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مقدمه 
اولین اختالف در اسالم پس از رحلت رسول اکرم(ص) پیرامون مسئلۀ امامت و خالفت بود 
و بر سر همین موضوع، مردم دو دسته شدند: عده اى پیرو حضرت علی(ع) و شیعۀ علی(ع) 
نامیده شدند و فرقه اي راه دیگر گرفتند و تابع خلفاء و دیگران شدند. پس از گذشت زمانی از 
دوران خلفا بر سر این مسئله اختالف شد که جانشین پیامبر(ص) را باید خلیفه دانست یا امام؟ 
مسئلۀ دوم نیز پیش آمد و آن اینکه مرجع مسائل علمی پس از پیامبر(ص) چه کسانی هستند؟ 
آیا خلفا، علماي زمانشان بودند و می توانستند مثل پیامبر(ص) سؤال هاى دینی را پاسخ بدهند و 
هم شأن و داراي مقام معنوي مثل پیامبر(ص) باشند؟ یا مردم به کسی دیگر مراجعه می کردند؟ یا 
اگر خلفا پاسخ می دادند، چگونه پاسخ می دادند و منبع پاسخگویی آنها چه بود؟ تاریخ نشان 
می دهد، پس از پیامبر(ص) غیر از امام علی(ع) کسی قادر به پاسخگویی سؤال هاى علمی نبود. لذا 
یکی از مباحث اختالف برانگیز علمی و غیرعلمی (سیاسی) این بحث بود و خون هاي بسیاري 
بر سر این مسئله ریخته شد. در حالی که پیامبر اکرم(ص) این بحران ها را پیش بینی کرده و براي 
آن راه حل نشان داده و اهل بیت(ع) خود را بهترین راه نجات از تفرقه معرفی کرده بودند، اما 
نادیده گرفتند. امام رضا(ع) نیز مثل جدشان امیر مؤمنان(ع)، براي دفاع از امامت و جایگاه اهل 
بیت(ع) در عصر خود به اقتضاي شرایط عصر در زمینه هاي مختلف، مباحثی مطرح کردند، به 
شبهه هاى عصر خود و همۀ اعصار در زمینۀ امامت و جایگاه آن پاسخ دادند و با این روشنگرى 

به بسیارى از اختالف هاى آن زمان خاتمه دادند.
على بن  مجلس،  این  در  شدم.  حاضر  مأمون  مجلس  به  روزى  گوید:  جهم  حسن بن 
موسى الرضا(ع) نیز حاضر بودند، در حالى که فقها و دانشمندان علم کالم و دیگر فرقه ها نیز 
جمع شده بودند. یکى از حاضران پرسید: اى فرزند رسول خدا(ص)! کسى که مدعى امامت 
(صدوق،  دلیل  و  نص  به  دادند  پاسخ  حضرت  مى شود؟  ثابت  ادعایش  دلیل  چه  به  است 

1404ق،ج1: 216).
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با تأمل در این پاسخ معجزه آساى حضرت که در نهایت فصاحت و بالغت، راه شناخت 
امام را از غیر امام بیان مى دارد؛ این موضوع به دست مى آید که امام شناسى به لحاظ اهمیت 
جایگاهش بدون تحقیق، استدالل و دلیل و برهان، قابل اثبات نیست و بر خواهان این مکتب 
ضرورى است که قبل از هر واکنشى فارغ از احساس و عواطف و تنها با محوریت براهین 

صادقه، به شناخت امامت نائل شود. 
شایسته است پرسش هاى مربوط به موضوع امامت را هر مؤمن مسلمان از خود بپرسد و 
در پى پاسخ به این امر به تحقیق و جستجو بپردازد. پرواضح است که در این راه، نگریستن 
بسیار  محمد(ص)،  آل  عالم  رضا(ع)،  امام  به ویژه  و  معصوم(ع)  امامان  عملى  و  علمى  سیرة  به 
عالم آل محمد(ص)، لقب ویژة هشتمین امام از خاندان عترت و طهارت(ع)  راهگشا است. 
است؛ لقبى که ناشى از نهضت عظیم علمى امام رضا(ع) در عصر خویش و تأثیر بى بدیل 
سفرهاى علمى و مناظره ها و مباحثه هاى آن حضرت با علماى بنام و تالش بى وقفۀ ایشان 
براى نشر علوم و معارف اهل بیت(ع) است، فرصتى که امام رضا(ع) براى بیان معارف اسالمى 
رضا(ع)،  امام  شرایط  به  توجه  با  طرف  یک  از  بنابراین  بود،  بى نظیر  خود  نوع  در  داشتند، 
بهترین  رضا(ع)  امام  مناظره هاى  و  سفرها  و  مأمون  توسط  غصب شده   خالفت  والیتعهدى، 

منبع براى پاسخ به پرسش ها و موضوع هاى این نوشتار، وجود مقدس امام رضا(ع) است.
این ضرورت و پژوهش از آن جهت ارزشمند و بدیع است که چنانچه پایه هاى باور پذیرى 
راهرو  و  پیرو  باشد،  شده  پى ریزى  اصولى  اولیه،  مراحل  همان  از  (امامت)  موضوع  این 
مى تواند به برکت همان علم و باور مستحکمش به راه خود ادامه دهد. بر این اساس و از 
یک طرف از آنجایى که تحقیق و پژوهش ها در مورد امامت، صرفًا به آیات قرآن یا احادیث 
خاصى پرداخته اند و به صورت خاص به این بُعد (ضرورت، ویژگى ها، مسئولیت انتخاب 
و تشخیص امام، راه هاى اثبات امامت و ضرورت والیت پذیرى از امام عصر خود) پرداخته 
به طور  امامت  و  امام  پرسش هاى  سایر  و  جایگاه  امامت،  موضوع  دیگر  طرف  از  و  نشده 
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خاص از دیدگاه امام رضا(ع) پرداخته نشده یا در صورت انجام تحقیق در این باب، به صورت 
سطحى و بدون پرداختن به مسائل و پرسش هاى آن صورت گرفته است. 

با عنایت به مطالب فوق، مسئلۀ اساسى بررسى حاضر، تبیین روایى نقش و جایگاه امامت 
از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان است. در این 
امام،  انتخاب  نحوة  امام،  ویژگى هاى  و  شرایط  امام،  وجود  ضرورت  بررسى  ضمن  راستا 
چگونگى رسیدن به مقام امامت و راه هاى اثبات امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و نهایتًا دالیل 

وجوب والیت پذیرى و محبت به امام و اهل بیت(ع) به بحث گذارده شده است. 
خاص  معناى  به  مى شود.  انجام  اسنادي  تحلیل  نوع  از  و  توصیفی  شیوة  به  بررسى  روش 
پژوهش هاى میدانى، ابزارى در پژوهش استفاده نشده ولى در این ارتباط فرم هاى فیش بردارى 
به منظور گردآورى نتایج مطالعات مرتبط مورد استفاده قرار گرفته اند. از آنجا که داده هاى به دست 

آمده، کیفى بوده، بنابراین از تحلیل کیفى به منظور تحلیل و جمع بندى آنها استفاده شده است.

تحلیل یافته ها
سؤال اول: از دیدگاه روایت هاى رضوي، ضرورت وجود امام در زمین چیست؟

در باب لزوم وجود امام در منابع دینى و روایت هاى معصومان(ع)، بسیار مى توان خواند و 
آموخت؛ اما در این میان سخنان امام هشتم شیعیان، حضرت رضا(ع) ضرورت وجود «امام» در 
هر زمان و هر اوضاعى را بسیار گویا و روشن تبیین و تشریح مى کند. در جلد دوم اصول 
کافى آمده است، امام رضا(ع) فرمودند: «بدون تردید، امامت، مهار دین و نظام مسلمانان و عامل 

اصالح دنیاى مردم و سبب عزت و سربلندى اهل ایمان است» (کلینى، 1388ق، ج2: 300).
بزرگوارشان  جد  که  همان گونه  آن را  جامعه،  در  امام  کارکرد  بیان  در  ایشان  درواقع،   
امیرمؤمنان على(ع) تشریح کرده اند، رشته اى مى دانند که «دانه هاى پراکندة جامعه را تحت 
نظام ویژه اى درمى آورد و آنها را جمع کرده، ارتباط مى بخشد»؛ رشته اى که اگر پاره شود، 
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اول  به صورت  هیچ گاه  آن  از  پس  و  مى روند  به سویى  یک  هر  و  مى شوند  پراکنده  «دانه ها 
فراهم نمى شوند» (شهیدى،1387: 103). 

در همین باره، محمد بن فضیل گفته است که روزى از امام رضا(ع) پرسیدم: «آیا زمین بدون 
وجود امام امکان دارد؟» امام(ع) فرمودند: «نه.» گفتم: «براى ما از امام صادق (ع) روایت شده که 
ایشان فرموده اند زمین خالى از وجود امام نمى شود مگر اینکه خداى تعالى بر اهل زمین یا 
بر بندگان خشم گیرد.» حضرت فرمودند: «نه (زمین خالى از امام نمى شود)، اگر امام نباشد، 

زمین فروخواهد ریخت» (صدوق، 1405ق: 309).
 یا در جایى دیگر، سلیمان بن جعفرى این جمله را از امام رضا(ع) نقل مى کند که فرموده اند: 
یقین  به  بماند،  خالى  خدا  حجت  از  زمین  نهادن،  هم  بر   چشم  یک  اندازة  و  قدر  به  «اگر 

ساکنان خود را مى بلعد» (کلینى،1388ق، ج 1: 179). 
وجود امام در زمین ضروري است. در این زمینه از امام رضا(ع) سئوال هاى مکرري شد 
و از سوي واقفه که فرقه اي از شیعه بودند شبهه هاى فراوانی دربارة امامت آن حضرت و 
استمرار امامت و غیبت امام و مسائل دیگر امامت مطرح شد، حضرت تمام سؤال ها را پاسخ 
دادند. بحث امامت و حجت و ضرورت آن در روي زمین که در قرآن از آن به خالفت الهی 
تعبیر شده، مباحث کالمی بود که از سوي شیعه و غیرشیعه از امام(ع) پرسیده شد و ایشان 
در پاسخ آنها با تأکید می فرمودند زمین بدون امام نبوده و نخواهد بود. در غیر این صورت 
اهل خود را فرو می بلعد. ادامۀ حیات بدون حجت الهی، براي هستی مقدور نیست، چون 

خداوند، نظم هستی را چنین قرار داده است.
 تعداد 15 روایت از امام رضا(ع) دربارة ضرورت و وجود امام و حجت در زمین وجود 

دارد (صدوق، 1404، ج 1: 204-202؛ کلینی،1363، ج 1: 177-179). 
روایت هایى که از امام(ع) دربارة امامت وارد شده ناظر به مسائل مختلفی است از قبیل: 
تبیین فرق بین پیامبر(ص) و امام و جایگاه ائمه(ع) و هرکس که امام زمان خود را نشناسد، 
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و  رسالت  ودایع  و  است  پیامبر(ص)  خلیفۀ  امامت،  رفت.  خواهد  دنیا  جاهلی از  مرگ  در 
رسول  شمشیر  آیا  کرد  سؤال  رضا(ع)  امام  از  کسی  این باره  است. در  امام  نزد  ایشان  علوم 
خدا(ص) نزد شماست؟ حضرت در جواب نوشتند: در پیش من است (صفارقمی،1404ق: 
185-178). همچنین دربارة اینکه اطاعت از ائمه(ع) مثل اطاعت از پیامبر(ص)، واجب است 
و دفاع حضرت از امامت خویش در مقابل واقفه و مطالبى از این قبیل نیز از امام(ع) سؤال 

شد (صدوق، 1363، ج 1: 225).
طرح مباحث کلی امامت و بیان تعداد ائمه(ع) که 12 نفر هستند، با تصریح به اسم و القاب 
با نام مادرشان توسط امام رضا(ع) در راستاي اثبات امامت و رد گروه هاي انحرافی و فرقه هاي 
باطل بود که خلفا و مصادیق دیگري براي ائمه(ع) تصور می کردند. ایشان در برخی از بیانات، 

نقش امام در جامعه را تبیین و از این طریق محوریت امامت را ثابت کردند (همان: 77). 
شیخ صدوق، دربارة این موضوع عالوه بر اینکه در کتاب مهم كمال الدين احادیثی ذکر 
و  دوازده گانه  امامان  دربارة  روایت  زیادي  تعداد  عيون اخبار الرضا  شریف  کتاب  در  کرده، 

ویژگی هاي آنها آورده است (همان: 57-132).
روش امام رضا(ع) براي حفظ اندیشۀ شیعه و مبارزه با اندیشه هاي انحرافی، هم مطرح 
کردن اندیشۀ امامت و هم خاموش نمودن آتش فتنه هایی بود که براي امامت و اندیشۀ تشیع 
مهیا کرده بودند. چنین روشی در طول تاریخ نظیر ندارد که جامع و مانع باشد. مأمون، خود 
معتزلی مذهب و مدافع اعتزال بود (جرجی زیدان،1386، ج 3: 312). امام(ع) او را هم از نظر 
علمی، مردود و هم از نظر عملی زمینه اي را براي پذیرش والیتعهدي ایجاد کردند که مأمون 
محکوم به غصب خالفت شد و امامت و خالفت به  عنوان حقی غصب شده توسط گذشتگان 
(امویان و عباسیان) مطرح شد. امام(ع) در این باره چنین فرمودند: مأمون حق ما را شناخت 
و چیزي که دیگران انکار می کردند، به من برگرداند و واگذار کرد، این خالفت بزرگ را به 

من واگذاشت اگر زنده بمانم (صدوق ،1363،ج 2: 142). 
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ایشان در اینجا عالوه بر طرح حقانیت خویش در امر حکومت که مأمون آن را به زور غصب 
کرده بود، به حیلۀ مأمون نیز اشاره می فرمایند (اقدام به کشتن آن بزرگوار). اعتراف گرفتن از 
دستگاه خالفت بر اینکه امامت حق مسلم ایشان است و خالفت و امامت متعلق به کسی بوده 
که مصون از هر نوع لغزش است، هدفی بود که امام(ع) در ماجراي والیتعهدي تعقیب می کردند 
و موفق هم شدند، ازاین رو براي اشاعره، معتزله و تمام فرقه هاي شیعه نیز روشن شد که خلیفه، 
امام نیست و خالفت (مأمون و دیگران) حقی غصب شده توسط آنها (عباسیان) است که امام(ع) 
به آن رسیدند و مأمون به عنوان غاصب معرفی شد. بدین نحو امام(ع) با مدیریت بی نظیر در 
این بحران به سرکوب عقیده هاي باطل دربارة امامت موفق شدند. منظور از بازگرداندن حق 
خالفت و امامت در اینجا توسط مأمون به این معنا نیست که امام(ع) قائل به این باشند که 
خالفت به ایشان برگشته است، چون ایشان در  محاجه با مأمون فرمودند اگر خالفت، حق 

توست، نمی توانی آن را واگذاري و اگر نیست، تو در مقامی نیستی که آن را به من بدهی.
این موضعى صریح و آشکار از طرف امام(ع) در رد تمام افکار باطل دربارة امامت بود. 
این  بر  سنت  اهل  از علماي  بسیاري  و  است  کالمی  مسائل  از  مسئله  اساسی ترین  امامت، 
باور بودند که خالفت با امامت یکی است و خلفاي عباسی و اموي در حقیقت امام هستند. 
منشأ این مسئله را حل و عقد، شوري، قهر، غلبه، قدرت، استیالي نظامی و... تلقی کرده 
و اطاعت آنها را واجب می دانستند. مأمون با طرح مسئلۀ والیتعهدي، در فکر از بین بردن 
امامت بود ولی موضع گیري امام(ع)، نتیجۀ معکوس به بار آورد و براي اهل تاریخ روشن 
شد که مسیر خالفت و مدعیان خالفت، راه باطل رفته و حق اهل   بیت پیامبر(ص) را ضایع 

نموده اند(عطاردى، 1392ق: 10-21).

سؤال دوم: از نظر امام رضا(ع)، امام کیست؟ و داراى چه ویژگى هایى است؟
امامت در لغت به معناى پیشوایى است (جوهرى، 1407ق، ج 5: 1865؛ راغب اصفهانى، 
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1412ق: 87؛ دهخدا، بى تا)  و هر کس متصدى رهبرى گروهى شود، «امام» نامیده مى شود، 
خواه در راه حق باشد یا در راه باطل، چنان که در آیۀ 12 سورة توبه واژة «ائمه الکفر» دربارة 
کافران به کار رفته است. «امامت» در اصطالح اهل کالم عبارت است از: ریاست همگانى 
و فراگیر بر جامعۀ اسالمى در همۀ امور دنیوى و اخروى (الهیجى، بى تا:329؛ مصباح، ج 

 .(345-346 :1-2
بنابراین امام شخصى است که در امور دنیوى، ریاست عامه دارد و این ریاست، جانشینى 
بیان  را  امام  شئون  از  بخشى  تعریف  این  گفته اند  بزرگان  از  برخى  است.  خدا(ص)  رسول 
تعاریف  به  ناظر  و  سنت  اهل  با  مماشات  روى  از  تعریف  این  دیگر،  به عبارت  و  مى کند 
آنهاست که امامت را در حد ریاست تلقى مى کنند وگرنه از دیدگاه شیعه، این تعریف تنها 

بخشى از مقام هاى امامت را ذکر مى کند (خرازى، بى تا، ج2: 9.). 
امام رضا(ع) مى فرمایند: امامت، مقام پیغمبران، میراث اوصیاء، خالفت الهى، جانشینى رسول 
خدا(ص)، مقام امیرالمومنین(ع) و یادگار حسن و حسین(ع) است. به راستى امامت زمام دین، مایۀ 
نظام مسلمانان، صالح دنیا و عزتمندى مؤمنان است. همانا امامت، ریشۀ اسالم بالنده و شاخۀ 
بلند آن است. کامل شدن نماز، زکات، روزه، حج، جهاد و فراوانى غنائم، صدقه و اجراى 
حدود و احکام و نگه دارى مرزها و اطراف کشور، به وسیلۀ امام انجام مى گیرد. امام است که 
حالل خدا را حالل و حرام او را حرام مى کند، حدود الهى را برپا داشته و از دین خدا دفاع 
پروردگار  به سوى  را  مردم  رسا،  دلیل هاى  و  نیکو  اندرزهاى  و  حکمت آمیز  بیان  با  مى کند، 

خویش دعوت مى کند (همان). 
همچنین ایشان در حضور شیعیان، متکلمان و دانشمندان کوفه که در میان آنان دانشمندان 
یهود و نصارى نیز حضور داشتند، فرمودند: بدانید امام بعد از محمد(ص) تنها کسى است که 
برنامه هاى او را تداوم بخشد، هنگامى که امر(امامت) به او مى رسد (رواندى، 1409ق، ج1: 

.(350
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امام على بن موسى الرضا(ع) در پاسخ به این سؤال، این گونه مى فرمایند: 
الَِعِة املَُْجلَِّلِة بُِنوِرَها لِْلَعاَملِ؛ امام چونان خورشید نورافشانى است که با  ْمِس الطَّ اْإلَِماُم َكالشَّ

نور خود روشنگر جهان است؛ َو ِهَي ِيف اْألُُفِق ِحبَْيُث َال َتَناُهلَا اْألَْيِدي َو اْألَْبَصاُر؛ در جایگاهى 
َمِإ؛ امام، آب  قرار دارد که دست ها و چشم  ها بدان نائل نمى شود؛ اْإلَِماُم اْملَاُء اْلَعْذُب َعَلى الظَّ
گوارایى از پس تشنگى و عطش است (کلینی،1356، ج 1: 286؛ حرانى، 1404ق: 436). 

 این تعابیر بلند دربارة امام، عبارت هایى شاعرانه، ادبى و مبالغه آمیز نیست، بلکه بازگو کنندة 
جایگاه و منزلت واقعى امام است و به همین دلیل امام رضا(ع) پس از این تعابیر بلند، به این 
سؤال نهفته در ذهن مخاطبان پاسخ مى دهند که: به راستى نورافشانى امام در چه زمینه اى 

است و امام براى کدام تشنگى مانند آب گواراست ؟
َدي؛ امام راهنماى بشریت به سوى هدایت و نجات دهندة  الُّ َعَلي اْهلَُدي َو اْملُْنِجي ِمَن الرَّ َو الدَّ
ِقيُق، امام  ِفيُق َو اْألَُخ الشَّ ِفيُق َو اْلَواِلُد الشَّ آنان از پستى و فرومایگى است؛ اْإلَِماُم اْألَنِيُس الرَّ
بِاْلَوَلِد  ُة  اْلَربَّ اْألُمُّ  َو  است؛  همانند  برادرى  و  مهربان  پدرى  رفیق،  همدمى  انسان ها  براى 
اِهَيِة النَّآِد، امام به امت خویش مهر مى ورزد همانند مادرى که با  ِغِري َو َمْفَزُع اْلِعَباِد ِيف الدَّ الصَّ

فرزند خردسال خود مهربان و نیکوکار است و امام پناهگاه بندگان خدا در مصیبت ها و 
ُتُه َعَلي ِعَباِدِه َو َخِليَفُتُه ِيف ِبَالِدِه َو  دشوارى هاى عظیم است؛ اْإلَِماُم َأِمُني اهللاَِّ ِيف َخْلِقِه َو ُحجَّ
ابُّ َعْن ُحَرِم اهللاَِّ؛ امام، امین الهى در میان خلق، حجت خداوند بر بندگان  اِعي ِإَيل اهللاَِّ َو الذَّ الدَّ

او و خلیفۀ پروردگار در جامعۀ بشرى است، امام، مردم را به سوى خدا دعوت مى کند و از 
حریم ارزش هاى الهى و ساحت قدس خداوندى پاسدارى مى کند.

ُأ َعِن اْلُعُيوِب، امام از هر گناهى، پاکیزه و از هر عیب و  ُنوِب َو املَُْربَّ  اْإلَِماُم املَُْطهَُّر ِمَن الذُّ
يِن، امام داراى علم ویژه و حلم  کاستى به دور است؛ املَْْخُصوُص بِاْلِعْلِم املَْْوُسوُم بِاْحلِْلِم ِنَظام الدِّ
و بردبارى است و وجود او مایۀ استوارى دین است؛ َو ِعزُّ املُْْسِلِمَني َو َغْيُظ اْملَُناِفِقَني َو َبَواُر 
اْلَکاِفِرين، امام مایۀ عزت و سربلندى مسلمانان، باعث ناخشنودى و نگرانى منافقان و عامل 
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شکست و حقارت کافرین است؛ اْإلَِماُم َواِحُد َدْهِرِه َال ُيَدانِيِه َأَحٌد َو َال ُيَعاِدُلُه َعاِملٌ َو َال ُيوَجُد 
ِمْنُه َبَدٌل َو َال َلُه ِمْثٌل َو َال َنِظٌري، امام یگانۀ عصر خویش است طورى که هیچ کس در شرافت 

و فضیلت به پاى او نرسد و در دانش به مرتبۀ او راه نیابد، همانندى براى او یافت نمى شود 
و مثل و نظر ندارد  (کلینى،1388، ج 1: 201 ـ 200؛ صدوق، 1363، ج2: 675-674 و 216 

و صدوق، 1379ق: 96).
امام رضا(ع) همچنین مى فرمایند: 

َأْشَجَع  َو  النَّاِس  َأْحَلَم  َو  النَّاِس  َأْتَقی  َو  النَّاِس  َأْحَکَم  َو  النَّاِس  َأْعَلَم  َيُکوُن  َعَالَماٌت  ِلْإلَِماِم 

آگاه ترین ،  امام،  است:  نشانه هایى  داراى  امام  النَّاِس؛  َأْعَبَد  َو  النَّاِس  َأْسَخی  َو  النَّاِس 

استوارترین، باتقواترین و بردبارترین مردم و از همه شجاع تر، با سخاوت تر و عابدتر است  
( عطاردى،1392، ج 1: 101).

 همچنین در تبیین مقام عترت و جایگاه امامت در سخنان عالم آل محمد(ص)، حضرت 
رضا(ع) آمده است که در جمع بزرگى از عالمان عراق و خراسان آیۀ «ُمثَّ َاْوَرْثَنا اْلِکتاَب الَِّذيَن 
اْصَطَفْينا ِمن ِعباِدنا» (فاطر/ 32) مطرح شد و این پرسش به میان آمد که وارثان کتاب الهى و 

برگزیدگان از میان بندگان خدا چه کسانى هستند؟
عالمان عراق و خراسان که در مجلس مأمون گرد آمده و از مکتب اهل بیت(ع) بهره اى 
نبرده بودند، اظهار داشتند که امت اسالمى، برگزیدگان خداوند و وارثان کتاب الهى هستند؛ 
اما امام على بن موسى(ع) که در آن جلسه محور آرا و مرجع نقد و تحلیل انظار، شناخته 
صحیح  داشتند،  اظهار  خراسانى  و  عراقى  عالمان  که  را  نظر  این  من  فرمودند:  مى شدند، 
نمى دانم، زیرا منظور آیه از وارثان کتاب و برگزیدگان، فقط عترت طاهرة پیامبر(ص) است و 
نه همۀ امت. امام(ع) در ارائۀ دلیل براى این وجه تفسیر، از خود قرآن بهره جسته و فرمودند: 
در آیۀ بعد، خداوند فرموده است: «َجّناُت َعْدٍن َيْدُخُلونَها...»(فاطر/ 33) یعنى وارثان کتاب و 
برگزیدگان الهى، همۀ اهل بهشت بوده و از نعمت هاى بهشتى برخوردار خواهند بود، این 
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در حالى است که خداوند در آیۀ قبل، امت اسالمى را به سه گروه ظالم به خود، میانه رو 
و پیشتاز نیکى ها معرفى کرده است و شکى نیست که این سه گروه با یکدیگر برابر نبوده 
و  رستگاران  و  خیر  راه  پیشتازان  بلکه  بود،  نخواهند  بهشت  اهل  چرا،  و  بى چون  همه  و 

برخورداران از فضل گستردة الهى، از این امتیاز برخوردارند. 
امام(ع) در ادامۀ این حدیث، به ارائۀ دالیلى از قرآن پرداختند که هر کدام از آنها عترت 
پیامبر اکرم(ص) را سرآمد امت اسالمى و پاکیزه ترین و شایسته ترین امت براى تداوم راه نبى 
اکرم(ص) و وراثت کتاب الهى و تبیین و تفسیر آن براى رهپویان ایمان و اسالم معرفى کرده 

است (صدوق، 1363، ج 1: 228).
 یکی از مسائل در باب امامت که در روایت هاى امام رضا(ع) مطرح شده، عصمت امام 
است. چون امام جانشین پیامبر(ص) در میان امت است و عصمت نبی(ص) ضروري است، 
جانشین وى نیز باید داراى آن ویژگی باشد. لذا عصمت امام نیز ازجمله مسائلی بود که 
بین فرقه هاي اسالم مورد بحث و اختالف بود. علماي بزرگ اهل سنت، عصمت را در امام 
شرط نمی دانند، چون امامانی که آنها به آن قائلند، معصوم نیستند. فرقه اي از اهل سنت، 
امامت را در قریش و فرقه اي به امامت مفضول با وجود فاضل قائل شدند تا خالفت خلفاى 

راشدین را توجیه کنند. معتزله نیز به این نظریه معتقد بودند (مشکور،1362: 64).
 آنها آراى خود را براساس توجیه ماوقع، بنیاد نهادند در حالی که اندیشۀ سیاسی اسالم، بر 
اساس آنچه که در قرآن و بیان پیامبر(ص) ترسیم شده باید تبیین شود، نه بر اساس آنچه که 
دیگران انجام داده اند و واقع شده است. شیعه عقیدة خود را دربارة امامت ائمه(ع) با استناد به 
قرآن کریم و نص پیامبر(ص) می گیرد. ائمه(ع) نیز در طول تاریخ از این اندیشه صیانت نموده اند. 
در عصر امام رضا(ع) ازجمله مباحث مطرح، همین بحث بود که حضرت با توجه به این جو 
با شیوة ثابت خودشان، شبهه هاى وارد بر دین و امامت را پاسخ می فرمودند، از این رو ایشان 

در روایت هایى طوالنی، اوصافی براي امام ذکر می کنند که در هیچ مخلوقی یافت نمی شود.
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کلینی از عبدالعزیز روایت کرده است: 
روز جمعه در مسجد جامع مرو بودیم، دربارة امامت و فرقه فرقه شدن مردم صحبت 
شد. حضرت با تبسم وارد شدند و به تشریح امامت و مطرح کردن بحث غدیر و اوصاف 
ُم َحَراَم اهللاَِّ َو ُيِقيُم ُحُدوَد اهللاَِّ؛ امام، حالل خدا  امامت پرداختند: ... اْإلَِماُم ُحيِلُّ َحَالَل اهللاَِّ َو ُحيَرِّ
را حالل و حرام خدا را حرام می کند و حدود خدا را اقامه می کند...؛ اْإلَِماُم الَْبْدُر اْملُِنُري، 
ُأ َعِن اْلُعُيوِب؛ امام کسی است که از گناهان  ُنوِب َو املَُْربَّ امام، ماه تابنده...؛ اْإلَِماُم املَُْطهَُّر ِمَن الذُّ
پاك شده و از عیب ها  برکنار شده است...؛ اْإلَِماُم َواِحُد َدْهِرِه، امام، یگانۀ روزگار خویش 
است؛... َو َال ُيوَجُد ِمْنُه َبَدٌل َو َال َلُه ِمْثٌل َو َال َنِظٌري َخمُْصوٌص بِاْلَفْضِل ُکلِِّه ِمْن َغْريِ َطَلٍب ِمْنُه َلُه 
َو َال اْکِتَساٍب، کسی با او برابر نیست و عالمی با او همتا نیست، جایگزین و مانند و نظیري 

ندارد. تمام فضیلت مخصوص اوست، بی آنکه خود او در طلبش ر فته و به دست آورده 
باشد... (1388 ق، ج 1: 198؛ صدوق، 1363، ج 1: 450). 

حضرت در این حدیث به بیان اختیارها و ویژگی هاي امامت می پردازند، از جمله:
1. حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام می کند (قدرت تشریع و قانون گذاري)؛

2. اقامۀ حدود الهی می کند (برقراري حکومت و ایجاد تشکیالت الزم براي این امر چون 
اقامۀ حدود)؛

3. امام همانند ماه تابان است؛
4.  پاك از گناهان (عصمت)؛

5. نظیري ندارد (هر زمان یک امام وجود دارد)؛
6. فضایلش اکتسابی از دیگران (غیِرامام) نیست.

آنچه گفته شد، گوشه اى از فضائل و ویژگى هاى امام از منظر امام رضا(ع) بود، در حالى که 
از کمال امامان(ع) در روایت ها به شکل گسترده ترى یاد  شده است. در عین حال همین موارد 
که به صورت خالصه یادآور شدیم، بسیار شگرف و عظیم است . این ویژگى ها را مى توان 
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در سه زمینه خالصه کرد: 
1. منزلت امام نزد خدا: امین الهى در میان خلق، حجت و دلیل خدا بر مردم، خلیفۀ الهى 

در جامعۀ بشرى، دعوت کنندة مردم به سوى خدا و پاسدار حریم ارزش هاى الهى؛
2. ارتباط امام با مردم: راهنماى مردم به سوى هدایت، انیس مردم همانند پدرى دلسوز و 
مهربان، پناهگاه مردم در مشکالت و دشوارى ها، مایۀ عزت مسلمانان و باعث خشم منافقان 

و رسوایى کافران؛
3. شخصیت معنوى و علمى امام: برترى نسبت به مردم به لحاظ علم و فضیلت، برکنارى 
از گناه و کاستى، برخوردارى از علم ویژه و دانش مخصوص، برازنده ترین به لحاظ شکیبایى، 

تقوا، شجاعت و سخاوت و عابدترین انسان ها به درگاه خداوند.   

سوال سوم: از نظر امام رضا(ع) انتخاب و تشخیص امامان توسط چه کسى انجام مى شود؟ 
و امامان چگونه به این مقام رسیده اند؟

بر اساس آیات و روایت ها، خداى متعال برخى از انسان ها را برگزیده و به پیامبرى یا 
بیشتر  «اصطفاء»  عنوان  با  دینى  منابع  در  شدن  برگزیده  مفهوم  است.  نموده  نصب  امامت 
ِعْمَراَن  آَل  َو  ِإْبَراِهيَم  آَل  َو  ُنوحا  َو  آَدَم  اْصَطَفى  اّهللاَ  «ِإنَّ  مى فرماید:  آنکه  مانند  است؛  شده  بیان 
َعَلى اْلَعاملََِني؛ به یقین، خداوند، آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 
برترى داده است» (آل عمران/ 33)، «َيا ُموَسى ِإنِّی اْصَطَفْيُتَک َعَلى النَّاِس ِبِرَساَالِتی َو ِبَکَالِمی؛ اى 
موسى! من تو را با رسالت هاى خویش و با سخن گفتنم (با تو)، بر مردم برترى دادم و 
ْنَيا َو  برگزیدم» (اعراف/ 144)، «َو َمن َيْرَغُب َعن مِّلَِّة ِإْبَراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نَْفَسُه َو لََقِد اْصَطَفْيَناُه ِفی الدُّ
اِحلَِني؛ و چه کسى جز آنکه به سبک مغزى گراید، از آیین ابراهیم روى  ِإنَُّه ِفی اآلِخَرِة ملََِن الصَّ

برمى تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود» 
(بقره/ 130) و دربارة برخى از پیامبران مى فرماید: «َو ِإنَُّهْم ِعنَدنَا ملََِن املُْْصَطَفْنيَ اْألَْخَياِر؛ آنها نزد 
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ما، از برگزیدگان و نیکانند» (ص/ 47).
از  معناى «خالص کردن  از ریشه «صفو» به  باید گفت: «اصطفاء»  توضیح این مفهوم  در 
عبارت است از: گرفتن  هر آمیختگى» است (ابن فارس، 1404ق، ج3: 292) و «اصطفاء» 
خالص شىء و جدا ساختن آن از غیرش، هنگامى که آمیخته شده باشند. این معنا با توجه به 
مقام والیت، بر خلوص عبودیت منطبق مى شود و آن، عبارت از این است که بنده در تمام 
شئونش طبق مملوکیت و بندگى خود حرکت کند، تسلیم صرف پروردگارش شود و آن، 

تحقق به دین در همۀ شئون است (طباطبایى، بى تا، ج1: 300). 
بنابراین، بر اساس آیات یادشده، خداى متعال، پیامبران را براى خود و بندگى محض خود 
برگزیده است. این ویژگى در امام هم وجود دارد و خداى متعال، امام را نیز برگزیده است. 
در روایت هاى نقل شده از امام رضا(ع) به برگزیده شدن پیامبر و امام اشاره شده است. برخى 

از این روایت ها عبارت اند از:
1. امام رضا(ع) مى فرمایند: 

يَطاَن ُدوَنُه؛  َو َال ْخيَتاُر ِلِرَسالَِتِه َو َال يْصَطِفى ِمْن ِعَباِدِه َمْن يْعَلُم َأنَُّه يْکُفُر ِبِه َو بِِعَباَدِتِه َو يْعُبُد الشَّ

خداى عزوجل براى رسالت خود اختیار نمى کند و از بندگانش کسى را که مى داند به او و 
عبادتش کفر مى ورزد، برنمى گزیند و جز او شیطان را مى پرستد (صدوق، 1363، ج2: 133).

َا يُکوُن ِإَماما ِمْن ِقَبِل اهللاَِّ َتَعاَىل َو بِاْخِتياِرِه ِإياُه ِىف َبْدِء  2. حضرت همچنین مى فرمایند: «َفاْإلَِماُم ِإمنَّ
ِنيَعِة... ؛ امام، تنها امامِ از سوى خداى متعال است و به این سبب امام است که خدا او را  الصَّ

در آغاز آفرینش برگزیده...» (همان، 1404ق: 210-211)
3. امام رضا(ع) در خطبۀ معروف در اوصاف امام مى فرمایند: 

َفَلْم يَزِل اهللاَُّ َتَباَرَک َو َتَعاَىل ْخيَتاُرُهْم ِخلَْلِقِه ِمْن ُوْلِد اْحلَُسِني(ع) ِمْن َعِقِب ُکلِّ ِإَماٍم يْصَطِفيِهْم ِلَذِلَک 

َو ْجيَتِبيِهْم...؛ خداى تبارك و تعالى همواره براى [رهبرى ] آفریده هایش، امامان را از فرزندان 

حسین(ع) از نسل هر امامى انتخاب مى کند و براى امامت برمى گزیند (کلینى،1363، ج1: 203).
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4. از برخى آیات مانند «ُمثَّ َأْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا؛ سپس این کتاب را به آن 
بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم»، چنین برمى آید که خداى متعال، 
کتاب را به بندگان برگزیده داده است و بر اساس حدیث نقل شده از امام رضا(ع)، منظور 
از آن بندگان برگزیده، عترت طاهرین(ع) هستند. ایشان این تفسیر را در حضور دانشمندان 
در  عراق و خراسان  از دانشمندان  شده است گروهى  نقل  مى کنند.  بیان  خراسان  عراق و 

حضور امام رضا(ع) بودند که مأمون معناى آیۀ زیر را از دانشمندان پرسید.
َساِبٌق  َوِمْنُهْم  ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهم  لَِّنْفِسِه  َظاِملٌ  َفِمْنُهْم  ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  الَِّذيَن  اْلِکَتاَب  َأْوَرْثَنا  ُمثَّ 

بِاْخلَْريَاِت ِبِإْذِن اهللاَِّ َذِلَک ُهَو اْلَفْضُل اْلَکِبُري؛ سپس این کتاب را به آن بندگان خود که[آنان را] 

برگزیده بودیم به میراث دادیم، پس برخى از آنان بر خود ستمکارند و برخى از ایشان، 
میانه رو و برخى از آنان در کارهاى نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود توفیق بزرگ 

است (فاطر/ 32)،
آنان گفتند: خداوند متعال از آن، همۀ امت را اراده کرده است. مأمون به امام رضا(ع) رو 
کرد و گفت: اى اباالحسن! شما چه مى گویى؟ امام رضا(ع) فرمودند: آن طور که مى گویند، 
نمى گویم، بلکه مى گویم خداى عزوجل از آن، عترت طاهرین(ع) را اراده کرده است. سپس 
َا ُيِريُد اهللاَُّ لُِيْذِهَب َعنُکُم  12 آیه براى توصیف آنان بیان مى کنند که یکى آیۀ «تطهیر» است: «ِإمنَّ
ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َوُيَطهَِّرُکْم َتْطِهريا؛ خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدى را  الرِّ

از شما اهل بیت برطرف کند و شما را پاك و مطهر گرداند» (احزاب/ 33؛ صدوق، 1363، 
ج1: 207-217).

    به اعتقاد شیعه که مبتنى بر آیات و روایت هاى فراوان است، تنها خداى متعال، پیامبر 
و امام را نصب مى کند. از آیات و روایت ها استفاده مى شود که انتخاب فرد براى پیامبرى 
یا امامت تنها در دست خداست و خداى متعال مى داند چه کسى براى منصب پیامبرى یا 
امامت شایستگى دارد و چه کسى داراى این لیاقت نیست. دلیل اشتراط نصب پیامبر و امام 
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این است که تنها خدا از پاکى افراد خبر دارد و برخى از عیوب و لغزش ها و گناهان امرى 
باطنى و نفسى بوده، هیچ کس نمى تواند بود یا نبود آنها را تشخیص دهد و گاهى حتى خود 
فرد نیز قادر به تشخیص آن نیست. تنها کسى که مى تواند آن را تشخیص دهد، خداى متعال 
َماَواِت  است که به ظاهر و باطن افراد آگاهى کامل دارد، چنان که مى فرماید: «َو ُهَو اّهللاُ ِفی السَّ
ُکْم َو َجهَرُکْم َو َيْعَلُم َما َتْکِسُبوَن؛ و او در آسمان ها و زمین خداست، نهان و  َو ِفی اَألْرِض َيْعَلُم ِسرَّ

آشکار شما را مى داند و آنچه را به دست مى آورید [نیز] مى داند» (انعام/ 3).
از روایت هاى امام رضا(ع) استفاده مى شود که گزینش فرد براى پیامبرى و امامت تنها در 

اختیار خداست. ازجملۀ این روایت ها مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. امام رضا(ع) مى فرمایند: امامت به این دلیل نیست که امام به سبب کارى از سوى خود 
نسبت به خود یا به سبب کارى از سوى مردم، امام باشد که در آن، اختیار، برترى دادن و 
جز آن باشد و البته امامت به سبب کارى از سوى خداى متعال دربارة اوست، همان گونه که 
به ابراهیم(ع) فرمود: «ِإنِّی َجاِعُلَک لِلنَّاِس ِإَماما؛ من تو را پیشواى مردم گردانیدم» (بقره/ 124) 
و همان گونه که به داود(ع) فرمود: «َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَک َخِليَفًة ِفی اْألَْرِض...؛ اى داوود ما تو را 
در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم» (ص/ 26)، همان گونه که به فرشتگان دربارة آدم 
فرمود: «ِإنِّی َجاِعٌل ِفی اَألْرِض َخِليَفًة؛ من در زمین خلیفه اى مى آفرینم» (بقره/ 30). پس امام، 

تنها امامِ از سوى خداى متعال است (صدوق، 1363، ج2: 210-211).
2. ایشان در حدیث معروف «امامت» بعد از بیان ویژگى هاى امام، در چندین مورد، اختیار 
امام به دست مردم را نکوهش نموده و انتخاب ایشان را از توان آنان بیرون شمرده است؛ 
مانند آنکه مى فرماید: «َفَکيَف َهلُْم بِاْخِتياِر اْإلَِماِم؛ پس چگونه مى توانند امام را انتخاب کنند؟» 

(صدوق،1404ق، ج1: 198).
افزون بر آن، ایشان بعد از بیان عصمت، تأیید، توفیق و تسدید امام و در امان ماندن ایشان 
از خطا و لغزش و گناه، ناتوانى مردم از انتخاب چنین فردى را به صورت پرسشى مطرح 
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ُموُه؟؛ آیا  َفِة َفيَقدِّ مى کنند و مى فرمایند: «...َفَهْل يْقِدُروَن َعَلى ِمْثِل َهَذا َفيْخَتاُروُه َأْو يُکوُن ُخمَْتاُرُهْم بَِهِذِه الصِّ
مردم مى توانند چنین فردى را اختیار کنند؟! یا انتخاب شدة آنان این گونه است تا او را پیشواى 
خود سازند؟!)» (صدوق، 1404ق، ج1: 199). سپس خودشان جواب مى دهند که مردم چنین 
ْوا َو بَيِت اهللاَِّ اْحلَقَّ َو نََبُذوا ِکَتاَب اهللاَِّ  توانایى نداشتند، اما به گمان خود، امامى را اختیار کردند: «َتَعدَّ
َفاُء؛ به همین خاطر از حق تجاوز نمودند  َوَراَء ُظُهوِرِهْم َکَأنَُّهْم َال يْعَلُموَن َو ِىف ِکَتاِب اهللاَِّ اْهلَُدى َو الشِّ

و کتاب خدا را پشت سر انداختند، گویا که نمى دانند؛ حال آنکه در کتاب خدا هدایت و شفا 
وجود دارد» (همان: 200-199). سپس امام رضا(ع) دلیل روى گرداندن مردم از اختیار و نصب 
الهى و دلیل انتخاب امام توسط خودشان را پیروى از هواهاى نفسانى بیان مى دارند: «َفَنَبُذوُه َو 
اتََّبُعوا َأْهَواَءُهْم؛ آن را پشت سر خویش افکندند و از هواهاى خود پیروى نمودند» (همان: 200). 

3. همچنین مى فرمایند: 
يْصَطِفيِهْم  ِإَماٍم  ُکلِّ  َعِقِب  ِمْن  اْحلَُسنيِ (ع)  ُوْلِد  ِمْن  ِخلَْلِقِه  ْخيَتاُرُهْم  َتَعاَىل  َو  َتَباَرَک  اهللاَُّ  يَزِل  َفَلْم 

ِلَذِلَک َو ْجيَتِبيِهْم َو... ُکلََّما َمَضى ِمْنُهْم ِإَماٌم َنَصَب ِخلَْلِقِه ِمْن َعِقِبِه ِإَماما...؛ خداى تبارك و تعالى 

همواره براى [رهبرى ] آفریده هایش امامان را از فرزندان حسین(ع) از نسل هر امامى انتخاب 
مى کند و براى امامت برمى گزیند... و هرگاه امامى از ایشان از دنیا برود، براى [رهبرى] 

آفریده هایش از نسل او امام [دیگرى] برمى گزیند (کلینى،1363، ج1: 203).
4. در روایت دیگرى مى فرمایند: 

به من دربارة کسى که امت، او را برمى گزیند و خلیفه منصوب مى کند، بگویید؛ آیا جایز است 
به او «خلیفۀ رسول خدا و از سوى خداى عزوجل» گفته شود، در حالى که رسول خدا(ص) او 
را جانشین خود قرار نداده است؟ پس اگر بگویید «بله»، ستیزه کرده اید [خود مى دانید که چنین 
چیزى نبوده است و از روى ستیزه این حرف را مى زنید] و اگر بگویید «نه»، حتمى شده که 
ابوبکر جانشین رسول خدا(ص) نباشد و نیز از سوى خداى عزوجل نباشد... (همان، ج2: 213).

در میان فرقه هاي اهل سنت این نظریه رواج داشت که خلیفه توسط اجماع امت یا شوري 
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و... از میان قریش یا... انتخاب می شود و فرقه هایی از شیعه نیز قائل به امامت مفضول با 
ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنِزَل ِإلَْيَك  وجود فاضل بودند. شیعه از دیرباز با استناد به قرآن کریم و آیۀ «َيا َأيَُّها الرَّ
بَِّك... الَْيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمتَْْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسَالَم ِديًنا...؛ اى پیامبر، آنچه  ِمن رَّ

از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بود برسان... امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت  
خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما [به عنوان] آیینى برگزیدم...» (مائده/ 3 و 

67)، اعتقاد دارد که پیامبر در واقعۀ غدیر این دستور خدا را به اجرا گذاشت. 
ازجمله موضوع هایى که امام رضا(ع) به آنها پرداختند، تأکید بر واقعۀ غدیر و امامت و 
فضائل امیر  مؤمنان(ع) بود که با توجه به نیاز جامعه و فراهم  شدن فضاي مناسب در میان 
مردم، مباحث را مطرح می فرمودند و به اثبات حقانیت خالفت امام علی(ع) در مقابل نظریۀ 
تقدم مفضول بر فاضل می پرداختند. چنان که نقل شده، مأمون نیز این بحث را با علماي اهل 
سنت مطرح و آنها را در این زمینه با اقامۀ ادلۀ برهانی، ساکت، نظر آنها را باطل و برتري و 

امامت امیرمؤمنان علی(ع) را اثبات کرد (صدوق،1363، ج 1: 47-130).
فرقه هاي  و  شیعه  از  منحرف  فرقه هاي  و  زیدیه  واقفیه،  ناصبی ها،  مقابل  در  امام رضا(ع) 
کالمی اهل سنت مثل اهل حدیث و معتزله، روایت هایى را که از پیامبر(ص) دربارة دوستی 
و والیت، امامت و برتري و وجوب اطاعت امیرمؤمنان(ع) بود، مطرح و تشریح می فرمودند 
حضرت  که  آمد  به وجود  مرو  در  ایشان  حضور  استثنایی  فرصت  در  مباحث  این  بیشتر  و 
توانستند اصل امامت را مطرح و امامت و حجت بودن خود بر اهل زمان را به صراحت بیان 
کنند، چنان که در حدیث سلسلة الذهب، پس از بیان توحید، مسئلۀ امامت خویش را مطرح و 
خود را از شرایط ورود به حصن الهی دانستند و مردم گمان می کردند پس از توحید، نبوت 
و بعد از آن خالفت راه درستی است که انتخاب کرده اند. امام(ع) این گمان را باطل و امامت 

را شرط اصلی تحقق توحید و ماندگاري راه رسالت بیان کردند.
از امام رضا(ع) در زمینۀ اثبات اساس امامت که از امام علی(ع) آغاز می شود 73 روایت نقل 
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 شده است (عطاردي،1392ق، ج1 : 112-138). 
عالوه بر آنکه در مناظره ها و پاسخ به سؤال ها، این مسئله را مطرح نموده و در هر فرصت 
امامت  اصل  و  عامه  از امامت  ترتیب  به  خود  احادیث  می فرمودند، در  بیان  را  این اصل 
مشروع، امامت خاص و ویژگی هاي امیرمؤمنان(ع) و سایر ائمه(ع) سخن می گفتند و آشکارا 
خود را امام معرفی می کردند. در حالی که زمینه در دوره هاي قبل به این صراحت فراهم 
نشده بود و لقب رضا به ایشان، به این مناسبت از طرف پیامبر اکرم(ص) داده شد که مقبول 
همه هستند، حتی مخالف بزرگی چون مأمون به امامتش اعتراف کرد (امامتش بر همۀ امت 

حتی غیرمسلمانان هم ثابت شد) (صدوق، 1363، ج 1: 42-62).
و  شناسایى  امام،  تعیین  برشمردیم،  امام  براى  که  ویژگى هایى  و  مشخصات  به  توجه  با 
انتخاب نمى تواند به تشخیص مردم باشد، زیرا انسان ها نمى توانند تشخیص دهند که چه 
مردم  است.  پنهان  و  آشکار  گناه  هر  از  مبرا  و  معنوى  و  علمى  مقام  برترین  داراى  کسى 
نمى توانند با اندیشه و تجربه هاى خود دریابند که چه کسى صالحیت خالفت الهى را دارد. 
تنها خداوند است که از دل همۀ  انسان ها باخبر است و مى داند که شایسته ترین انسان براى 

به دوش کشیدن بار امانت و خالفت الهى کیست.
پاسخ به این سؤال را نیز از کالم امام على بن موسى الرضا(ع) مى آوریم، چرا که ایشان وقتى 
وارد مرو شدند، در میان مردم بحث از امامت مطرح شد و اختالف نظرها به وضوح پیدا بود. 
شخصى به نام عبدالعزیز نزد امام(ع) آمد و از بحث و گفت و گو و اختالف نظر مردم دربارة 
گرفتار  گروه  این  عبدالعزیز،  اى  فرمودند:  و  زدند  لبخندى  رضا(ع)  امام  آورد.  خبر  امامت 
ناآگاهى هستند و با نظریه پردازى هاى گوناگون، خود را گول زده اند. سپس دربارة این نظریه 

که امام را باید خود مردم انتخاب کنند، فرمودند: 
هل يعرفوَن قدَر االماَمة وحملَّها ِمَن االُّمة َفَيُجوز فيها اختياُرهم؛ آیا اینان اساسًا اهمیت و 

جایگاه امامت را در میان امت اسالمى مى دانند و ویژگى هاى امام و رسالتى را که بر دوش 
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انتخاب  امامت  براى  را  کسى  معیارها،  آن  اساس  بر  بتوانند  تا  مى دهند  تشخیص  اوست، 
کنند؟!؛ ِانَّ االمامة َاَجلُّ قدرًا وَاْعَظُم شْانًا وَاْعالمكانًا وَاْمَنُع جانبًا واَْبَعُد َغورًا من َاْن يبلغها الّناس 
ژرفایى  و  فراتر  موقعیتى  برتر،  جایگاهى  بزرگ تر،  شأنى  واالتر،  ارزشى  امامت،  بعقوهلم؛ 
فزون تر از آن دارد که مردم بتوانند با مالك هاى عقلى خویش آن را اندازه گیرند و به آن 

برسند (عطاردي،1392ق، ج 1: 97).
وقتى سخن از جایگاه و منزلت امامان به میان مى آید، به طور طبیعى این سؤال به ذهن 
مى رسد که به راستى امامان(ع) این مرتبۀ عالى و این شایستگى و صالحیت را چگونه و به 
چه دلیل یافته اند؟ قبل از پاسخ به این پرسش، یادآورى این نکته الزم است که این پرسش 
اختصاص به امامان ندارد، بلکه دربارة همۀ پیامبران بزرگ الهى مانند نوح، ابراهیم، موسى، 
عیسى(ع) و حضرت محمد(ص) نیز مطرح بوده که چرا خداوند مقام نبوت و رسالت را به آنها 
داده و از میان خلق، آنان را برگزیده است؟ لذا پاسخ به این سؤال تنها متوجه شیعه نیست، 
بلکه همۀ مسلمانان که به رسالت و مقام نبى اکرم(ص) اعتراف و ایمان دارند، حتى یهودیان و 

مسیحیان که به رسالت حضرت موسى و عیسى(ع) معتقدند باید به این سؤال پاسخ گویند.
هنگامى که  است،  گسترده  و  بى پایان  علم  داراى  خداوند  چون  که  است  این  پاسخ  اما 
انسان ها را آفرید، از همان آغاز مى دانست که مطیع ترین، عابدترین و پرهیزگارترین بندگان 
چه کسانى هستند و بر اساس علم برتر خود، آنان را براى رسالت و امامت برگزید تا دیگر 
بندگان خود را به سوى نور و پاکى هدایت کنند: «َوَجَعْلناُهْم اَِئمًة َيْهُدوَن بَِاْمِرنا؛ و آنها را امامان 

و پیشوایانى قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت کنند» (انبیاء/ 73). 
بنابراین بى شک، دلیل انتخاب  پیامبران و امامان از سوى خداوند، لیاقت و شایستگى آنان 
بوده است، چنان که در طول زندگى این شایستگى را به اثبات رسانده اند. ابراهیم(ع) گام در آتش 
مى گذارند و براى اطاعت از امر الهى به انجام سخت ترین آزمایش هاى خداوند تن مى دهند و تا 
مرحلۀ ذبح فرزند عزیز خویش پیش مى روند. موسى(ع) با قدرت فرعونى درگیر مى شوند و براى 
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هدایت بنى اسرائیل سخت ترین مرحله ها را مى گذارنند و دشوارترین رنج ها را تحمل مى کنند.
 عیسى(ع) براى اجراى رسالت خود، چندان مقاومت مى کنند که تا پاى دار پیش مى روند. 
پیامبر خاتم(ص) در راه رسالتشان بیش از همۀ پیامبران الهى ستم مى بینند و تا بدان پایه به 
هدایت مردم اهتمام مى ورزند و براى آنان دل مى سوزانند که خداوند در نص آیۀ کریمۀ 

قرآن دستور مى دهد که تا این اندازه خود را به مشقت نیندازند (طه/ 2 ).
خدا  دین  و  خدا  به  جز  که  مى کنند  اثبات  خود  زندگى  طول  در  ابى طالب(ع)  على بن 
نمى اندیشند و زندگى و مرگ خود را در راه حق و براى حق قرار مى دهند تا آنجا که یک 
ضربت ایشان در جنگ با خشن ترین چهرة کفر، برتر از عبادت جن و انس معرفى مى شود. 
خداوند که شایستگى و صالحیت پیامبران و امامان را از آغاز خلقت مى داند، آنان را به عنوان 
معلمان و راهنمایان خلق برمى گزیند، به ایشان کرامت خاص و توفیق ویژه مى بخشد و از 

آنان مسئولیت بیشترى مى طلبد. 

احادیث  و  قرآن  رضا(ع)،  امام  دیدگاه  از  امامان  اثبات  راه هاى  عمده ترین  چهارم:  سوال 
چیست؟ و دالیل وجوب محبت امامان چیست؟

جهان پر از نداهاى حق و باطل و ادعاهاى الهى و شیطانى است، زیرا همچنان که پیامبران 
الهى و امامان راستین، مردم را به سوى خود خوانده اند تا آنان را به سوى خداوند هدایت 
کنند، همزمان با ایشان و در عصر آنان نیز مدعیان دروغینى بودند که خود را پیشوا و راهنما 

معرفى کرده، مردم را به پیروى از خویش فراخوانده اند و مایۀ گمراهى آنان شده اند.
خداوند متعال از گروه اول به عنوان پیشوایانى که مردم را به امر الهى هدایت مى کنند یاد  
کرده (انبیاء/ 73). از گروه دوم به عنوان پیشوایانى که مردم را به سوى آتش فرا مى خوانند 
نام برده است: «و َجَعْلناهم ائمًة َيْدُعوَن اىل الّنار» (قصص/ 41). بر این اساس، هر که در جامعۀ 
بشرى ادعاى امامت و پیشوایى داشته باشد، نمى توان بدون دالیل و نشانه هاى الزم، ادعاى 
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او را پذیرفت و پیروى کرد، بلکه باید مدعى امامت و نبوت، دالیلى داشته باشد تا بتوانیم 
به او اعتماد کنیم. دالیلى که پیامبران براى مردم آورده اند به چهاربخش قابل تقسیم است: 

1. گواهى و تأیید آنان از سوى پیامبران پیشین؛
2. ارائۀ مطالب صحیح و منطقى و معقول همراه با دالیل قانع کننده، هماهنگ و همساز با 

معارف پیامبران گذشته؛
3. برخوردارى از اخالقى ممتاز و رفتارى انسانى و معقول؛

4. ارائۀ معجزه به منظور اثبات نبوت خود و ارتباط ویژه اى که با خداى هستى دارند. 
مدعى  که  مى شود  حاصل  اطمینان  این  گیرد،  قرار  هم  کنار  در  نشانه  چهار  این  گاه  هر 
پیامبرى، به راستى مورد تأیید خداوند است و ما را به سوى خداوند متعال هدایت مى کند. 
اکنون باید دید آیا امامان هم براى اثبات امامت خود نیاز به این دالیل دارند؟ پاسخ این است 
که امامت به عنوان پیشواى خاص الهى و دینى با ویژگى هایى که یاد کردیم، مقامى واالست 
و امام معصوم واجد همۀ ویژگى هاى پیامبر(ص) به جز وحى قرآن و داراى تمامى اختیارها 
و مسئولیت هاى رسول خدا(ص) و برخوردار از علم لَُدنى و در یک کلمه، امام یعنى خلیفۀ 

خدا و رسول خدا(ص). 
با توجه به ویژگى هاى امام و نیز با توجه به اینکه تنها خداوند با علم برتر خود شایستگى 
انسان ها را مى داند و بر اساس شایستگى، مقام امامت را به آنان عطا مى کند، ناگریز امامان 
و جانشینان خاص پیامبران نیز باید مانند خود پیامبران از دالیل و شواهدى برخوردار باشند 
تا ما بتوانیم به آنان اعتماد داشته باشیم و از ایشان پیروى کنیم. امام على بن موسى الرضا(ع) 
ِمن داللٍة َتُدّل عليه و يتمّيزه بها  نیز در این باره فرموده اند: «ملّا كاَن االماُم ُمفَرتَض الّطاعة مل يكن بدٌّ
من غريه؛ چون امام کسى است که اطاعت کردن از او واجب است، ناگریز باید بر امامت او 
دلیلى اقامه شود تا در پرتو آن دلیل بتوان امام را از غیر امام تشخیص داد» (صدوق،1363، 

ج 2: 102؛ عطاردي،1392ق، ج 1: 111). 
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در کتاب حباراالنوار حدود 80 آیه از قرآن آمده است که به شکلى به مسئلۀ امامت مربوط 
مى شود (مصطفوى، 1403 ق: 95)، ولى به سبب آنکه بیان همۀ آیات در این مختصر نمى گنجد به 
چند نمونه که امام رضا(ع) نیز در بیان و اثبات حقانیت امامت از آنها استفاده کرده اند، اکتفا مى کنیم.

1. امام رضا(ع) در یکى از مناظره هایشان مى فرمایند: 
ْجَس َاْهلَ البيت وُيَطهَِّركم  لُِيْذِهَب عنكم الرِّ ِىف كتاِبِه فقال: اّمنا ُيريد اهللاّ ُ  هم الّذين َوَصَفهم اهللاّ ُ 

تطهرياً؛ اهل بیت همان کسانى هستند که خداوند ایشان را در قرآن توصیف کرده و دربارة 
آنان فرموده است: همانا خداوند اراده کرده است تا هر گونه گناه و آلودگى از شما اهل 

بیت به دور باشد و شما را به گونه اى خاص، پاك و منزه از گناه بدارد.
 سپس در پاسخ به این سؤال که این آیه دربارة چه کسانى است و منظور از اهل بیت 

پیامبر(ص) چه کسانى هستند؟ فرمودند: 
هم الّذين قال رسول اهللاّ  صلى اهللا عليه و آله: اّىن ُخمَلَّف فيكم الثََّقلني كتاب اهللاّ  وعرتتى اهل بيىت، 

که  خدا  رسول  که  هستند  کسانى  آیه  این  در  بیت  اهل  احلوض؛  َعَلىَّ  يردا  حّىت  َيْفَرتِقا  َلْن 

درود خدا بر ایشان و خاندانش باد، دربارة آنان فرمودند: من پس از خود دو یادگار گرانبها 
میان شما مى گذارم. کتاب الهى و عترتم که اهل بیت من هستند و این دو از یکدیگر جدا 
نمى شوند تا روز قیامت نزد حوض کوثر بر من وارد شوند (عطاردي،1392ق ، ج 2: 114).

ُسوَل َو ُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم؛ اى اهل ایمان، خدا و رسول  2. «َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اّهللاَ َو َأِطيُعوْا الرَّ
خدا را اطاعت کنید و نیز آنان که صاحب فرمان هستند» (نساء/ 59). در فهم این آیه اگر از 
معارف دین و روایت ها استفاده نکنیم، چه بسا گرفتار بدفهمى شویم زیرا منظور از اولى االمر 
کسانى نیستند که تحت عنوان فرمانروا و سلطان بر مردم فرمان مى رانند، زیرا بسیارى از 
فرمانروایان، مانند فرعون بر اساس هواى نفس، قدرت طلبى و فزون خواهى فرمان مى رانند 
و خداوند آنان را طاغوت نامیده و از مسلمانان خواسته است با طاغوت ها سازگارى نداشته 
باشند. بنابراین، منظور از اولى االمرـ صاحب فرمان ـ باید افراد خاصى باشند که امام رضا(ع) 
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آنان را معرفى کرده و فرموده اند: «الّذین اَْوَرثَهم الکتاب والحکمَۀ و ُحِسُدوا َعَلیهم بَِقْولِِه»؛ در این 
قرار  حسادت  مورد  و  حکمت اند  و  کتاب  وارث  که  هستند  کسانى  همان  اولى االمر  آیه، 

گرفته اند، چنان که خداوند در قرآن فرموده است: 
َوالِْحْکَمَۀ  الِْکتَاَب  إِبَْراِهیَم  آَل  آتَْینَآ  فََقْد  فَْضلِِه  ِمن  اهللاُّ  آتَاُهُم  َما  َعَلى  النَّاَس  یَْحُسُدوَن  أَْم 
َوآتَْینَاُهم مُّْلًکا َعِظیًما؛ آیا مردمان به خاطر آنچه خداوند از فضل خود به ایشان عطا کرده 
است، به آنان حسد مى ورزند. با اینکه به آل ابراهیم کتاب و حکمت عطا کرده ایم و نیز 

ملکى عظیم بخشیده ایم(نساء/ 54). 
سپس امام رضا(ع) توضیح مى دهند: «و الملک ههنا الطاعۀ لهم»؛ ملک عظیم در این آیه به 
مردم  بر  که  دل هاست  بر  فرمانروایى  منظور  بلکه  نیست،  سرزمین ها  بر  فرمانروایى  معناى 

واجب شده است از برگزیدگان الهى اطاعت کنند (عطاردي،1392ق، ج 2: 114).
3. «قُل ال أسألکم علیه اَْجراً اّال الموّدة فى الُقْربى؛ بگو من در برابر رسالتى که انجام داده ام، از 
شما مردم اجر و پاداشى نمى طلبم، مگر دوستى خویشاوندان و نزدیکانم» (شورى/ 23). امام 
رضا(ع) در توضیح این آیه و داللت آن بر منزلت اهل بیت(ع) فرموده اند: در قرآن نظیر این آیه 
دربارة برخى پیامبران الهى دیگر مانند نوح، هود، صالح، لوط و شعیب (ع) نیز آمده است با 
این تفاوت که فقط این جمله آمده است: «پاداش پیامبران با خداست» ولى مسئلۀ  دوستِى 
ذى القربى در مورد آنان مطرح نشده است. خداوند دربارة نوح(ع) مى فرماید که او به مخاطبان 
خود گفت: «و ما اسألکم علیه ِمْن اَْجر اِْن اَْجرى اّال على ربِّ العالمین؛ من هیچ گونه پاداشى از 
شما نمى طلبم زیرا پاداش من فقط با پروردگار جهانیان است» (شعراء/ 109). قرآن دربارة 
اِْن اجرى اّال على الذى فََطرنى؛ من از شما  حضرت هود(ع) فرموده است: «ال أسألکم علیه اجراً 
مردم به خاطر رسالتى که انجام داده ام، مزدى نمى طلبم، زیرا پاداش من بر هیچ کس نیست 

جز آن کسى که مرا آفریده و وجودم را سرشته است» (هود/51).
قرآن، تنها دربارة رسول خاتم(ص) فرموده است که اجر رسالت ایشان، دوستى خویشاِن 
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نزدیک است. سپس امام رضا(ع) مى فرمایند: 
َو َملْ ُيْفرض اهللاّ  موّدتهم اّال وقد علم انّهم اليرتّدون عن الّدين ابدًا وال يرجعوَن ِاىل ضاللٍة ابدًا؛ 

خداوند دوستى اهل بیِت پیامبر(ص) را به این سبب واجب کرده که مى دانسته است اهل 
بیت ایشان هرگز از دین الهى روى برنمى تابند و هرگز به جانب گمراهى و کج روى کشیده 

نمى شوند (عطاردي،1392ق، ج2: 117؛ حرانى،1404ق: 431). 
آنگاه امام رضا(ع) مى فرمایند: پس از نزول این آیه و قبل از اینکه آیه براى مردم خوانده 
شود رسول خدا(ص) در میان پیروان خود به حمد و ثناى الهى پرداختند و فرمودند: اى مردم، 
خداوند تکلیفى را بر شما واجب کرده است، آیا این وظیفه را انجام خواهید داد؟ کسى 
پاسخ نداد، زیرا گمان مى کردند این تکلیف به پرداخت وجه مادى مربوط است. روز دوم و 
سوم نیز همین مسئله تکرار شد و مخاطبان پیامبر(ص) سکوت کردند تا اینکه رسول خدا(ص) 
فرمودند: این تکلیف مربوط به پرداخت طال و نقره و خوردنى ها و نوشیدنى ها نیست. مردم 
خدا(ص)  رسول  هنگام  این  در  چیست؟  دربارة  پس  نیست،  امور  این  دربارة  اگر  پرسیدند: 
آیه اى را که بر ایشان نازل شده بود براى مردم بازخواندند و فرمودند اجر رسالت من فقط 
دوستى اهل بیت من است. مردم با شنیدن این آیه گفتند: ما این فرمان الهى را مى پذیریم و 
این واجب را به جاى خواهیم آورد. در ادامۀ این حدیث، امام رضا(ع) مى فرمایند: « اما بیشتر 

مردم به این تکلیف الهى عمل نکرده و به این پیمان وفا ننموده اند» ( همان ).

زمان  امر  ولی  و  معصوم  امام  از  والیت پذیري  وجوب  دالیل  عمده ترین  پنجم:  سوال 
چیست؟

اساس توجه مسلمانان به اهل بیت(ع) رهنمود قرآن و پیامبر(ص) است. از این رو اِبراز دوستى 
و محبت به خاندان نبوت ، هرگز به معناى شرك و کم توجهى به ساحت قدس الهى نیست . 
همچنان که اطاعت از پیامبر و اولى االمر(ع) به معناى شرك در اطاعت از خداوند نیست ، زیرا 
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ُسوَل َو ُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم؛ اطاعت کنید از خدا  خداوند خود دستور داده که : «َأِطيُعوْا اّهللاَ َو َأِطيُعوْا الرَّ
و اطاعت کنید از رسول خدا و اولى االمر از میان خودتان. « 

اظهار دوستى نسبت به اولیاى الهى، پیامبران و امامان هر چند مورد خواست و فرمان 
الهى بوده، اما از آنجا که فرمان هاى الهى و امر و نهى او داراى حکمت ها و مصلحت هاى 
مختلفى براى تکامل بشر است، مى توان از فرهنگ قرآنى و رضوى استفاده کرد که یکى از 
نتایج مهم این دوستى ، دریافت معارف صحیح دربارة توحید ، وحى ، رسالت ، قرآن ، وظایف 

انسان ، مسئلۀ معاد و... از مکتب و سیره و سنت آنان است. 
از دیدگاه شیعۀ امامیه، مطابق با تعالیم قرآنى و نیز روایت هاى رسیده از رسول خدا(ص) و 
اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، هیچ حکمى از احکام الهى بدون دلیل و مصلحت نیست. 
بنابراین اگر خداوند در قرآن از مؤمنان خواسته تا «اهل بیت پیامبر(ص)» را دوست بدارند، 
حتمًا این بیان الهى، داراى دلیل، حکمت و مصلحت است. اگر سؤال شود که آیا ممکن 
است همان گونه که انسان ها، فرزندان و خویشاوندان خود را به دلیل نسبت هاى خانوادگى 
بر دیگران ترجیح مى دهند و گاه در این راه حقوق و فضائل دیگران را نادیده مى گیرند، 
خداوند هم فقط به خاطر خویشاوندى اهل بیت(ع) با پیامبرش آنان را مورد توجه ویژه قرار 
داده و محبت ایشان را بر مردم واجب کرده باشد؟ نسبت دادن چنین مطالبى به خداوند، دور 
از ساحت قدس الهى است، زیرا خداوند با هیچ انسانى خویشاوندى ندارد. آدمیان، بندگان 
او هستند و لطف و رحمتش شامل همۀ انسان ها بوده و خواهد بود و این انسان ها هستند 

که در استفاده از رحمت الهى و عنایات او با یکدیگر تفاوت دارند.
 برخى، شایستگى بیشترى از خود نشان مى دهند و در میدان عبودیت بر دیگران سبقت 
مى گیرند و برخى با سستى و کندى به طرف رحمت الهى حرکت مى کنند. پاسخ این سؤال 
را خداوند در قرآن کریم بیان فرموده است: «ِانَّ اكرمكم عنداهللاّ  اَْتقيُكْم؛ همانا با کرامت ترین و 

بافضیلت ترین شما انسان ها نزد خداوند کسى است که باتقواتر باشد» (حجرات/ 13).
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عنایت  و  تکریم  مورد  اندازه  این  تا  را  پیامبر(ص)  خاندان  و  نزدیکان  خداوند  اینکه  دلیل 
قرار داده، تا آنجا که محبت آنان را پاداش رسالت رسول خاتم(ص) تعیین کرده، آن است که 
اهل بیت پیامبر(ص) از همۀ انسان ها و از همۀ امت ایشان باتقواتر بوده و در میدان بندگى و 
عبادت و اداى حقوق و انجام وظایف الهى بر همگان پیشى گرفته اند. بهترین گواه بر اینکه 
در نظر خداوند، برترى و فضیلت آدمیان بر یکدیگر، بسته به فضائل و شرافت هاى اخالقى 
و دینى است و صرف خویشاوندى و ارتباط نسبى، ارزش به حساب نمى آید، این است که 
خداوند فرزند نوح(ع) را با اینکه از نسل ایشان بود، مورد عنایت قرار نداد و زمانى که نوح(ع) 
به درگاه خداوند دعا کردند تا فرزندشان از غرق و هالك  شدن نجات یابد و گفتند: «َربِّ 
ِانَّ ابىن ِمْن َاْهلى وِانَّ َوْعَدَك اْحلَّق؛ پروردگارا، فرزند من از اهل بیت من به حساب مى آید (و تو 
وعده داده اى که اهل مرا نجات دهى) و البته وعدة تو حق است» (هود/ 45). خداوند پاسخ 
فرمود: «َقاَل َيا ُنوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك؛ اى نوح (آن جوان کافر با اینکه فرزند تَنى تو به حساب 

مى آید اما) او از اهل تو نیست (و وعدة الهى شامل او نمى شود) « (هود/ 46).
اگر خداوند بدون قید و شرط و بدون استثنا از مؤمنان خواسته است تا اهل بیت(ع) را 
دوست بدارند، معنایش این است که خداوند هم آنان را دوست دارد و آنان نزد خداوند 
از کرامت ویژه اى برخوردارند و دلیل کرامت و برترى آنان، در تقوا، خداشناسى، معنویت 
و شرافت علمى و عملى آنان است و خداوند وقتى از مؤمنان خواسته است تا اهل بیت(ع) 
را دوست بدارند ، معنایش این بوده که مقام ، منزلت و عصمت آنان را تأیید و امضاء کرده 
راه هاى  و  فطرى  و  معرفتى  امکانات  و  ابزار  انسان ها ،  هدایت  براى  متعال  خداوند  است. 
مختلفى در اختیار آنان قرار داده است. پیامبران را مبعوث و کتاب آسمانى را بر آنان نازل 
براى  راه ها  هموارترین  از  یکى  دهند.  آموزش  انسان ها  به  را  معرفت  و  شریعت  تا  کرده 
درس آموزى از مکتب اولیاى الهى ، راه محبت و دوستى است . اطاعت از قانون و پیروى از 

صالحان به دو صورت امکان پذیر است:
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1. اطاعت از روى اجبار و پیروى ناخواسته و بدون رغبت؛
2. اطاعت از روى انتخاب و پیروى با میل و اشتیاق.

مادر براى فرزندش وظایف مادرى را انجام مى دهد، اما این وظایف که مشکالت فراوان 
نیز دارد، با عشق و محبت آمیخته است و مادر از انجام وظایف مادرى لذت مى برد، زیرا 
فرزندش را دوست دارد . بنابراین اگر انجام وظایف و پیروى از الگوهاى دینى و الهى، همراه 
با محبت و مودت نسبت به آنان باشد، درس آموزى و پیروى از آنان نه تنها سخت و دشوار 

نیست، بلکه لذت بخش و بهجت آفرین نیز است. 
خداوند در قرآن ، رابطۀ محبت و اطاعت را چنین بیان فرموده است : «قل ِاْن ُكْنُتْم ُحتّبوَن اهللاّ َ 
فاّتبعوىن ُحيِْبْبُكم اهللاّ ؛ اى پیامبر بگو: اگر شما خدا را دوست دارید از من که پیامبر او هستم 

استفاده  آیه  این  از  (آل عمران/ 31).  باشد»   داشته  دوست  را  شما  هم  خدا  تا  کنید  پیروى 
مى شود که در فرهنگ قرآنى، اطاعت و پیروى از صالحان و مردان الهى ، با دو محبت همراه 

است: یک محبت به عنوان مقدمه و انگیزه و یک محبت به عنوان دستاورد و نتیجه.
پس مى توان نتیجه گرفت که اگر خداوند، محبت و مودت اهل بیت پیامبر(ص) و ائمه(ع) 
را بر مؤمنان واجب ساخته ، به خاطر آن بوده است تا مردم با محبت و دوستى ، راه اطاعت 
از معلمان الهى را بپیمایند و معرفت خدا و اطاعت از دستورهاى دین را با زمزمۀ محبت 
فراگیرند و این به سود خود مردم است، چنان که قرآن به صراحت این نکته را بیان داشته 
است : «ُقْل ما َسألُْتُكْم ِمْن َاْجٍر َفُهَو لكم ِاْن َاْجِرَى اّال على اهللاّ  ؛ [ اى پیامبر به مؤمنان ] بگو اگر از شما 
در برابر انجام وظیفۀ رسالت پاداشى خواستم ، به خاطر منافع و نتایج ارزشمندى است که 

براى خود شما دارد وگرنه پاداش  [ حقیقى ] من، بر خداوند است (سبا/ 47). 
اگر کسى جویاى حق باشد، درمى یابد که تا چه اندازه معرفت امامت، به روشنى و آسانى 
از قرآن فهمیده مى شود. زیرا پیامبر(ص) در سراسر قرآن به فرمان الهى فقط یک پاداش از 
امت خود درخواست کرده و آن هم محبت اهل بیت(ع) بوده است و سپس دربارة همان یک 
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درخواست هم مى فرمایند، هدف و منظور، سودرسانى به امت بوده و این سود در فرهنگ 
قرآنى و نبوى عبارت است از هدایت یابى اهل ایمان به معرفت صحیح و اخالق و معنویت 

و پاکى در گفتار، رفتار و اندیشه.
دوستى و محبت اهل بیت(ع) زمانى در وجود مسلمان ریشه دارد و مودتى راستین به حساب مى آید 
که او به لوازم و شرایط دوستى پایبند باشد و با رفتار و اعمال خود خشنودى خداوند و پیامبر(ص) و 
امامان(ع) را جلب کند. در انجام واجبات دینى و تکالیف الهى، کوشش و در ترك گناهان همت نماید 
و همواره آرزو داشته باشد که معارف قرآنى و مکارم اخالقى اهل بیت(ع) در جامعۀ بشرى گسترش 

یافته و حاکمیت یابد و حکومت مادى و معنوى از آن خاندان رسول(ص) شود. 

نتیجه گیرى 
امام رضا(ع) در بیان ضرورت و جایگاه امامت، چنان استوار و هدفمند بودند که مقصد 
اصلى آن حفظ اندیشۀ شیعه و مبارزه با اندیشه هاي انحرافی بود. تعابیر و مضامینى که در 
احادیث و قرآن و بیانات امام رضا(ع) دربارة امام و امامت گفته شده است، عبارت هایى ادبى 
و اغراق آمیز نیست، بلکه تبیین جایگاه و منزلت واقعى امام و اهمیت این امر در جامعۀ 

اسالمى است. 
در این نوشتار به بررسى و تبیین نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب 
والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان پرداخته شد. عمده ترین ضرورت هاى وجود 
غیر  در  بود.  نخواهد  و  نبوده  امام  زمین بدون  که  است  این  در  رضا(ع)  امام  نظر  از  امام 
مقدور  هستی  براي  حیات  ادامۀ  الهی،  حجت  بدون  می برد.  فرو  را  خود  اهل  این صورت 
نیست، چون خداوند نظم هستی را چنین قرار داده است. امام، دانه هاى پراکندة جامعه را 
تحت نظام ویژه اى درمى آورد و آنها را جمع کرده، ارتباط مى بخشد و امامت نظام دین و 
مسلمانان و عامل اصالح دنیاى مردم و سبب عزت و سربلندى اهل ایمان است. مهم ترین 
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ویژگى هاى امام شامل قدرت تشریع و قانون گذاري، برقراري حکومت و ایجاد تشکیالت 
الزم براي اقامۀ حدود و عصمت است و اینکه  فضائلش اکتسابی از دیگران (غیرامام) نیست 
و به طور خالصه سه ویژگى عمدة امام، منزلت امام نزد خدا، ارتباط امام با مردم و شخصیت 

معنوى و علمى امام است. 
تعیین امام و شناسایى و انتخاب نمى تواند به تشخیص مردم باشد، زیرا انسان ها نمى توانند 
تشخیص دهند که چه کسى داراى برترین مقام علمى و معنوى و مبرا از هر گناه آشکار 
و پنهان است. مردم نمى توانند با اندیشه و تجربه هاى خود دریابند که چه کسى صالحیت 
مى داند  و  است  باخبر  انسان ها  همۀ  دل  از  که  است  خداوند  تنها  دارد.  را  الهى  خالفت 
شایسته ترین انسان ها براى به دوش کشیدن بار امانت و خالفت الهى کیست. عمده ترین 
راه هاى اثبات امامان شامل تأیید آنان از سوى پیامبران پیشین، ارائۀ مطالب صحیح، منطقى و 
معقول همراه با دالیل قانع کننده، هماهنگ و همساز با معارف پیامبران گذشته، برخوردارى 
و  خود  نبوت  اثبات  به منظور  معجزه  ارائۀ  و  معقول  و  انسانى  رفتارى  و  ممتاز  اخالقى  از 

ارتباط ویژه اى که با خداى هستى دارند، است.
دالیل وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان در آن است که اگر خداوند 
محبت و مودِت اهل بیت پیامبر(ص) را بر مؤمنان واجب ساخته به خاطر آن است تا مردم، 
از  اطاعت  و  خدا  معرفت  و  بپیمایند  را  الهى  معلمان  از  اطاعت  راه  دوستى،  و  محبت  با 
دستورهاى دین را با زمزمۀ محبت فراگیرند و این به سود خود مردم است، چنان که قرآن به 
صراحت این نکته را بیان داشته است: «اى پیامبر به مؤمنان بگو اگر از شما در برابر انجام 
وظیفۀ رسالت، پاداشى خواستم، به خاطر منافع و نتایج ارزشمندى است که براى خود شما 

دارد وگرنه پاداش( حقیقى) من بر خداوند است.» 
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