع( علم امامانـ 

  .به افزايش است
  .)691 همان، ص( دهد هرگاه امام اراده كند كه چيزي را بداند، خداوند متعال وي را تعليم مي

  .)637 صهمان، ( ، تنها علم مبرا از خطا و لغزش است)ع( علم ائمه اطهارـ 
شـان بـود، از همـه چيـز      يافتند كه از لحاظ درجه وجودي هم سنخ هرگاه آنها كسي را مي

  .)684 همان، ص( دادند خبر مي
و » وحـدت وجـود  «له أبـه اسـتناد مسـ   . استها  امام ناظر بر همه حوادث جهان و رفتار انسان

س هـرم  أين درجه وجـود، در ر امام به دليل داشتن باالتر. )186 ، ص1379طباطبايي، ( »تشكيك وجود«
كـه  .) يعني به استناد قاعده امكان اشرف، امام اشرف ممكنات و مخلوقات اسـت ( امكان قرار دارد

  :دهد مسايل ذيل را نتيجه مي اين مطلب
واسطه فيض ) ع(، زيرا امامان)686 صهمـان،   كليني،( حاكميت تكويني امام بر جهان ممكنات) الف
  .افاضه كرده استها  امور عالم را به آن و خداوند متعالاند  الهي
  .ها بر رفتار و منش انسان دث، خصوصانظارت و اشراف كامل امام بر روند حوا) ب

از جملـه آثـار   . امام داراي ويژگي عصمت است و در باالترين درجه تقوي و فضيلت قـرار دارد 
نام برد، زيرا گناه و لغزش را ) دوري از خطا و گناه( توان صفت عصمت مي) ع( وجودي ائمه اطهار

مراتـب عـالي وجـود     عمومـا . برا از هر نقض و عيبي استم) ع( معلول جهل و ناداني است و امام
هرگز مقيد مال و زيور دنيا نخواهد ) امام( س هرم هستيأشود و ر تر از خود نمي اسير مراتب پايين

خداونـد  . ا هم دربر داردو خطا راز ديگر معاني عام عصمت، ظالم نبودن است كه معناي گناه . شد
  :فرمايد متعال مي

ـ نال ال ي قللناس إماما قال ومن ذريىت هن قال إىن جاعلكمتاذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاو« ى دال عه

  .)124 ،بقره( »الظاملني
به استناد آيات قرآن كريم، شرك، سركشي كردن به نفس خويش، به ديگران ضرر رسـاندن،  

از ايـن تحليـل بـه    . اسـت ها  از مصاديق ظلمند، كه امام مبرا از آن.. .تجاوز كردن واز حدود الهي 
  :توان رسيد چند نكته اساسي مي

  معصوم بودن امام از گناه و خطاـ 
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از غيرمعصوم  رهبريت مصون از انحراف در انحصار امام است و با وجود معصوم، پيرويـ 
  .باشد خالف عقل و منطق مي

  .ر واليت امام، واجب و ضروري استگاري داستقامت و ماندـ 
  .واجب و الزامي است قال و شرعاپيروي از امام معصوم عـ 
  .درك رهبر معصوم الزم و حتمي استتحقيق براي معرفت و ـ 
با كوتاهي و اهمال در معرفت امام و تسليم امـام معصـوم شـدن، اعمـال انسـان ارزش      ـ 

  .نداشته و غيرقابل قبول است
  .كرامت استامام مصدر 

) قدرت بر ايجاد ماهيات معدوم و اعدام ماهيات موجـود ( با توجه به اين نكته كه فاعليت الهي
ه از ماده اسـت و انسـان بـر اسـاس مسـأل      و تصرف در جهان هستي، در انحصار موجودات مفارق

نايـل   »كن«واقع به مقام  دست يابد، در) مرتبه تجرد( زماني كه به مقام برتر وجود» كون جامع«
ترين مرتبـه وجـود قـرار     شده است و شايستگي فاعليت الهي را دارد و بدان دليل كه امام در عالي

پـس   العاده اسـت،  ش در حد اعجاز و خارقن اوست و همان طور كه علملهي در شأدارد، فاعليت ا
  .باشد قدرتش نيز در حد اعجاز مي

  :نتيجه اين بحث آن است كه
خليفه خداوند بر روي زمـين اسـت و مظهـر اسـم جـامع      » املانسان ك«امام به عنوان ـ 
 .يع صفات جماليه و جالليه حق استاست كه مستجمع جم» اهللا«

مطابق با عقل و منطق، چنـان كـه در تـاريخ     ،ظهور كرامت و اعجاز از امام امري استـ 
ائمـه  له كرامـت  در تحليل و تبيين مسأ. گرديده استبه كرات ذكر ) ع( زندگي ائمه اطهار

علم و قـدرت   .2پيوند علم و قدرت،  .1: سه اصل مهم نهفته است كه عباتند از) ع( اطهار
 .)13يثربي، همان، ص (امامان معصوم  در علم و قدرت استثناي .3 ،)ع( انگيز ائمه اطهار شگفت

  نكته اول

. نـد گير العاده هر دو از يك اصل كه همان تعالي وجود است، سرچشمه مي لم و قدرت خارقع
العـاده بـر ايجـاد اعمـال و      الزمه داشتن قدرت خـارق . علم پايه قدرت است و بر قدرت تقدم دارد

به كاري است كه  كارهاي عجيب و غريب، داشتن علم و آگاهي الزم در آن زمينه و اشراف كامل
  .بايد انجام شود

  نكته دوم

ـ ) ع( ال اصلي قابل طرح در اين جا آن است كه چرا ائمه اطهـار سؤ ا داشـتن علـم و قـدرت    ب
زننـد كـه بـه شكسـت و      دانند، دست به كاري مي شگفت كه حتي زمان مرگ خودشان را هم مي
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تا حد زيادي شـبيه و نزديـك   ) ع( علم ائمه اطهار: انجامد؟ در پاسخ بايد گفت شان مي گاهي مرگ
، )ع( معصـوم پس علم امامان  ،به علم حق تعالي است و علم حق تعالي پايه قضا و قدر الهي است

ـ    در اسـت تـا اراده الهـي    علم به قضا و قدر است و رفتار و اعمال آنها، حركت در مسـير قضـا و ق
  .تحقق يابد

  نكته سوم

شايد در طول تاريخ و در ضمن احاديث به مواردي برخورد كنـيم كـه امـام از چيـزي آگـاهي      
 .1ن اين گونه تفسير كـرد كـه   توا اند، اين موارد را مي و يا از عدم علم خودشان سخن گفتهنداشته 

ل جنبه بشـريت و  اما به دلي ،هرچند علم امامان معصوم شبيه و نزديك به علم خداوند متعال است
اعمـال آنهـا در    .2. عالي احاطه بر همـه چيـز ندارنـد   ت شان نسبت به وجود باري محدوديت وجودي

  .شان مخاطبانتحمل تقيه و رعايت ظرفيت درك و  .3. سير و طبق قضا و قدر الهي استم
س هرم هستي قـرار دارد، داراي واالتـرين مرتبـه    أامام كه در ر .امام يگانه زمان خويش است

ات و حيوانـات اسـت،   خلوقات عالم، اعم از جمادات، نباتوجود است و واسطه فيض الهي به تمام م
از جملـه ايـن   . اي باشد كه در خور و شايسته ايـن مرتبـه هسـتي اسـت     بايد داراي اوصاف كماليه

يك امام وجـود دارد و   يعني در هر عصر و زماني صرفا. ستا» وحدت و يگانگي«صفات، ويژگي 
هر امامي در واپسين زمان عمر خود، امـام   معموال. ين مرتبه وجود قرار داردتنها يك نفر در باالتر

ي انتقـال  لهـام الهـي امامـت بـه و    بعد از خودش را معرفي كرده و در همان لحظات به واسـطه ا 
  . يابد مي

مـي اسـت، تنهـا لياقـت     يگردد و الهام الهي كـه دا  با وجود امام، حجت حق بر خلق اقامه مي
. شهداي حق و شاهدان روز قيامتنـد ) ع(ائمه اطهار. دريافت آن را، امام معصوم در هر عصري دارد

ظـور شـهداي   باشد، زيرا شـهيد يعنـي گـواه و من    معصوم مي ي در فرهنگ قرآن، صرفاشهيد واقع
  :فرمايد قرآن كريم مي. گ نيستمعركه جن

  .)78حج، ( »الرسول شهيدا عليكم كونيل«
معصومين هستند و صراط مستقيمي كه در هر نماز از خداوند متعال  پس گواهان واقعي صرفا

اسـت، كـه   ) ع(، راه ائمـه اطهـار  )اهدنا الصـراط املسـتقيم  ( درخواست هدايت به سوي آن را داريم
  .)18، ص 1386ساالري راد، ( اند گاه مغضوب و ضال نبوده چو نعمت داده شده و هيمعصومند 
  .باشد عالم هستي خالي از وجود امام نميگاه  هيچ

از طرفي وجود امام معصوم واسطه فيض الهي در عالم هستي است و لذا مـادامي كـه جهـان    
اگر در يك آن، جهان خـالي   .هستي وجود دارد، وجود امام معصوم هم ضروري و انكارناپذير است

اي امام نظر خويش را از عالم هستي برگردانـد، جهـان هسـتي     از وجود امام معصوم باشد و لحظه
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 »شـود  ين بـدون حجـت خداونـد ويـران مـي     زم«: فرمايند مي) ع(امام رضا. گردد نيست و نابود مي
  .)452ص كليني، همان، (

در جهـان،  هـا   الهـي و اينكـه راز زيسـتن انسـان    به هدايت ها  از سوي ديگر، بنا به نياز انسان
ويـل  أهدايت آنها است، امام مشعل فروزان هدايت، امين وحي الهي، مرجـع تفسـير و عـالم بـه ت    

لذا در معارف . به همين دليل تا زماني كه انسان وجود داشته باشد، امام هم وجود دارد. قرآن است
يكـي از آن دو   ضـرورتا  ،فقط دو نفر موجود باشندو احاديث بزرگان نقل شده است كه اگر در دنيا 

  . است) ع( امام معصوم
را ) ع( ي به عنوان يكي از شاگردان مكتب متعاليه جايگاه وجودي امام معصـوم عالمه طباطباي
كند كه امام، رابـط ميـان مـردم و پروردگـار در اخـذ فيوضـات        گونه معرفي مي در بعد هدايتي اين

در . كنـد  دليلي است كه نفوس را به سوي مقاماتشـان راهنمـايي مـي    امام. ظاهري و باطني است
ثير در نفوس، هموار كردن راه تكامـل، دادن توفيـق درك   طن از طريق هدايت باطني و نوعي تأبا

هـاي   ي انحرافـي و مسـلك  ها ن چشم بصيرت آدميان در شناخت راه، باز كرد)شرح صدر( حقايق
و عـدم انحـراف بـه    ) كه راه خودشان اسـت ( صراط مستقيمسياسي و اعتقادي متعدد، استواري بر 

بـه  .. .سوي ائمه شيطاني و در ظاهر از طريق نشر حقايق و بيان فروع فقهي و اخالقـي، خطابـه و  
به امـر خـدا، يعنـي    قرآن كريم هدايت امام را هدايت . )457 ، ص1366طباطبايي، ( پردازد ت ميامر هداي

صـرف راهنمـايي از طريـق نصـيحت، موعظـه و آدرس دادن       هدايت امـام . داند ايجاد هدايت مي
  . نيست، بلكه دست خلق را گرفتن و به صراط مستقيم الهي رساندن است

  .اطاعت امام، سعادت و مخالفت با وي مايه بدبختي است
بيان شد، بديهي است كـه اطاعـت از وي الزم، واجـب و    ) ع( با اوصافي كه براي امام معصوم

عكس مخالفت و درگيري با ايشـان مايـه    شود و بر ها مي يوي و اخروي انسانمنجر به سعادت دن
كسي كه معرفت و شناخت كـافي از امـام عصـر خـويش داشـته باشـد،       . شقاوت و گمراهي است

بـه همـان ميـزان كـه بـه      . باشد داند كه وجود امام هم طراز نيازهاي ضروري و اصلي وي مي مي
  .باشد مي و هدايت وي نيز) ع( امام معصوم خوراك و پوشاك محتاج است، نيازمند

  .اي است شناخت امام و پيروي از وي، مستلزم استعداد ويژه
اسـت كـه   ) دشوار و ديريـاب ( صعب و مستصعب) ص( حديث آل محمد: در روايت آمده است

توانـد   مني كه دلش به ايمان آزموده شده باشـد، نمـي  ؤآن را جز پيامبر مرسل يا ملك مقرب، يا م
  .)1044 صكليني، همان، ( ر و تحمل كندباو

گر آن است كه شناخت و پيروي از مقام امامت، مستلزم كمال وجـودي اسـت و    اين نكته بيان
اين ظرفيت و كمال باطني، استعداد . داشتن ظرف وجودي متعالي، تعالي روح و صفاي باطن است
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مستقيم وي و دريافت هـدايت  و ماندن در صراط ) ع( خاصي است كه براي اطاعت از امام معصوم
  .آن وجود الهي الزم و ضروري است الهي از

 وجوب و وجود امامت شيعه در حكمت متعاليه داليل

خداوند متعـال لـوازم تكامـل و    . يابي به تكامل، وجود امام الزم است ، براي دستبه طور كلي
. را سردرگم رها نكنـد ها  كند كه انسان وصال را بايد فراهم كرده باشد و محبت خداوند ايجاب مي

اگر به متون دينـي توجـه كنـيم،     .كسي بايد بعد از پيامبر باشد كه حافظ دين و شريعت الهي باشد
لي كـه انسـان نيازمنـد    زيرا تمام مسـاي . ، حجت تكميل نيستبينيم با وجود قرآن و سنت نبوي مي
بنـابراين وجـود   . ويل آن باشدأذكر نشده و بايد كسي باشد كه مفسر كتاب و عالم به ت ،استها  آن

  . داند امام را براي حفظ دين و نياز مردم ضروري مي
جملـه   ازبرخـي از اهـل سـنت     .1. دو گروه معتقد به وجوب عقلي امامت هستند ،به طوركلي

  .ريشيعه اثني عش .2 ،خوارج، مرجئه، بخش اعظم معتزله و شيعه زيديه
است، يعني اقدام بـه امـر   » واجب كفايي«سياسيدسته اول معتقدند كه امامت و تشكيل نظام 

از عهده ديگران  ،اي كرد از مسلمانان اقدام به چنين وظيفهامامت تكليف همگاني است واگر يكي 
بر طبق اين ديدگاه امامت يك نوع مصلحت عمومي است كه امت مسلمان در قبـال  . ساقط است

ي از فـروع ديـن اسـتدالل    عنـوان يكـ  زيديه هم بر وجوب عقلي امامـت بـه   . وليت دارندؤآن مس
به اعتقـاد  . امامت، رياست عامه و از اوجب واجبات است) ع(از ديدگاه پيروان زيد بن علي. كنند مي
امكـان  )ع(كـه صـرفا در اهـل بيـت    » تعين«از طريق  .1: يابد مي امامت به دو طريق تحققها  آن
) ع( بيـت  اين معناست كه مردم يكـي از آل به تشريح  .)238 ، ص1378فيرحي، ( »تشريح«از راه .2. دارد

خوانـد، بـه امامـت     مـي  ترين شرايط امامت است و مردم را به اطاعت خداوند فـرا  را كه واجد بيش
دسته دوم، امامت را يكي از اصـول  . دانند مي را اينگونه) ع( انتخاب زيد بن عليها  آن. گزينند برمي

مت نه بر مردم، بلكه بر خداوند واجب است و چيـزي  دانند و معتقدند كه اما اساسي دين اسالم مي
  .ي و انتخاب مردم وابسته باشدأر نيست كه به

فالسـفه   .2 ،متكلمان شيعي .1: شوند مي متفكران شيعه در اثبات اين اصل به دو دسته تقسيم
از ديدگاه متكلمان شـيعي، امامـت حكـم وجـوب     . و حكماي اسالمي از قبيل ابن سينا و مالصدرا

ي بر خداوند دارد و بر خداوند واجب است كه از راه لطف و رحمت، پيامبران و يا امامـاني را در  عقل
ميان مردم فرستاده باشد تا راه سعادت و درست زيستن را به آنها بياموزند، زيـرا امامـت لطـف در    

چـون  . بر خداوند واجـب اسـت   است و لطف در تكاليف واجب، عقال تكاليف واجب عقلي و شرعي
هـت  شـود و از آن ج  آن جهت كه سبب قرب به تكاليف مي مامت در جهت لطف در امور ديني ازا

بنابراين، معناي لطف اين است كـه  . بر خداوند واجب است ،شود كه باعث صالح در امور ديني مي
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بايد رهبر و حاكم . توانند بدون امام تكاليف شرعي و عقلي خود را درك و انجام دهند نمي مكلفان
  .ات قيام و از محرمات اجتناب شودوم و عادلي باشد تا به واسطه او به واجبمعص
ايشـان از طريـق   . ل به وجوب عقلي امامت اسـت ينيز قا بن سينا به عنوان متفكر مكتب مشاا

بدين معنـا كـه انسـان    . پردازد بخش سياست مدن به اثبات امامت ميدر ها  حيات اجتماعي انسان
ي است و زندگي جمعي ناگزير از معامالت و ارتباطاتي اسـت كـه نيازمنـد    ناگزير از زندگي اجتماع

از ديـدگاه وي نـه   . )502 ابن سـينا، همـان، ص  ( گذار است و قانون هم ناگزير از وجود قانونقوانين است 
 گذار دارد كه ايشان او و اخالق هم نياز به قانونها  ها، سياست نها معامالت، بلكه برخي از عبادتت
  .نهد نبي خدا، يعني امام، نام ميرا نبي خدا و يا جانشين ) گذار قانون(

  :پردازد ا به چند طريق به اثبات امامت ميدر حكمت متعاليه، مالصدر
مـام از  داند، به اعتقاد وي نياز مـردم بـه ا   مالصدرا امامت را مقتضاي عنايت ربانيه الهي مي. 1

جود امام در نظام دين و دنيا و نياز مردم به كسـي  تر است و و شان بيش نياز آنها به منافع ضروري
اگر خداوند يك مقطع زماني را بدون امام باقي گـذارد، يكـي   . ضرورت دارد ،كه از او اطاعت كنند
آيد، يا آن كه خداوند به وجود چنين نيازي در انسان آگاه نيسـت، يـا ايـن     مي از اين سه تالي الزم

 قطع از زمـان قـادر نيسـت و يـا در انجـام ايـن فعـل بخـل        كه بر خلق و آفرينش امامي در آن م
. كنـد  نمي را خالي از امام رهااي  از آن جا كه اين سه تالي باطلند، پس خداوند هيچ زمانه. ورزد مي

عيب و جهل از وي مشـخص   ،ن نقصپس وجوب عقلي نصب امام  بر خداوند به دليل محال بود
پـس   ،چون ذات خداوند مبرا از هر عيب و نقصـي اسـت  . )484 ، ص1370، شـيرازي صدرالمتألهين ( شود مي

. باشد، عاري از هر نقصي و در نهايت استحكام و استقامت است مي فعل وي كه متناسب با ذاتش
بنابراين رفع نيازهاي ضروري مردم بر خداوند واجب است و يكي از آن نيازها، وجود رهبر معصوم 

  .ن استت كه حاكم الهي بر روي زميو عالمي اس
فلسفي كه همان اثبات وجود حجـت الهـي از طريـق     يشان در جاي ديگر، از طريق كامالا. 2
برطبق اين قاعده، الزم است كه در تمـام  . پردازد است، به اثبات امامت مي» امكان اشرف«قاعده 

بنابراين هرگاه ممكن اخسي وجود داشـته  . مراحل وجود، ممكن اشرف بر ممكن اخس مقدم باشد
افاضـه وجـود و ريـزش فـيض      واسـطه  .د، بايد قبل از آن، ممكن اشرف موجـود شـده باشـد   باش

زيرا سلسله وجود در قوس نـزول همـواره از   . )342 ، ص1387، همان( وار از اشرف به اخس است سلسله
  .و سببيت، امري ذاتي و طبيعي استاشرف به اخس است و اين تقدم 

ـ  نو مل يبق يف االرض اال اثل«مالصدرا در شرح اصول كافي ذيل حـديث    »هان لكان احـدمها احلج
گويد، نوع نبي و امام، نوع اشرف و عالي از ساير انواع فلكيه و عنصريه اسـت و نسـبت حجـت     مي

به ساير بشر در مرتبه وجود همانند نسبت انسان به حيوان و نسبت حيـوان بـه نبـات و نبـات بـه      
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ت حقيقي خلقت ساير موجودات زميني است كـه اگـر   وجود و غاي عّلتبنابراين انسان . جماد است
. شـوند  نـابود مـي  ) از جمـاد، نبـات و حيـوان   اعم ( همه موجودات ،زمين از وجود انسان خالي باشد

. دنشـو  اگر زمين از وجود حجت الهي خالي باشـد، همـه آدميـان نيسـت و نـابود مـي       ،همين طور
سـت  مالصدرا بر اين بـاور ا . حجت خدا است انواع مخلوقات مستلزم وجود آباداني و بقاي ،درواقع

اما  ،قطع شدني استنبوت  .ا رسول و نبي است و يا امام و وليكه حجت خداوند بر خلق همواره ب
  .باشد باطن آن كه همان امامت است تا روز قيامت ماندگار مي

ي خلقـه  لَعالتقوم لللّه  هان احلج«صدرالمتالهين در شرح اصول كافي، فصلي را تحت عنـوان  . 3

به اعتقاد وي، خداي متعال فرامين و دستورات زيـادي را در قالـب قـرآن    . باز كرده است »اماال بام
آور است كـه در كنـار قـرآن كـريم، رهبـر عـالم        اما اين دستورها زماني الزام. كريم فرستاده است

د و قـول و  تواند حجت بـر مـردم باشـ    كسي ميزيرا . معصوم از طرف خداوند نيز نصب شده باشد
نفساني بـر   ارتكاب به گناه و خطا و غلبه هواهاي و پيروي از او حتمي باشد كه اوال،فعل او، اسوه 

. باشـد ) عالم ماده، عالم مثال و عالم مجردات( عالم به عوالم متعدد هستي وي محال باشد و ثانيا،
ار، متشـابهات و ناسـخ و   هاي خارق العاده، داراي علم لدني و عالم بر اسـر  چنين داراي كرامت هم

منسوخ آيات قرآن باشد و ارتباط متصل بين زمين و آسمان را حفظ كند و تنها معصومين هسـتند  
به واسطه وجـود ايـن رهبـر و    . اند كه اين اوصاف را دارند و در كنار قرآن حجت بر مخلوقات الهي

 اش اجـرا  راي واقعـي گيرد و حكم الهي از مجـ  مي پيشواست كه نظام سياسي، رنگ شيعي به خود
 .گردد مي

بيـان كـرده    »االضطرار الی احلجـه « مالصدرا اين استدالل را در تفسير حديث سوم از باب. 4
هشـام  . كنـد  مي ايشان نخست تمثيلي را كه در متن حديث آمده است، به عنوان مقدمه ذكر. است

فايده معنوي وجود امـام  بن حكم در يك مناظره علمي با عمر بن عبيد، پيشواي معتزله در بصره، 
گانه اختالف باشد و سـبب بـروز    ر ميان معلومات حاصل از حواس پنجدارد؛ اگ مي را اين گونه بيان

را دفع و شك و ها  شك در صحت و سقم اين معلومات شود، عقل به عنوان حكم و امام، اختالف
ل بـراي رفـع تعـارض ميـان     جا كه وجود عقـ  نآاز . كند مي ترديد را از ميان برده و حق را نمايان

. اهمـال نكـرده اسـت   هـا   اعضاي حسي مصلحت است، خداوند متعال در ايجاد عقل براي انسـان 
خداوندي كه براي رفـع ترديـد حـواس و اعضـاي بـدن چنـين پناهگـاهي         ،گيرد مي هشام نتيجه

تعيـين   آيا ممكن است كه  جامعه انساني را به حال خود واگـذارد و پيشـوايي بـراي آنـان     ،آفريده
با همـين قيـاس وجـود امـام     . )170 ، ص1401 كلينـي، ( برطرف نمايد؟ها را  نكند تا اختالف و ترديد آن

براي امت اسالمي كه مردم در زمان ايجاد اخـتالف، شـك و شـبهه و حـوادث مهـم بـه ايشـان        
از طرفي هر چيزي را كه خداونـد خيـر و مصـلحت    . مراجعه كنند نيز الزم و خير و مصلحت است
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پس نصب امـام در هـر   . شود مي آن چيز بالضروره ايجاد ،داند، بدان جهت كه علم او، فعلي استب
با توجه به اين كه در حكمت . )405ـ401، صص 1367، شيرازيصدرالمتألهين ( باشد مي زماني واجب و الزامي

لي اسـت  هاي زيادي است، اين استدالل مقدمه پنجم استدال صدرا ميان نبي، امام و ولي، مشابهت
كه مالصدرا بر وجوب بعثت نبي ذكر كرده است، كه همـان نيـاز مـردم بـه حـاكمي متصـرف و       

شان نيازمنـد فـردي    بدين معنا كه مردم در تدبير امور زندگي دنيوي و اخروي. مجري احكام است
 .ها بياموزد مال و سعادت را به آنهستند كه امورشان را تدبير كرده و راه رسيدن به ك

الهـي   ها توسط انبيا و اولياي سوره حديد، پيرامون لزوم هدايت انسان 25صدرا ذيل آيه مال. 5
توان آن را به عنوان استداللي بر وجوب وجود نبي و امام در هـر   مي مطلبي را ذكر كرده است كه

 ،آگاهي از حقايق امور .1كند كه كمال هر انساني در دو چيز است  مي ايشان بيان. زماني ذكر كرد
بـه عقيـده مالصـدرا    . ل و سيئاتيحسنه و دوري جستن از رذاهاي  اتصاف به اوصاف و ويژگي .2

ـ انسان در آغاز تولدش از اين كماالت بي بهره است و تنها كساني به اين اوصاف نا شـوند   مـي  لي
از سـويي  . دريافـت نماينـد  » الهـام «يـا  » وحي«الهي باشند و امور را از طريق  كه متصل به فيض

و نجـات   تتواننـد بـه راه سـعاد    نمـي  )كساني كه متصل به عالم ملكوت نيستند( ديگرهاي  انسان
الهـي كـه كمـاالت را از جانـب      ياسترشاد و استكمال نمايند، مگر به واسطه وجـود انبيـا و اوليـا   

ي رد را به سـو فوجود داشته باشد تا اي  ي بايد نبي يا ولينبنابراين در هر زما. اند خداوند اخذ نموده
 .)275ص  ،1380، همان( راه حق و كسب كماالت هدايت نمايد

در اثبات وجوب وجود  »هان االرض الختلو من حج«صدرالمتالهين در شرح حديث دوم از باب . 6
گويد، از آن جا كه مردم از خطا و اشتباه معصوم نيستند، امكان دارد كه زيـادت و نقصـاني    مي امام

. بايد امامي باشد كه زيادت را برگرداند و نقصان را تكميل گردانـد  پس. در دين خداوند ايجاد كنند
كند كه شايد اشكال شود، عقل آدمـي معيـاري اسـت كـه اگـر       مي بعد از ذكر اين استدالل اضافه

در . از خطا و اشتباه مصون هستند، پس ديگر نيازي به امام نخواهد بـود  ،كار گيرنده مردم آن را ب
اما در بسـياري از مواقـع حتـي     ،ور شده است كه چنين معياري وجود داردآدپاسخ به اين اشكال يا

آراي ضد و به عنوان مثال ( اند متفكران نيز آن را مراعات نكرده و خطاهاي زيادي را مرتكب شده
گـاه نبايـد چنـين     ، هـيچ كرد مي اگر عقل كفايت) له حدوث و قدم عالمنقيض فالسفه در باب مسأ

صرف نظر از اين مطلب، برخـي از اسـرار و رمـوز ديـن     . ديشمندان واقع شودان ياشتباهاتي در آرا
به امري فراتر از عقل كه همان وحـي  ها  باشد و براي شناخت آن مي خارج از محدوده فكر و عقل

 .)479ـ 478ص، ص1367، همان( باشد مي و الهام موجود در نبي و امام است، نياز

در اثبات وجود امـام در هـر    »هن االرض الختلو من حجا«صدرا در شرح حديث هشتم از باب . 7
خـدا برتـر و   «: انـد  كه فرمـوده ) ع( دارد كه امام در اين حديث از امام جعفر صادق مي زماني اظهار



  ����81   شناسي از منظر حكمت متعاليه امام

 

 

اعم از رسول و امـام  . )25 كليني، همـان، ص ( »تر از آن است كه زمين را بدون امام عادل واگذارد بزرگ
 مـردم، خـالق را  هـا   دن رسول و امام به آن است كه بـا وجـود آن  به عقيده ايشان حجت بو. است
شناسند و اگر امام يا رسولي وجود نداشته باشد، مردم خالق خود را نشناخته و چون خالق خـود   مي
كنـد و اجتنـاب از    مـي  را به خداونـد نزديـك  ها  شناسند، كيفيت و نحوه انجام افعالي كه آن نمي را

از آن جـا كـه تكليـف فـرع بـر شـناخت       .كند، نخواهند دانست ميوند دوررا از خداها  اموري كه آن
مكلف و مكلف به است، تكليف از چنين افرادي ساقط خواهد شد و سـقوط تكليـف سـبب خـروج     

گردد و اسـتحقاق ثـواب و عقـاب الهـي را نخواهنـد       مي مياز انسانيت و سقوط به مرتبه بهاها  آن
صـدرالمتألهين  ( الي فاسد، بايد در هر زمـاني امـام موجـود باشـد    بنابراين جهت احتراز از اين ت. داشت

 .)486ـ485 ، صص1367، شيرازي

در . فوق، مالصدرا استداللي نقلي بر اثبات ائمه اثني عشر آورده اسـت هاي  عالوه بر استدالل
ده منحصـر در دواز ) ع( اين كه تعداد ائمه اطهار .1 ،درس مي اين استدالل دو واقعيت مهم به اثبات

الي شـرح بـر حـديث     هايشان در الب. باشند مي )عج( امام دوازدهم حضرت مهدي .2. باشد مي تن
 كيد بر شواهد عقلي، روايات متعددي را از پيـامبر اكـرم  جهت تأ »هان االرض الختلو من حج«سوم از 

امـا از   ،كند كه اين احاديث اگر چه از لحاظ لفظ مختلفند مي از ناحيه اهل سنت و شيعه نقل) ص(
اين دين تمام نخواهد بود تا وقتي كـه  «: عبارتند ازها  برخي از آن. رسند مي جهت معنا به حد تواتر

مهـدي از  «، ».اين دين همواره تا دوازده خليفه،عزيز و منيـع باشـد  «، ».دوازده خليفه بر آن بگذرد
م چنان كه از ظلـم  است، زمين را از قسط و عدل پر خواهد كرد، ه) س(عترت من، از اوالد فاطمه

داند ايـن نصـوص كـه     مي كسي كه در عقلش آفتي و بر بصيرتش غشاوتي نباشد،» .و جور پر بود
دوازده امامنـد و  ) ص(شان متواتر است، بر اين امر داللت دارند كه جانشـينان پيـامبر اكـرم    صحت

  .)481ـ479، صص همان( اين وصف و عدد صرفا در ائمه شيعه اماميه وجود دارد

  جهنتي

سـيس  أتفكر اسالم ناب محمدي، به استناد داليل عقلي و نقلي، رهيافت خاصي نسـبت بـه ت  
 اين رهيافت  تا حد زيادي در انديشه شيعه دوازده امـامي متجلـي  . ه كرده استيحكومت ديني ارا

. اي در تـاريخ اسـالم برجـاي گذاشـته اسـت      صبغه آرماني دارد و آثار گسترده اين نظام،. باشد مي
امامت درتفكر شيعه، براساس وجود نص، منتسب به پروردگار اسـت كـه بـر زبـان مبـارك       نظريه
الزم به ذكر اسـت كـه   . را معرفي نموده است) ع( جاري شده و هويت امامان معصوم) ص( پيامبر

باشد، بلكه امامـت فراتـر از    مي اين مطلب به اين معني نيست كه امامت صرفا يك نظريه سياسي
زيرا شخص امام واسطه فيض الهي، حافظ ديـن   ،يك نظريه سياسي خالصه شوداين است كه در 

  .به سوي سعادت و كمال استها  كننده انسان و شريعت، امين خداوند بر روي زمين و هدايت
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بـا ابـداع لـزوم     حكمت متعاليه در اين تفكر با استناد به قاعده امكـان اشـرف و وجـود برتـر،    
امامـت را  مالصدرا . پردازد عالم، به اثبات وجود حجت الهي مي گري در فيض الهي و بقاي واسطه

تـر   شـان بـيش   نها به منـافع ضـروري  داند و نياز مردم به امام را از نياز آ مقتضاي عنايت ربانيه مي
ل به وجوب عقلي نصب امام بر خداوند است و با اثبات وجوب عقلي امام بر خداونـد،  يداند و قا مي

زمـين از وجـود    ،يت تشريعي و تكويني امام، معتقد است كه محـال اسـت  تعيين وي با نص و وال
. فاعلي جهـان اسـت   عّلتغايي و حتي  عّلتاز نظر وي امام واسطه فيض الهي، . امام خالي باشد

باشد، در واقع  مي )اسفار اربعه( دارنده مقام انسان كامل و سير و سلوك در چهار سفر عقلي معنوي
ف آن را به صورت اختياري و با سير و سـلوك در مقـام واليـت  بـه دسـت      امام، اين مقام و اوصا

  . آورده است
اما نصـب وي در   .مالصدرا معتقد است كه منصب امام در مقام ثبوت، كمال اول و ذاتي است

يعنـي در تحقـق خـارجي و سـروري     . )461 ، ص1370، همان( مقام اثبات، كمال ثانوي و عرضي است
امام در مقام ثبوت از آن جا كـه وضـع   . و اقبال عمومي تعيين كننده استظاهري، مقبوليت مردم 

قانون از جانب خداست و قانوني كه منتسب به خداوند نباشد، داراي ارزش نيست، پس نصب امـام  
  .ان شرط ثبوت از جانب خداوند استبه عنو

بـه   باشـد،  مـي  در حقيقت مقام امامت در حكمت متعاليه، مقامي است كه داراي اصالت قطعي
دارنـده ايـن مقـام حـد     . فرع بر وجود او و به سبب وجود اوسـت  ،اي كه هرآن چه جز اوست گونه

جملـه كمـال عقـل و نفـس ناطقـه را دارد كـه همـه ايـن         از اعالي وجود و كماالت و آثار آن را 
. گاه زمين خـالي از آن نبـوده اسـت    وجودي است كه هيچ. باشند مي و كماالت، اختياريها  ويژگي

و بـودن وي در  ) ع( هـاي امـام معصـوم    كمال و ترقي نظام اسالمي، در گروي پيروي از رهنمون
  .ص امام و مقام امامت استجايگاه و مقام اثباتي خويش و معرفت و شناخت كامل مردم از شخ
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