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چکيده
جایگاه پیامبران و ائمه ( ع) یکی از مباحث کالمی است که هر یک از فرق شییهه هیه ن
توجه کردهاند .هررسی دیدگاه های مذاهب شیهه نشان از اخیالال نریر مشیمگیر مییان
نان در این خصوص دارد .هر یک از فرق شیهی امامیه ،اسماعیلیه و زیدییه هیا تکییه هیر
روش ها و اهزارهای مهرفتشناسی دینی مقبول نزد خود ،دالیل و دیدگاههیای خیویر را
اهراز داشاله اند .امامیه در قالب گرایر های عقلگرا ،نقیلگیرا و عرفیانی هیه اسیالدالل در
خصوص این موضوع پرداخاله اند .زیدیان عمدتاً ها نگاهی عقلگرایانیه کوشییدهانید ایین
موضوع را تبیین کنند .اما اسماعیلیان ها مبنا قراردادن تأویالت هاطنی مالهرض این هحیث
شده اند .این نوشالار ها اسالناد هه مناهع اصلی هر یک از فِرق ،در صدد تبیین دییدگاه فیرق
شیهی در خصوص مسئله منزلت انبیا و ائمه ،و شناسیایی نقیاا اشیالرا و افالیراق ن یا
است.
کليدواژهها :منزلت انبیا ،منزلت ائمه ،امامیه ،زیدیه ،اسماعیلیه ،شیهه.
* دانشجوی دکتری شیعهشناسی دانشگاه اديان و مذاهب (نويسنده مسئول)،
Email: fgarnezadeh@noornet.net
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مقدمه
مطالعه و بررسی ديدگاه ها و آرای علمای مذذاهب شذیعی ،اعذز از امامیذه ،زيديذه و
اسماعیلیه ،نشان از اختالف نظر فراوان در خصوص منزلت پیامبران و امامان دارد .ايذ
اختالف آرا و نظرها صرفاً منحصر به سه گرايش شیعی يادشده نیست ،بلکه به گونذهای
در میان انديشمندان و متکلمان عقلگرا ،نقذلگذرا ،فالسذ ه و عرفذای امذامی نیذز ديذده
می شود .هر يک از اي گروه ها آرای خود را درباره اي موضوع با اتکذا بذر روشهذا و
ابزارهای فهز متون دينی پذيرفتهشده نزد خودشان ،ابراز کردهاند.
متکلمان عقلگرای امامی همذواره ديذدگاههذای خذويش را بذر مذدار اسذتد لهذا و
توجیهات عقلی در شناخت آموزههای دينی استوار کردهاند .گرچه میذان ايذ گذروه در
میزان اتکا به ادله عقلی و جايگاه نقل ت اوتهايی ديده میشذود (مکذدرموت)914 :1331 ،

اما همواره عقل نقش مهز و اساسی نزد آنان در تبیی گذزارههذای دينذی داشذته اسذت.
بررسی سخنان و ديدگاههای عالمان برجسته اي رويکرد فکری اي حقیقت را بهخوبی
آشکار میکند.
در کنار گرايش عقل گرا در میان متکلمان امامی گروهی نیز بذا تکیذه بذر نصذوص و
ظواهر دينی به تبیی آموزههای دي پرداختهاند .لذا عمده استد لهای کالمی اي گروه،
که به نص گرا مشهورند ،مبتنی بر ظذواهر آيذات و روايذات اسذت و اسذتعمال عقذل را
محذدود بذذه توضذیب و بیذذان معذذانی حذدي مذیداننذذد (همذان .)910 :در قذذرون متذذرخر،
اي رويکرد فکری در قالب جريان اخبذاری در میذان امامیذه ظهذور کذرد .پیذروان ايذ
ت کذذر همذذواره حذذدي معصذذومان (ع) را تنهذذا راه قابذذل اعتمذذاد در شذذناخت دي ذ و
علزآور دانسته اند و برای عقل جايگاه چندانی قائل نیستند (سبحانی191/9 :1919 ،؛ مشکور،
.)91 :1331

ترويل گرايی نیز از جمله رويکردهايی است که در میان امامیه ديده میشود .گروهی
از عرفا و متصوّفه با کنارنهادن قوانی زبان شذناختی مذرتب بذا وضذ و د لذت ال ذا ،
برداشتها ی ذوقی خويش را به عنوان لبّ و گوهر دي  ،مالک فهز قرآن قرار دادند ،و
مدلو ت ظاهری شرع را به بهانه قشربودن در بوته نسیان نهادنذد (سذعیدی روشذ :1333 ،
 .)136هرچند ساير گرايشها هز به ترويل توجه داشتند اما میتوان گ ت روش يادشذده
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به دلیل است اده گسترده عارفان و متصوفه از آن به مثابه شاخصه فکری جريذان عرفذانی
در میان امامیه به شمار میآيد.
پس از امامیه ،زيديه پرجمعیتتري فرقذه شذیعی موجذود در جهذان اسذال .اسذت.
زيديان از ديرباز پیوند مستح کمی از جهت فکری و سیاسی با معتزله داشذتند تذا جذايی
که برخی فرقهنويسان يکی از شاخههای زيديه را معتزله قلمداد کذردهانذد (ملطذی:1913 ،

 .)13اي ارتباط از آغاز پیدايش دو گروه يادشده تا پايانيافت ن وذ کالمی معتزلذه ادامذه
داشت (عمرجی .)114 :1916 ،زيديه با پیروی از معتزله ،که همذواره اصذرار مذیورزيدنذد
خرد بهتنهايی و بی ياری وحی بايد بنیادهای دي را کشذ

کنذد (مادلونذ،)139 :1331 ،،

اساس مسائل کالمی خود را بر استد لهای عقلی بنذا نهادنذد و در بسذیاری از مسذائل
اصول دي  ،به استثنای مسئله امامت ،با آنان هزداستان شدند (سذبحانی ،بذیتذا .)933/3 :از
اي رو ترثیرپذيری کذال .زيذدی از کذال .معتزلذه در تذول تذاريخ را مذیتذوان واقعیتذی
انکارناپذير دانست (صابری09/1 :1333 ،؛ فرمانیان.)33 :1333 ،
اما اسماعیلیان از آنجايی که به معانی باتنی برای متون دينذی عقیذده تذا .داشذتند و
بات را برتر از ظاهر می دانستند به باتنیه معروف شدند .اسذماعیلیه يذا باتنیذه کسذانی
هستند که برای معانی باتن ی نه تذه در پشذت ظذاهر ال ذا  ،متذون و دسذتورهای دينذی
بیشتري اهمیت را قائلاند .در واق  ،بات گرايی شیعی کاملتري صورت تحول خويش
را در مذهب اسماعیلی پیدا کرده است (دفتری.)169 :1330 ،

در اي نوشتار کوشیده ايز ديدگاه امامیه در خصوص منزلت پیذامبران و ائمذه (ع) را
در قالب سه جريان عقلگرا ،نقل گرا و عرفانی بکاويز .همچنی  ،به آرای کالمذی غالذب
در دو مذهب ديگر ،يعنی زيديه و اسماعیلیه ،نیز اشاره کردهايز.

 .7منزلت انبيا از نگاه اماميه
مباح

منزلت انبیا و ائمه در کال .اسالمی عمدتاً تحذت عنذاوينی همچذون ت اضذل

میان انبیا و مالئکه ،ت اضل میان انبیا و رسول اکر( .ص) ،ت اضل میذان انبیذا و اولیذا يذا
ائمه مطرح است .اي ترتیب غالباً در کتب کالمذی ،کذه متعذری ايذ بحذ شذدهانذد،
رعايت شده است .از اي رو در اينجا ابتدا مسئله ت اضل میذان انبیذا و مالئکذه و سذ س
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ت اضل میان انبیا يا به تعبیر ديگذر ت اضذل میذان انبیذا و خذاتزالنبیذی (ص) را بررسذی
می کنیز و به دنبال آن متعری بح

منزلت ائمه (ع) خواهیز شد.

 .1 .1تفاضل میان انبیا و مالئکه
در بررسی ديدگاه امامیان در اي خصوص با سه رويکرد کالمی عقلگرايان ،نقلگرايان
و عرفا مواجهیز .هر يک از اي سه رويکرد ،همانگونه که خواهد آمد ،قائل بذه برتذری
پیامبران بر ساير مخلوقات هستند و به افضلیت پیامبر اکر( .ص) بر ساير انبیذا و رسذل
اذعان کردهاند .تنها چیزی که در اينجا مهز به نظر میرسد د يلی است کذه هذر يذک از
اي گرايشها به آن تمسک جستهاند.
رويکرد عقلگرای امامی در قالب مکاتب کالمی عقلگرا از مکتب کالمی کوفه آغاز
شده و در پی آن نوبختیان با توجه به فلس ه ،مکتب کالمی فلس ی و عقلی را بنا نهادنذد
(اب نوبخت11 :1913 ،؛ شیخ توسی .)11 :1960 ،در قرن چهار شیخ م ید ،که گ ته میشود به
از استادانش با نوبختیذان در ارتبذاط بذوده اسذت (مکذدرموت،)10 :1331 ،

واسطه چند ت
مکتب کالمی بغداد را با رويکردی عقلگرايانه بنا نهاد .اي مکتب بعد از شیخ م یذد بذا
وجود شاگردان وی ،مانند سید مرتضی و شیخ توسی ،اسذتمرار يافذت (سذبحانی ،بذیتذا:

390/0؛ مادلون .)139 :1331 ،،در دورههای بعد گرايش عقلگذرای امذامی پذس از مکتذب
بغداد را بايد در مکتب حله به رهبری عالمه حلی ،که تحت تعلیز خواجذه نصذیر قذرار
داشت ،جستوجو کرد (حلبی.)39 :1330 ،
نوبختیان در تبی جايگاه انبیا عمدتاً با تکیه بر ادله عقلی ،به برتری انبیذا بذر مالئکذه
توجه کرده اند .آنان معتقد بودند انبیا به دلیل شرف رسذالت و مشذقتی کذه در بذه انجذا.
رساندن تکالی

داشتند از مالئکه برترند (حلی .)133 :1303 ،در واق  ،ايذ نگذاه متذرثر از

باوری است که نبوت را امری استحقاقی میداند .بنا بر ت ضلی دانست مقا .نبوت ،ديگر
جايی برای استد ل عقلی درباره منزلت انبیا باقی نمیماند؛ چراکه مسذئله ت اضذل انبیذا،
فرع بر ثبوت و چگونگی دريافت اي مقا .است .به همی دلیل اسذت کذه شذیخ م یذد،
گرچه در تبیی آموزههای دينی توجه بسیاری به عقل داشته تا جايی که برخی وی را به
شکلی جدی مترثر از معتزله معرفی کردهاند (مکدرموت ،)911 :1331 ،اما در اي خصوص،
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يعنی م اضله میان انبیا و مالئکه ،خالف رأی معتزلیان ،که برخی از آنان مالئکه را برتذر
دانسته اند و برخی ديگر در اي امر توق
انبیا مطرح کرده است (م ید 1913 ،ال .)96 :

کردهاند ،ات اق و اجماع امامیه را بر افضذلیت

سید مرتضی نیز ،مانند استاد خويش ،اجماع امامیه را دلیل بر افضذلیت پیذامبران بذر
مالئکه به شمار آورده و معتقد است چنی اجماعی در هر عصری خالی از قول معصو.
نیست (مرتضی .)139/1 :1969 ،وی در جايی ديگر ،با استناد به آيه  39سوره بقره ،امذر بذه
سجده کردن مالئکه برای آد .را نشانه علو قدر و منزلت او بذر مالئکذه مذیدانذد .زمذه
چنی

ت سیری از نگاه سید مرتضی برتری بخشیدن تما .انبیا بر تما .مالئکه است (همذو،

 .)333/1 :1443البته سید مرتضی ضم اينکه شبهات معتزله را در ت ضیل مالئکه بذر انبیذا
پاسخ داده است برخی ادله امامیه (گويا نوبختیان) برای اثبات برتری انبیا بذر مالئکذه را
وافی نمی داند و نقد می کند .وی استد ل به مسئله کثرت مشقت انبیذا در تاعذت را بذا
هدف برتریبخشیدن به آنان قابل اعتماد و کافی نمیداند؛ چراکه از نظر او مالئکذه نیذز
مانند انبیا مرمور به تکلی

هستند و بهناچار بايد مشقتی برای آنها در انجا.دادن تکذالی

حاصل شود ،در غیر اي صورت ،استحقاق ثواب بذر اتاعتشذان معنذا نخواهذد داشذت
(همان .)339 :ضم اينکه اي پرسش مطرح میشود که چگونه با عقل میتذوان دريافذت
کرد که مشقت انبیا در به جا آوردن فرمانهای ا هی بیش از مالئکه اسذت (همذو:1969 ،

 .)116/1وی در پاسخ به پرسشی ،زيادتی ثواب را که در اي مسئله مطرح شذده اسذت،
خارج از استد لهای عقل میداند ؛ چراکه کثرت و کمی ثواب تاب اعمال است و فقذ
خداوند است که بر آن آگاه است .در واق  ،سم (نقل) متک ل بیان اي امر خواهد بذود
(همان.)164 :

شیخ توسی با مطرحکردن اي موضوع که نبوت پیامبر اکر( .ص) قطعاً ثابذت شذده
است ،نتیجه می گیرد که هر سخ و اخباری از ايشذان بايذد پذيرفتذه شذود و اخبذار آن
حضرت مبنی بر افضلیت خود بر ساير انبیا را بايد دلیل محکمی بر اي مسذئله دانسذت
(شیخ توسی .)193 :1911 ،اما نصیرالدي توسی ،که میتوان وی را مطرح کننده نظا .کال.
فلس ی در عقايد شیعه دانست ،دلیل افضلیت پیامبر (ص) و پیامبران را وجود قذوه ضذد
قوه عقل در ايشان میداند که مالئکه فاقد اي

ويژگی هسذتند (نصذیرالدي توسذی:1963 ،
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 .)114از اي رو پیامبران بذه دلیذل رياضذت مجاهذده و مخال ذت بذا ن ذس بذه افضذلیت
رسیده اند  .در واق  ،کمال با وجود مان همواره برتر از کمال بذدون وجذود مذان اسذت
(استرآبادی.)09/3 :1331 ،
عالمه حلی با ترسذی بذه نوبختیذان ،کذه مشذقت و رسذالت را توأمذ ًا سذبب برتذری
دانسته اند  ،به اي مسئله پرداخته است .او با رد استشهاد مخال ان ت ضیل انبیا بذه برخذی
آيات قرآن کريز ،آيه  33سوره آل عمران را ،که به اصط ای آد .و  ...اشذاره دارد ،دلیذل
محکمی بر برتری انبیا میداند (حلی.)133 :1303 ،

متکلمان نقل گرای امامی در خصوص منزلت پیامبران ماننذد سذاير معذارف ديذ  ،بذا
استعانت از نصوص و ظواهر آيات و روايات ديدگاههای خود را بیذان کذردهانذد .شذیخ
صدوق ،از مشهورتري عالمان نقل گرا که به مکتب کالمی حدي گرای قز و ری تعلذ

دارد ،در کتاب االعتقادات خويش با استد ل به آيه  36سوره بقره ،که در آن سذخ از
خلی ه قراردادن آد .به میان آمده ،قول مالئکه را تمنا و آرزوی آنذان در داشذت منزلذت
آد .دانسته است .او اي امر را نشان از علو منزلت آد .برشمرده اسذت؛ چراکذه مالئکذه
منزلتی را خواهان نبودند مگر اينکه افزونتر از منزلتشان بذوده باشذد .در واقذ  ،پذس از
ثابت شدن برتری آد .بر مالئکه است که خداوند متعذال فرمذان سذجود بذرای او را داده
است (صدوق .)34 :1919 ،در نهايت ،وی معتقد است ت اوت خلقی مالئکه و پیذامبران ،از
جمله اينکه مالئکه مخلوقاتی روحانی هستند که از لذايذ و آ  .مادی برخوردار نیسذتند
و  ،...موجب شده است انبیا عاقبةاالمر احوالی برتر از آنان داشذته باشذند (همذان.)41 :

شايان ذکر است که اي استد ل شیخ صدوق بیشذباهت بذه اسذتد ل عقذلگرايذان در
ت ضیل انبیا بر مالئکه نیست.
در میان انديشمندان امامی عرفا جايگاه ويژهای برای ترويل متون دينی قائل شدهانذد.
از اي رو همواره در تبیی معارف دي با وجود توجه به ظذواهر ،بذیش از هذر چیذز بذه
ترويل روی آوردهاند .سید حیدر آملی از عرفای برجسته امامیه ،اساساً انسذان را برتذري
مخلوقات و حتی برتر از تما .مالئکه میداند .البته از سخنان وی برمیآيد که مرادش از
انسان ،انسان کامل است (آملی .)100/3 :1911 ،از اي رو پیامبران ،که به واسطه کمال ن س
به مرتبه نبوت رسیده اند و سرآمد انسانها هستند ،از اي منظر برتر از مالئکه بذه شذمار
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میآيند  .شايان ذکر است که هرچند عرفا به مجاهده در ارتقای مقا .انسان نقشی اساسی
داده اند  ،اما سید حیدر آملی در خصوص نبذوت و مسذائل مربذوط بذه آن بذرای ت ضذل
اهمیت بیشتری قائل شده است.
مالحظه میشود که تما .امامیان بر افضلیت انبیا از مالئکذه ات ذاق نظذر دارنذد .تنهذا
اختالف موجود در ادله ای است که اقامه کردهاند .به نظر میرسد منشر اختالف يادشذده
را بايد در استحقاقی يا ت ضلیبودن مقا .نبوت از منظر هر کدا .از آنان جستوجو کرد.
غالب علمای امامیه نبوت را ت ضلی از جانب خدا میداننذد ،امذا گروهذی ديگذر ،ماننذد
نوبختیان ،رسیدن به اي مقا .را نتیجه استحقاق دانستهاند (م ید 1913 ،الذ  .)03 :بذر ايذ
اساس ،کسانی که مبنای نبوت را ت ضل ا هی میداننذد معتقدنذد حصذول مرتبذه نبذوت
متوق بر عمل و مجاهده نیست ،گرچه اي مرتبه برای بیشتر آنان بعد از مجاهده بذوده
است اما کمال آنان چیزی جز عطای محض و انعامی خاص نبذوده اسذت (آملذی:1911 ،

 .)993/1لذا برتری انبیا بر مالئکه نیز بر همی اساس توجیهشذدنی اسذت .در ايذ نگذاه،
آنچه خداوند به بنده ارزانی میدارد  ،از جمله پاداش اخروی او ،نیذز بیشذتر بذر اسذاس
ت ضل قلمداد شده است (م ید 1913 ،ال  .)111 :در مقابل ،عقلگرايان نوبختی قرار دارند
که مقا .نبوت را نتیجه استحقاق و شايستگی آنان دانستهاند .لذا در تبیی منزلت انبیذا از
شايستگی و اسذتحقاق آنذان ،کذه در سذايه اعمذال مشذقتآمیذز حاصذل شذده ،غ لذت
نورزيده اند و آن را دلیل افضلیت دانستهاند .بر همذی اسذاس اسذت کذه سذید مرتضذی
گرچه در تی

عقل گرايان امامی قرار دارد ،اما چون نبذوت را ت ضذلی از جانذب خذدا

دانسته است (مرتضی )03/3 :1916 ،استد ل بذه مشذقت در تاعذت در موضذوع افضذلیت
پیامبران را نقد کرده است ،که پیشتر به آن اشاره شد.
 .2 .1تفاضل میان پیامبران
ت اضل میا ن پیامبران ا هی از امور انکارناشدنی است که قرآن کريز در آياتی بذه آن
اشاره کرده است (بقره .)193 :بهروشنی از اي آيات میتوان دريافذت کذه همذه پیذامبران
ا هی با اينکه از نظر نبوت و رسالت ،همانند بودند از جهت مقا .يکسان نبودنذد .زيذرا
هز شعاع مرموريت آنان مت اوت بوده ،و هز میزان فداکاریهای آنان با هز ت اوت داشته
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است (مکار .شیرازی .)191/1 :1339 ،رفی بودن درجه برخذی از انبیذا نیذز از امذور مسذلمی
است که قرآن درباره آن سخ گ ته اسذت (بقذره193 :؛ يوسذ 30 :؛ مذريز .)93 :گرچذه در
ت سیر اي آيات ،به ويژه آيه ت ضیل ،سخنان مت اوتی از جانب م سران عرضه شذده ،امذا
بايد توجه داشت که اي

اختالف آرا صرفاً مناقشذات در تطبیذ اسذت (تباتبذايی:1913 ،

.)313- 311/1

تما .گرايشها ی فکری امامیان بر اعتقاد بذه برتذری پیذامبر اکذر( .ص) ات ذاق نظذر
دارند .باور به افضلیت پیامبر (ص) در نوشتههای شیخ م ید بهخوبی قابل پیگیری است
(م ید 1913 ،ب39 :؛ همو 1913 ،ج .)16 :وی با بهکارگیری استد لهای عقلی ،زبانشناسذی
و لغت در تبیی معارف دي ديدگاههای خويش را در اي خصوص عرضه کرده است.
شیخ م ید در پاسخ به پرسشی که در آن از الحاق حضرت رسول اکر( .ص) به ابذراهیز
(ع) در صلوات سخ به میان آمده و موجب گمان برتری ابراهیز (ع) بذر ايشذان شذده
است میگويد الحاق پیامبر (ص) به ابراهیز و آل ابراهیز در صلوات به اي معنا نیسذت
که پیامبر اکذر ( .ص) را بذه درجذه وی برسذانیز ،بلکذه مذراد آن اسذت کذه از خداونذد
میخواهیز آن تعظیز و تکريمی که پیامبر (ص) مستح آن اسذت بذه وی ارزانذی دارد.
همچنان که نسبت به ابراهیز نیز اي گونه عمل کذرد .شذیخ م یذد مذیافزايذد ايذ گونذه
سخ گ ت در عرف متداول است؛ مانند آنکه به شخصی که قبالً به بنذده خذود احسذان
کرده است بگويز« :به فرزندانت احسان ک  ،همانگونه که به بنده خود احسان کذردی»
(همو 1913 ،ب .)36- 14 :در واق م هو .و مراد از اي سخ در عرف هزشرنکردن بنده با
فرزندان نیست ،بلکه فق درخواست احسانکردن به آنان است.
شیخ م ید در جايی ديگر ،که مسئله سیادت حضذرت يحیذی بذر اسذاس روايتذی از
پیامبر (ص) مطرح شده ،میگويد بر فری صحت چنی روايتذی بايذد آن را حمذل بذر
سیادت حضرت يحیی بر امت خود کرد نه بر تما .پیامبران (همان .)96 :شیخ توسی نیذز
به پیروی از برخی معتزله ،مانند ابوهاشز و ابوعلی جبايی ،تعبدنکردن پیامبر اکر( .ص)
به شريعت پیامبران پیشی را دلیل محکمی بر برتری ايشذان قلمذداد کذرده اسذت (شذیخ
توسی.)949- 946/1 :1913 ،

عالمان نص گرا عمدتاً با استد ل به رواياتی که بعضاً ناظر بذه ت سذیر برخذی آيذات
قرآن کريز است مسئله افضیلت پیامبر اکر( .ص) بر ساير پیامبران را مطذرح کذردهانذد.
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شیخ صدوق در کتاب االعتقادات خويش باور به اي امر را که خداوند کسی را برتر از
حضرت محمد ( ص) نیافريده است از ضروريات مذذهب امامیذه برشذمرده اسذت .وی
بعثت پیامبر اکر( .ص) در عالز ذر برای ساير پیامبران و همچنی سبقتگرفت ايشان از
سايري در شهادت دادن به ربوبیت خداوند را مايه ت ضیل و برتری و علذو منزلذت وی

قلمداد میکند (صدوق .)43 :1919 ،در ت اسیر روايی ،مانند البرهان و نور الثقلین نیز ،بذا
استشهاد به رواياتی ذيل آيه میثاق ،علت ت ضیل پیامبر (ص) را سذبقت آن حضذرت در
اجابت به «الست بربکز» در آن نشئه دانسته اسذت (بحرانذی060/1 :1910 ،؛ حذويزی:1919 ،

.)49/1
در هر صورت ،استناد به آيه ت ضیل از مواردی است که علمای امذامی بذرای اثبذات
برتری خاتزا نبیا (ص) به آن تمسک جستهاند .در کنار اي آيه شذري ه ،آيذات ديگذری
نیز وجود دارد که در اي خصوص به آنها استشذهاد شذده اسذت ،از جملذه :برتذری آن
حضرت به دلیل بعثت برای تما .انسانها (سبر)13 :؛ رحمت بذرای تمذا .جهانیذان (انبیذا::
)163؛ خاتزبودن (احزاب)96 :؛ داشت کتابی مافوق تمامی کتب آسمانی که بیانگر هر چیز
است (مائده)93 :؛ و اختصاص آن حضرت به دينی که از عهده ترمی تمامی مصالب دنیا و
آخرت بشر برمیآيد (تباتبايی)313- 311/1 :1913 ،؛ گواهبودن بر همه پیذامبران (نسذا)91 ::

در حالی که هر پیامبری گواه امت خويش است (مکار .شیرازی)133 :1333 ،؛ و در نهايذت
وص

امت پیامبر (ص) در قذرآن بذه بهتذري امذتهذا (آل عمذران )116 :کذه نتیجذه آن

بالضروره برتری پیامبر (ص) بر همگان است (شیخ توسی ،بیتا.)116/1 :

در میان عرفای امامی سید حیدر آملی معتقذد اسذت افضذلیت پیذامبر خذاتز (ص) و
همچنی ت اضل ساير پیامبران بر يکديگر بر اساس فضیلتهای حقیقی و عینی بذوده و
از ت اوت رتبه مقا .و يت آنان نشئت گرفته است .در واق  ،همانگونه کذه پیذامبران در
مقا.ها ی مختل ی با هز ت اوت دارند ريشه فضیلت انبیا بذر يکذديگر و ت ذاوت در رتبذۀ
نبوت آنان بر معیار ت اوت رتبه مقا .و يت آنان استوار است؛ چراکه اساساً مقا .رسالت
و نبوت متکی بر مقا .و يت است و بدون آن محق نمیشود .بنذابراي  ،ت ذاوتهذا در
منزلت و ت اضل مقامات پیامبران (ع) ،که در قرآن نیز به آن اشاره شده ،تمامذاً بذر مذدار
ت اوت در مقا .و يت است (آملی.)193/1 :1911 ،
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سید حیدر آملی در عبارت ديگری میگويذد خداونذد ،پیذامبر (ص) را از آنرو کذه
مظهر بال عل جمی است بر تما .انبیا و رسل برتری داد و او را بال عل خذاتز تمذا .انبیذا
گردانید ،چنان که او را در نبوت بالقوه بر ديگران پیشی داد؛ چراکه پیذامبر اکذر .فرمذود:
«کنت نبیا و آد .بی الما :والطّی ؛ م نبی بود .در حالی که آد .بی آب و گل بذود»؛ و
همچنی فرمود « :انی اولهز خلقا و آخرهز بعثا؛ اولی مخلذوق از میذان آنذان و آخذري
فرستاده م هستز» (همان .)991- 996/1 :از اي رو افضیلت پیامبر بر سذاير پیذامبران (ص)
نیز بر مبنای باور متکی بر نقل است ،که عمدتاً مستند به رواياتی است که در آنها از نور
پیامبر ( ص) و خلقت ايشان و عالز ذر سخ رفته است .در اينجا نیذز مسذئله ت ضذل و
کرامت ،که پیشتر به آن اشاره شد ،آثار خود را نمايان میکند .در مقابل ،ت کر عقلگذرا
قرار دارد که با وجود اذعان به اي اخبار ،ادله ملموستری را ،که عموماً در مقا .مقايسه
میان پیامبر ( ص) و ساير انبیا مطرح است ،اقامه کرده و آنها را دلیلی بر افضلیت ايشذان
قلمداد میکند.

 .7منزلت ائمه (ع) از نگاه اماميه
عالمان امامی در خصوص منزلت ائمه اتهار (ع) ديدگاههای مت اوتی داشتهاند .شیخ

م ید ديدگاههای مشهور امامیه را در کتاب اوائل المقاالت چنی برشمرده است؛ گذروه
اول معتقدند ائمه اتهار (ع) بر تما .پیامبران ا هی به جذز خذاتزا نبیذا فضذیلت دارنذد؛
گروه دو .در برتری دادن ائمه (ع) بر پیامبران ،اولواالعز .آنهذا را اسذتثنا مذیکننذد؛ و در
نهايت سومی گروه از امامیان معتقدند انبیا به تور کلذی بذر ائمذه معصذو( .ع) برتذری
دارند (م ید 1913 ،ال  .)36 :مانند اي تقسیزبندی را اشعری نیز در مقاالت االسالممیین،
با اندکی ت اوت ،ذيل اعتقادات روافض ذکر کرده است (اشعری .)93 :1966 ،نکتذهای کذه
در اينجا بايد به آن توجه داشت اي است که در باور بیشذتر امامیذه ت ذاوتهذايی میذان
رسول و نبی گذاشته شده است (سذبحانی .)946/3 :1911 ،اي مسئله خود میتواند يکی از
علل ت اوت آرای يادشده باشد.
شیخ م ید با گزارش چنی نگاهی در میان امامیه معتقد است موضذوع منزلذت ائمذه
(ع) موضوعی است که مجالی برای رد و قبول عقلی در آن نیست؛ چنانکه بر هیچ يک
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از ديدگاه های مطرح شده نیز اجماعی صورت نگرفته است (م ید 1913 ،ال  .)31 :وی بذا
ترجیب رأی گروه اول میگويد در آثار و اخباری که از نبی اکر( .ص) و ائمه اتهار (ع)
در خصوص حضرت علی (ع) و ذريه او آمده است ،و همچنی بذا توجذه بذه آيذاتی از
قرآن کريز سخ دسته اول تقويت می شود ،که قائل به برتری امامان (ع) بر پیامبران ،به
استثنای حضرت خاتز رسل ،هستند (همان) .بررسی مناب روايی و ت سذیری امامیذه ايذ
سخ شیخ م ید را تقويت مذیکنذد (قمذی193/1 :1303 ،؛ مجلسذی .)136- 103/10 :1963 ،در
نهايت شیخ م ید با آوردن عبارت «و انا اناظر فیه» (م ید 1913 ،ال  )31 :در پايان سخنش
گويا به يقی قطعی و کافی در اي خصوص نرسذیده اسذت و همچنذان ايذ مسذئله را
ترمل برانگیز می داند .اما با اي همه ،بذرخالف رويذهای کذه وی در بذاب بیذان روايذات
اعتقادی دارد ،باب استد ل عقلی درباره اي مسئله را نگشوده و بذهسذادگی از کنذار آن
گذشته است .اي امر میتواند گويای متعهدبودن شیخ م ید به نقل و تقديز آن بذر عقذل
باشد.
عبدالجلیل قزوينی (متوفای  939ه.ق ).در کتاب نقض ،باور گروه دو ،.که ائمذه (ع) را
افضل از انبیا به استثنای اولواالعز .قلمداد کرده اند ،نشانگر شذیعیان اصذولی مذیدانذد و
میگويد مذهب شیعه اصولیه آن است که هر يک از انبیای کبار بهترنذد از امیرالمذنمنی
(ع) که ايشان هز نصاند و هز معصو ،.و ايشان اصحاب وحی خداوندنذد و او را ايذ
درجه نیست (قزوينی .)313 :1393 ،گويا قزوينی در مقا .دفاع از شیعه و رف اتها .از آنذان
و نشاندادن شیعیان راست کیش ،فارغ از رواياتی که شذیخ م یذد دربذاره آنهذا نظذر داده
است سخ برخی متکلمان در اي خصوص را مناسبتر يافته است.
فاضل مقداد با اشاره به ديدگاه های فوق و توق

شیخ م ید در اي موضوع ديذدگاه

ديگری را بر ديدگاه های فوق مذیافزايذد .او معتقذد اسذت منزلذت حضذرت علذی (ع)
بیشک از تما .پیامبران ،به جز خاتزا نبیا ،فزونتر است ،اما سذاير ائمذه (ع) ايذ گونذه
ن یستند و فضیلت انبیای اولواالعز .از آنان بیشتر است (سیوری حلی.)104 :1916 ،

با توجه به سخ فاضل مقداد روش میشود عالوه بذر تقسذیز شذیخ م یذد از آرای
امامیه در خصوص منزلت ائمه (ع) قول چهارمی نیز وجود دارد که در اي مسئله میذان
حضرت علی (ع) و ساير ائمه ت اوت قائل شده است .گويا منشر اي ت اوت به توصی
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آن حضرت به عنوان ن س پیامبر (ص) بازگشته تا زمینه چنی باوری را به وجذود آورد.
از اي رو ساير امامان به دلیل فقذدان همذی ويژگذی اسذت کذه در مراتبذی پذايی تذر از
اولواالعز .معرفی شدهاند.
بر اساس ديدگاههای ذکرشده بهروشنی میتوان دريافت که عالمان امامی در مقايسذه
میان ائمه (ع) و مالئکه چه ديدگاهی دارند .شیخ م ید م اضذله میذان ائمذه و مالئکذه را
مانند سخ در م اضله میان ائمه و پیامبران میداند .در نهايذت ،وی معتقذد اسذت بذاقی
مالئکه (غیر از انبیا و رسل) هرچند منزلت و مقامی وا داشته باشند ،ائمه آل محمذد از
آنان برترند و ثواب و پاداشی فزونتر نزد خداوند دارند (م ید 1913 ،ال .)31 :

عالمه حلی بدون اشاره به هیچ ت اوتی میان مالئکه د يلی را بر افضذلیت ائمذه (ع)
بر آنان مطرح کرده است .او نخست از منظر عقلی وجود مشقت در تاعذت بذا وجذود
معاری را محکزتري دلیل بر برتری ائمه (ع) بر مالئکه دانسته است .در عبارتی ديگر،
با استشهاد به آيه «إِنَّ اللَّهَ اصْطَ ی آدَ َ.وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیزَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَذی الععذالَمِی َ»
(آل عمران )166 :مراد از آل ابراهیز را ائمه معصو .دانسته که خداوند آنان را بذر جهانیذان
برتری بخشیده است .همچنی  ،در تبیی «ان سنا و ان سکز» در آيه مباهله میگويد مذراد
از «ان سنا» کسی جز حضرت علی (ع) نیست و مسذاوی افضذل قطعذاً افضذل اسذت .از
سوی ديگر ،خطاب پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) که «يا علی أنا منک و أنذت منذی»
خود دلیل گويايی بر برتری حضرت علی (ع) بر مالئکه است (حلذی .)933 :1919 ،ماننذد
اي استد ل ها را فاضل مقداد نیز با کمی ت اوت ،در برتری ائمه (ع) بر مالئکذه مطذرح
کرده است (سیوری حلی.)390 :1911 ،

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در ت کر مبتنذی بذر نذص گرايذی ،ائمذه (ع) برتذری
ويژه ای دارند .از اي رو است کذه شذیخ صذدوق از منظذر عذالمی متعهذد بذه نقذل و بذا
به کارگیری حدي در بیان معارف دي  ،وجود جمی مخلوقات خداوند را به تور کلذی
مبتنی بر وجود ذوات مقدس معصومان (ع) میداند .وی مذیگويذد اگذر پیذامبر (ص) و
اهل بیت ( ع) نبودند خداوند هیچ يک از زمی و آسمان ،بهشذت و جهذنز ،آد ،.حذوا و
مالئکه را نمیآفريد (صدوق.)43 :1919 ،
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در واق  ،منشر اختالف و گوناگونی آرای امامیه در خصوص منزلت ائمه (ع) به باور
هر يک از گروهها راج به حقیقت ائمه باز میگردد که میتوان آنهذا را در دو رويکذرد
ارزيابی کرد؛ رويکرد حداکثری به ائمه که عموماً مبتنی بر باورهايی برگرفتذه از برخذی
روايات تینت است که در آنها پیامبر (ص) و ائمه (ع) از نوری واحد دانسته شدهانذد و
خلقت آنان قبل از خلقت آد .صورت گرفته است (مغربی .)116/1 :1964 ،تبیعی است که
منزلت ،شرافت و فضیلت آنان با عنايت به اي باور بسان پیامبر (ص) ،وا تذر از سذاير
مخلوقات اعز از انبیا و مالئکه ديذده شذوند .در رويکذرد حذداقلی ،فذارغ از آن اخبذار،
بیشتر جنبههای بشری و فضیلتهای علمی ،عملی و معنوی آنذان در نظذر گرفتذه شذده
است .لذا در رتبه بنذدی ،ائمذه (ع) گذاهی در مراتذب بعذد از انبیذای اولذواالعز .معرفذی
شده اند ،همان گونه که صاحب نقض از آن به عنوان باور شیعه اصذولی يذاد مذیکنذد؛ و
گاهی هز تما .انبیا بر آنان مقد .دانسته شدهاند؛ چنانکه شیخ م ید ايذ بذاور را متوجذه
متکلمان امامی کرده است (م ید 1913 ،ج.)14 :

 .7منزلت پيامبران از نگاه زیدیه
در سخنان بسیاری از انديشمندان اي گروه ،مالئکه مقامی فزونتر از انبیا دارند .اما.
هادی الی الح  ،منسس زيديه يم  ،دلیل اساسی ت ضیل مالئکه بر انبیا را برتری مالئکه
در تاعات میپندارد  .او معتقد است مالئکذه ماننذد پیذامبران مکلذ و مذرمور و منهذی
هستند و مانند آنان مختار در اتاعت و معصیتاند .همچنی  ،مالئکه ،برخالف ديگذران،
به تور مداو .و مستمر و بدون هیچ وق های به عبادت و اتاعت خداوند مشغولانذد .از
اي رو آنان در عبادت و اعمال افضل از د يگران هستند .وی پشتوانه مدعای خود را آيذه

 16سوره انبیا 1میداند که در آن اخذتالف میذان مالئکذه و سذايري در دوا .عبذادات و
اتاعت و  ...بهخوبی آشکار است.

هادی الی الح با استشهاد به آيه  131سوره نسا 1:معتقد است ذکذر مالئکذه بعذد از

مسیب در استنکاف نکردن از بندگی خداوند دلیل ديگری در فضذیلت مالئکذه و برتذری
منزلت آنان است؛ چراکه اگر غیر از اي بود میبايست مالئکه در آيذه مقذد .بذر مسذیب
ذکر می شد (هادی الی الح  .)930 :1911 ،اما منصور باهلل علذت برتذری مالئکذه بذر انبیذا را
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عصمت آنان از گناهان صغیره میداند و معتقد است اي ويژگذی اسذت کذه آنذان را از
پیامبران متمايز میکند (منصور باهلل)306/1 :1911 ،؛ چراکه از نگاه زيديذه و معتزلذه صذدور
گناه صغیره به گونه ای از پیامبران ممک شمرده شده است (مانکذديز333 :1911 ،؛ شذرفی،
11/1 :1919؛ منصور باهلل .)113 :1911 ،به عالوه ،در جهان شناسذی زيديذه عقذول مالئکذه در
مرتبه با تری از عقول پیامبران و ساير مخلوقات قرار داده شده است (قاسمی161 :1919 ،

و 911؛ شرفی ،)116/1 :1911 ،ضم اينکه در ايذ ت کذر حتذی ثذواب و پذاداش کمتذري
مالئکه از ثواب بافضیلتتري

انبیای ا هی فزون تر به شمار آمذده اسذت (شذرفی:1919 ،

.)16/1

ت اضل میان انبیا از مسائلی است که زيديان نیز به آن قائلانذد (عیذانی .)06 :1913 ،بذر
اي اساس ،عمو .زيديان قائل به افضلیت پیامبر (ص) هستند .آنان معتقدند خذاتزا نبیذا
(ص) بافضیلتتري انسانها ،و کاملتر ي

آنان از جهت ديانت و عقذل اسذت (قاسذمی،

161 :1919؛ شذذرفی .)116/1 :1911 ،حسذذی بذذ بدرالذذدي (متوفذذای  003ه.ق ).در ینالالاعی
النصیحة فی العقائد الصحیحة ،اثری که منل در آن اصول عقايذد و پذارهای مسذائل
شرعی را بر اساس مذهب زيديه بیان کذرده ،افضذلیت پیذامبر (ص) بذر سذاير پیذامبران
ا هی ،به ويژه پیامبران اولواالعز .را با استشهاد به روايذاتی از پیذامبر اکذر( .ص) مطذرح
کرده است (اب بدرالدي .)319- 360 :1911 ،

البته میان زيديان کسانی را میيابیز که ورود به مباح ت ضیل میان پیذامبران را منذ
کرده اند .شوکانی ذيل ت سیر آيه ت ضیل با مطرحکردن اختالف و مناقشات میذان برخذی
عالمان در مسئله جواز ت ضیل پیامبر (ص) بذر سذايري بذه جهذت ورود اخبذار منذ از
ت ضیل از ناحیه پیامبر اکر( .ص) و تعاری اي اخبار با آيذاتی از قذرآن کذريز در ايذ
خصوص ،معتقد است مسئله ت ضیل میان انبیا امری مسلز است ،اما اي امر مسذتلز .آن
نیست که ما هز مجاز باشیز انبیا را با ت سیر به رأی بر يکديگر برتذری دهذیز (شذوکانی،
 .)363/1 :1919از منظر وی ،اموری که موجب ت ضیل انبیا بذر يکذديگر اسذت فقذ نذزد
خداوند معلو .و روش است و بشر بر آن احاته ندارد .از ترف ديگر ،با وجود آيذات
ت ضیل در قرآن اخباری نیز در نهی از ت ضیل وارد شده اسذت (همذان) کذه بايذد بذه آن
ملتز .بود .وی اعتقاد برخی ائمه ت سیر به اي نکته را که مراد از «رف بعضذهز» در آيذه
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 19سوره بقره ،پیامبر اکر( .ص) است ت سیر به رأی و دستاويز قراردادن ت ضذیل میذان
انبیا دانسته که هر دو امر منهی عنه شمرده شذده اسذت (همذان .)364 :شذوکانی بذه دلیذل
گرايش آشکارش به سل یه در تبیی مسائل کالمی همواره برخالف سنت زيدی و ت کر
اعتزالی عمل کرده ،و از دخالت دادن تبیی و ت سیرهای عقلی در اي مسئله پرهیذز داده
است.
منصور باهلل مدعی است فرقه مطرفیه ت ضیل میان خل را در هیچ چیزی ن ذيرفتهاند
و قائل به مساوات میان آنان هستند (منصور باهلل .)939/1 :1911 ،جذر .زمذه ايذ سذخ
انکار ت ضیل میان انبیا است .پیش از اي  ،ضرار ب عمر ،از شیوخ معتزله ،که در برخذی
مسائل با آنان اظهار مخال ت کرد و به مخال انشان پیوست (زرکلی )119/3 :1434 ،قائل بذه
يکسانی درجات انبیا (حسنی رازی )163 :1309 ،يا جايزنبودن ت ضیل میان آنان بود (بغدادی،
.)130 :1663

مالحظه می شود که میان امامیه و زيديه در مسئله ت ضیل اختالف نظر جدی وجذود
دارد .منشر اي اختالف عمدتاً به رويکرد عقل گرايانه زيديه در اي مسئله ،کذه متذرثر از
معتزله است ،باز می گردد .در ت کر اعتزالی ،مالئکه اشرف مخلوقذات هسذتند و بعذد از
آنان انبیا و ساير مخلوقات قرار می گیرند (م ید 1913 ،ال  .)96 :میتوان گ ت مهذزتذري
دلیل اي اختالف به خلقت مالئکه باز میگردد .مالئکه ،از نگذاه عقذلگرايذان معتزلذی،
جواهری روحانی و نورانی در جوار پروردگارند که مبادی تما .موجودات هستند .آنذان
دائماً در حال تنعز و التذاذ از اموری هستند که از عالز قدسی و نذور ربذانی مشذاهده و
دريافت می کننذد .بذرخالف آنهذا ،انبیذا اجسذامی هسذتند ظلمذانی و فذانی ،کذه معلذول
مالئکه اند .آنان اغلب دچار غ لت ،غضب ،شهوت ،بیماری و  ...هستند که مانعی بذرای
کما ت محسوب میشود .لذا از مالئکه ناقصترند (آمذدی .)113/9 :1913 ،توجه به مسئله
خلقت در اينجا يادآور استد ل امامیان نقل گذرا در برتذریبخشذیدن بذه پیذامبر (ص) و
امامان (ع) بر سايري با استد لی قريب به اي مضمون اسذت کذه بذر اسذاس روايذات،
تینت و خلقت پیامبر (ص) و امامان (ع) از نور است.
ديگر اينکه در ت ک ر اعتزالی مالئکه برخالف انبیا همواره معصو .اند .عقل نیز به اي
امر حکز میکند که در ت اضل ،جانبی که پیوسته متص

به ايذ ويژگذی اسذت افضذل
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است و مجالی برای مناقشه باقی نمیماند .اما در مسئلۀ ت ضذیل پیذامبر (ص) بذر سذاير
پیامبران ،عموماً مانند امامیه حکز به برتری و افضیلت ايشان دادهاند ،هرچند در گرايش
سنی زيديه با ترمل به اي مسئله نگريسته شده است.

 .7منزلت ائمه از نگاه زیدیه
در ت کر زيديه ت اوت چندانی میان خلی ه و اما .ديده نمیشود .آنان معتقدند اما .از
جايگاه مقدس و تعظیز ذاتی برخوردار نیست .در واق  ،امامذت در نگذاه اغلذب زيديذه
هويتی سیاسی دارد (فضیل .)41- 46 :1969 ،اي سخ در تبیی منزلت اما .بسذیار کلیذدی
است .در جهان شناسی زيديه ،مالئکه در مرتبه نخسذت ،انبیذا در مرتبذه دو ،.اوصذیا در
مرتبه سو .هستند ،و پس از آنان ائمه قرار دارند (قاسمی .)161 :1919 ،اشذعری بذا انذدکی
ت اوت اي ديدگاه زيديه را گزارش کرده اسذت (اشذعری .)93 :1966 ،زيذديان ،بذرخالف
امامیه ،معتقدند انبیا به تور عا .همواره برتر از ائمه هستند (عیذانی .)06 :1913 ،از ايذ رو
است که در اي باب بر امامیه تشنی زدهاند و با تمسک به روايتی از حضرت علذی (ع)
معتقدند هر کس به برتری ائمه (ع) بر انبیا معتقد باشد به هالکذت افتذاده اسذت (هنذدی
نیشابوری.)116/16 :1300 ،

البته بايد اشاره کرد که گروهی به نا .حسینیه با انديشذهای مت ذاوت از ت کذر غالذب
زيديه در دوره ای از حیات فکری و عقیدتی آنان ظهور کرده که ويژگیهايی برای امذا.
خود قائل شدهاند که بیشتر رنگی غلوآمیز داشت .آنان صرف نظر از اغراقهذايی کذه در
برخی باورها راج به اما .خود حسی ب قاسز داشتند ،وی را بدون هیچ استثنايی برتر
از تما .پیامبران قلمداد میکردند (اب سلیمان 940- 941 ،1919 ،و  .)939البته زيديان ،همواره
اي انديشه را به شدت نقد کردهاند .نکتها ی که بايذد بذه آن توجذه کذرد ايذ اسذت کذه
هرچند زيديه شروط و ص ات خاصی برای اما .قائلاند ،اي شروط و ص ات لزوماً بذه
منزله تلقی مقامی فرازمینی برای اما .نیست و صرفاً مالک گزينش اما .به شمار میآيذد.
در نهايت نگاه زيديه به منزلت اما .را میتوان مانند گروهی از متکلمان امامیذه دانسذت
که جايگاه آنان را پايی تر از تما .انبیا میدانستند.
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 .7منزلت پيامبران از نگاه اسماعيليه
اسماعیلیه همواره از راه ترويل ،همه اصول و احکا .شرعی و رسو .اسالمی را تعبیر
باتنی میکردند (دفتری .)999 :1330 ،از اي رو معاصران اسذماعیلیان ،آنجذا کذه بذر وجذه
اهانت آنها را مالحده نمیخواندند ،معمو ً قرمطی يا باتنی خطابشان میکردنذد (همذان:

 .)111در جهان شناسی اسماعیلیان ،مالئکه در درجه نخست عالز قرار میگیرند و منزلت
وا يی دارند تا جايی که بشر توان راهيابی به آن را ندارد .مالئکه به دلیل نوع خلقذت از
عالز مادی پنهان و محجوب اند و به تور تبیعی کسی نمیتواند با آنذان ارتبذاط برقذرار
کند ،مگر آنکه خويشت را به منزلتی و کمالی بسان پیامبران برساند .در اي زمان اسذت
که حجاب فراروی او کش

خواهد شد (اب ولیذد .)99 :1963 ،از ايذ رو مذیتذوان گ ذت

منزلت مالئکه در اي جهذان بینذی فراتذر از منزلذت انبیذا دانسذته شذده اسذت .از منظذر
اسماعیلیان ،پیامبران ،که حائز مرتبه رسالت شدهانذد ،در بذا تري مقامذات و منزلذت در
جهان قرار دارند .به گونه ا ی که سزاوار نیست کسی کمالی فراتر از آنان داشذته باشذد و
هیچ علمی نبا يد از آنان پوشیده باشد .در واق  ،سعادتمندی اهل يک دور اقتضای چنی
ويژگیای را برای هر رسول دارد (همان.)93 :

اي فرقه شیعی در تعري ی که از رسول و نبی دارند ،رسو ن را برتر از انبیا میدانند.
از میان رسو ن نیز صاحبان شريعت ،يعنی اولواالعز ،.بر سايري ت ذوق دارنذد .در ايذ
میان ،منزلت خاتز ا نبیا برتر از تما .انبیا و رسل دانسته شذده اسذت (حسذنی رازی:1309 ،

 . )131علی ب ولید با استناد به آياتی از قرآن بذر افضذلیت پیذامبر (ص) اسذتد ل کذرده
است .وی خطاب خداوند به پیامبران با نا ،.و خطاب به خذاتزا نبیذا (ص) بذا وا ه «يذا
ايها النبی» را فری محبت اهل بیت (ع) در ترديه اجر رسالت ،سذال .خداونذد بذر اهذل
بیذذت پی ذامبر (ص) ،نسذذخنشذذدن شذذريعت ،قرارگذذرفت مقذذا .امامذذت در ذريذذه ايشذذان،
برخورداری از اذن ش اعت و در نهايت ماندگاری معجزه خاتزا نبیا را د يلی محکز بر
فضیلت پیامبر بر ساير انبیا و رسل میداند (اب ولید.)06- 94 :1963 ،
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 .7منزلت ائمه از نگاه اسماعيليه
مقا .و منزلت اما .از نظر گروههای مختل

اسماعیلیه يکسذان نیسذت و بذا فذراز و

فرودهايی همراه است .گاه تا جايی پیش میرود که مقا .اما ،.به مانند نگذاه گروهذی از
امامیه ،فراتر از انبیای اولواالعز .پذیش مذیرود  .امذا آنچذه مسذلز اسذت امذا .بذه لحذا
برخورداری از مقذا .تشذريعی و تکذوينی در بذاور اسذماعیلیان نقشذی اساسذی دارد .در
باورهای اسماعیلیان پس از پیامبر با دو مقا .روبهرو هسذتیز؛ نخسذت مقذا .وصذايت و
ديگری مقا .امامت .در نگاه اسماعیلیان ،صاحب وصايت يا وصی برتذري فذرد در هذر
دور پس از نبی است؛ چراکه جوهر وصی متصل به جوهر نبی و کمالش مشت از کمال
او و تما .رموز و اسرار و بات شريعت و دي از تري نبی در اختیار او قرار داده شده
است (همان.)09 :

امامت در میان اسماعیلیان به معنای وراثت نبی و وصی است .اما .کسذی اسذت کذه
ظواهر و احکا .دي را از نبی به ارث میبرد و از سوی ديگر معانی و بات دي را ،که
وصی از نبی به ارث برده است ،نیز از او به ارث میبذرد (همذان .)03- 03 :امذا .در بذاور
اسماعیلیان خلی ه منصوب از جانب خدا بر روی زمی است تا میذان خلذ و حکومذت
داوری کند .او وارث زمی و تصرفکننده در احکا .اسذت (همذان .)36 :بذر اسذاس ايذ
ديدگاه ،بايد گ ت اما .افضل از نبذی و وصذی اسذت؛ چراکذه وی صذاحب دو منقبذت
هز زمان است؛ يعنی در واق ظاهر و بات شريعت در يک جا در او جم شذده اسذت.
در اي نگاه ،فق انبیايی استثنا میشوند که عالوه بر نبوت از مقا .رسالت نیز برخوردار
باشند (سبحانی ،بیتا.)119/3 :
اساساً اما .در نظا .آفرينش در نگاه باتنیان اسماعیلی جايگاهی بس وا دارد .او بذه
تعبیری مرکز آسمان ها و قطب زمی است و برپايی نظا .هستی در گرو وجود او است.
استمرار و بقای عالز و روح هر متحرک و ساکنی به او وابسته است .در واق  ،نقش اما.
در عالز هستی به مثابه نقش قلب يا عقل در وجود انسان است .میتوان گ ت اسماعیلیان
در اي نگاه بسیار به ت کر نقلگرا و عرفانی امامیذه نزديذکانذد ،هرچنذد در ايذ زمینذه
ت اوتها يی هز وجود دارد .اي مسئله ناشی از نگاه فرازمینی بذه پیذامبر و امذا .اسذت؛
مسئلهای که در زيديه و گروهی از امامیه ،که پیشتر به آنها اشاره شد ،ديده نمیشود.
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نتيجه
حاصل بررسی ديدگاههای مذذاهب شذیعی در خصذوص منزلذت پیذامبران و ائمذه
حکايت از وجود اختالف نظر جدی میان آنان دارد .اساساً امامیه با تمذا .گذرايشهذای
خود ،اعز از عقلگرايان ،نقلگر ايان و عرفا ،بر فضیلت پیامبران بذر سذاير مخلوقذات در
جهان هستی اذعان دارنذد .در ايذ میذان ،خذاتزا نبیذا ،در ت ضذیل میذان انبیذا ،جايگذاه
رفی تری دارد .با وجود اختالف نظر میان امامیان در خصوص جايگاه ائمه (ع) میتذوان
به اي نتیجه دست يافت که نظر اغلب آنان افضلیت ائمه (ع) بر تما .مخلوقات ،به جز
خاتزا نبیا ،است .نکته ای که در اينجا جالذب بذه نظذر مذیآيذد همراهذی عقذلگرايذانی
همچون شیخ م ید با اي باور است؛ گويا حتی عقلگرايان امامی در بذهکذارگیری عقذل
حدود و ثغوری را مراعات کرده اند و در مواضعی اي چنینی خذود را بذه نقذل پايبنذدتر
نشان داده اند .میتوان گ ت اغلب متکلمان شیعی نیز در مواجهه با ايذ مسذئله بذیش از
هر چیز به روايات واردشده در اي خصوص متعبد بودهاند و در آثارشذان بذه ايذ امذر
اذعان کردهاند.
مسئله ت اضل در انديشه زيديه بهشدت عقلگرايانه است و اساساً منزلتها به شکل
تولی از عالز با به جهان فرودست امتداد می يابد .اي مسئله در تبیی منزلت پیذامبران
به خوبی روش است .در اي میان ،زيديه هرچنذد بذرای امامذان خذود صذ ات و حتذی
کراماتی نقل کرده اند  ،اما همواره مانند معتزله برای آنان جايگاهی فرازمینی قائل نشدهاند
و به ويژگی سیاسی اما .بیشتر توجه داشتهاند.
برخالف زيديه ،انديشه محوری اسماعیلیه بر مسئله امامت استوار است ،هرچند اي
فرقه برای انبیا جايگاه ويژه ای در عالز خلقت قائلاند و مرتبه اما .را پس از آنان قلمداد
میکنند  ،اما توجه به اما .در نگاهی ديگر با توجه به نقشی که امذا .در عذالز هسذتی بذر
عهده دارد میتواند مرتبه ای بس مهزتر از انبیا را بذرای وی فذراروی مذا قذرار دهذد .از
اي رو میتوان گ ت به همان اندازه که انديشه اسماعیلیان در مسذئله ت ضذیل بذه امامیذه
نزديک است انديشه زيديه در اي مسئله با ديدگاه امامیه فاصلۀ ملموستری دارد.
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پینوشتها
يسْتَکبِرُونَ عَ ع عِبادَتِهِ وَ

يسْتَحْسِرُونَ يسَبِّحُونَ اللَّیلَ

 .1وَ لَهُ مَ ع فِی السَّماواتِ وَ العرَرْ یِ وَ مَ ع عِنعدَهُ
وَ النَّهارَ ي عتُرُونَ (األنبیا.)16 ::
 .1لَ ع يسْتَنعک َ العمَسِیبُ أَنع يکونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا العمَالئِکۀُ العمُقَرَّبُونَ (النسا.)131 ::
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قاسمی ،حمیدان ( .)2212مجموع السید حمیدان  ،تحقی :احمالد حمالز و هالاد حمالز و تقالدیم
مجدالدین مؤید  ،صعده مرکز أهل البیت للدراسات االسممیة ،الربعة االولی.
قزوینی ،عبدالجلیل ( .)2113نقال معالروف عاله ععال مثالالب النواصالب فالی نقال ععال فیالائح
الرواف  ،تهران انتشارات انجمن آثار ملی ،چاپ اول.
قمی ،علی عن اعراهیم ( .)2111تفسیر القمی ،تحقیال :طیالب موسالو جزایالر  ،قالم دار الکتالاب،
الربعة الثالثة ،ج.2
مادلونگ ،ویلفرد ( .)2132فرقهها اسممی ،ترجمه اعوالقاسم سر  ،تهران انتشالارات اسالاطیر،
چاپ دوز.
مانکدیم ،قواز الدین ( .)2211ررت األصول الخمسة ،تعلی :احمد عن حسین اعالی هارالم ،عیالروت
دار احیاء التراث العرعی ،الربعة االولی.
مجلسی ،محمد عاقر ( .)2241عحار األنوار  ،تحقی :جمعی اد محققان ،عیروت دار إحیاء التراث العرعالی،
الربعة الثانیة ،ج.11
مرتیی ،علی عن حسین ( .)2241رسائل الشالریف المرتیالی ،تحقیال :سالید مهالد رجالایی ،قالم دار
القرآن الکریم ،چاپ اول ،ج.2
مرتیی ،علی عن حسین ( .)2224الشافی فی االمامة ،تهران مؤسسة الصادق (ع) ،چاپ دوز ،ج.1
مرتیی ،علی عن حسین ( .)2113أمالی المرتیی ،قاهره دار الفکر العرعی ،ج.1
مشکور ،محمد جواد ( .)2131فرهنگ فرق اسممی ،مشهد آستان قدا ریو  ،چاپ دوز.
مغرعی ،نعمان عن محمد ( .)2241ررت األخبار فی فیائل األئمالة األطهالار علالیهم السالمز ،تحقیال:
محمدحسین حسینی جملی ،قم جامعه مدرسین ،چاپ اول ،ج.2
مفید ،محمد عن محمد عالن نعمالان ( 2221الالف) .أوائالل المقالاالت فالی المال اهب والمختالارات ،قالم
المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،الربعة االولی.
مفید ،محمد عن محمد عن نعمان ( 2221ب) .المسائل العکبریة ،تحقی :علیاکبر خراسانی ،قم دار
المفید ،چاپ اول.
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مفید ،محمد عن محمد عن نعمالان ( 2221ج) .تفیالیل امیالر المالؤمنین علیاله السالمز ،تحقیال :علالی
موسی کعبی ،قم دار المفید ،الربعة االولی.
مکارز ریراد  ،ناصر ( .)2132تفسیر نمونه ،تهران دار الکتب االسممیة ،چاپ اول ،ج.1
مکارز ریراد  ،ناصر ( .)2131آیات الوالیة فی القرآن ،قم مدرسة االماز علی عن أعالی طالالب (ع)،
چاپ اول.
مکدرموت ،مارتین ( .)2131اندیشهها کممی ریخ مفید ،ترجمه احمد آراز ،تهالران انتشالارات
دانشگاه تهران.
ملری ،اعن عبد الرحمن ( .)2221التنبیه والرد علالی أهالل األهالواء والبالدع ،تحقیال :و تعلیال :محمالد
دینهم ،قاهره مکتبة مدعولی ،الربعة االولی.
الال ،تحقیال :عبالد السالمز
عال،
عبدال عن حمزه ( .)2211مجموع رسائل االماز المنصور ع ه ل
هل
منصور ه ل
وجیه ،صنعاء مؤسسة االماز دید عن علی ،الربعة االولی ،ج 2و .1
عال ،قاسم عن محمد عن علی ( .)2212االساا لعقائد االکیاا ،تعلی :محمالد قاسالم عبالد
منصور ه ل
ال ،صعده مکتبة التراث االسممی ،الربعة الثالثة.
هل
ال
هاد الی الح ،:یحیی عن حسین ( .)2212مجموع رسائل االماز الهاد إلی الحال ،:تحقیال :عبالد ه ل
راذلی ،تقدیم مجد الدین موید  ،صنعاء مؤسسة االماز دید عن علی ،الربعة االولی.
هند نیشاعور  ،میرحامد حسالین ( .)2111عبقالات األنالوار فالی إمامالة األئمالة األطهالار ،اصالفهان
کتاب خانه امیرالمؤمنین ،چاپ دوز ،ج.21

