
 

 

139 

ري
ا

ت 
مام

ه ا
ظري

 و ن
ين
روب

 
 
 
 

  
   1امامت موروثي شيعه هروبين و نظرياري

  )سنجش هدر بوت(
  2سيدرسول هاشمي  25/06/1392: تاريخ دريافت
  3علي راد  10/07/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده
 شيعه به را موروثي اعتقاد به امامت توصيفي،ـ تاريخي  روش با خود پژوهش در روبيناري
امامت موروثي، به احاديث اخوت، پسر نداشتن  هوي در مستندسازي نظري. است داده نسبت

آنچه در ايراد بر ادعاي . با ايشان، استناد جسته است jو خويشاوندي علي Jحضرت محمد
عقيدتي شيعه،  هترين مؤلفكرد اين است كه، ايشان در بررسي يكي از اصليتوان مطرح روبين مي

بدون بررسي آيات مربوط به وراثت و تحليل جامع از روايات مربوط به آن، صرفاً با استناد به 
است،  Dبيترويدادي تاريخي و بعضي از روايات مربوط به خلقت نوري كه مربوط به فضايل اهل

 فرضرسد داشتن پيشتي را به شيعه نسبت داده است؛ عالوه بر اين، به نظر مياعتقاد به امامت وراث
 .مذهبي و نگاه عرفي به مسئله امامت، موجب شده است تا چنين اعتقادي را به شيعه نسبت دهد

 معتبر، روايي كتب در وارده روايات و مرتبط آيات از بعضي به استناد با نظريه اين نقد و بررسي در
  .است شده بيان Dائمه امامت بر شيعه هادل در صواب هنظري مذكور، نتسابا رد ضمن

  .روبين، امامت، وراثت، نقد مستشرقان، احاديث وراثتاري: واژگان كليدي

                                                      
اي كه حاوي مقاالت شاخص مستشرقان در سال مجموعه. آمده است Shi'ismاين نظريه در مجموعه چهارجلدي . 1

مذكور سي و نهمين مقاله از اين  هنظري. كالمي، حديثي و تفسيري است موضوعات فقهي، هميالدي دربار 2008
 Prophets and progenitors in the early) نخستين، هپيامبران و اجداد در احاديث شيع«مجموعه با عنوان 

Shi'ah Tradition)  «روبين مطرح شده استتأليف اري.  
  .دانشگاه قرآن و حديث ، دانشجوي دكتراي)Dپژوهشكده كالم اهل بيت(پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث . 2
 .قم پرديس تهران دانشگاه استاديار. 3
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  درآمد
  اش، بنا بر نقل بعضي از بعضي ازكننده و جايگاه ويژهامامت به خاطر نقش تعيين

 هدر جامع Jانگيز بعد از رحلت حضرت رسولرباختالفي و جنجال هنويسان، اولين مسئلفرق
  ).9 :ق1400؛ اشعري، 24، 1364،شهرستاني(اسالمي بوده است 

شود كه در قرآن، عالوه بر مشروط شدن مقام جا ناشي ميامامت از آن هاهميت مسئل 
، )220: 1384،3آملي،  جوادي(و از سر گذراندن ابتالئات بسيار  )124:بقره(امامت به عدم ظلم 

   ).59:نساء(اطاعت از امام نيز در عرض اطاعت از خدا و رسولش قرار داده شده است 
خاطر شرايط خاص  چند پرداختن به مسئله امامت، مانند ساير مسائل اسالمي، به هر
هاي بعد، نخست از تاريخ اسالم، امري فراگير نبوده است، اما دوره هـ اجتماعي، در دورسياسي

زمخشري، (هم فريقين، امامت مشروط به ترك ظلم دانسته شده است در بعضي از تفاسير م
: 4  ق،1420؛ فخر رازي،118 :1  ق،1404 ؛ سيوطي،35 :2 ، 1360؛ طبرسي،184 :1  ق،1407

عالوه بر شرط مذكور، قرار گرفتن  .)268: 1  ،1378؛ طباطبائي، 449 :1  ق،1406؛ طوسي، 31
آن در ميان مسائل  هگر جايگاه برجستبيان J1پيامبر كنار اطاعت از خدا و اطاعت از امام در

  .اسالمي است
توجهي پيروان ساير اديان به آن شده و صرفاً با ديني بودن مسئله امامت موجب بيدرون

هاي صليبي، نگرش بعد از جنگ. انداسالم و مذاهب اسالمي تحقيق كرده هنگاهي كلي، دربار
يعه از مذاهب مهم اسالمي تلقي نشود؛ بنابراين، اكثر كلي جوامع غربي به اسالم موجب شد ش

سيدحسين نصر با اطالع از نقايص چنين روشي، در . اسالمِ سني بوده است هها دربارپژوهش
  :نويسدعالمه طباطبائي مي شيعه در اسالممقدمه بر 

شده و با  معرفي فرعي هفرق يك صورت به »تشيع« اروپاييِ موجود، آثار در
 ديني علل به اجتماعي، كمتر و سياسي صرفاً نزاع يك آن به وجودي تقليل علّت

با اختصاص  شيعه، مربوط به تحقيقات در حتي است؛ شده توجه شيعه، پيدايش
 طباطبائي،( دانسته نشده است حد اين فرقه در به اسماعيليه، اماميه بيشتر آن

   .)مقدمه: 1378
                                                      

اند، اما ذيل الفقه و اهل الحل و العقد دانستهرا به اولي» االمراولي«سنت ذيل اين آيه، اگرچه بعضي از مفسران اهل. 1
البته عالمه . انددانسته jگر واليت خدا و پيامبر است، مصداق آيه را حضرت عليكه بيان» مائده« هسور 55 هآي

 يكي دانسته» نساء« هسور 59 همائده، واليت در اين آيه را با واليت در آي 55 هطباطبائي با رد احتماالت مربوط به آي
 .)6: 3، 1374طباطبائي، (است 
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  : نويسدمي تشيعدر كتاب هاينزهالم 
 مطالعات چارچوب از خارج تحقيقاتى مستقل، مذهبي عنوان به شيعه هنوز از

 را تشيع شناخت تازگى به اديان، تطبيقى همطالع. است نشده انجام اسالمى كلى
 ).19: 1385هيانزهالم، ( است كرده آغاز

به نظر . پژوهي در بين مستشرقان رواج يافته استهاي شيعههاي اخير فعاليتالبته در دهه
پژوهي، ناشي از تأثير فكري ـ عقيدتي شيعه، در سطح د، رويكرد جديد غربيان در شيعهرسمي

  :اتان كلبرگ در اين باره معتقد است. الملل باشدمنطقه و بين
 به تنها jطالبابىبنعلى هدربار اروپايى محققان هفدهم، تحقيقات قرن در
فته است، نه به يا گسترش اسالم سياسى هچهر ادبى و هبرجست شخصيت عنوان

 دنبال انقالب به ويژه به ،بيستم قرن دوم هنيم در. ... گذار تشيععنوان بنيان
 داشته است گيرىچشم افزايش اماميه تشيع همطالعات دربار ،ايران در اسالمى

2003, p.xxiv) (Kohlberg,.  
رداختن به پژوهي، پهاي شيعهشناسي و فعاليترغم جديد و متأخر بودن مطالعات شيعهعلي

امامت نسبت به ديگر مسائل مطرح، فراگيرتر بوده است، به طوري كه مستشرق  همسئل
اش را به مسئله امامت اختصاص داد، دكتري هبخشي از رسال» ليندا كالرك«اي مثل برجسته

مربوط به امامت شيعي است و نيز مادلونگ در اثري » اتان كلبرگ«هاي بخشي از پژوهش
اشاره كرده  jبه حقانيت امامت حضرت علي Jجانشينيِ حضرت محمدان جداگانه با عنو

  .است
هاي گر يهودي نيز از جمله مستشرقاني است كه بعضي از پژوهشپژوهش 1»روبيناري«

پيامبران و اجداد در « هها مقالآن پژوهش هاز جمل. خود را در رابطه با امامت انجام داده است
از » Prophets and Progenitors in the early Shi’ah tradition نخستين؛ هاحاديث شيع

  :آن عبارت است از هخالص. است Shi'ism  همجموع
 ).41: 2008روبين، ( گرايي شيعهامامت همسئله وراثت و نقش آن در انديش. 1
 ).46: همان(مسئله وراثت و نقش آن در انتقال علوم و معارف الهي به نسل بعد . 2

                                                      
وين با بررسي عنا. شناسي با رويكرد قرآني، حديثي و تاريخي استاسالم هگري يهودي در عرصروبين، پژوهشاري. 1

، بعضي Jزندگي و شخصيت پيامبر هرسد محور تحقيقات ايشان دربارها و مقاالت نويسنده، به نظر ميمجموعه كتاب
  از رخدادهاي مرتبط با آن حضرت و بعضي از اماكن مهم اسالمي است

  (prof.Uri Rubin's web site). 
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 ).43 :2008روبين، (اثبات اعتقاد شيعه به وراثتي بودن امامت تالش در جهت . 3
 ).46ـ45: همان( مسئله وصايت و چگونگي انتقال آن از نسلي به نسل ديگر. 4
 ).44: همان(خلقت نوري و نقش آن در پيامبري و امامت . 5
 ). 45ـ44: همان(وصيت نوري  هو نظري Jمحمد) حضرت(نور ارثي  هفرق بين نظري. 6
 ).46: همان(وصيت نوري در انتقال پيامبري و امامت  هنقش نظري .7
 اسرائيلوصايت در بني هامامت وصايتي شيعه با نظري هتالش براي اثبات يكي بودن نظري. 8

  ).95ـ45: همان(
روبين از جمله اثري است كه اري» نخستين هپيامبران و اجداد در احاديث شيع« همقال

. در انتقال پيامبري به آن حضرت را بررسي كند Jد پيامبر اسالمتالش كرده است نقش اجدا
اجداد «، به Jدهندگان مقام نبوت به پيامبر اسالمنويسنده در اين تحقيق، با تقسيم انتقال

 J، تالش كرده است وراثت را با اجداد عرب پيامبر)45: همان(» حامالن برگزيده«و » وراثتي
لذا اعتقاد شيعه به خلقت نوري  .اندمبريِ آن حضرت نداشتهمرتبط بداند كه هيچ نقشي در پيا

عرب جاهلي در مسئله وراثت دانسته و با مطرح كردن وصيت نوري،  هائمه را متأثر از عقيد
  ).همان(معرفي كرده است  Jاجداد وصايتي را عامل انتقال پيامبري به پيامبر اسالم

با استناد به خويشاوندي و مواخات  ،jضرت عليشيعه بر امامت ح هرو، در مقام بيان ادل از اين
 هبه خاطر رابط jشيعيان معتقدند، حضرت علي: مدعي شده است Jآن حضرت با پيامبر اسالم

  ).41: همان(خالفت است  ه، تنها فرد شايستJخويشاوندي و مواخات با حضرت محمد
و نگرش ) نوريخويشاوندي، مواخات و خلقت (در نقد ادعاي نويسنده، تنها نقش وراثت 
اجداد وصايتي با  هبررسي شده است، و رابط jشيعه به آن در استدالل بر امامت حضرت علي

  .اي جداگانه بررسي شددر مقاله jو ائمه Jپيامبر اسالم

  نقد كلي
 شود، نقدهايي جدي بر آن وارد ميShi'ism  ه، با وجود درج مقاله در مجموعدر بررسي كلي
  .شوداشاره ميها كه به برخي از آن

  عدم تناسب عنوان با متن. 1

. عنوان از مشخصات اصلي مقاله است و بايد با محتواي مقاله مرتبط بوده و معرّف آن باشد
رسد، موضوع به نظر مي» نخستين هپيامبران و اجداد در احاديث شيع«: با توجه به عنوان مقاله

اي است كه ، اما چينش مطالب به گونهها باشدتحقيق چگونگي ارتباط پيامبران و اجداد آن
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امامت از ديدگاه شيعه  هگونه براي بررسي مسئلاي مقدمهمباحث مربوط به ارتباط مذكور، جنبه
ارتباط بين پيامبران و اجداد است، در  هكنندكه عنوان، تداعيدارد؛ به عبارت ديگر، با وجود اين

در مسئله امامت و شباهت آن با وصايت  عين حال تمركز متن تحقيق بر بررسي ديدگاه شيعه
 ايبا جانشيني است؛ دو مسئله jارتباط مواخات و خويشاونديِ حضرت علي هاسرائيلي، نحوبني

  ).42ـ41 :2008روبين، (كه ارتباطي با عنوان مقاله ندارد 

  ع تحقيق بعدم جامعيت منا. 2

هت اعتبار و اتقان تناسب بين منابع تحقيق و موضوع تحقيق امري است كه محقق ج
با وجود اهميت اين مطلب، متأسفانه برخي از مستشرقان با . پژوهش به آن توجهي ويژه دارد

 همقال هنويسند. اندكمتر به آن توجه كرده) تاريخي ـ توصيفي(شان نظر به رويكرد پژوهشي
دي شيعه ترين موضوعات اعتقادر يكي از مهم» نخستين هپيامبران و اجداد در احاديث شيع«
سنت ، نه تنها از منابع متقن و دست اول شيعه استفاده نكرده، بلكه بيشتر از منابع اهل)امامت(

  سنت به مسئله امامت و از اين رو، با توجه به حساسيت مذهبي اهل؛ 1بهره گرفته است
  سونگري برخي علماي عامه در انتساب بعضي از عقايد به شيعه و عدم دقت الزم در يك

سنت در اين پژوهش، موجب ضعف تحقيق شده و آوري احاديث، استفاده از منابع اهلجمع
  .دهدميزان اعتماد به آن را كاهش مي

  نقد روشي
هاي موضوعات يك علم، استفاده از روش يا روش هيكي از مسائل مهم و اساسي تحقيق دربار

  . شويمر مشكل ميمتناسب با آن علم است؛ در غير اين صورت، در تحليل و نتيجه دچا
 هر. جهان اسالم است هاز جمله علوم اسالمي است كه مورد توجه علماي برجست» كالم«

اند، چند متكلمان در بررسي مسائل كالمي، از اصول استنباط مختص به علم كالم بهره نگرفته
: 1391برنجكار،(اما روش ايشان در بررسي مسائل كالمي با روش فقها در فقه شباهت دارد 

45.(2  
                                                      

 هشام،؛ابن23: ؛ ثعلبي85: 6 تاريخ طبري،( كرده استاش از آن استفاده بعضي از منابع اهل سنت كه روبين در مقاله. 1
 ...)و 522: 2؛ ابوداود، 43: 7؛ مسلم،203: 4؛ بخاري،57: 1سعد،؛ ابن135: 1
بحث از وضع، استعمال، داللت، حقيقت و مجاز و بحث از مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، : مباحث ادبي نظير. 2

  .مجمل و مبين و بسياري از مباحث حجيت
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 روشيهاي عقلي، جدلي، نقلي و ميانبطور كلي، در بررسي و استنباط مسائل كالمي از روش
بنابراين، در . كندكه روشِ بحث را، اقتضاي ذات موضوع تعيين ميكنند، چه ايناستفاده مي

 توان برخوردي تاريخي داشت؛ يعني با وجودـ جدلي دارند، نمي اثباتي همسائل كالمي كه جنب
علمي متناسب با  هگري است، نه مالحظاستنادش، گزارش هاستناد روبين به احاديث، اما نحو

  ).61ـ56 ؛44ـ  43: 2008روبين، (روش نقليِ رايج در استفاده از منابع حديثي 
كند، آن كفايت نمي هدر روش استنباط نقليِ مسائل اسالمي، صرف نقل روايات يا ترجم

هم و ضروري است؛ از اين رو در مقام تحقيق، عالوه بر ضرورت بلكه فهم داللت متن نيز م
خانواده نيز بايد بررسي داللت متن مورد نظر، داللت آن در سنجش با ساير متونِ متناظر و هم

متون مرتبط با موضوع مالحظه شده  هبررسي شود؛ يعني در استنباط از آيات و روايات، بايد هم
  ).46: 1391برنجكار،(گيري شود هو از برآيند داللت متون، نتيج

 هاديانيِ مسئلبين هبنابراين، الزم است در نقل احاديث شيعه، عالوه بر روايات ناظر به مقايس
ق، 1406؛ فيض، 3و1ح: 1ق، 1429كليني، (جانشيني، به روايات تحليلي نيز استدالل شود 

استدالل  هتي كه به شيو؛ يعني روايا)29 :2 ،ق1404؛ مجلسي،15، ح589: 1376صدوق،  ؛22:2
  .دهندجدلي و عقلي، مسئله امامت را مورد بررسي قرار مي

نگريست، هاي حديثي شيعه را ميبمجموع روايات موجود در كتا اگر نويسنده در باب امامت،
و ) 57ـ 56: 2008روبين، (آورد در بيان استدالل شيعه، به روش تاريخي ـ توصيفي روي نمي

 :همان(كرد تمسك نمي 1اديانيني، فقط به روايات ناظر به تشابه بينجانشي هنيز در مسئل
  .توان روش نقليِ نگارنده را علمي قلمداد كردبنابراين، نمي ).53ـ51

جا كه مدعيات نويسنده مبتني بر منابع نقلي است، لذا در نقد از قابل ذكر است، از آن
ن، به منابع رواييِ معتبر و اصيل شيعه و به خالف روبياستفاده خواهد شد؛ البته بر» روش نقلي«

  .آيات وراثت، استناد و استدالل خواهد شد

  نقد محتوايي 
در اين . محور، ضروري استتعريف از واژگان اصلي در هر تحقيقِ موضوع هارائ: شناسيمفهوم

ايست آنها بمي اند؛ روبين،هايي محوريواژه» تابوت«و » خلقت نوري«، »وصايت«، »وراثت«مقاله، 
ها ارائه نشده با وجود ضرروت مذكور، هيچ تعريفي از آن. كردرا از حيث لغت و اصطالح بررسي مي

                                                      
بيت را جداگانه به صورت ِتطبيقي اسرائيل و اهلادياني مسئله امامت و جانشيني، عنوان بنيبين هروبين در مقايس. 1

 .بررسي كرده است
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 شود،شناسي و ابهام در مقصود نويسنده ميعدم تعريف لغوي و اصطالحي موجب ضعف مفهوم. است
. ل كرده استاي كالمي، به وراثت مطرح در فقه استدالكه روبين در استدالل بر مسئلهطوريبه

از اين رو، در بحث امامت . اين خلط، ناشي از عدم تعريف واژگان محوري در تحقيق مذكور است
  .شودجهت مشخص شدن جايگاه و كاربرد آن در مباحث كالمي، بررسي مي» وراثت« هوراثتي، واژ

  در لغت و اصطالح» وراثت«

ر است؛ البته انتقالي كه در لغت به معناي انتقال شيء از شخصي به شخص ديگ» ارث«
  هاي لغت نيز به همين معنا آمده استكه در كتابچنانبراساس سبب يا نسب است؛ هم

  1)77:13، 1360؛ مصطفوي،234: 8ق، 1410 فراهيدي،(
ارث را بيان كرده، به  هبر اساس لغت حتي از نظر خليل كه نتيجه يا فايد» ارث«بنابراين، 

هرچند در حقيقت بودن آن در ). 234 :8ق، 1410 اهيدي،فر(است » انتقال شيء«معناي 
غيرمال اختالف شده است، اما به خاطر كثرت استعمال در اين معنا در قرآن، بر حقيقت نيز 

  ). 23 : 14، 1378طباطبائي، (حمل شده است 
كه ارث، وارث و ميراث موضوعاتي در اصطالح فقط در فقه مطرح شده است، چه اين» ارث«اما 

به نَسب يا  ،دارايى ديگرى بر استحقاق شخصىبه معناي » ارث«در اصطالح فقهي . ي هستندفقه
از اين رو، يكي از اركان  .)270: ق1406طوسي، ؛  20: 8 ، ق1410الدين عاملي،زين(است سبب 

بنابر ديدگاه فقهاي . شودوراثت، نسبت بين طرفين ارث است، و موجب انتقال ارث به وارث مي
تواند با انتقال ارث به برند؛ يعني مورث نميسهمشان، ارث مي ههريك از طبقات ارث به اندازشيعه 

گونه كه بعداً خواهد آمد، آنچه در احاديث همانبنابراين، . ، بقيه را محروم كندوراثبعضي از 
 هظكالمي از وراثت بحث شده است، همان معناي لغوي، يعني صرف انتقال مال يا مقام بدون مالح

  .كننده استطرفين بوده و دليل انتقال نيز شايستگيِ فرد دريافت هرابط
و بيان تعريف لغوي و اصطالحي آن، ادعاي نويسنده در » وراثت« هشناسي واژبعد از مفهوم

خويشاوندي، مواخات و خلقت نوري  هانتساب به شيعه در اعتقاد به امامت وراثتي با مالحظ
از اين رو، اصل امامت وراثتي بنا بر ديدگاه شيعه . شودو نقد ميشده در مقاله، بررسي مطرح

  :شودتحت عناوين ذيل، تحليل و برررسي مي
 .وراثت در برداشت فقهي. 1

                                                      
 أو بنسب آخرين الى يصير ثم لقوم ء الشي يكون أن هو و الواو، أصله الميراث و. الورث هي واحدة كلمة: ورث«. 1

 ).1387فارس، ابن(» سبب
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 .وراثت ژنتيكي. 2
 .وراثت مواخاتي. 3

  وراثت در برداشت فقهي. 1

رد مداقه در اين بخش، برداشت فقهيِ روبين از وراثت، از سه منظر فقه، قرآن و روايت مو
 . آشكار شود jنقش وراثت در امامت ائمه هگيرد، تا ديدگاه كالمي شيعه در مسئلقرار مي

مربوط به ارث حضرت  شناسيِ ارث، آنچه در رواياتبحث مفهوم هبا مالحظ :وراثت در فقه) الف
به  J، صرف انتقال علوم و ساير امور از پيامبر)555: 1، ق1429كليني، (آمده است  jعلي
نداشت، زيرا داراي  Jهيچ حقي در ميراث پيامبر jاست، وگرنه بنا بر ارث فقهي، علي jيعل

به  jشد، نبود؛ برخالف ادعاي مؤلف كه اعتقاد به جانشيني علينسبتي كه منجر به ارث فقهي مي
  .)42ـ41: 2008روبين، (را به شيعه منتسب كرده است » مواخات و خويشاوندي«خاطر ارث فقهي 

مطهري، ( 1»االوصياء و ارثُ االنْبِياء منْزِلَةُ هى االمامةَ انَّ«: ري با استناد به روايتشهيد مطه
 :معتقد است) 283 :1تا، بي

 نسل نسلي به از آن استعداد كه معنا اين به است؛ البته ي وراثتىامامت، امر
  .قانونى وراثت نه است، شده منتقل بعد

گر عقايد شيعه انشينيِ موروثي در كتب كالمي شيعه ـ كه بيانعالوه بر اين، مطرح نشدن ج
شاهد ديگري بر عدم ) 121: 2 ق،1404، سيدمرتضي( عباسهستندـ و انتساب آن به بني

  .است jاستدالل شيعه به وراثت در اثبات و انحصار امامت ِحضرت علي
اط مستشرقان با مراكز چنين ارتبسنت و همبا توجه به گستردگي استناد مؤلف به منابع اهل

ها، ممكن است، انتساب امامت موروثي به شيعه، متأثر از نظريات تاريخي و كالمي علمي آن
؛ 285 :ق1401بغدادى،(اند سنت باشد كه در آثار خود به شيعه نسبت دادهبعضي از علماي اهل

ي شيعه، ، وگرنه عليرغم ذكر شدن روايات مواخات در احاديث كالم)13ـ12: ق1410ندوى،
؛ 81: 3 ، ق1401،سيدمرتضي( 2.متكلمان شيعه، از آن به عنوان دليل بر امامت استناد نكرده اند

ها، ، بلكه بعضي از آن)316: 3ق،1406؛ طوسي، 87ق،1412، فاضل مقداد،297: ق1425فيض، 
براي جانشيني ) 81: 3 ق، 1404،سيدمرتضي( jمواخات را به عنوان فضيلت حضرت علي

                                                      
 .اوصياست ارث و انبيا منازل از امامت .1
 .در بيان ادله امامت به مواخات به عنوان دليل در اين آثار كالمي استناد نشده است. 2
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فرق  هعالمه حلي در بررسي ادل. اندر برابر فضايل ساختگي ديگران مطرح كردهد Jپيامبر
امامت موروثي به عباسيان، اعتقاد به وجوب نص بر امام را از  هاسالمي با نسبت دادن انديش

  .)187: ق1413حلي،(اعتقادات شيعه برشمرده است 
تواند شاهدي بر انتقال ا ميبنا بر مطالب گفته شده، مطرح شدن وراثت در روايات شيعي، تنه

اي براي امام باشد، تا حقانيت خود را ثابت كند، نه دليلي بر فضايل از نسلي به نسل ديگر و نشانه
بنابراين تنها دليل شيعه بر امامت استناد نص . اعتقاد شيعه به امامت موروثي بر مبناي كالم و فقه

 .دليل بر امامت شخص برگزيده از سوي خداست است و روايات مورد اشاره نيز تعابير گوناگون از

تواند شاهدي بر مين اديدگاه مفسر وراثت از منظر قرآن و بررسي: وراثت در قرآن) ب
 در تفسير برخي از آيات قرآن ،بعضي از مفسران. بر ميراث پيامبري باشد داللت روايات دالّ

  :اندگفته) 6: مريم(
و ميراث مطرح است، اما ميراث پيامبران بحث ارث  هچند در سلسل هر

ها، مال و منال و ملك پيامبران، نبوت و پيامبري نيست، بلكه مانند ساير انسان
گذارند، زيرا علم در گرو تعليم و تعلم، و يا موهبت الهي است كه را به ارث مي

نبوت نيز تابع مصلحت است نه نسبت، تا از . شودها عنايت ميبه بعضي از انسان
 ؛ طبرسي،106: 7 ، تابي طوسي،(ث به نسل بعدي انتقال داده شود طريق ار

  )15 : 14 :1378؛ طباطبائي، 777: 6  ،1360
بنابراين، ارثي نبودن نبوت و علم، شاهدي بر موروثي نبودن امامت است، زيرا امامت نيز تابع 

  .شرايط و مصلحت است نه نسبت، تا از طريق قرابت به ارث برده شود
  :يخ مفيد معتقد استچنين شهم

ارث رايج در عرف ) 32:فاطر) (ثم اورثنا الكتاب(تعبير ايراث كتاب در 
نيست، بلكه از باب تشبيه و استعاره، وارثان ) تمليك اعيان فرد بعد از مردنش(

داند كه كتاب نزد آنان امانت است و حفاظتش را بر را در مقام حاكماني مي
  ).240: 1390راد، (عهده دارند 

؛ 120: 1 ق،1404صفار،(مندي از تفسير مفسران مزبور، روايات دالّ بر ارث پيامبران با بهره
ها، حمل كرد، توان بر صرف انتقال علم پيامبري به اوصياي آنرا مي )555: 1ق،1429كليني، 

  .نه ارث معمول در فقه كه تابع شرايط خاصي است

، كه در بعضي از ابواب jط به ارث ائمهبراي تحليل روايات مربو: وراثت در روايات) ج
  . هاي حديثي مطرح شده، الزم است مجموع روايات بررسي شودكتاب
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  .مابين و مورث قابل بررسي استفي همتعلق ارث، وارث، رابط: چهار جهت روايات وارده از
 2، ح118: 1ق، 1404؛ صفار، 551: 1ق،1429كليني، ( در روايات ارث پيامبري، از علم

كليني، (و االنجيل و تبيان ما في االلواح  التوراةعلم  ،)555: 1ق،1429كليني، ( دين هاقام ،)4و
كليني، (، صحف ابراهيم و الواح موسي )15، ح138: 1،ق1404؛ صفار،3، ح558: 1ق،1429
كليني، (شده ، زبور و كتب نازل)1، ح324؛2و1، ح135: 1ق،1404؛ صفار، 4، ح559: 1ق،1429
؛ 7، ح562: 1ق،1429كليني، (و قرآن ) 5، ح136: 1ق، 1404؛ صفار،6ح ،560: 1ق،1429
  .به عنوان متعلقِ ارث ياد شده است) 1، ح47: 1ق، 1404صفار،

چنين از ائمه و اوصياي پيامبران الهي به عنوان وارثان پيامبران و اوصياي قبلي نام برده هم
   ) .1، ح557: 1ق،1429كليني،(شده 

موروثي بين پيامبران، اوصيا و ائمه، خداوند نيز به  هه، عالوه بر رابطكمهم ديگر اين هنكت
 .معرفي شده است) 1، ح47: 1ق، 1404 ؛ صفار،7، ح562: 1ق،1429، كليني( عنوان مورث

  تحليل روايات

در اين  بصائرو  كافيشده از منابع ذكر(با توجه به انتساب ارث به ائمه و اوصيا در روايات 
اي حقوقي است نه حقيقي؛ در حالي كه در ارث، طرفين، رابطه هرسد رابطمي، به نظر )بخش
حقيقي شرط است؛ يعني بر اساس يكي از روابط چندگانه در ارث، عنوان وارث بر شخص  هرابط

  .كندصدق مي
ها را در اختيار رباني دارد و خداوند آن همتعلق ارث، كه به طور كلي جنب هبنابراين با مالحظ

شان است و پيامبران خاص قرار داده است، ميراث پيامبران مربوط به شخصيت حقوقي افرادي
  .آن هستند؛ لذا بدون اذن الهي حقّ تصرف در آن را ندارند هدهندفقط پذيرنده و انتقال

پيامبران براي دريافت ارث، و اعالم آن پيش از  هچنين تعيين افراد خاصي از خانوادهم
كه ارث پيامبري، غير از ارث مطرح در فقه و عرف است، اي است بر اينرحلت پيامبران، قرينه

  . وگرنه، نه متعلق ارث خاص بود و نه وارث
مطرح شدن خداوند به عنوان مورث در كنار پيامبران، شاهد ديگري بر تفاوت ارث پيامبري 

اوصيا و ائمه كه دريافت ارث، نشانه و عالمت جانشيني چنانبا ارث عرفي و فقهي است، هم
  .شود، تا دليل بر آن باشدبنابراين ارث، موجب رسيدن به مقام امامت نمي. است

و سرانجام، برخالف ارث پيامبري، انتقال ارث بر اساس وراثت رايج در فقه و عرف، بعد از 
اي است بر مأموريت پيامبران در انتقال ميراث پيامبري اين تفاوت خود قرينه. مرگ مورث است

  .شده از سوي خداوندشخص تعيين به



 

 

149 

ري
ا

عه 
 شي

وثي
مور

ت 
مام

ه ا
ظري

 و ن
ين
روب

)
ش

نج
ه س

 بوت
در

(  

 وراثت ژنتيكي. 2

شده در مقاله، تشبيه قول به وراثت ائمه از ديدگاه شيعه، به وراثت از يكي از مباحث مطرح
در  روبين با اين تشبيه. )ارث بردن ويژگي جسماني(نظر جاهليت عربِ پيش از اسالم است 

  : است از اسالمصدد القاي تأثيرپذيري شيعيان، از عقايد عرب قبل 
افترا آميز با نظريات عرب قبل از اسالم مطابقت دارد، و گلدزيهر  هاين نظري

طوري كه اعراب، دقيقاً همان. آن را به الحاد و شرك عربِ جاهلي تشبيه كرد
ارث بردن مشخصات جسماني را مسلّم دانستند، شيعيان نيز قائلند، صفات 

  ).43: 2008روبين،(شود ه ارث برده مياخالقي، فضايل و عيوب نيز از اجداد ب
پيش از بررسي ارتباط وراثت با تأثير ژنتيكي نسل قبل بر نسل بعد، ضروري است منشأ و 

پر واضح است كه اين باورها مبتني بر آيات و روايات است؛ البته . منبع باورهاي شيعي بررسي شود
  .)69: 1، ق1429كلينى،  (قرآن است  معيار قبول يا رد روايات، مطابقت يا عدم مطابقت آن با

منشأ باورهاي شيعه، ابتدا الزم است تأثيرپذيري قرآن و  هشده درباربا توجه به فرض مطرح
  .پيامبر از فرهنگ زمانه، بررسي شود

 فخر(پذيري قرآن از فرهنگ زمانه توسط بعضي از مفسران عامه رغم مطرح شدن تأثيرعلي
 )مذكور هآي ذيل :ق1418؛ بيضاوي، 320: 1، ق1407زمخشري ؛257: بقره :1ق، 1420 رازي،

صرف نظر از ديدگاه  1).605 :17  ،1378 طباطبائي،(اند برخي از مفسران شيعه، آن را رد كرده
؛ 64: عمرانآل(، انكاري )170:بقره(مفسران فريقين، برخورد قرآن با فرهنگ زمانه، انتقادي 

  .بوده است) 3: ؛ توبه4: نساء( و تأييدي )35: فالان ؛234: بقره( ، اصالحي )222:بقره
قرآن كريم با فرهنگ زمانه، مؤيد اين نكته است كه تعامل مذكور را  هتعامل چهارگان هفرضي

هاي اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي و كند، زيرا عقال در مواجهه با پديدهعقال نيز تأييد مي هسير
هاي اني خود ارزيابي كرده و معموالً به يكي از روشها را بر اساس مباي، آناقتصاديِ جامعه

كسي . غالبي داشته باشد هها جنبكنند؛ هرچند ممكن است يكي از شيوهمزبور با آن برخورد مي
تأثيرپذيري است، بلكه ارزيابي سره  هعقال با مسائل اجتماعي به منزل همدعي نشده است مواجه

 عالوه بر اين، . ران و ساير مصلحان در جوامع بشري استحضور مؤثر پيامب هاز ناسره است كه الزم
گذاري بنيادين قرآن كريم، بر هنجارهاي عرفي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي از مسلمات تأثير

  . تاريخ اسالم است كه منجر به ايجاد تمدني با اصول معرفتي و الگوهاي رفتاري نو گرديد

                                                      
 .9: ؛ حجر42: فصلت.  1
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انه، وراثت از منظر قرآن به عنوان منشأ باور بعد از نفي تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زم
، به مسئله انتقال وراثتي »نوح« هسور 27و  26قرآن كريم در آيات . شودشيعي، بررسي مي

  :كنداشاره ميفضايل و رذايل اخالقي از نسلي به نسل بعد 
 يضلوا تذرهم إن إنك*  دياراً الكافرين من االرض علي التذر رب نوح قال و«
هيچ يك از كافران را روي ! پروردگارا: ؛ نوح گفتكفاراً فاجراً إال اليلدوا و عبادك

ها را باقي گذاري، بندگانت را گمراه كنند و جز زمين باقي نگذار، چراكه اگر آن
  ».آورندنسلي فاجر و كافر به وجود نمي

از كافر در استدالل بر دعايش، به تولد كافر  jاست كه حضرت نوح 27 هشاهد بر مدعا، آي
گر تاثير وراثتي هاي شخصيتي فرد است؛ بنابراين، آيه بياننيز از ويژگي» كفر«كند، و اشاره مي

البته وراثت تنها علت گرايش به كفر نيست، بلكه يكي از . كفر، از نسلي به نسل ديگر است
  .شودعوامل گرايش به كفر قلمداد مي

ص ندارد، بلكه ايمان نيز از نسلي به نسل انتقال وراثتيِ خصوصيات معنوي، به كفر اختصا
گونه كه گفته شد، وراثت تنها علت انتقال فضايل و رذايل البته همان. شودديگر ارث برده مي

شود؛ نيست، زيرا در اين صورت، هر كسي محكوم به شخصيت معنوي نسل پيش از خود مي
پذيري و تالش، به جهت مسئوليتامري كه با عنصر انتخاب و اختيار تنافي دارد؛ يعني خداوند 

رغم برخورداري از وراثت مطلوب يا انسان اختيار و انتخاب داده است تا سرنوشتش را علي
اند و بعضي از نسل كافران از اين رو، بعضي از نسل پيامبران شقي گشته. نامطلوب رقم بزند

  ).155: 1ق، 1429؛ كليني، 123: 1378،2؛ طباطبائي، 3: انسان(سعيد 
 هشيعه، منشأ روايي داشته و متأثر از باورهاي جامع هعالوه بر اين، اعتقاد به خلقت نوري ائم

؛ 655: ق1414 طوسي،(اين مسئله را مطرح كرده  Jعرب نبوده است، زيرا پيامبر خدا
و اين خود از دو صورت خارج نيست؛ پيامبر يا از شخص ديگري  )129: 2، 1360 طبرسي،

  . كه خداوند به او خبر داده استدريافت كرده و يا آن
تا، مطهري، بي(فرض اول، يعني ياد گرفتن از شخص ديگر، خالف مسلمات اعتقادي شيعه 

و بنا بر فرض دوم، اعتقاد شيعه متأثر از باور ). همان(و مسلمات تاريخ اسالم است ) 280: 3
است كه ) 389: 1ق، 1429، كليني(عرب آن روز نيست، بلكه ناشي از اخبار خلقت نوري  هجامع

  .ها رسيده استبه آن Dاز پيامبر يا ائمه
بنابراين، اعتقاد شيعه به انتقال وراثت ائمه، منشأ قرآني و روايي داشته و متأثر از فرهنگ 

در اثر الهام از قرآن و ارتباط با عالم غيب، به  Dعرب جاهلي نيست؛ يعني پيامبر اسالم و ائمه
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ها با يكديگر بوده گر چگونگي ارتباط نسلاند كه بياندست يافته شناختي از قوانين تكويني
، شاهدي بر مرتبط Dچنين شناختي عالوه بر داللت بر جامعيت علم پيامبر خدا و ائمه. است

  . نبودن باور خرافي جاهليت عرب با عقايد مبتني بر قرآن و روايت شيعه است
با  jه، به ارتباط ژنتيكي حضرت عليوراثت از ديدگاه شيع هبعد از بررسي كلي مسئل

 Dبر اساس رواياتي كه اشتراك وجودي پيامبر اسالم و ائمه. كنيماشاره مي Jپيامبر اسالم
خلقت نوري بيان  هبا نظري Jو پيامبر اسالم jاند، ارتباط ژنتيكي حضرت عليرا مطرح كرده

لق شده بود، از طريق خ jبر اساس اين نظريه، نوري كه پيش از خلقت حضرت آدم. شده است
هاي گذشته به حضرت عبدالمطلب رسيده و در اين انتقال به دو جزء نوري مساوي تقسيم نسل

واحده و ساير الناس من شجرة  ةانا و علي من شجر«: شده است؛ از اين رو، در روايت آمده است
در تعبير ؛ در حقيقت، تعبير ارتباط ژنتيكي نوعي تسامح )718: 8، ق1429كليني، ( »شتي

به  Jو پيامبر اسالم jاست، وگرنه عينيت خلقت نوري با ارتباط ژنتيكي ميان حضرت علي
  .گنجدپژوهش بيشتري نياز دارد كه در اين تحقيق نمي

  وراثت مواخاتي. 3

روبين بدون . شده، مواخات و تأثير سياسي ـ اجتماعي آن استيكي از موضوعات مطرح
  :اي عرب، آورده استقبيله هن در جامعمواخات و تأثير آ هبررسي فلسف

 توافقي فضيلت خاطر به تنها نه jعلي حضرت شيعه، ديدگاه براساس
 جانشين Jمحمد حضرت با آينده خويشاونديِ خاطر به بلكه ،)برادري(

 و »خانوادگي بردن ارث«قديمي  اصل مطابق هم او يعني است؛ شده Jپيامبر
 بردمي ارث Jمحمد حضرت از »ريبراد بردن ارث«جديد  اصل اساس بر هم

  ).41: 2008روبين،(
  .قابل بررسي است» حقوقي«و » اجتماعي« همسئله مواخات از دو جنب

 اجتماعي هجنب) الف

در بررسي چراييِ ايجاد مواخات و برادري در روزهاي آغازين ظهور اسالم از بعد اجتماعي، 
جه شود، زيرا روابط اجتماعي آن روز بر اي تواي و خانوادهالزم است به فرهنگ و آداب قبيله

  .اي رقم خورده بوداساس ساختار قبيله
، حمايت اعضاي قبيله از يكديگر و العربجزيرةاي يكي از اصول اساسي حاكم بر روابط قبيله

  همين رفتار، يكي از  هكه در ساي طوري پيمان از يكديگر بوده است، بهيا حمايت قبايل هم
  . اوس و خزرج رقم خورد هسال 120اي تاريخ بشر، يعني جنگ ترين رويدادهتلخ
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تحقق . در چنين شرايطي اسالم ظهور كرد و اين دينِ نوظهور نيازمند حمايت مردمي بود
با  Jرسيد؛ از اين رو، پيامبر اسالماي غيرممكن به نظر ميحمايت مردمي با اخالق قبيله

ديني، نظام اجتماعي  هباوري نو بر اساس رابط اي و با ايجادحمايت قبيله هاستفاده از روحي
  .جديدي را رقم زد تا بر اساس آن، برادران ديني از يكديگر حمايت كنند

 Jشده به دست پيامبردينيِ ايجاد هرابط هنتيج 1انفال هسور 72 هعالمه طباطبائي ذيل آي
  :از يكديگرداند، نه فقط ارث بردن نومسلمانان از يكديگر مي هجانبرا، حمايت همه

: فرموده و كرده برقرار واليت طايفه دو اين بر اساس اين آيه، ميان خداوند
»كأُولئ مضُهعب ياءلضٍ أَوعواليت ميراث، واليت از اعم است معنايى واليت، اين. »ب 

 بر دالّ اى قرينه هيچ است، و اطالق در آيه هااين ههم دليل و. امن واليت و نصرت
 ارثى واليت ندارد تا ادعا شود شاهدي بر وجود ارث واليت به واليت القاط انصراف

 و كرد اجرا انصار و مهاجرين ميان درىابر عقد هوسيل به Jخدا رسول است كه
  ).189 :9  ،1378طباطبائي، (شد  نسخ بعدها

شده، برادري ديني جاي هاي نخست ظهور اسالم، در پرتو اخوت ايجادبنابراين، در سال
اي را گرفت و پيامبر توانست با اين تاكتيك اجتماعي، به طور غيرمستقيم تعصبات دري قبيلهبرا

 هاي واحد را حول محور دين رقم زند؛ در نتيجه، فلسفاي را مديريت كند و جامعهقومي ـ قبيله
دلي در بين مسلمانان بوده اي در راستاي تحقق وحدت و هممواخات، مديريت حمايت قبيله

  .شيعه؛ از اين رو، بعد از مدت كوتاهي نسخ شد هنه مطرح كردن جانشيني ائماست، 
يكي از بارزترين مسائل در معارف شيعي  Jبا پيامبر jبنابراين، هرچند برادري علي

هاي گوناگون با تعابير مختلف بيان فرمودند، اما دليل بر امامت در مناسبت Jاست و پيامبر
  .آن بود هشايست jها علينبوده، بلكه فضيلتي است كه تن

  حقوقي هجنب) ب

اي از اعتقادات، اخالقيات و حقوق است، و اين دين اسالم مانند ساير اديان الهي مجموعه
ارث بردن نَسبي، . عرف حاكم بر جامعه، رويكرد تأييدي و يا تأسيسي داشته است هحقوق دربار

                                                      
 و بعضٍ أَولياء بعضُهم أُولَئك نَصرُواْ و ءاوواْ ذينَالَّ و اللَّه سبِيلِ فىِ أَنفُسهِم و بِأَموالهِم جاهدواْ و هاجرُواْ و ءامنُواْ الَّذينَ إِنَّ«. 1

 قَومِ  على إِال النَّصرُ فَعلَيكُم الدينِ فىِ استَنصرُوكُم إِنِ و يهَاجِرُواْ  حتى ء  شى من ولَيتهِِم من لَكم ما يهَاجِرُواْلَم و ءامنُواْ الَّذينَ
بنَكُمي ُم ونهييثَاقٌ بم و ا اللَّهلُونَ بِمميرٌ؛ تَعصجهاد خدا راه در خود هاىجان و اموال با و كردند هجرت و آوردند ايمان كه كسانى ب 

 واليت ونهگهيچ نكردند، مهاجرت و آوردند ايمان كه هاآن و يكديگرند ياران هاآن كردند، يارى و دادند پناه كه هاآن و كردند،
 را هاآن كه شماست بر طلبند، يارى شما از) خود( دين) حفظ( در اگر) تنها( و! كنند هجرت تا نداريد هاآن برابر در]  تعهدى و دوستى[

 ».بيناست كنيد، مى عمل آنچه به خداوند و است) مخاصمه ترك( پيمان ها،آن و شما ميان كه گروهى ضد بر جز كنيد، يارى



 

 

153 

ري
ا

عه 
 شي

وثي
مور

ت 
مام

ه ا
ظري

 و ن
ين
روب

)
ش

نج
ه س

 بوت
در

(  

اسالم با وجود . نوادگي بوده استحقوق خا هيكي از قوانين رايج در عرف عرب آن روز در حوز
  . پذيرش قانون كلي ارث، جزئيات آن را تغيير داد

داللت . 2. داللت روايات مواخات بر ارث. 1: در بحث از مواخات دو مسئله بايد بررسي شود
  .شيعه هارث مواخاتي بر امامت ائم

  داللت روايات مواخات بر ارث. 1

: ق1406؛ فيض، 188: 9، 1378طباطبائي، ؛ 1360،270:10طبرسي،(بعضي از مفسران 
بر مسئله مواخات، قائل شدند مواخات موجب ارث بردن » انفال« هسور 72 هبا حمل آي) 315

مذكور بر ميراث  هبا وجود قول بعضي از مفسران به داللت آي .برادران ديني از يكديگر شده بود
طباطبائي در تفسيرش به اين نكته  كه عالمهچنانمواخاتي، ظاهر آيه بر آن داللت ندارد، هم

نيز بر ارث بردن  1تاريخي هاين واقع هكنند؛ عالوه بر اين، روايات بيان)همان(اشاره كرده است 
مواخاتي  ارث بردن هدربار» انفال« هسور 72 هذيل آي تفسير صافيالبته فيض در  .كنندداللت نمي

نيز ) 211: 1386آيتي، (هاي تاريخي تابو بعضي از ك. استناد كرد jبه حديثي از امام باقر
  .اندارث بردن را گزارش كرده

جمع بين دو  همذكور بر ارث بردن مواخاتي، اما الزم هرغم عدم داللت ظاهر آيبنابراين، علي
كه شهيد مطهري به ارث چناندسته از روايات، ارث بردن موقت بر اثر عقد اخوت است، هم

  ).338: 6تا، مطهري، بي(اشاره كرده است ) ان در مضيقه بودندمدتي كه مسلمان(بردن موقتي 

  عدم داللت ارث مواخاتي بر امامت ائمه شيعه. 2

بعد از بررسي تحقق ارث مواخاتي بين مهاجران و انصار، چگونگي ارتباط اين رويداد تاريخي 
ست به چند نكته در تحليل اين مسئله الزم ا. با مسئله امامت از ديدگاه شيعه بايد بررسي شود

  :توجه گردد
فقهي و موقت بودن ارث مواخاتي بين مهاجران و انصار، دو ويژگي است كه مانع داللتش . 1

كه ضرورت و مصلحت آن، پيش و چنانهم. اي كالمي استشود، زيرا امامت مسئلهبر امامت مي
قليِ مطرح در عقلي و ن هپس از مطرح شدن ضرورت و مصلحت مواخات وجود داشته است و ادل

 هاند؛ از اين رو، متكلمان شيعي براي اثبات امامت به ادلكتب كالمي و حديثي به آن پرداخته
، بلكه از آن به عنوان يكي از فضايل )81: 3،ق1410،سيدمرتضي(اند مواخات استدالل نكرده

  ).81: 3ق، 1410 ،يدمرتضي؛ س392:ق1413حلي،(اند نام برده jحضرت علي هبرجست
                                                      

 ).119اسحاق، سيرة النبي، محمدبن(» في اهللا اخوين اخوينتاخُوا «. 1
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تساوي در ارث  هالزم. راثت تابع شرايط خاص از جمله تساوي وارثان در ارث استو .2
آن را در مسئله  )الينال عهدي الظالمين(اقتضاي ذاتي امامت  است كه شركت تمام وارثان در آن

  .كندامامت نفي مي
راي در مقام احتجاج با مخالفان ب jرسد، عليبا نگاه تاريخي به مسئله امامت به نظر مي. 3

و استناد در مقام جدل بر . اش براي امامت، به مسئله مواخات استناد كرده استاثبات شايستگي
 .استداللي هاسكاتي دارد نه جنب همبناي خصم، جنب

جا كه مواخات تنها مختص از آن. اثبات امامت بايد عام باشد، نه مختص به يك امام هادل. 4
بر ساير  jشد، بلكه تنها شاهدي است بر فضيلت عليتواند دليل بر امامت بااست، نمي jعلي

 .Jمدعيان جانشيني پيامبر
شده كه شاهدي بر عدم داللت مواخات موروثي بر امامت ائمه صرف نظر از مالحظات مطرح

فقه، اما بسياري از  ه، شايان ذكر است، با وجود پذيرش اصل مواخات موروثي در حوزشيعه است
، 1360طبرسي،(مي دارد؛ يعني هيچ ارتباطي با وراثت فقهي ندارد كال هرواياتي مواخات، جنب

در موضوع  J، زيرا رويكرد روايات، ناظر به اتمام حجت پيامبر)502: 1ق،1429، كليني، 76:2
  كالمي دارد؛ هجانشيني است، كه جنب

ه براي كاز اين رو، اخوت مطرح در اين دسته از روايات بر مواخات موروثي داللت ندارد تا آن
  .جانشيني ائمه به چنين وراثتي استدالل شود

  نتايج
  برانگيز است و معموًال از اي از مباحث مهم، پويا و چالشبحث از امامت در هر دوره

  .شودهاي متفاوت مالحظه و بررسي ميمنظر
سابقه بودن بحث از امامت موروثي، تالش شده، با وجود نو و بيدر بررسي و نقد انجام. 1
در اين تحقيق، مسئله . است، تحليلي جامع از اعتقاد شيعه به مسئله امامت ارائه شود شده

  .مذكور از منظر فقه، تفسير، كالم و روايت بررسي شده است
خصوص حضرت ، بهDبيتگر احتجاج اهلروايات مربوط به بحث وراثت نيز بيان. 2
هاي آن بت كه مواخات يكي از نشانهبا خصم بنا بر مبناي عرف غالب است؛ يعني اگر قرا jعلي

  .تر استنزديك Jاست، شرط است، قرابت ما به پيامبر
بعضي از پيامبران با اوصيايشان  هشاهد ديگر بر فقهي نبودن وراثت در روايات، نوع رابط. 3

باب ارث نبوده است تا موجب ارث بردن  درنَسبي و يا سببيِ مطرح  هاست، زيرا از سنخ رابط
  ... .و Jبا پيامبر خدا jنون، حضرت عليبنشعيب و موسي، موسي و يوشع هرابط شود؛ مثل
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بررسي آيات و روايات مربوط به  ه، نتيجDشيعه در اثبات امامت ائمه هصرف نظر از ادل. 4
اعتقادي شيعه، صرف انتقال مقام امامت و  هشده در منظومامامت اين است كه وراثت مطرح

ها را به كساني است كه خداوند از باب حكمت و مصلحت، آن... اب وعلم، كت: لوازم آن، نظير
كه خداوند از حال بندگانش كامالً آگاه داده است؛ به عبارت ديگر، با توجه به اينحجت قرار 

اي از بندگانش را به شناسد، عدهها را در پذيرش و اجراي امور بهتر مياست و ظرفيت آن
اهللا « :كه در قرآن به آن اشاره شده استچنانكند؛ همتخاب ميپيامبري و جانشين پيامبري ان

   ).124: انعام(داند رسالتش را كجا قرار دهد ؛ خداوند مي»اعلم حيث يجعل رسالته
شده از سوي خداوند و گر جايگاه امامت و مصداق تعيينبيان... اما تعابير وراثت، وصايت، امامت و

كند؛ مثالً وقتي پيامبر ي پيشين است، و بار معنايي خاصي را افاده نميارتباط او با پيامبر يا وص هنحو
چه چيزي را به ارث : پرسندمي ، بعضي از اصحاب»انت وارثي«: گويدمي jعلي] حضرت[اسالم به 
كتاب و سنت پيامبرانِ پيشين : فرمايدمي )ها نيز وراثت فقهي بوده استظاهراً در ذهن آن(مي برد؟ 

گر واسطه بودن او در انتقال ميراث پيامبران گذشته به نسل بعد است، زيرا كتاب امبر بيانپاسخ پي. را
و سنت همان حقايق معارف و احكام است و قابل تملك نيست تا وراثت مصطلح فقهي باشد، بلكه 

  .اشراقي دارد هپيامبران و اوصيايشان جنب هتعليمي دارد كه گاهي در رابط هجنب
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