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فصل نامة امامت پژوهى نشريه اى تخصصى در حوزة امامت است كه اهداف انتشار خود را چنين تعريف كرده: 
تبيين مفهوم امامت در انديشة شيعه، پاسخ گويى به پرسش هاى امامتى، نقد متين و منطقى شبهات در حوزة 
مسائل امامت، نقد انديشه هاى رايج دربارة مفهوم امامت ، معرفى كتاب ها و رساله هاى امامتى شيعه و معرفى 

فكرى امامت پژوهان برجسته. 
اين فصل نامه در راستاى اهداف فوق الذكر از متخصصان حوزوى و دانشگاهى مقاله مى پذيرد. 

فصل نامة امامت پژوهى از انتشار مقاالتى كه پيش تر در نشريات ديگر و يا فضاى اينترنتى منتشر شده و يا 
همزمان براى نشريه اى ديگر ارسال گرديده باشد، معذور است.

مقاالت دريافتى توسط شوراى علمى و هيئت تحريرية فصل نامه مورد ارزيابى قرار مى گيرد و در صورت 
مطابقت با استانداردهاى علمى اين فصل نامه منتشر خواهد شد. در هر صورت نتيجة ارزيابى حداكثر تا دو 

ماه پس از دريافت مقاله، به اطالع نويسنده خواهد رسيد. 
فصل نامة امامت پژوهى در تلخيص، پيرايش و ويرايش علمى، ادبى و فنى مقاالت آزاد است.  

فصل نامة امامت پژوهى ترجمه مقاالتى را كه محتوايى مرتبط با فصل نامه داشته باشند، منتشر مى كند. در 
صورتى كه مقاله اى را اختصاصاً براى فصل نامة امامت پژوهى ترجمه مى نمائيد، پيش از اين اقدام با ما تماس 

بگيريد. در غير اين صورت، اصل مقاله و ترجمة آن را براى ما ارسال نمائيد. 
مطالب ارسالى را ترجيحاً تايپ بفرمائيد و فايل آن را براى ما بفرستيد. در غير اين صورت آنها را بر روى 

طرف كاغذ A4، خوانا و با فاصلة مناسب بين سطور بنويسيد. 
اولويت انتشار با مقاالت غير سلسله اى است. 

نويسنده يا نويسندگان همراه مقاله ارسالى، نام و نشانى دقيق، شماره تلفن، پست الكترونيك و گونة فعاليت 
علمى خود را ذكر نمايند.

متأسفانه بازگرداندن مقاالت ارسالى براى ما ممكن نيست. 
بهتر است براى مكاتبه با ما از پست الكترونيك استفاده كنيد.

بنياد  رسمى  نظر  لزوماً  و  است  مقاالت  مؤلفين  نظرات  بيانگر  صرفاً  امامت پژوهى  فصل نامة  مقاالت 
امامت پژوهى در مسائل امامت نمى باشد.

استفاده از مطالب فصل نامه با ذكر مآخذ آزاد است.

شيوه نامه نگارش:
مقاالتى در فصل نامه امامت پژوهى منتشر مى شود كه داراى اين ويژگى ها باشد: رويكرد تحقيقىـ  تحليلى، 
سطح علمى مطلوب، استنادات معتبر و كافى، رعايت امانت در نقل اقوال، بيان نظرات اساسى مطرح در 
مسئله از جمله ذكر ديدگاه مخالفان، تجزيه و تحليل و نقد صحيح و كامل آنها، سادگى و شيوايى متن، 
رعايت قواعد دستورى، ادبى و نگارشى، پاسخ گويى به پرسش ها و شبهات مطرح، نوآورى در ساختار يا 
برخوردارى از رويكرد جديد در نقل محتوا، تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقى بين مباحث. 

آيين نامة  انتشار مقاالت



مقاالت مى بايد داراى چكيده (100 تا 150 واژه)،  كليدواژه ها (5 تا 7 واژه)، مقدمه، بدنة اصلى، نتيجه گيرى 
(مجموعاً 5 تا 8 هزار واژه) و فهرست منابع (نامحدود) باشد. 

عنوان مقاله بايد به طور دقيق و با رعايت كامل اختصار، هدف اصلى پژوهش و نتايج حاصله از آن را به 
صورت صريح و گويا بيان نمايد و در آن از اختصارات يا پانويس استفاده نشود.

توضيحات تكميلى كه فهم متن اصلى مقاله بدون آنان نيز ممكن است، بايد به پاورقى انتقال يابد. از سوى 
ديگر درج معادل هاى التين، اصطالحات قرآنى و حديثى و اصطالحات مهجور در پاورقى الزامى است. 

روش ارجاع دهى و تنظيم پاورقى:
در صورتى كه خواسته باشيم در پاورقى به منبعى كه مطلب درون متن از آن نقل شده، ارجاع دهيم به ترتيب 

زير عمل مى نمائيم :
نام خانوادگى مؤلف، نام مؤلف ،نام كتاب ،شماره جلد/شماره صفحه 

مثال : مجلسى ، محمدباقر، بحاراالنوار ، 75/5 كه به صفحه 75جلد 5كتاب بحاراالنوار تأليف مجلسى اشاره 
دارد. مشخصات نشر آن در منابع پايان مقاله آمده و مى توان آن را بر حسب حرف اول شناسة  مؤلف يافت. 

منابع مورد استفاده در مقاله را در پايان آن چنين فهرست مى كنيم: 
كتاب ها: نام خانوادگى، نام، سال نشر، عنوان كتاب، نام مترجم، جلد، محل نشر، ناشر. 

مقاالت از نشريات: نام خانوادگى، نام، زمان انتشار، عنوان مقاله، نام نشريه، دوره ، شمارة نشريه، زمان انتشار. 
مقاالت از كتاب هاى مجموعه اى: نام خانوادگى، نام (متعلق به نويسنده مقاله)، زمان انتشار كتاب،  عنوان 

مقاله، نام كتاب، نام گردآورنده يا ويراستار كتاب، محل نشر كتاب، ناشر كتاب.
منابع الكترونيكى: نام خانوادگى، نام،  عنوان مقاله،  نام سايت اينترنتى، <نشانى اينترنتى>، تاريخ مراجعه به 

سايت اينترنتى.
پايان نامه ها: نام خانوادگى، نام، سال دفاع از پايان نامه،  عنوان پايان نامه، نام استاد راهنما و مشاوران، نام 

دانشگاه، نام دانشكده. 
منابع التين نيز به همين نظم و با عبارات التين ذكر مى شوند. 

ابتدا منابع با رسم الخط فارسى به ترتيب الفباى فارسى و سپس منابع با الفباى التين به ترتيب الفباى التين 
فهرست مى شوند.

در صورتى كه نويسندگان يا مترجمان بيش از دو نفر باشند، نام نويسنده يا مترجم اول ذكر مى گردد و در ادامه 
براى منابع فارسى عبارت (و ديگران) و براى منابع التين (et al) ذكر مى  گردد.

در صورتى كه نام محل نشر منبعى نامعلوم بود از آن به «بى جا»، در صورتى كه ناشر منبع نامشخص بود از 
آن به «بى نا» و اگر تاريخ نشر معلوم نبود از آن به «بى تا» تعبير مى كنيم. 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
«چگونه محمد به حقيقت خود شناخته مى شود، در حالى كه [در چنان رتبة بى نهايتى است 
كه] خداى جليل اسم او را قرين نام خود كرده و او را در عطابخشى شريك نموده و براى هر 

كه فرمانش برد همان جزاى طاعت خودش را قرار داده است؟!
چنان كه مى فرمايد: وما نقموا منهم إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله 1و در حالى كه 
چون سخن كسى كه طاعت او را ترك كرده و در طبقات آتش و در پوشش قطران، عذابش 
مى كند را حكايت نموده، فرموده: يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال 2 همين طور چگونه به 
حقيقت خود شناخته مى شوند آن كسانى كه خداى جليل، طاعت آنان را به طاعت رسول خود 
قرين كرده، آنجا كه فرموده: أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي أالمر منكم 3 و فرموده: 
ولو ردوه إلي الرسول وأولي أالمر منهم 4 و فرموده: ان اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 

. ...6فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون : 5 و فرمودهإلي أهلها

اگر ما جز با همانندان خود نمى نشستيم، احدى همنشين ما نمى شد... .
هر آنچه نزد رسول است نزد وصى عالِم او هم هست و هر آنچه كه رسول بر آن اشراف دارد 
اوصياى او هم بر آن اطالع دارند، تا مبادا ارض او تهى ماند از حجتى كه با او علمى است كه 

بر صدق مقالت و راستى عدالت او داللت مى كند.»7
از هر زاويه كه به مسأله سترگ امام شناسى و امامت پژوهى نظر مى كنيم، بيشتر اين نكته را 
مى يابيم كه بى كرانگى و پر ژرفايى اين اقيانوس مواج، بسى نامتناهى تر از مدار تعقل و احتمال 

و تحمل ما انسان  هاى كم ظرفيت و كوتاه  بين و قاصر و ناآگاه است.
اين مائيم و جرعه هاى زالل و شفافى كه همان برگزيدگان ربانى خود به عنايت، ما عطشناكان 

1.  توبه /47.
2.  احزاب/66.
3.   نساء /95.
4.   نساء/38.
5.   نساء/85.
6.   نحل/34.

7.   كالم امام ابوالحسن على بن محمد الهادىخطاب به فتح بن يزيد جرجانى؛ إربلى، على بن عيسى، كشف الغمة 
فى معرفة األئمة، 2، 386؛ مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار: 50، 178؛ همان ، 75، 366.
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را سقايت فرموده اند و در درخشش هر يك از قطراتش، دريچه اى ديگر از اين معرفت برتر را 
بر ما گشوده اند.

يكى از همين دريچه ها كه بايد خود به عنوان مدخلى مستقل و معتنابه در امامت پژوهى مورد 
ــالت و امامت و همانندى هاى محورى و  ــته هاى رس روى آورى و توجه قرار گيرد، رابطة داش

ركنى ميان اين دو حقيقت تابناك مى باشد.
در ادبيات و حيانى، رسول و امام هر دو حجت خوانده شده و داشته هاى بنيادين آنان در علم و 

عصمت و نصب و تنفيذ واليت و قدرت الهى همانند بشمار آمده است.
ــول اهللاباب اللهى  ــن نظر صائب صادق، اميرمؤمنان و ديگر ائمههمانند رس در اي
هستند كه جز از آن در سوى خدا نتوان رفت؛ امين هاى پروردگاراند بر هر علم؛ حجت و هشدار 
ــت و اميرمؤمنان را همان برترى و  ــايند بر همگان و حكم اولين و آخرين آنان يكى اس و رس

فضيلت است كه رسول اهللا راـ  آن برتريِن بر همة خاليقـ  مى باشد.
«جرى له من الفضل ما جرى لمحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم»1

در منطق ِعلوى َعلوى، مالئك و روح همان را كه براى رسول اهللا مقّرند براى على حجآل اهللا 
نيز قرار و اقرار داشته اند و اميرمؤمنان همان بار خدايى علم و ايمان و كمال و هدايت و تبليغ و 
تحملى را بر دوش دارد كه پيامبر متحّمل آن است: «ولقد أقّر لى جميع المالئكه والروح 
بمثل ما أقّروا لمحمد صلى اهللا عليه وآله ولقد حملت مثل حمولة محمد وهى حمولة 
ــش، چيزى نيست جز شعاعى از شهادت «انفسنا»ى قرآن به  الرب»2 والبته اين همه درخش
واحديت نور و نفس محمد و على صلوات اهللا عليهما وآلهما كه به تأكيد هم ايشان در تك تك 

ائمة أوصيا به تجلى آمده است.
اين تلقى واضح، از روزگار نخستين به عنوان بايسته اى برجسته در مؤلفه هاى امامت شناخت 

اصحاب و عالمان اماميه به گزارش آمده است.

1.   مضمون روايتى از امام ابوجعفر محمد بن على باقر؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات 54؛ كلينى، محمد 
بن يعقوب، الكافى، 1، 196؛ مجلسى، همان، 25، 355.

2.  مضمون رواياتى از امام ابوعبداهللا جعفر بن محمد صادق؛ طوسى، محمد بن الحسن، االمالى، 206 مجلسى، 
بحاراألنوار، 25، 352، براى توضيح بيشتِر فراز آخر رك به: همان، 353 بيان عالمه مجلسى.
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 اين معنا با گشودن بابى با عنوان «باب فى األئمة عليهم السالم أنه جرى لهم من الفضل ما 
جرى لرسول اهللا...»1

ــود را پديدار كرده و با گذر از كافى2 راه خود را تا بحاراالنوار3 و  ــاب كهن بصائر صفار خ در كت
االيقاظ4 و وافى5 تا امروز پشت سر گذاشته است.

ــراچة دل را به ذكر فضيلتى  ــخن و س اين نكته از اين رو گفته آمد تا ضمن آن كه ديباچة س
ــتة پژوهشى  ــعود مى  كند؛ ما و همة امامت پژوهان را به اين بايس از اهل البيت منوّر و مس
معرفتى در حوزة امامت رهنمون گردد و در شناخت اوصاف، ويژگى ها و خصائص امام از منظر 
ــول، عرصه اى تازه بر اهل فكرت بگشايد. با اين اميد و با توكل به خدا و  همانندى  اش با رس

توسل بر آستان رسول و اوصياء، دفترى ديگر از صحفية امامت پژوهى را مى گشاييم.
در دفتر هشتم موضوعات مختلفى تحقيق شده و به رشتة تحرير درآمده است.

موضوعاتى شامل آيه اعتصام، نبردهاى سه خليفه نخستين، چالش  هاى دوران آغازين امامت 
ــخاص ائمه، استداللى بر امامت ائمه اثنى عشر و  امام هفتم، طرق اثبات امامت اش

ترجمه مقاله اى با موضوع قرآن ناطق و صامت.
ــيعى از بخش مربوط به دوران امامت حضرت  ــه، فريضه تطور امامت ش در بخش نقد انديش

صادق كتاب مكتب در فرآيند تكامل نقد گرديده است.
در بخش كتاب شناخت نيز دو كتاب در موضوعات علم امام و فضايل اميرالمؤمنين معرفى 

گرديده است.
بخش «نكته ها و يادداشت هايى در حريم امامت» كه از شماره پيشين به فصلنامه افزوده شده 

در اين شماره نيز حاوى نكاتى مفيد در حوزة امامت مى باشد.
اميد كه اين اوراق پراكنده به امضاى ولى نعمتمان حضرت وليعصر رسد.

1.  صفار، محمد بن الحسن، همان، 1، 199.
2.  كلينى، همان،ج1/ 196: باب أن األئمة هم أركان االرض.

3.   مجلسى، همان، 25، 352، باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول اهللا وانهم فى الفضل سواء.
.4.   فيض، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافى، 3، 513 باب انهم اركان االرض وانه جرى لهم ما جرى للنبى

5.  حر عاملى، محمد بن حسن، األيقاظ، 372.
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جايگاه امامت در آيه اعتصام با تكيه بر مبناى حبل اهللا
بررسى محوريت مادى گرايى در نبردهاى سه خليفه نخستين 
با تكيه بر منقوالت بالذرى 
                                              جستارى در آسيب شناسى چالش هاى آغاز امامت امام كاظم
قرآن ناطق و قرآن صامت
اعيان ائمه؛ جستارى در راه هاى اثبات 
امامت اشخاص ائمه  در روايات شيعه   
دليلى نوين بر امامت دوازده امام شيعه  
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محمد خادمى* 

چكيده
ــى در فرهنگ شيعه اماميه دارد،  ــه اى كه تأثيركليدى و اساس ــيار مهم و ريش از مباحث بس
ــى در شناسايى حقيقت  معرفت به جايگاه اهل بيت عصمت و طهارت به عنوان ركن اساس
ــاخه ها و زير مجموعه هايى كه داراست در گرو  ــت. در حقيقت فهم دين با تمام ش دين اس
تمسك به قرآن و اهل بيت مى باشد كه سعادت ابدى و همچنين عدم تفرقه ميان مسلمانان، 
ــتار دنبال مى كند شناخت جايگاه  ــت. آنچه نگارنده در اين نوش از نتايج و پيامدهاى آن اس
ــت كه در جامعه علمى كمتر مورد بحث  ــريفه اعتصام اس امامت اهل بيت با رويكرد آيه ش
قرار گرفته است. بررسى اين آيه با تكيه بر معناشناسى واژه حبل اهللا، محور اين نوشتار بوده 
است؛ لكن براى فهميدن اين واژه و تحقق كامل آن به عنوان ركن كليدى در آيه ناگزيريم 

كه واژگان ديگر آيه را نيز بررسى كنيم.
نگارنده، پس از بررسى واژه حبل اهللا از نگاه قرآن و روايات، به معناشناسى كلمات اعتصام 
و تفرق پرداخته، و نقش اهل بيت را به عنوان قّيم بودن نسبت به قرآن تبيين نموده است. 

سپس در بخش نهايى، اقوال عاّمه را تحت عنوان شبهات آية شريفه بررسى مى كند.

كليدواژه ها: حبل اهللا، تمسك به قرآن، اعتصام به اهل بيت، تفرقه امت، تبيين و حجيت قرآن.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 

صفحه 37ـ  7

جايگاه امامت در آية اعتصام
 با تکيه بر معنای حبل اهللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
m.khademi313@gmail.com دانش آموخته خارج حوزه علميه قم، فارغ التحصيل مركز تخصصى امامت اهل بيت  .*
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مقدمه
مهم ترين وظيفه هر انسان اين است كه در دنيا حق و باطل را بشناسد و تا آخرين لحظه عمر 
ــت شناخت  ــود و از باطل تبّرى و بيزارى بجويد.1 در اين زمينه آنچه مهم اس از حق جدا نش
ــد و از آنجا كه تحقق اين هدف  ــاخصه هاى حق و باطل مى باش و در رتبه بعد تحصيل ش
بسيارمهم در گرو اتخاذ سخنان خداوند تبارك و تعالى و پيامبر اكرم مى باشد2 لذا بايستى با 
ــناخت و خود را از  ــول در اين زمينه قرار داده  اند، حق را ش رجوع به معيارهايى كه خدا و رس

هالكت نجات داد.
 3 ُقوا آنچه در اين گفتار آمده پيرامون آيه شريفه  َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاِ َجِميعًا َو َال َتَفرَّ
است كه بيانگر اصلى اساسى است كه خداوند در قرآن كريم آن را به عنوان حبل الهى خود 
مطرح نموده و با دستور دادن به مسلمانان، تنها اين راه را موجب عدم تشتت و اختالف بيان 
ــريفه مبنى بر چنگ زدن همه جانبه به حبل اهللا از  ــت؛ لذا با توجه به تأكيد آيه ش كرده اس
ناحيه همه مسلمين، بررسى اين آيه در نگاه فريقين (اماميه و عامه) امرى ضرورى است كه 
ــنده در اين مقاله، با توجه به اينكه پيشينه اى در اين زمينه نيافته است، هر دو ديدگاه  نويس
را با تكيه بر مصداق شناسى حبل اهللا، تبيين و تحليل نموده و پس از ذكر اقوال و استدالل 

آنها، قول صحيح را بيان مى دارد.

1ـ معناشناسى حبل اهللا
نخستين بخش اين نوشتار، كه مدعا را با تكيه برآن محقق مى نمايد و مهم ترين نقش را در 
تبيين مدعا ايفا مى كند معناشناسى واژه حبل اهللا مى باشد. در اين بخش، حبل اهللا را به لحاظ 

لغوى و اصطالحى بررسى و سپس نتيجه گيرى مى نماييم. 
1ـ1 واژه شناسى حبل

ــن آمده؛ يعنى ريسمانى طوالنى و محكم كه باآن  َحْبل در كتب لغت، به معناى ِرباط و َرَس

1.  پيامبراكرم فرمودند: «امت من 73 فرقه خواهند شد كه تنها يك فرقه برحق واهل نجات است» (بحار االنوار، 
28/ 14) لذا بايستى اين فرقه ناجيه را بشناسيم و همواره در اين مسير قدم برداريم.
ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم  نساء (4):59.   .2 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللاَ َو أَِطيُعوا الرَّ

3.  آل عمران (3): 103.



9

 اهللا
حبل

اى 
مبن

 بر 
كيه

 با ت
صام

 اعت
آيه

در 
ت 
مام

اه ا
ايگ

 ج

ــت كه بر امتداد شيئ  ــه و اصلى اس ــيئى را مى بندند.1 ابن فارس مى گويد: ح، ب، ل ريش ش
ــمان است كه معروف  داللت مى كند.2 راغب اصفهانى مى  گويد: حبل به همان معناى ريس

است لكن استعاره آورده شده براى وصل و اتصال و ارتباط برقرار كردن با هر چيزى.3
خداوند متعال در اين آيه شريفه تمسك به چيزى كه انسان را از وقوع در مهلكه ها در امان 
مى دارد ، به طناب تمثيل نموده؛ و علت اين تشبيه اين است كه حفظ كردن و در امان بودن 
ــك به ريسمان خداوند است؛ لذا علّت تشبيه  از گزند عقوبات دنيوى و اخروى در گرِو تمّس
به ريسمان اين است كه انسان در شرايط عادى و بدون داشتن راهنما در قعر چاه تاريكى و 
ظلمت و جهل و نادانى باقى مى  ماند. براى نجات از اين دره هولناك و چاه ظلمانى نياز به 

ريسمان محكمى دارد كه همان ريسمان الهى است.4 
ــطه  اى مورد اطمينان  ــيدن به خداوند متعال مى  بايست از واس ــان براى رس در حقيقت انس

استفاده كند كه ريسمان به آن امر تشبيه شده است.
2ـ1ـ اصطال ح شناسى حبل اهللا 

اگرچه حبل در معناى گسترده خود، ريسمان و وسيله بستن مى باشد؛ اما با توجه به اينكه در 
آيه شريفه مضاف به «اهللا» بوده و نقش تركيب اضافى را در آية شريفه داراست، ريسمانى را 

معرفى مى كند كه متعلق به اهللا باشد و حلقه وصل بين خدا و بنده را ايجاد نمايد.
در حقيقت اين مركب اضافى مشير به يك مصداق خارجى است كه آيات و روايات شريفه 

پرده از آن برمى دارند.
آنچه از منابع معرفتى اماميه در معرفى حبل اهللا به دست مى آيد اين است كه برخى از مفسرين 

و علماى شيعه مراد از حبل اهللا را دين اسالمى كه مالكش واليت است دانسته اند.5 

1.  فراهيدى، العين،3/ 236؛ ابن منظور، لسان العرب، 11/ 134؛ فيومى، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، 2/ 
119؛ زبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، 14/ 132.

2.  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 2/ 130.
3.  راغب، المفردات فى غريب القران، 217.

4.  التبيان فى تفسير القرآن، 2/ 545؛ مجمع البحرين، 5/ 347؛ مواهب الرحمان فى تفسير القرآن، ح 6، ص210؛ 
تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، 3/ 185.

5.  همان.
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ــاً مصداق حبل اهللا را اهل بيت2 و برخى ديگر  ــى ديگر توحيد و واليت1، برخى صراحت برخ
قرآن 3 و گروهى ديگر قرآن و اهل بيت را باهم، حبل الهى دانسته اند.4

ازآنجا كه بازگشت تمامى اين اقوال در اماميه، به دو قول يعنى قرآن و اهل بيت مى باشد، ما 
نيز اين دو قول را بررسى نموده و در پايان نتيجه جمع بندى را بيان مى كنيم.

3ـ1ـ حبل اهللا قرآن است
ــمانى است كه حلقه  ــت، و به عنوان ريس ــده كه حبل اهللا قرآن اس در برخى روايات وارد ش

اتصال بين خداوند و مردم مى باشد. 
پيامبراكرم فرمود: «اِنَّ َهَذا الُْقْرآنَ  َحْبلُ  اهللاِ و ُهَو النُّوُر الْبَيِّن».5 

َُّه َحْبُل اهللاِ الَْمتِيُن و َسبَبُُه اْألَِمين» .6 اميرالمؤمنين در توصيف قرآن مى فرمايد: «فَِإن
امام سجاد مى فرمايد: امام و حجت خد ابايستى معصوم باشد. از ايشان سؤال شد: معناى 
عصمت چيست ؟حضرت فرمودند: «هو المعتصم بحبل اهللا و حبل اهللا هو القرآن»؛7 يعنى 

«معصوم كسى كه معتصم به حبل اهللا كه قرآن است، مى باشد». 
لَُّة أَْيَن ما ُثِقُفوا ِإالَّ بَِحْبٍل ِمَن اهللاِ و  همچنين در روايات ذيل آية شريفه ُضِربَْت َعَلْيِهُم الذِّ

َحْبٍل ِمَن النَّاس 8 پيامبر اكرم فرمودند: «حبل من اهللا، قرآن است».9 
4ـ1ـ حبل اهللا اهل بيت است

ــاره مى كنيم كه اهل بيت را مصداق حبل اهللا معرفى  ــمت به ادله و قرائنى اش در اين قس
مى كند: 

1.  تفسير القمى،  1/ 108.
2.  عياشى، كتاب التفسير،  1/ 194؛ تفسير نور الثقلين،  1/ 377؛ فرات كوفى، تفسيرفرات كوفى، ص90؛ ابن عقده، 

فضائل اميرالمؤمنين، ص185.
3.  التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكرى، ص 449؛ فيض كاشانى، تفسير الصافى،  1/ 365. 

4.  سيوطى، آالء الرحمن فى تفسير القرآن،  1/ 322. 
5 .  حر عاملى، وسائل الشيعة، 6/ 168. 

6.  سيد رضى، نهج البالغه، خطبه176، ص254.
7.  صدوق، معانى األخبار، 132؛ فيض كاشانى، تفسيرصافى،366/1.

8.  آل عمران/112.
9.  نعمانى، الغيبة، ص40.



11

  دانسته و برخى ديگر همة اهل بيت  برخى از روايات حبل اهللا را خصوص اميرالمؤمنين
را مصداق آن معرفى كرده است: 

1ـ 4ـ1ـ رواياتى كه شخص اميرالمؤمنين رابالخصوص مصداق حبل اهللا معرفى مى كند:
ــأن آنها فرمودند: «اين  ــدند كه پيامبر در ش ـ عده  اى از اهل يمن بر پيامبر اكرم وارد ش
ــؤال كردند كه: يا رسول اهللا، وصى تو  ــخ االيمان هستند». آنان س گروه رقيق القلب و راس
چه كسى است؟ حضرت فرمود: «همان است كه خدا امر كرده به اعتصام به او در آيه  َو 
اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاِ َجِميعًا ». گفتند: او چه كسى است؟ پيامبر فرمود: همان است كه در 
آية شريفه  ِإالَّ بَِحْبٍل ِمَن اهللاِ و َحْبٍل ِمَن النَّاس كه مراد از حبل من اهللا قرآن و مراد از 

حبل من الناس وصى من است». 
ــأن او مى  فرمودند تا اينكه آنها  ــت؟ همين طور پيامبر آياتى را در ش ــى اس گفتند او چه كس
گفتند: ما خيلى مشتاق ديدن او هستيم، او را به ما نشان بده. حضرت فرمودند: «خودتان بين 
اين مردم بگرديد، دلتان به هر كه ميل و روى آورد همان حبل اهللا است». آنها اميرالمؤمنين 
را آوردند و به پيامبر گفتند: دلمان به اين فرد گرايش پيدا كرد. حضرت فرمودند: «انتم نخبة 
اهللا». سپس فرمودند: چطور او را شناختيد ؟ آنها در حالى كه گريه مى  كردند گفتند: بين مردم 
ــتيم تا اينكه دلمان آنقدر مجذوب اين فرد شد به گونه ـ اى كه فكر كرديم او پدر ما و  گش

ما فرزندان اوييم.
ــهادت  ــركت مى  كنند و به ش ــارت داد كه اين گروه در جنگ صفين و جمل ش پيامبر بش

مى  رسند چنانكه اين وعده محقق شد.1
ـ عبداهللا بن عباس مى  گويد: ما نزد پيامبر نشسته بوديم كه يكى از اعراب وارد شد و گفت: 
از شما شنيدم كه فرموده  ايد (اعتصموا بحبل اهللا) منظور شما از حبل اهللا چه كسى است در 
اين هنگام پيامبر دستشان را به دست اميرالمؤمنين زدند و فرمودند: «تمّسكوا بهذا فهذا هو 

الحبل المتين» به اين مرد تمسك كنيد كه او حبل و ريسمان محكم است.2

1.  نعمانى، الغيبة، ص 29؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 36/ 112؛ سيد هاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، 
.669 /1

2.  عياشى، التفسير 1/ 194؛ بحرانى، البرهان فى تفسيرالقرآن، 1/ 672.
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2ـ 4ـ1ـ رواياتى كه مصداق حبل اهللا را عموم اهل بيت مى داند:
مرحوم عالمه مجلسى در بحاراألنوار بابى تحت عنوان «انهمحبل اهللا المتين» آورده و 
ــتندكه خود  روايات فراوانى را ذكر كرده، مبنى بر اينكه مراد از حبل اهللا ائمه اطهارهس

داللت برتواتر اين گروه از روايات مى كند.1به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم:
ــر مى  فرمايد: «آل محمد هم حبل اهللا الذى اُمرنا باالعتصام به»؛2 منظور از  ــام باق ـ ام

حبل اهللا كه خدا امر كرده به چنگ زدن به آن آل محمد هستند. 
ـ امام صادق مى فرمايد: «نحن الحبل».3

 ــه بايد بر واليت اهل بيت ــده ك ــى از امام باقر ذيل آية اعتصام تصريح ش ـ در روايت
اجتماع كرد و از آن جدا و متفرق نشد. امام باقر فرمود: 

ــت كه امت پيامبر بعد از رحلت پيامبرشان، گروه  «خداوند متعال مى  دانس
گروه مى  شوند؛ لذا نهى كرد آنها را كه مبادا جدا و متفرق شويد. و امر كرد 

كه: همگى بايد بر واليت آل محمد جمع شويد و متفرق نشويد.»4
1ـ حديث ثقلين 5ـ 

ــى از قرائنى كه از مصاديق حبل اهللا پرده برمى دارد و به كمك آن مى توان مصداق اين  يك
ــد كه به صورت متواتر در ميان شيعه و  ــخص كرد روايات حديث ثقلين مى باش واژه را مش

عامه نقل شده است.5
با دقت در حديث ثقلين مخصوصاً با توجه به اينكه در برخى از عبارات آن لفظ اعتصام نيز 
وجود دارد و همچنين با توجه به اينكه حديث ثقلين را برخى از علماى اماميه و عامه در ذيل 

1.  عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 24/ 82.
2.  عياشى، التفسير 1/ 102؛ سليم بن قيس، اسرارآل محمد، ص 732؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 24/ 85.

.76 /3  ،3.  شيخ طوسى، امالى، ص272؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل أبى طالب
4.  ابن حيون، شرح األخبار فى فضائل األئمة األطهار،  1/ 239؛ على بن ابراهيم، تفسير قمى، 1/ 108.

ــيعه مرحوم عالمه بحرانى در غاية المرام به 80 طريق اين روايت را نقل كرده اســت و از علماى  5.  از علماى ش
عامه ابن حجر عسقالنى در المطالب العاليه (4/ 65 و252)، ابن حجر مكى در الصواعق المحرقه (2/ 428 و 
439)، ابن تيمية در منهاج السنة (3/ 561)، و ابن كثيردر تفسير(122/4) حكم به صحت اين حديث نموده اند؛ 
ــيوطى در األزهارالمتناثرة فى األخبار المتواترة (ص 29) و ابن حزم در المحلى (2/ 135ـ213) حكم  نيز س

به تواتراين حديث كرده اند.
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اين آيه ذكركرده اند 1به اين نكته دست مى يابيم كه حديث ثقلين، آيه اعتصام را هم پوشانى 
و تفسير مى كند. 

ــت پيامبر مى  فرمايد: «فإنى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضّلوا،  ــن رواي در اي
كتاب اهللا و عترتى». 

ــت كه پيامبر باقى  ــك و اعتصام به كتاب اهللا و عترت پيامبر، همان دو امرى اس تمس
گذاشتند و فرمودند: «تا زمانى كه به هر دو تمسك بجوئيد، هرگز گمراه نمى  شويد». اين معنا 
را در آيه اعتصمام نيز مى  توان به خوبى ديد؛ زيرا خداوند دستور داده كه هرگز از حبل اهللا جدا 

و متفرق نشويد. 
حتى در برخى از عبارات از حديث ثقلين تصريح شده كه قرآن و عترت دو حبل و ريسمان 
مى  باشند. «كتاب اهللا حبل ممدود مابين السماء و األرض و عترتى أهل بيتى و إنهما لن 

يفترقا».2
ــده كه بين قرآن و امام رابطه تنگاتنگى  ــه قابل توجه اينكه در برخى از روايات وارد ش نكت
وجود دارد و اينكه به امام، معصوم مى  گوييم به اين دليل است كه امام تمسك مى  جويد به 
حبل اهللا كه قرآن است و قرآن به سمت امام هدايت مى  كند و امام به سمت قرآن يعنى هر 

يك بايد در كنار ديگرى باشد و مكمل يكديگر باشند تا مردم را هدايت كنند.3.
1ـ قرينه عقلى عصمت 6ـ 

4 كه در سياق آيه اعتصام 
َو َمْن َيْعَتِصْم بِاهللاِ َفَقْد ُهِدَى ِإلَي ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  درآية شريفه

مى باشد امر شده به اعتصمام و تمسك به خداوند متعال كه در پيروى از دستورات او سعادت 
و كمال بشر تضمين شده است، با توجه به سياق و اينكه آيه مورد بحث دو آيه بعد از اين 
آيه مى  باشد مى  توان نتيجه گرفت كه حبل و ريسمان خداوند متعال بايد يك نحوه ارتباطى 

1.  عده اى از علماى عامه در ذيل آيه اعتصام حديث ثقلين را ذكر كرده اند كه پيامبر فرمود: «يا أيّها الناس قد تركت 
فيكم الثقلين، خليفتين، إن أخذتم بهما لن تضّلوا بعدى: أحدهما أكبر من األخر: كتاب اهللا، حبل ممدود ما بين 
السماء و األرض، و عترتى أهل بيتى، و إنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوض». سيوطى، الدرالمنثور، 2/ 60؛ 

فخررازى، مفاتيح الغيب، 8/ 311؛ آلوسى، روح المعانى، 2/ 235.
2.  آلوسى، روح المعانى 2/ 235 به نقل از ابن ابى شيبه و طبرانى.

3.   شيخ صدوق، معانى األخبار، ص 132.
4.  هركس كه به خدا تمسك جويد هدايت شده است: آل عمران (3): 101.
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ــد تا با اعتصام و چنگ زدن به او، در حقيقت انسان به خداوند  ــته باش با خداوند متعال داش
چنگ زده باشد و آن غير معصوم نمى  باشد؛ زيرا تنها معصوم است كه انسان با اطاعت از او 

خداوند را اطاعت كرده است و از ضاللت و گمراهى هدايت مى  يابد. 
اين مطلب با توجه به آيه قبل از آيه اعتصام يعنى  َو َكْيَف َتْكُفُروَن َو أَْنُتْم ُتْتَلي َعَلْيُكْم 
ــولُُه  كه براى عدم كفر به خداوند، صراحتاً داللت مى كند بر وجود  آَياُت اهللاِ َو ِفيُكْم َرُس
معصوم ـ  يعنى رسول ـ در كنار آيات الهى كامال و اضح مى شود كه عدم كفر و هدايت در 

گرو تمسك به آيات الهى به همراه رسول و شخصى كه از طرف خدا آمده مى باشد. 
لذا براى رسيدن به اين هدف بسيارمهم (يعنى اهتداء به صراط مستقيم) عقل مى  گويد بايد 
ــان دنبال كسى برود كه يقين دارد او معصوم است؛ زيرا با پيروى از انسان غير معصوم  انس
ــان  ــود و از طرفى در بين عاّمه حتى خودش يقين پيدا نمى  كند كه روز قيامت اهل نجات ش
هم اجماع دارند كه غير از اهل بيت، معصومى وجود ندارد؛ بنابراين نتيجه مى  گيريم كه تنها 

معصوم در اين عالم اهل بيت مى  باشند.
ــا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللاَ َو أَِطيُعوا  ــاهد اين مطلب هم اينكه در آيه اولو األمر َي ش
ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم1 و يا آية واليت ِإنََّما َولِيُُّكُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا  الرَّ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُون2َ با توجه به سياق آيات، آن عده  اى 
ــتند؛ زيرا تنها آنها معصومند و انسان  ــولش آمده  اند، اهل بيت هس كه در كنار خداوند و رس
زمانى مى تواند يقين به اطاعت خداوند متعال كند كه از معصوم پيروى كند چنانكه برخى از 

علماى بزرگ عاّمه مانند فخر رازى نيز از آيه اولو االمر استفاده عصمت كرده اند3.
مرحوم عالمه حلى نيز از كسانى است كه از دو طريق استفاده عصمت نموده است: 

الف) اعتصام به حبل الهى به وسيله انجام اوامر الهى و ترك نواهى محقق مى شود و اوامر 
و نواهى تنها از طريق معصوم دانسته مى شود.

ــويق مى نمايد در  ــلمين را به اجتماع بر حق و عدم تفرقه تش ب ) واژه «التفرقوا» همه مس

1.  نساء/ 59.
2.  مائده/ 55.

ــبيل الجزم والقطع البد وان يكون  ــبيل الجزم ومن أمر اهللا بطاعته على س 3.  «اّن اهللا أمر بطاعة أولى األمر على س
معصومًا عن الخطأ» فخر رازى، مفاتيح الغيب، 10/ 113.
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حالى كه به خاطر غلبه هواهاى نفسانى، اين اجتماع و عدم تفرقه بدون معصوم امكان پذير 
نيست.1

ــيم كه حبل الهى  ــتفاده از نكتة عصمت براى حبل اهللا به اين نتيجه مى رس بنابراين با اس
بايستى داراى عصمت باشد و آن غير اهل بيت نمى باشد. 

7ـ1ـ جمع بندى
چنانكه گذشت برخى از روايات قرآن را حبل اهللا دانسته و برخى ديگر اهل بيت را حبل اهللا 
ــه يك حقيقت خارجى مى كند كه  ــاره ب ــد و از آنجاكه واژه حبل اهللا مفرد بوده و اش مى دان
ــت كه رفع اختالف بين مسلمانان مى شود. لذا  در صورت اعتصام به آن حقيقت خارجى اس
ــتى بين آن دسته از رواياتى كه قرآن را مصداق حبل اهللا دانسته و روايات ديگرى كه  بايس

اهل بيت را مصداق آن مى داند جمع نماييم. 
ــت كه از امام زين  ــه به عنوان جمع بين دو قول مى توان مطرح كرد همان روايتى اس آنچ
العابدين گذشت2 مبنى بر اينكه حبل اهللا قرآن است و معصومين چون معتصم به حبل 
ــان تمسك كنيم؛ لذا تحقق  ــاير انسانها اين است كه بايستى به ايش ــتند وظيفه س اهللا هس
تمسك به قرآن تنها در اعتصام مطلق به ائمه اطهارصورت مى پذيرد و اينكه در روايات 
ديگر حبل دو قسم دانسته شده: حبل از طرف خدا و حبل از طرف مردم، به همين حقيقت 

رهنمود مى كند.  3
 اين معنا با توجه به اين نكته كه آيه شريفه مى فرمايد: «و التفرقوا» بيشتر روشن مى شود؛ 
يعنى هدف از اعتصام به حبل اهللا عدم تفرقه مسلمين است و حال آنكه با تمسك به قرآن 

چنين امرى محقق نمى شود. 
ــى و به تبع ايشان مرحوم الهيجى مى فرمايند: در مصداق شناسى واژه حبل  مرحوم طبرس
سه قول وجود دارد: (قرآن ـ دين اسالم ـ اهل بيت) ولكن بهتر اين است كه بگوييم حبل 
اهللا حمل بر هر سه معنا مى شود و بازگشت هر سه به يك چيز است.4 مرحوم فيض كاشانى 

1.  عالمه حلى، ألفين، 104.
2.  صدوق، معانى األخبار، 132؛ فيض كاشانى، تفسيرصافى، 366/1.

3.  نعمانى، الغيبة، ص40 و 43.
4.  طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن،  2/ 805؛ الهيجى، تفسير شريف الهيجى،  1/ 359. 
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نيز مى فرمايد: «بازگشت اقوال به يك چيز است و آن حديث ثقلين يعنى تمسك و اعتصام 
به قرآن و عترت باهم بايد باشد».1 

ــيعه نقل نموده اند  ــيعه و به خصوص رواياتى كه محدثين ش ــا توجه به كلمات بزرگان ش ب
ــك به قرآن كه در برخى روايات، حبل اهللا معرفى شده است تنها  مى توان دريافت كه تمس
ــك به اهل بيت مى باشد؛ زيرا حبل اهللا به معناى سببى است كه انسان را  منحصر در تمس
ــبب دين خداوند است كه مجموعه اى از اوامر و نواهى الهى  از ضاللت نجات دهد و آن س
مى باشد و اين مجموعه در كتاب خدا تبيين شده؛ اما از طرفى كتاب خداوند صامت بوده و 
نياز به مبين و مفسر دارد؛ و وجود اهل بيت عصمت و طهارت كتاب ناطق پروردگار هستند؛ 
و از طرف ديگر زمانى انسان مى تواند به يقينى بودن اين اوامر و نواهى اطمينان حاصل كند 

كه آن ها را از معصوم اخذ نمايد.
 لذا با اين توضيح افرادى هم كه معانى ديگرى نقل نموده اند، بيان داشته اند كه مرجع همه 

معانى يك چيز است.
در طرف مقابل برخى از مفسران در ذيل اين آيه شريفه پس از اينكه اقوال مربوط به معناى 
حبل اهللا را نقل كرده  اند به نكته  اى اشاره مى  كنند كه اين تفسيرها و اقوال مختلف هيچ كدام 
با هم اختالف ندارند؛ زيرا منظور از ريسمان الهى هرگونه وسيله ارتباط با ذات پاك خداوند 

است، خواه اين وسيله اسالم باشد يا قرآن يا پيامبر و اهل بيت او.2 
آنچه كه از ظاهر اين عبارت به دست مى  آيد، اين است كه انسان از هر راهى كه به خداوند 
ــعادت را پيموده و حال آنكه اگر هر فردى از هر راهى و به  ــيد، كفايت مى  كند و راه س رس
هر وسيله اى با خداوند ارتباط برقرار كند، چگونه مى تواند يقين كند كه راه ارتباط صحيح را 

برگزيده است و چگونه وحدت و عدم اختالف بين مسلمين محقق مى شود. 
ــريفه به مسلمانان دستور مى دهد كه به يك شيئ مشخص تمسك  همچنين ظاهر آية ش
كنند خصوصا با توجه به قيد «جميعا» در انتهاى آيه شريفه كه اين نكته را شفاف مى نمايد.

ــت روشن شد كه حتى اگر حبل اهللا را قرآن معنا كنيم،  بنابراين با توجه به ادله اى كه گذش

1.  فيض كاشانى، تفسير الصافى،  1/ 366.
2.  مكارم شيرازى، األمثل فى تفسير كتاب اهللا المنزل،  621/2.
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از آنجايى كه قرآن رفع اختالف نمى كند ـ چنانكه مشهود است ـ لذا بايد به معصومين كه 
خود معتصم به حبل اهللا هستند تمسك جسته شود؛ يعنى تمسك به قرآن از طريق تمسك 
ــر و عدم اختالف بين  ــك، هدايت بش به اهل بيت عصمت و طهارت، تا در نتيجه اين تمس

مسلمانان به ارمغان آيد.

2ـ  معناشناسى اعتصام
1ـ2ـ واژه شناسى

ــتق شده كه در كتب لغويين به اين معانى آمده  ــه حرف اصلى«ع ص م» مش اين واژه از س
است: منع كردن، جلوگيرى و دفع، دورى كردن، پناه بردن به چيزى، چنگ زدن.1

البته برخى از محققين بيان كرده  اند كه همة اين معانى به يك اصل واحد برمى  گردد و آن 
ــك و  ــت از حفظ با دفاع2. ابوجعفر طبرى مى گويد: «مقصود از «اعتصام»، تمس عبارت اس

چنگ زدن است؛ زيرا ريسمان، چيزى است كه انسان را به مقصد خواهد رساند».3
2ـ2ـ اصطالح شناسى

واژه «اعتصموا» در اينجاصيغه امر بوده كه دستور به دفاع همه جانبه از سوى تمامى مردم 
ــبت به حبل اهللا مى دهد؛ يعنى كسى كه تمسك جويد به حبل اهللا، در حقيقت از خودش  نس

محافظت كرده و دفاع كرده در مقابل تاريكى ها و جهالت  ها و دشمنان.
ــك نمودن  صيغه امر در اينجا اطالق دارد به اين معنا كه هيچ قيدى نخورده تا امر به تمس
و اعتصام را مقيد به زمان خاص يا مكان خاص و يا مورد خاصى كند؛ بلكه در تمامى اين 

امور مطلق است.
از طرفى واژه «جميعا» كه تأكيد براى فاعلين «اعتصموا» است داللت مى كند بر چنگ زدن 
ــتن تمامى مردم تا روز قيامت به حبل اهللا، به اين معنا كه تمام مردم تا روز  ــك جس و تمس
قيامت بايستى تحت هر شرايطى و در هر زمانى و در هر مسأله اى به حبل اهللا متمسك شوند 
كه اين مفهوم، خود داللت بر مقتدا بودن حبل اهللا مى كند. در حقيقت ضميمه شدن صغرى به 

1.  فراهيدى، العين، 1/ 313؛ ابن منظور، لسان العرب، 12/ 404ـ407؛ طريحى، مجمع البحرين، 6/ 116.
2.  مصطفوى، التحقيق، 8/ 153.
3.  طبرى، جامع البيان، 4/ 21.
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كبرىـ  كه هركس حبل اهللا بود اطاعت از او در همه چيز واجب استـ  برهان را تمام مى كند. 
3ـ2ـ جايگاه اماماندر تمسك به قرآن

ــان كامًال  ــته اند كه در زندگى ايش ــتنى داش ائمه اطهاربا قرآن همواره پيوندى ناگسس
ــت. اين حقيقت حتى به دوران قبل از نزول قرآن هم برمى گردد، پس از اينكه  ــهود اس مش
اميرالمؤمنين در كعبه متولد شد بعد از شهادت به توحيد و نبوت و واليت خويش، آيات اوليه 

سوره مباركه مؤمنون را قرائت فرمود.1
 اهل بيتدر مواقع متعدد به آيات قرآن تمسك مى جستند و راه گشاى مشكالت مردم 
ــد اين دو گوهر گرانبها نور  ــىـ  كه دريافته باش بودند، اعتصام اهل بيت به قرآن را هر كس

هستند2 و سنخيتى واحد بين اين دو وجود دارد ـ اذعان مى كند. 
ــت كه در آيه 79 سوره مباركه واقعه  ــنخيت نورانىـ  ميان ثقلين، همان اس منظور از اين س
ُرون؛ يعنى از حيث وجودى، فقط كسانى امكان  ُه ِإالَّ الُْمَطهَّ بدان اشاره شده است: ال َيَمسُّ
مّس تامه قرآن و اعتصام كامل به معانى آن را دارند كه مطهر باشند و از نور كامل فراگير شده 
باشند. در تبيين اين موضوع و آيه شريفه روايات فراوانى داللت دارند كه مصداق «مطهرون»، 

همان مصاديق آيه تطهير هستند كه به كل قرآن دسترسى و از آن آگاهى دارند.3
امام زين العابدين در روايتى پس از اينكه شرط امامت را عصمت ذكر مى كند و تنها راه 

شناخت امام را نّص بيان مى دارد، در معناى عصمت مى فرمايد: 
معصوم كسى است كه معتصم به حبل اهللا است و حبل اهللا قرآن مى باشد، و 
اين دو هرگز از يكديگر جدا نمى شوند، امام مردم رابه سمت قرآن هدايت 
مى كند و قرآن هم مردم را به سمت امام و اين همان تفسير آيه شريفه 

1.  ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، 174/2؛ حرعاملى، اثبات الهداة، 497/3.
ــده (5):15): قمى،  ــوان درآياتقدجائكم من اهللا نور وكتاب مبين(مائ ــودن قرآن واهل بيت را مى ت ــور ب 2.  ن
تفسيرقمى، 165/1؛ يريدون ليطفئوا نوراهللا بأفواههم واهللا متم نوره(صف (61): 8): قمى، تفسيرقمى، 366/2؛ 

      يكاد زيتهايضيئ ولو لم تمسسه نار نورعلي نور(نور (24): 35)؛ قمى، تفسيرقمى، 105/2.
َِّذيَن أَْذَهَب  َّانَا نَْحُن َعنَى ال ُروَن؛  يَْعنِى َال يَنَالُُه ُكلَُّه إِالَّ الُْمَطهَُّروَن، إِي ُه ِإالَّ الُْمَطهَّ 3.  بعنوان نمونه: «اِنَّ اهللاَ يَُقوُل:  ال َيَمسُّ
َِّذيَن اْصَطَفانَا اهللاُ ِمْن ِعبَاِدِه  َِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا فَنَْحُن ال ْجَس َو َطهََّرنَا تَْطِهيراً، َو قَالَ : أَْوَرْثنَا الِْكتاَب ال اهللاُ َعنَّا الرِّ

َو نَْحُن َصْفَوُة اهللاِ َو لَنَا َضَرَب اْألَْمثَاَل َو َعَلْينَا نََزَل الَْوْحى»  (بحار األنوار، 33/ 270).
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ِإنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهِدى لِلَِّتى ِهَى أَْقَومُ  مى باشد.1 
4ـ2ـ امام و حجيت بخشى به قرآن 

موضوعيت ائمه در كنار قرآن به عنوان نقش كليدى از مطالبى است كه كمتر به آن پرداخته 
شده و يكى از مقامات آنان محسوب مى شود.

اين مطلب با توجه به سياق آيات قبل از آيه اعتصام به خوبى نمايان گر است خداوند در آيات 
قبل مى فرمايد:  َو َكْيَف َتْكُفُروَن َو أَْنُتْم ُتْتَلي َعَلْيُكْم آَياُت اهللاِ َو ِفيُكْم َرُسولُُه؛2 خداوند 
با ساختار تعجب مى پرسد: چگونه ممكن است شما كفر بورزيد در حاليكه آيات قرآن بر شما 

خوانده مى شود و رسول اهللا در ميان شماست؟
آنچه از ظاهر اين آيه شريفه استفاده مى شود موضوعيت فرستادة خداوند در كنار سخنان خداوند 
است بدين معنا كه كالم خداوند و اين قانون الهى بدون فردى كه نقش جانشينى خداوند را 
دارا باشد و معارف الهيه و آيات قرآن رابراى مردم تالوت كند حجيتى ندارد. اين مطلب با توجه 
به مجهول بودن فعل «تتلى» كه دال بر وجود فردى به عنوان تالى كتاب اهللا است و همچنين 
با توجه به جمله «وفيكم رسوله» كه جمله حاليه بوده و داللت حضور مستمر ولى اهللا در كنار 

قرآن و نيز داللت التزامى بر فاعل فعل تالوت مى كند روشن مى شود.
ــت؛ اما از اين حيث كه صامت و  ــيار وااليى برخوردار اس  قرآن كريم با اينكه از جايگاه بس
ساكت مى باشد ـ به تعبير روايات ـ نياز به قّيم و سرپرست دارد. در واقع اهل بيتنقش 

بسزايى در حيات جاودانه قرآن كريم دارند.
منصور بن حازم از جمله كسانى است كه اين حقيقت را از طريق استداللى منطقى، به عنوان 
يكى از معتقدات خويش بر امام صادق عرضه مى كند و حضرت هم گفتار او را تصديق 
مى فرمايند.3 استدالل منصور بن حازم اين است كه چون هر فرقه اى براى صحت اعتقادات 

1.  «اْإلَِماُم ِمنَّا َال يَُكوُن إِالَّ َمْعُصومًا َو لَْيَسِت الِْعْصَمُة فِى َظاِهِر الِْخْلَقِة فَيُْعَرَف بَِها َو لَِذلَِك َال يَُكوُن إِالَّ َمْنُصوصًا». 
فَِقيَل لَُه: يَا ابَْن َرُسوِل اهللاِ، فََما َمْعنَى الَْمْعُصوِم؟ فََقاَل: «ُهَو الُْمْعتَِصمُ  بَِحْبلِ  اهللاِ َو َحْبُل اهللاِ ُهَو الُْقْرآُن، َال يَْفتَِرقَاِن إِلَى 
يَْوِم الِْقيَاَمِة َو اْإلَِماُم يَْهِدى إِلَى الُْقْرآِن َو الُْقْرآُن يَْهِدى إِلَى اْإلَِماِم َو َذلَِك قَْوُل اهللاِ َعزَّ َو َجلَ  إِنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهِدى 

لِلَِّتى ِهَى َأْقَومُ ». معانى األخبار، ص132؛ بحاراألنوار، 194/25.
2.  آل عمران، (3):101.

ًة إِالَّ بَِقيِّم ...فََأْشَهُد أَنَّ َعِليًّا  َكاَن قَيَِّم الُْقْرآِن، َو َكانَْت َطاَعتُُه ُمْفتََرَضًة َو َكاَن  3  .....فََعَرْفُت أَنَّ الُْقْرآَن َال يَُكوُن ُحجَّ
. فََقاَل: «َرِحَمَك اهللاُ» . الكافى (طـ    ــى الُْقْرآنِ  فَُهَو َحقٌّ ــوِل اهللاِ َو أَنَّ َما قَاَل فِ َة َعَلى النَّاِس بَْعَد َرُس الُْحجَّ
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خويش به قرآن تمسك مى كند؛ لذا قرآن نياز به قّيم دارد تا اوـ  كه آگاه به محكم و متشابه 
1 مفاهيم و معارف حقيقى را تبيين نمايد. به تعبير  و ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخ مى باشدـ 
خود قرآن كه برخى از آياتش محكم و برخى ديگر متشابه است تمييز اين ها از يكديگر تنها 

شأن راسخون در علم (اهل بيت) مى باشد.2
 همچنين قّيم بودن ائمه اطهار نسبت به قرآن را با توجه به اين نكته كه مقام امامت عبارت 
ــينى خود خداوند متعال3، قابل اثبات است؛ زيرا جانشين خداوند متعال كسى  است از جانش
است كه از طرف او سرپرست تمامى امور عالم مى باشد. در همين راستاست كه در روايات 

وارد شده «واليت ما اهل بيت محور و قطب قرآن است».4 
ــا أَْنَت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ َقْومٍ  ــان (ِإنََّم ــه ديگرى از قبيل، منذر بودن و يا هادى بودن ايش ادل
ــت را عالم به كل قرآن7  ــل آن6 و روايات فراوانى كه اهل بي ــا توجه به روايات ذي َهاٍد)5ب

مى داند به اين حقيقت اشاره مى كند.
با توجه به اين نكته روشن مى شود كه چرا خود قرآن كريم، تبيين تمام قرآن را از خصائص 
ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس؛8  اهل بيت شمرده است. خداى متعال مى فرمايد: « َو أَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الذِّ

اى رسول، ما قرآن را نازل كرديم تا شخص تو براى مردم تبيين نمايد». 
ــه خداوند نمى فرمود: هدف از نزول قرآن، تبيين  ــان قرآن را بفهمد ك اگر قرار بود خود انس
پيامبر است؛ يعنى در راستاى سخنان پيامبر و بيانات حضرت است كه تمسك به قرآن معنا 

اإلسالميه)،  1/ 169. 
1.  عالمه مجلسى، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول،  2/ 264.

.ُة اِسِخيَن فِى الِْعْلِم ُهُم اْألَئِمَّ 2.  آل عمران/7. رجوع شود به كافى، 213/1، باُب أَنَّ الرَّ
3.  الكافى (ط ـ اإلسالميه)، ج 1، ص 200. 

ــتدير محكم  4.  قال أبوعبداهللا:  «إن اهللا جعل واليتنا أهل البيت قطب  القرآن، و قطب جميع الكتب، عليها يس
القران، و بها نوهت الكتب و يستبين اإليمان» : تفسير العياشى،  1/ 5؛ تفسير الصافى،  1/ 21؛ بحار األنوار (ط 

ـ بيروت)، 89/ 27. 
5.  رعد/ 7.

6.  روايات زيادى در اين زمينه وجود دارد كه مى توان به بحاراألنوار، 23/ 2رجوع كرد.
7.   به روايات ذيل آيه ومن عنده علم الكتاب رجوع شود كه اهل بيت فرمودند: «.... وعندنا واهللا علم الكتاب 
كله». الكافى (طـ  اإلسالميه)،  1/ 229و257. نيز رك: بصائرالدرجات،1/ 103و132و135و193و194و197.

8.  نحل/ 44.
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ــت و هدف نزول قرآن  ــن»، در و اقع تبيين پيامبر را غاي ــر «لتبّي ــدا مى كند.1 و الم بر س پي
مى داند گويى اگر تبيين او نبود نزول قرآن ثمر و اثرى نداشت.

پيچيدگى و بى كران بودن درياى قرآن را مى توان در سخنان اميرالمؤمنين مشاهده نمود.2
اين مطلبى است كه حتى صحابه و علماى بزرگ عامه هم به آن اقرار دارند.

شهرستانى مى گويد: 
صحابه براين مطلب اتفاق داشتند كه علم قرآن مخصوص اهل بيت است 
ــت و به  ــتند كه اميرالمؤمنين تنزيل و تأويل قرآن را آگاه اس و اذعان داش

همين جهت برآنان برترى دارد.3 
احمد بن حنبل مى گويد: «إن السنة تفّسر الكتاب و تبيّنه».4 

ابوحنيفه مى گويد: «لوال السنة ما فهم احد منّا القرآن».5 
همچنين آلبانى از معاصرين مى گويد: «فحذار ايها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقال 

عن السنة».6
ــاس فرمودند: باخوارج با  قرآن محاجه نكن؛ زيرا  ــن در جنگ نهروان به ابن عب اميرالمؤمني
قرآن قابليت معانى متعددى دارد7؛ فلذا بايستى عترت به عنوان پشتيبان قرآن از آن حمايت 

كند.

1.  با توجه به اين نكته كه اهل بيت پيرامون آيات شريفه قرآت بياناتى فرموده اند و در برخى موارد قرينه است 
ــود كه بايستى براى فهم آيات قرآن، ابتدا به سخنان اهل بيت  برخالف ظاهر قرآن، علم اجمالى حاصل مى ش

رجوع نمود. 
ُه َو  ُِّكْم فِيُكْم ُمبَيِّنًا َحَاللَُه َو َحَراَمُه َو فََرائَِضُه َو فََضائَِلُه َو نَاِسَخُه َو َمْنُسوَخُه َو ُرَخَصُه َو َعَزائَِمُه َو َخاصَّ 2.  «ِكتَاَب َرب
راً [ُجَمَلهُ ] ُمْجَمَلُه َو ُمبَيِّنًا َغَواِمَضُه بَْيَن َمْأُخوٍذ  َعامَُّه َو ِعبََرهُ َو أَْمثَالَُه َو ُمْرَسَلهُ  َو َمْحُدوَدُه  َو ُمْحَكَمُه َو ُمتََشابَِهُه ُمَفسِّ
نَِّة نَْسُخُه َو َواِجٍب فِى  عٍ َعَلى الِْعبَاِد فِى َجْهلِِه َو بَْيَن ُمْثبٍَت فِى الِْكتَاِب فَْرُضُه َو َمْعُلوٍم فِى السُّ ِميثَاُق ِعْلِمِه َو ُمَوسَّ
ــتَْقبَلِِه َو ُمبَايٌَن بَْيَن َمَحاِرِمِه  ٍص فِى الِْكتَاِب تَْرُكُه َو بَْيَن َواِجٍب [لَِوْقتِهِ ] بَِوْقتِِه َو َزائٍِل فِى ُمْس ــنَِّة أَْخُذهُ َو ُمَرخَّ السُّ
ــٍع فِى أَْقَصاه ». نهج البالغه  ِمْن َكبِيٍر أَْوَعَد َعَلْيِه نِيَرانَُه أَْو َصِغيٍر أَْرَصَد لَُه ُغْفَرانَُه َو بَْيَن َمْقبُوٍل فِى أَْدنَاهُ [َو] ُمَوسَّ

(للصبحى صالح)، ص 44
3.  شهرستانى، مفاتيح االسرار ومصابيح األنوار، ص2.

4.   قرطبى، تفسيرالقرطبى،39/1.
5.  اگرسنت پيامبر نبود احدى از ما قرآن را نمى فهميد. قواعد التحديث، 1/ 52.

6.  «اى مسلمانان از تفسيرقرآن بدون سنت بپرهيزيد». صفة الصاله، 1/ 171.
7.  سيوطى، الدرالمنثور، 1/ 15.
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انحصار علوم بيكران قرآن در اهل بيت را همچنين مى توان در مناظره هاى امام صادق با 
ابوحنيفه1  و امام باقر با قتاده فقيه بصره2 مالحظه كرد كه وجود صادقين  اين دو نفر 
را تحذير كردند و فرمودند: «حتى ذره اى از معارف قرآنى نزد شما نبوده و اين علوم همگى 

در نزد ما اهل بيت است». 
بنابراين يكى از مناصب اهل بيت را مى توان نقش ناطقيت ايشان نسبت به صامتيت قرآن 
كريم دانست و به هيچ عنوان نمى توان براى اهل بيت نقش ثانوى و متأخر از قرآن قائل شد.
 بنابراين، تمسك تام به قرآن منحصر در اهل بيت است و اهل بيت موضوعيت اساسى در 
ــان مخزن علوم پروردگار عالم  ــه در اين دارد كه اوًال ايش كنار قرآن دارند. اين حقيقت ريش
هستند و از آنجايى كه علم الكتاب با تمام ويژگى هاى آن منحصراً در نزد اهل بيت است لذا 
اهل بيت تنها كسانى هستند كه به معناى واقعى كلمه اعتصام مطلق و تمسك به قرآن 
نموده اند و ثانياً، با توجه به آيه شريفه اليمسه اال المطهرون،3 تماس و ارتباط حقيقى با 

قرآن تنها منحصر در وجود اهل بيتاست.4
5ـ2ـ انحصار اهتداء به قرآن در سايه اعتصام مطلق به ائمه 

ــتند كه در عمل نمودن به آيه شريفه، اعتصام  ــد، اهل بيت تنها كسانى هس وقتى ثابت ش
مطلق به قرآن دارند؛ انسان هم از همين طريق بايستى به قرآن تمسك كند؛ يعنى تمسك 

به اهل بيت كند كه به دنبال آن تمسك به قرآن هم نموده است.
ــان  همچنين چنگ زدن همه جانبه به اهل بيت و عدم تخطى حتى در جزئيات زندگى انس
ــه عدم بهره گيرى از گزينه هاى ديگر در عرض اهل بيت براى فهم دين و قرآن از  از جمل

مطالبى است كه اطالق آيه شريفه «اعتصموا» برآن داللت مى كند.
1ـ 5ـ  2ـ شيوه هاى اعتصام به اهل بيت (با تأكيد بر اعتصام ايشان به قرآن)

ــير اهل بيت وارد شد. براى فهم گسترة اعتصام و  ــك به قرآن مى بايست از مس براى تمس
موارد اعتصام به حبل اهللا به موارد زير اشاره مى كنيم:

1.  حر عاملى، وسائل الشيعة،  27/ 47.
2.  كلينى، الكافى (طـ  اإلسالميه)،  8/ 311. 

3.  واقعه/79.
4.  طبرسى، احتجاج، 156/1؛ فيض كاشانى، تفسيرالصافى، 5/ 129.
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ـ تمسك در  فهم ظاهر قرآن ـ2 ـ 5  1ـ1

ــتـ  ضرورت رجوع به  ــت داردـ  چنانكه گذش ــه به اين نكته كه قرآن نياز به سرپرس توج
معصومين حتى در ظواهر قرآن را نيز براى ما آشكار مى سازد. امام باقر به جابر فرمودند: 
«هيچ چيزى دورتر از عقول انسان ها نسبت به تفسير قرآن نيست؛ زيرا ابتداى آيه در مورد 

چيزى و انتهاى آن در مورد چيز ديگرى است در حالى كه به هم متصل هستند». 1
همچنين برداشت معنا نسبت به شأن نزول آيه نيز با توجه به آگاهى دادن ائمه اطهار مشخص 
ــكار مى سازد فرمايش هاى  ــود.2 از ديگر مواردى كه ضرورت رجوع به معصومين را آش مى ش
ايشان نسبت به عمومات و اطالقات قرآنى است بدين معنا كه گاهى سخنان اهل بيت نسبت 
به عام و يا اطالق قرآنى، نقش مخصص و مقيد را دارد؛ يعنى مراد جدى خداوند متعال ظهور 
آيات در عموم و اطالق نيست؛ بلكه مراد خداوند با توجه به كلمات اهل بيتضيق است.3 و 
يا برخى اوقات سخنان اهل بيت دايره مراد الهى را سعه مى بخشد4 و يا در مواردى اهل بيت
با رهنمودهاى خويش مسلمانان را راهنمايى مى كردند. بيان شكسته بودن نماز مسافر توسط 
امام باقر 5، تبيين حكم قطع يد سارق توسط امام جواد 6، بيان مفاهيم عميق برخى 

آيات در مناظره امام باقر و قتادآل بن دعامآل از جمله اين موارد است.7
ـ تمسك در فهم باطن قرآن ـ2 ـ 5  ـ1 2

در كنار ظاهر قرآن حقيقتى ديگر وجود دارد به نام باطن و تأويل قرآن كه در روايات به آن 

1.  برقى، المحاسن، 300/2.
2.  اميرالمؤمنين مى فرمايد: «هيچ آيه اى نيست مگر اينكه مى دانم در كجا و يا در مورد چه كسى نازل شده است». 

بصائرالدرجات، 133/1.
 يوصيكم اهللا فى اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيين ــريفه ــى، عدة األصول، 341/1. مثل آيه ش ــيخ طوس 3.  ش
ــاء/11) كه با روايت «الميراث للقاتل» تخصيص مى خورد. و يا نسبت به حرمت ربا در قرآن كه روايت  (نس

«الربا بين الوالد والولد» آن را ضيق مى كند.
4.  مثال اگر قرآن مى فرمايد: براى نماز بايستى وضو گرفت ودر روايتى وارد شد كه «الطواف بالبيت صالة»؛ يعنى 
هرآنچه كه در نماز شرط است (مثل وضو) در طواف هم شرط مى باشد يا اگر در قرآن برحرمت خمر تصريح 
ــد كه الفقاع خمر؛ يعنى حرمت براى فقاع وآب جو هم مّدنظر است. خوئى،  ــده است و در روايتى وارد ش ش

اجود التقريرات، 10/2.
5.  صدوق، من اليحضره الفقيه، 435/1.
6.  حر عاملى، وسائل الشيعة 490/18.

7.  عالمه مجلسى،  بحاراألنوار،24/ 237ـ 238.
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  اشاره شده است.1يكى از معارف بسيار بلندى كه انسان مى تواند در سايه اعتصام به اهل بيت
ــب كند شناخت باطن قرآن است. در روايات آمده كه تمام آيات و بلكه يكايك حروف  كس
ــد؛2 بلكه باطن هر آيه اى خود باطن ديگرى دارد3. برخى از  قرآن داراى تأويل و باطن مى باش
 تأويالت قرآن در روايات بيان شده و برخى ديگر در نزد خود ائمه اطهار مى باشد. امام باقر
فرمودند: «اگر افرادى را مى يافتم كه ظرفيت حمل علم داشتند تمام توحيد و اسالم و ايمان 

و دين و شرائع را از واژه «الصمد» نشر مى دادم».4 
2ـ تمسك در  فهم محكم و متشابه قرآن 3ـ1ـ 5ـ 

قرآن مى فرمايد: برخى از آيات محكم و برخى ديگرمتشابه است و تمييز اينها از يكديگر شأن 
راسخون در علم است.5 در روايات زيادى نقل شده، مراد از راسخون، اهل بيتاست.6 

3ـ  معناشناسى التفرقوا
1ـ3ـ  واژه شناسى

اين كلمه فعل نهى و از ماده «ف ر ق» به معناى افتراق، فاصله، جدايى و تشّتت بين دوشيئ 
ــت.8 واژه فرقه هم به لحاظ همين معنا  ــت.7 اين كلمه در حقيقت نقيض جمع آمده اس اس

داللت بر جماعت و گروهى كه از مردم جدا شده اند مى كند.9 
2ـ3ـ اصطالح شناسى ال تفرقوا

1.  برقى، المحاسن،270/1.
2.  «لَْيَس ِمَن الُْقْرآِن آيٌَة إِالَّ َو لََها َظْهٌر َو بَْطنٌ  َو َما ِمْنُه َحْرٌف إِالَّ َو إن لَُه تَْأِويل»: كتاب سليم بن قيس، 771/2؛ 

بصائرالدرجات،196/1.
ْهِر َظْهٌر»: برقى، المحاسن،300/2. 3.  «...إِنَّ لِْلُقْرآنِ  بَْطنًا َو لِْلبَْطنِ  بَْطنًا َو لَُه َظْهٌر َو لِلظَّ

4.  صدوق، التوحيد، ص192.
ا الَِّذيَن ِفى ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ    .5ُهَو الَِّذى أْنَزَل َعَلْيَك الِْكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْحَكماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتاِب َو أَُخُر ُمَتشابِهاٌت َفَأمَّ
اِسُخوَن ِفى الِْعْلِم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ  َفَيتَِّبُعوَن ما َتشابََه ِمْنُه اْبِتغاَء الِْفْتَنِة َو اْبِتغاَء َتْأِويِلِه َو ما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إالَّ اهللاُ َو الرَّ

ُر ِإالَّ أُولُوا اْألَلْباب : آل عمران (3): 7. كَّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َيذَّ
.ُة اِسِخيَن فِى الِْعْلِم ُهُم اْألَئِمَّ 6.  رجوع شود به كافى، 213/1، باُب أَنَّ الرَّ

7.  فراهيدى، العين،  5/ 147؛ فيومى، المصباح المنير،  2/ 470.
8.  ابن منظور، لسان العرب، 299/10.
9.  راغب، مفردات الفاظ القرآن، 632.
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اين واژه در آيه شريفه به عنوان فعل نهى به كار برده شده و به معناى اجتماع و عدم تفرق 
مى باشد؛ لكن اين اجتماع با تكيه بر معناى حبل اهللا بايستى حول محور حبل الهى باشد كه 

در بخش اول معناى آن گذشت. 
قُوا» نقل مى كند كه فرمودند:  ابى الجارود از حضرت باقر در مورد «و ال تََفرَّ

ــر اختالف خواهند كرد و متفرق  ــت امت پس از پيامب چون خداوند مى دانس
مى شوند به همين جهت از تفرقه نهى كردـ  چنان كه امت هاى پيشين را نيز 
نهى نموده بودـ  و براى عدم تشتت دستور داد كه اجماع در واليت آل محّمد 

كنند و متفرق نشوند». 1 
اين دستور مبنى بر عدم تفرق زمانى محقق مى شود كه فردى از جانب خداوند به عنوان رهبرى 
مردم منصوب شود كه همگى را بر امر واحدى سوق دهد تا در نتيجه اتحاد و عدم تفرق را نتيجه 
ــد وگرنه اگر منتخب مردم بخواهد نقش امامت و رهبرى را به عهده بگيرد محذور تفرقه و  ده
اختالف الزم مى آيد. مرحوم عالمه حلى از اين قسمت از آيه شريفه مبناى كالمى نصب امام 

را اتخاذ مى كنند كه بايستى همانند نصب پيامبر از جانب خداوند متعال باشد نه از جانب مردم.2
ــت كه از اين قسمت از آيه شريفه برداشت كالمى داشته و  ــانى اس مرحوم مظفر نيز از كس
لزوم اجتماع همه مردم برفردىـ  كه مدلول التزامى آيه مى باشدـ  را مالزم با امامت آن فرد 

مى داند ايشان مى نويسد: 
«دستور خداوند متعال مبنى بر اجتماع همه مردم بر حول محور حبل اهللا و 
عدم تخطى از او، خود داللت مى كند بر اينكه امت بايستى او را به عنوان 

امام قبول نمايند».3
3ـ3ـ وجود تفرقه در جامعه مسلمين

ــت و اقع و آشكار كه در تمام شؤون جامعه دينى  ــلمانان امرى اس اختالف و تفرقه ميان مس
مطرح است و هر مسلمانى به آن اذعان دارد.4 

1.  قمى، تفسيرقمى، 1/ 108.
2.  عالمه حلى، الفين، ص150. 

3.  مظفر، دالئل الصدق،  5/ 390.
4.  شناخت تمام دين متوقف بر بحث امامت است؛ درواقع درك صحيح از علم حقيقى كه از سه شاخه اصول دين 

 اهللا
حبل

اى 
مبن

 بر 
كيه

 با ت
صام

 اعت
آيه

در 
ت 
مام

اه ا
ايگ

 ج



26
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ُبَل  خداوند متعال در قرآن مى فرمايد:  َو أَنَّ هذا ِصَراِطى ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َو َال َتتَِّبُعوا السُّ
 .1َِق بُِكْم َعْن َسِبيِله َفَتَفرَّ

اين آيه شريفه خود حاكى از اين است كه بين مسلمانان اختالف وجود داشته و تنها راه حق 
پيروى از صراط مستقيم الهى و روى گردانى از راه هاى ديگر است؛ و خداوند هم در اين آيه 

شريفه صراط خودش را يك راه شمرده و ديگر راه ها را باطل اعالم كرده است.
ــت مى  فرمايد: «اّن االّمة ستفترق  پيامبر اكرم نيزدر روايتى كه بين اماميه و عامّه متواتر اس
على ثالث و سبعين فرقة، اثنتان و سبعون فرقة فى النار و فرقة فى الجنة»؛ امت من بر 
هفتاد و سه گروه و فرقه تقسيم مى  شوند كه تمامى آنها در آتش جهنم هستند مگر يك فرقه 
ـ كه تا اين قسمت از روايت را عامّه هم قبول دارند. اما شيعه مى  گويد: فرقه ناجيه فرقه  اى 
است كه تابع اهل بيت باشد؛2 و لى عامّه مى  گويند: فرقه  اى است كه دنبال جماعت باشد. 3
ــاند و پرداختن به نجات كدام فرقه و با چه  در هر صورت اين روايت اثبات تفرقه را مى رس

شرايطى امرى است كه در ادامه بحث آشكار مى شود.
4ـ3ـ همپوشانى معناى تفرقه با عاقبت ضاللت و كفر

پس از روشن شدن اين نكته كه تحقق خواستار خداوند مبنى بر عدم افتراق امت پيامبراكرم 
مبتنى بر اعتصام مطلق به حبل اهللا است و همچنين شناخت اين حقيقت كه جدايى افتادن 
ــيم كه آيه  ــرآن و عترت به ظاللت و گمراهى امت مى انجامد، به اين نتيجه مى رس ــن ق بي
شريفة اعتصام ـ در حقيقت ـ نمايى ديگر از حديث شريف ثقلين است كه در كنار ضاللت 
ــن و نمايان است.  ــد عدم اعتصام به حبل اهللا روش و گمراهى به عنوان يكى ديگر از مفاس
بنابراين تفرقه را مى توان معلول ضاللت و گمراهى دانست و اين ضاللت را نتيجه اى براى 

و فروع دين و اخالق تشكيل شده متوقف بر امر امامت و شناخت امام بر حق است. امام رضا مى فرمايد: 
«ان االمامة اّس االسالم النامى وفرعه السامى»( كافى، 200/1). نيز امام صادق مى فرمايد: «نحن اصل كل خير 

ومن فروعنا كل بر، فمن البر التوحيد»( كافى، 8/ 242). 
1.  انعام (5): 153.

2.  عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 28/ 14.
3.  سيوطى، الدرالمنثور، 2/ 61؛ ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، 8/ 438؛ فخررازى، مفاتيح الغيب، 1/ 90؛ بيضاوى، 
انوار التنزيل واسرار التأويل، 2/ 470؛ ابن حجرهيثمى، الصواعق المحرقة، ص 6؛ خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، 

.307 /13
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عدم اعتصام نسبت به دو يادگار و گوهر گرانبها يعنى قرآن و عترت معرفى كرد.

4ـ بررسى برخى شبهات حول آيه شريفه
1ـ 4ـ اقوال عاّمه پيرامون مصداق شناسى حبل اهللا

ــينان برحق پيامبر اكرم يعنى اهل بيت عصمت و طهارت، انسان را از معارف و  دورى از جانش
حقائق دوركرده و باز مى دارد اين مطلب در حالى است كه اهل بيت مخزن علوم الهى و پيامبر 
اكرم هستند و احاديث آن در كتب فريقين به وفور يافت مى شود.1يكى از مواردى كه در اين 

راستا وجود دارد اقوال عاّمه پيرامون معناشناسى واژه حبل اهللا است.
نكتة قابل توجه اين است كه در ميان علماى عاّمه اختالف زيادى در مصداق يابى حبل اهللا 

وجود دارد. ما در اين بخش از نوشتار اين اقوال را تبيين و بررسى مى نماييم.
1ـ1ـ 4ـ اقوال عامه در آيه شريفه:

ــت چنانكه قرآن در آيه ديگرى مى  فرمايد به  1ـ مراد از حبل اهللا، عهد اس
عهد من و فا كنيد، من هم به عهد شما وفا مى  كنم؛2 و به اين دليل به عهد، 
حبل گفته شد كه چون موجب از بين رفتن خوف مى  شود و مانند طنابى است 

كه اگر كسى آن را بگيرد، ترس و هراس از او زائل مى شود.
ــت كه در برخى از روايات آمده كه قرآن است كه حبل اهللا  2ـ مراد قرآن اس

المتين است همچنان كه از ابن مسعود نقل شده است.
3ـ مراد دين خدا است.

4ـ مراد طاعت خداست.
5ـ مراد توبة با اخالص است.

6ـ مراد جماعت است؛ زيرا بعد از حبل اهللا در آيه شريفه فرموده، مبادا متفرق 
شويد.3

1.  ابن عدى، الكامل، 1/ 190؛ خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، 3/ 181؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 9/ 20؛ 
ابن اثير، أسد الغابة، 4/ 22.

2.  بقره/40.
3.  فخر رازى، مفاتيح الغيب، 8/ 311؛ طبرى، جامع البيان، 4/ 21.
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7ـ مراد اهل بيتاست.1
ــانى مى شود كه حديث ثقلين را در ذيل آيه شريفه به عنوان  ــامل كس البته اين گروه هم ش
يك قول در كنار اقوال ديگر آورده اند و هم شامل انديشمندان ديگرى كه منحصراً اهل بيت 
را مصداق حبل اهللا معرفى كرده اند. ثعلبى2، حاكم حسكانى3، ابونعيم اصفهانى، ابن بطريق4، 

ابن حجرهيثمى5، شبلنجى6، قندوزى حنفى7 از اين افراد هستند.
شافعى نيز در اشعارى بيان مى دارد كه مراد از حبل اهللا اهل بيت هستند:

 و لّما رأيت الناس قد ذهبت بهم 
مذاهبهم فى أبحر الغّى و الجهلِ 

ركبت على اسم اهللا فى سفن النجا 
و هم أهل بيت المصطفى خاتم الرسلِ 

 و أمسكت حبل اهللا و هو والؤهم 
كما قد أُمرنا بالتمّسك بالحبِل8

1.  سيوطى، الدرالمنثور، 2/ 60؛ آلوسى، روح المعانى، 2/ 235.
2.  ثعلبى، الكشف والبيان، 3/ 163.

3.  نكته قابل توجه اينكه برخى از علماى عامّه بيان كرده  اند كه حسكانى شيعه است و حال آنكه اين طور نيست؛ 
زيرا اوالً: او در كتاب تفسيرش، فضائل خلفاء و ديگران را هم ذكر كرده است. ثانيًا: متأسفانه در بين عاّمه يك 
ــيع  قاعده  اى وجود دارد كه اگر كســى روايات زيادى در فضائل اهل بيت در كتابش ذكر كند او را رمى به تش
مى  كنند و حال آن كه چنين نيست؛ بلكه چنين كسانى كه فضائل را نقل مى  كنند از باب ذكر حقائق است و از 
باب اينكه داشتن محبت اهل بيت به حكم آيات قرآن جزء ضروريات است كه اگر كسى نداشته باشد اصًال از 
ــالم خارج شده است ولكن اين گروه از مؤلفين ولو محبت دارند اما چون واليت و خالفت بالفصل  دايره اس
ــتند؛ يعنى بايد معيار و مالك تشيع را تعريف كرد  ــيعه هس اميرالمؤمنين را قبول نكرده  اند لذا نمى  توان گفت ش
و سپس ديد كه آيا فالن مؤلف شيعه است يا نه و با اين بيان روشن شد كه اين دسته از مؤلفين شيعه نيستند. 
ــنى متعصبى است در كتاب رجالش در اوصاف حسكانى مى  گويد: «االمام المحّدث البارع  ثالثاً: ذهبى كه س
القاضى ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا بن حسكان القرشى العامرى النيشابورى الحنفى الحاكم»؛ يعنى نه تنها حنفى 
و عاّمه مذهب است بلكه القابى مانند محدث، حاكم، قاضى را هم داراست. ذهبى، سيراعالم النبالء، 18/ 268.

4.  حسكانى به نقل از ابونعيم و ابن بطريق، شواهدالتنزيل، 1/ 168.
5.  هيثمى، الصواعق المحرقة، ص 90.
6.  شبلنجى، نور األبصار، ص 101. 
7.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 119.

8.  به نقل از كتاب گرانسنگ عبقات األنوار فى إثبات إمامة األئمة األطهار، 20/ 50.
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2ـ1ـ 4ـ اشكاالت اقوال عامه
ـ اشكال قول اّول: كه مراد از حبل اهللا و ريسمان الهى، عهد مى باشد. 

اشكالى كه بر اين قول وارد است اين است كه: 
ــت كه انسان به وسيله آن به  ــمان و هر چيزى اس ــد كه حبل به معناى ريس اّوًال: گفته ش

مقصدى مى  رسد و معناى عهد خالف ظاهر از حبل اهللا است كه نياز به قرينه دارد.
ثانياً: عهد و پيمان، خود يك مفهوم كلى است كه براى شناخت آن بايد متعلّق آن ذكر شود 
ــر مسأله  اى است لذا منافاتى  يعنى وقتى دو نفر با هم عهد و پيمان مى  بندند در حقيقت بر س
ندارد كه مراد از حبل اهللا، عهد باشد ولكن عهد به چه چيزى و پيمان بستن بر سر كدام مسأله؟ 
اينكه قائل استناد جسته به آيه شريفه كه به عهد من وفا كنيد تا من هم به عهد شما وفا 
ــت؟ اما ما بر طبق شواهد گوناگون  ــأله  اى اس كنم؛ اما باز دليل نياورده كه عهد بر چه مس
قرآنى و روايى  به اين نتيجه مى  رسيم كه مراد عهد بر واليت بر امامت اهل بيت است كه 
خداوند متعال در روز غدير خم اين عهد را توسط پيامبر از مردم گرفت. نيز در حديث ثقلين 

فرمود كه: «اگر به اين عهد پايبند باشيد هيچ گاه گمراه نمى  شويد».
شاهد اين مطلب هم نكته  اى است كه قائل در ادامه بيان كرده كه: چون در عهد، موجب از 
بين رفتن خوف و ترس و هراس مى  شود به حبل اهللا، عهد مى  گويند و اين ترس و هراس 
و خوف و نجات از آتش جهنم وقتى محقق مى  شود كه انسان واليت معصومين را بپذيرد 
ــمان آنان راهى مورد اطمينان را برود تا در نهايت از خوف و ترس در  ــك به ريس و با تمس

امان باشد.
ـ اشكال قول دوم: كه برخى بيان كرده  اند كه مراد از حبل قرآن است.

آنچه به نظر مى  رسد اين است كه گرچه قرآن هم به عنوان حبل اهللا بيان شده و لكن اثبات 
شىء كه نفى ماعدا نمى  كند يعنى نفى نمى  كند كه اهل بيت هم در كنار قرآن به عنوان 
حبل اهللا قرار داده شوند؛ چنان كه در روايات بيان شده است كه پيامبر مى  فرمايد: «شما 
را سفارش مى  كنم به دو چيز: يكى قرآن كه ريسمان محكمى بين آسمان و زمين است؛ و 

ديگرى عترتم».1 

1.  طبرى، دالئل االمامة، ص20؛ آلوسى، روح المعانى، 2/ 235. 
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ــفارش  ــده، پيامبر اكرم س اما در همين روايات هم كه قرآن به عنوان حبل اهللا معرفى ش
ــك شود؛ چرا كه  ــند و به آنان تمس كرده كه بايد عترت و اهل بيت هم در كنار قرآن باش

سعادت حقيقى در گرِو تمسك به هر دو است نه يكى از آنها.1
ــت كه در آيه اعتصام  ــكال بر قول دوم مطرح كرد اين اس نكته بعد كه مى  توان به عنوان اش
خداوند متعال علت تمسك به ريسمانش را بيان فرموده و آن عدم تفرقه و ايجاد تشتت بين 
مسلمانان است؛ يعنى تمامى مسلمانان بايد به اين ريسمان چنگ بزنند تا سبب اجتماع آن و 
منع از جدايى و تفرقه آنان شود، اما  واضح و بديهى است كه صرف تمسك به قرآن و كالم 
ــيعه و هم عاّمه قبول دارند كه به  ــود؛ يعنى هم ش خداوند متعال موجب زوال اختالف نمى  ش
صرف تمسك به قرآن باز هم اختالفات اساسى بين آنها موجود است؛ پس به حكم آيه اعتصام 

.بايد حبل اهللا چيزى باشد كه رفع اختالف كند و آن چيزى نيست مگر اهل بيت
شاهد بر اين گفتار هم جريان مناظره  اى است كه از طرف امام صادق بين هشام بن سالم 
و فرد شامى اتفاق افتاد كه وقتى هشام از او پرسيد: حجت خدا بر خلق چه كسى مى  باشد؟ 
ــيد: بعد از پيامبر چه كسى؟ او گفت: قرآن و سنت. هشام  ــام پرس او گفت: پيامبر اكرم. هش
گفت: آيا قرآن و سنت توانسته بين ما رفع اختالف كند؟ گفت: بله. هشام گفت: چرا من و 
تو باهم اختالف داريم و به خاطر اين اختالف تو از شام تا اينجا آمده  اى؛ در اين لحظه آن 

مرد شامى ساكت و مغلوب شد.2
آنچه از اين مناظره كه در محضر امام صادق انجام شد، فهميده مى  شود اين است كه، 
تنها چيزى كه موجب رفع اختالف مى  شود تمسك به امام و حجت خداوند متعال بر خلق 
ــته اند رافع اختالف باشند لذا بين مسلمين اختالف موجود  ــت؛ زيرا قرآن و سنت نتوانس اس
است. چرا كه هركس به آن معنايى كه به نفعش باشد تمسك مى  كند و حال آنكه با وجود 
ــت و به كتاب و سنت پيامبر آشناست و مفّسر حقيقى  ــى كه از ناحيه خداوند اس امام و كس

1.  اين كه خليفه دوم در اواخر لحظات عمر پيامبر بيان كرد: حسبنا كتاب اهللا؛ قرآن براى ما كافى است؛ سخنى 
است كامالً در تناقض با قرآن كريم كه مى  فرمايد: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناسيا رسول اهللا قرآن را به تو 
نازل كرديم تا تو براى مردم بيان كنى يعنى بيان پيامبر و روايات او در كنار قرآن موضوعيت دارد و همچنين 
مقوله «حسبنا كتاب اهللا» مخالف حديث ثقلين است كه فرموده در كنار قرآن بايد به عترت هم تمسك شود. 

اين روايت را قريب به اتفاق علماى عامّه بيان كرده  اند.
2.  كلينى، اصول كافى، 1/ 172.



31

قرآن است ديگر هيچ اختالفى به وجود نمى  آيد.
بنابراين همان طور كه روشن شد براى حجيت قرآن همواره بايد فردى كه از جانب خداوند 
ــك به قرآن معنا پيداكند. وحدت حقيقى  ــت در كنار قرآن باشد تا با تمسك به او، تمس اس
ــك به قرآن صرف، هرگز اين هدف را  ــود وگرنه تمس ــلمانان نيز اينگونه محقق مى ش مس

محقق نمى سازد.
ـ اشكال قول سوم: كه مراد از ريسمان الهى، دين خداست.

ــت كه با  ــتورات خداوند متعال اس ــخ مى  گوييم: اگر منظور از دين، عمل به تمام دس در پاس
مدعاى ما هيچ تنافى ندارد؛ زيرا در رأس دستورات خداوند تمسك به ائمه اطهارو دينى 
ــد و تمسك به ايشان موجب رفع اختالف بين  ــان از طرف خداوند آورده  اند، مى باش كه ايش

مسلمانان خواهد شد.
و امّا اگر منظور از دين، مطلق دين و هر آنچه كه به خدا نسبت داده مى  شود، است؛ اگر چه 
دين از طرف غير ائمه بيايد مانند تمسك به اقوال صحابه پيامبر؛ مسلم است كه اين موجب 
زوال اختالف نمى  شود؛ زيرا حتى خود عاّمه هم قبول دارند كه صحابه پيامبر معصوم نبودند 

و بين يكديگر اختالف داشتند؛ پس چطور انسان مى  تواند به گفته آنها اعتماد كند.
ــاهد اين مطلب هم اينكه در ميان عاّمه، چهار مذهب به وجود آمده است كه نه تنها در   ش
ــائل فقهى باهم متفاوت هستند بلكه در برخى از مسائل اعتقادى نيز بين آنها اختالف  مس

وجود دارد، اين در حالى است كه پيامبر اكرم بارها مى فرمود: 
ــان و تا  ــتند از ضاللت و گمراهى مردم در دينش «اهل بيت من امان هس

زمانى كه مردم به آنها متمسك شوند هرگز گمراه نمى  شوند».1
ـ اشكال قول چهارم: كه مراد از ريسمان الهى، طاعت خداوند است.

ــخ به اين سخن مى  گوييم كه طاعت خداوند متعال محقق نمى  شود مگر با عمل به  در پاس
دستورات خداوند و دستورات خداوند هم بايد از طرف كسانى بيايد كه انسان به آنها اعتماد 
و اطمينان كامل دارد كه جز معصوم نمى  تواند باشد. از همين رو اطاعت خداوند تنها و تنها 
در ساية اعتقاد به حجّت و خليفة خداوند برروى زمين و عمل به دستورات او محقق مى  شود 

1.  سيدبن طاووس، الطرائف، ترجمه داود إلهامى، ص 294؛ عالمه مجلسى، بحاراألنوار، 23/ 122.
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كه تنها اهل بيت عصمت و طهارت مى  باشند.
ـ اشكال قول پنجم: كه مراد از ريسمان الهى توبه با اخالص است.

ــياق آيه شريفه اعتصام سازگار  ــخ به اين گروه گفت كه اين قول با س آنچه مى  توان در پاس
ــمان الهى چنگ بزنيد تا رفع اختالف شود از شما و  ــت؛ زيرا آيه مى  فرمايد: به اين ريس نيس
ــلمانان برطرف نمى  شود؛ و بلكه  حال آنكه به صرف توبه از گناهان هيچ اختالفى بين مس
ــخص و خداوند متعال وجود دارد و اصًال ربطى به  ــت باطنى كه بين ش توبه يك امرى اس
اتحاد بين مسلمين ندارد كه امرى كامًال ظاهرى است مگر اينكه مراد توبه از انحراف نسبت 
به ائمهباشد كه نتيجة آن قبول كردن واليت ائمه اطهارباشد كه تنها، آنها ريسمان 

الهى هستند.
ـ اشكال قول ششم: كه مراد از ريسمان، جماعت مسلمين است.

در پاسخ به اين شبهه به چند نكته اشاره مى  كنيم:
ــرعى ندارد و حجت  ــلمين به خودى خود هيچ مدرك ش 1ـ جماعت مس
نيست چنان كه خود اجماع هم تا زمانى كه كاشف از قول معصوم نباشد، 
حجت نمى  باشد؛1 زيرا آنچه مالك و مهم مى باشد، اين است كه انسان به 

دنبال حجت بين خود و خداوند باشد.
2ـ جماعت مسلمين معصوم نيستند؛ از همين رو سخن آنان مورد اطمينان 

و اعتماد نمى  باشد و انسان را روز قيامت نمى  تواند نجات دهد.
3ـ تمسك به جماعت مسلمين موجب رفع اختالف و اتحاد نمى  شود؛ زيرا 
در بين جماعت اعتقادات و ساليق متفاوتى وجود دارد در حالى كه خدا در 
اين آيه شريفه مى فرمايد: «تمسك به حبل اهللا موجب وحدت و عدم تفرقه 

مى شود». 
3ـ با وجود نص از طرف پيامبر اكرم مبنى بر جانشينى اميرالمؤمنين و مشخص 
شدن معيار و مالك حق، ديگر جماعت ارزشى ندارد؛ زيرا اميرالمؤمنين است 

1.  خراسانى، كفاية األصول، ص287.
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كه هميشه با حق و حق با اوست 1و هر جا او باشد همانجا حق است و نقطه 
مقابل او باطل است و پيامبر بارها فرموده بود: «يا على أنت الفاروق الذى 

يفرق بين الحق الباطل»؛ يا على تو جدا كنندة حق و باطل هستى2.
4ـ آنچه موجب اين شبهه شده، مبناى عاّمه، در تعيين و انتخاب امام و خليفه 
است كه هر كسى كه اجماع بر خالفت او قائم شد او امام است و حال آنكه 
اوًال: اجماعى محقق نشد؛ زيرا اميرالمؤمنين كه رأس صحابه بود و ابن عباس 
و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زبير و بنى هاشم درون اجماع نبودند؛ ثانياً: 
مردم مكه و شهرهاى مسلمان نشين در اين اجماع شركت نداشتند؛ ثالثاً، عاّمه 
در اين مبنا دچار تعارض شده  اند؛ زيرا خالفت عمر به وسيله وصيت ابوبكر بود و 

خالفت عثمان به وسيله شوراى عمر بود و هيچ اجماعى در كار نبود.
5ـ پيامبر اكرم جواب اين شبهه را اين گونه مى  فرمايند كه: 

اميرالمؤمنين َعلَم و پرچم هدايت است. بدانيد كه شما بعد از من دچار اختالف 
خواهيد شد و به گمان باطل خود فكر مى  كنيد كه اختالف امت رحمت است 
در حالى كه قرآن مى  فرمايد: و ال تكونوا كالذين تفّرقوا و اختلفوا من 

.بعد ما جاءهم البّينات و اولئك لهم عذاب عظيم
در اين روايت پيامبر اين سخن را كه اختالف بين مسلمانان رحمت است ـ 
كه عامه اين حديث را جعل كرده  اند براى توجيه اختالفات درون خودشانـ  را 
باطل اعالم كردند و در تعارض با آيه قرآن دانستند و اطاعت از اميرالمؤمنين 

كه پرچم هدايت و تنها عامل رفع اختالف است را الزم شمردند. 3
ــان فرمودند مبنى بر اينكه امت  6ـ با توجه به خبرى كه پيامبر به اصحابش
من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مى  شوند كه تنها يك فرقه اهل نجات است 
ــكين به اهل بيت عصمت و طهارت مى  باشند و تمامى  كه آن فرقه، متمس

1.  صدوق، أمالى، ص89؛ ترمذى، سنن ترمذى، 166/3؛ نورى، المستدرك، 124/3.
2.  عالمه مجلسى، بحاراألنوار،22/ 435؛ جوينى شافعى، فرائدالسمطين، 1/ 178.

3.  سيدبن طاووس، اليقين، ص448.
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فرقه  هاى ديگر در آتش جهنم هستند1، دانسته مى شود كه اجماعى محقق 
ــده و اگر هم جماعتى محقق شود مالك حق نمى  تواند باشد؛ زيرا تنها  نش
ــت؛ پس جماعت معيار حق بودن و ريسمان الهى  يك فرقه اهل نجات اس

نمى  تواند باشد.
7ـ خداوند متعال در اين آيه شريفه تمام انسان ها را تا روز قيامت امر نموده  اند 
به تمسك به اين ريسمان به طور مطلق يعنى در همه شرايط و شؤون زندگى 
مطلقاً چنگ بزنيد به اين ريسمان و از آنجا كه امر به اطاعت مطلق از كسى 
الزمه  اش عصمت است لذا مى  فهميم كه حبل اهللا بايد معصوم باشد تا اطاعت 
ــد كه آن ائمه اطهارمى  باشند نه اجماع مسلمين  از او اطاعت از خدا باش
و معنا ندارد كه تمام مسلمانان يا اكثر آنان معصوم باشند لذا امر به تبعيت از 
غير مصعوم هم بر خداوند حكيم محال است يعنى معنا ندارد كه خدا انسانها 
را امر كند به تبعيت از گروهى كه معصوم نيستند و داراى خطا و گناه هستند.

8ـ با توجه به چند آيه بعد از آيه اعتصام كه مى  فرمايد:  ِإالَّ بَِحْبٍل ِمَن اِهللا 
وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ  مى  فهميم كه ِمن به معناى بعضيه است؛ يعنى «بعض 

الناس» نمى  تواند حبل اهللا به معناى اجتماع مسلمين باشد.

3ـ1ـ 4ـ پاسخ كلى برخى از بزرگان معاصر به اقوال عامه:
برخى از بزرگان معاصر فرموده اند: بازگشت تمام اين اقوال ششگانه به يك چيز است؛ زيرا حبل 
به معناى هر سببى است كه موجب رضاى پروردگار باشد كه موجب نجات انسان شود و آن 
ــت از دين و عهد خداوند. و اين سبب عبارت از قرآن و عترت است كه دين  ــبب عبارت اس س
ــود مگر با تبعيت از اين دو؛ و همين امر عهد و طاعت الهى است  ــالم محقق نمى ش خدا و اس
كه اخالص نيز با اين امر معنا پيدا مى كند. در نتيجه جماعت مسلمين هم درست مى شود؛ زيرا 
وقتى همگى بر حول محور قرآن و عترت جمع شدند، يد اهللا هم با جماعت مسلمين خواهد بود 

1.  بحاراألنوار، 28/ 14.
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و در نتيجه سبب نجات و اتحاد مى گردد. 1 

5ـ نتيجه
ــرآن، اعتصام به حبل اهللا  ــك به ق ــت مى يابيم كه مجرد تمس ــان به اين حقيقيت دس در پاي
نمى باشد؛ بلكه اعتصام حقيقى و مطلق به حبل اهللاـ  كه خود به دو قسم من اهللا و من الناس 
تقسيم مى شودـ  تنها در سايه اعتصام به اهل بيت معنا پيدا مى كند. چرا كه معتصم واقعى و 
كامل به قرآن فقط مطهرون هستند و تنها از راه تمسك به اين ذوات نورانى و پاك مى توان 
ــه در امت صرفا حول محور  ــدا كرد. و از طرفى تحقق وحدت و عدم تفرق ــت پي به قرآن دس
قرآن امكان پذيرنمى باشد، زيرا چنانكه گذشت تمسك به قرآن هيچ گاه موجب وحدت ميان 

مسلمين نشده و اختالفات موجود شاهد اين مدعاست. 
وحدت حقيقى در سايه تمسك مطلق به اهل بيت عصمت و طهارت شكل مى گيرد؛ زيرا تنها 

راهى كه مورد اطمينان و اعتماد است راه ائمه اطهار است نه غير ايشان.
والسالم على من اتبع الهدى.

1.  ميالنى، تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات،  2/ 56.
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1ـ مقدمه
دربارة انگيزه، اهداف و پيامدهاى جنگ ها و لشكركشى هاى خلفاى سه گانه سخنان فراوان 
ــتوده اند1 و گروهى درباره ارزش انگيزه ها و اهداف آن  ــت. پاره اى آن را س به ميان آمده اس
ــواهد اصلى تاريخى را  ــى دقيق و مطالعه تصريحات و ش ــد كرده اند.2 اين، لزوم بررس تردي

مى طلبد. 
ــت، احمد بن يحيى بالذرى است.  ــانى كه به ثبت گزارش فتوحات پرداخته اس يكى از كس
احمد بن يحيى بن جابر بالذرى بغدادى كاتب، از مهم ترين مورخان و نسب شناسان قرن 
سوم است. سال تولد وى دانسته نيست، اما گفته شده در بغداد بين سال هاى 170 تا 180 به 
دنيا آمد و بين 279 تا 281 از دنيا رفت. ابن نديم از او و آثارش ياد كرده و وى را از مترجمان 
كتاب هاى فارسى به عربى دانسته است كه از جمله آثارش ترجمه عهد اردشير به شعر است. 
ياقوت با تفصيل بيشترى از او ياد كرده است. از ذكر مشايخ وى توسط ياقوت چنين برمى آيد 

كه بالذرى دانش خود را از محدثان شامى ـ عراقى برگرفته است .3
دو كتاب با ارزش از بالذرى برجاى مانده است: يكى فتوح البلدان كه مورد ستايش مسعودى 
قرار گرفته و گفته است كه در فتح شهرها كتابى بهتر از آن سراغ ندارد.4 اين كتاب دربارة 
ــت. كتاب با ارزش ديگر وى انساب األشراف  ــير فتح شهرها در قرون نخست اسالم اس س
است كه تاريخ دوران اسالمى را در قالب نسب شناسى و خاندانى آورده است. نام هاى ديگر 
ــراف و اخبارهم و تاريخ  ــراف، انساب األش ــاب األش ــاب، جمل انس اين اثر، األخبار و األنس

األشراف است.5
شيوة تحقيق اين مقاله، مطالعه اهداف نبردها و فتوحات خالفاى سه گانه، با تكيه بر دو اثر 
ــراف) است. البته به ندرت و به ضرورت  ــاب األش مهم تاريخى بالذرى (فتوح البلدان و انس

1.  جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب األربعة، ص 366، چنان كه در زيارت ابوبكر آورده اند «و قاتلت أهل الرّدة 
و البدع، و مّهدت اإلسالم ». 

2.  عسكرى، عبداهللا بن سبأ، 1/ 169.
3.  ر.ك. حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، 3/ 699؛ جعفريان، منابع تاريخ اسالم، ص 146.

4.  مسعودى، مروج الذهب و معادن الجوهر، 1/ 22.
5.  ر.ك. حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، 3/ 699؛ جعفريان، منابع تاريخ اسالم، ص 146.
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ــده يا شاهدى بر نقل بالذرى  ــدن يك نكته تاريخى، به منبعى جز آن استناد ش ــن ش روش
افزوده شده است. ما در اين خصوص به فرمان هاى خلفا و سرداران در دعوت مسلمانان به 

جنگ و نامه ها و صلح نامه هاى توافق شده با مخالفان توجه ويژه خواهيم داشت.

2ـ مقايسه توان مالى صحابه قبل از خالفت و پس از آن
ــت كه جامعه نوپاى مسلمانان مدينه و  ــاره كرد اين اس آن چه بايد به طور خالصه به آن اش
به خصوص دو خليفه نخست ( ابوبكر و عمر بن خطاب) از نظر توان مالى، جامعه اى بسيار 
ساده و به عبارتى با توان اندك اقتصادى بوده است. حتى بخشش هاى رسول خدا پس 
ــاز رشد اقتصادى بسيارى از افراد در آينده گرديد، اما باعث  از ماجراى خيبر، اگرچه زمينه س

تغيير اساسى در سطح زندگى مردم از جهت رفاهى نشد.
ــيده بود، نتيجه بخشش حضرت رسول  ــه رس بالذرى اموالى را كه از طريق ابوبكر به عايش
ــت:« كان المال الذى نحله أبو بكر عائشةـ   ــته اس اكرم از زمين هاى بنى النضير دانس
رضى اهللا تعالى عنهاـ  من أموال بنى النضير و كان رسول اهللا أعطاه ذلك المال فأصلحه 

و غرس فيه وديّا».1 
ــون تاريخى عامه، از ابوبكر بن ابى قحافه و عمر بن الخطاب به عنوان افراد بهره مند  در مت
از عطاياى خيبر ياد شده است؛ در عين حال به ادعاى مدارك مختلف عامه اين دو در ايام 
مقارن با رحلت حضرت رسول اكرم به مشاغل معمولى خود، براى كسب قوت روزانه خود 
وابسته بودند. براى مثال، بالذرى در مورد منبع درآمد ابوبكر به واسطه گرى اش در تجارت 

و حتى چوپانى و شيردوشى گوسفندان ديگران اشاره كرده، مى نويسد:
و كان رجًال تاجراً، يغدو فى كّل يوم إلى السوق فيبيع و يبتاع، و كانت له 
قطعة من غنم تروح عليه، و ربما خرج هو بنفسه فيها، و ربما رعيت له، 

و كان يحلب للحى أغنامهم.2
وى پس از دست يابى به خالفت درخواست كرد كه از بيت المال جهت اداره امور زندگى خود 

84 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 145. 1.  بالذرى، أنساب األشراف، 83/10ـ 
2.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 72 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 138.
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و خانواده اش مستمرى دريافت كنند و برايش مبلغ قابل توجهى مقرر گرديد: «لما استخلف 
ابوبكر، جعل له ألف و خمسمائة، فقال زيدونى فإّن لى عياالً و قد شغلتمونى عن التجارة 

فزادوه خمسمائة».1 
ناگفته نماند كه پس از به خالفت رسيدن ابوبكر، عمر مقام قضاوت و ابوعبيده جراح نيز مقام 

خزانه دارى را درخواست كردند:
لما استخلف أبو بكر، أصبح غادياً إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر 
ــا، فلقيه عمر بن الخطاب و أبو عبيدة بن الجراح، فقاال له: أين تريد  به
ــاذا وقد وليت أمر  ــوق. فقاال: تصنع م ــول اهللا؟ فقال: الس يا خليفة رس
ــلمين؟! قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قاال: انطلق حتى نفرض لك  المس
شيئاً، فانطلق معهما ففرضوا له فى كّل يوم شطر شاة وماكسوه فى الرأس 
والبطن، فقال عمر: إلى القضاء، وقال أبو عبيدة: إلى الفىء. قال عمر: فلقد 

كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان.2 
آن چه از رشد خيره كننده امواِل بخشى از مسلمانان و صحابه رسول گرامى اسالم  در تاريخ 
اشاره شده است، همگى حاصل كشورگشايى هاى انجام شده توسط خلفاى سه گانه و به دنبال 
آن خاندان امويان است. براى مثال، عبدالرحمن بن عوف يقيناً در زمان رسول خدا  به ثروت 
ــرمايه دارى شهره نبوده است؛ حال آن كه ماترك وى كه پس از مرگ او گزارش شده،  و س
غير قابل تصور و به يقين مربوط به دوران خالفت خلفا بوده است: « ترك عبد الرحمن بن 
عوف ألف بعير، و ثالثة آالف شاة بالبقيع و مائة فرس، و كان يزرع بالجرف على عشرين 

ناضح، فكان يدخل قوت أهله من ذلك لسنته».3 
ــيم آن فراهم  ــختى امكان تقس ميزان طالى به جاى مانده از وى به گونه اى بوده كه به س
ــده بود: «أن عبد الرحمن بن عوف توفى، فكان فيما تركه ذهب قطع بالفؤوس حتى  ش

مجلت أيدى الرجال منه و ترك أربع نسوة فخرجت كّل امرأة من ثمنها بثمانين ألفا».4 

1.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 70 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 138.

2.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 69 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 137.

3.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 38 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 100.
4.  همان ها.
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صدهزار درهم ـ يا دينار ـ ى كه يكى از چهار همسر وى با تبديل بخشى از سهم خود به 
دست آورد، معادل يك چهارم ارث به دست آمده بوده است: «أصاب تماضر بنت األصبغ 

الكلبى ربع الثمن فأخرجت بمائة ألف و هى إحدى أربع نسوه».1 
ــى از حركت  ــت كه رفاه اقتصادِى حاصل از فتوحات، ناش ــى متون تاريخى حاكى اس بررس
ــترش چشمگير يافت.  ــوم نيز گس ــت بود كه البته در زمان خليفه س نظامى دو خليفة نخس
ــدان اموى براى  ــوه تصرف اموال و ويژگى خان ــر نح ــتر بر س اختالف مردم با عثمان بيش
بهره ورى از بيت المال بود. عثمان بر خالف عمر كه از آن چه به حكومت مركزى مى رسيد، 
ــش مى كرد. و همين يكى از  ــيد، آن را بين بنى اميه بذل و بخش به ديگران نيز مى بخش
داليل مخالفت مردم با او بود. براى مثال زمانى عيينآل بن حصن به شدت با عثمان درشتى 
كرد،2 عثمان به وى گفت كه اگر عمر بود، چنين نمى كردى! و عيينه پاسخ داد كه عمر به 
ــته اند و همين را دليل برترى اش  ــيده بود كه بى نياز گش آنان چنان (از اموال فتوحات) بخش
بر عثمان دانست: «قال عيينة بن حصن لعثمان: كان عمر خيراً لنا منك، إن عمر أعطانا 

فأغنانا، وأخشانا فأتقانا»3 

3ـ ابوبكر و جنگ هاى پس از خالفت
ــيم كرد: بخش نخست نبردهايى بود كه  ــتة كلّى تقس نبردهاى ابوبكر را مى توان در دو دس
در برابر مسلمانانى صورت گرفت كه حاكميت ابوبكر را نپذيرفتند و از اين رو حاضر نشدند 
ــى هايى بود كه به  صدقات خود را به وى پرداخت كنند؛ و بخش دوم فتوحات و لشكر كش
خارج مرزهاى كشور اسالمى آن روز صورت گرفت. ما در ادامه به بررسى هر دو دسته نبرد، 

در منقوالت بالذرى مى پردازيم:
 1ـ3ـ مخالفان پرداخت صدقه

ــتة تاريخى كه پس از به قدرت رسيدن ابوبكر صورت گرفت، ماجراى  از جمله موارد برجس

1.  همان ها.
2.  ابن األثير، أسد الغابة، 4/ 31: «فدخل عليه يومًا، فأغلظ له، فقال عثمان: لو كان عمر ما أقدمت عليه [بهذا]. فقال: 

إن عمر أعطانا فأغنانا و أخشانا فأتقانا».
3.   بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 332. 
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سرپيچى برخى قبايل نسبت به پرداخت صدقات به ابوبكر است. عمده حركت هاى نظامى 
ــى از جنگ ها و  ــود و تنها بخش اندك ــا مخالفان حكومت ب ــوب مبارزه ب ــر در چارچ ابوبك
فعاليت هاى نظامى اش، به فتوحات و كشورگشايى  ربط داشت. در واقع كشورگشايى به طور 
ــت. بالذرى به ماجراى به قدرت رسيدن ابوبكر و ماجراى  ويژه در زمان عمر به وقوع پيوس

مخالفاِن پرداخت زكات اشاره كرده، مى نويسد:
ــتخلف أبو بكرـ  رحمه اهللاـ  ارتدت طوائف من العرب و  قالوا: لما اس
منعت الصدقة، و قال قوم منهم: نقيم الصالة و ال نؤدى الزكاة. فقال أبو 

بكرـ  رضى اهللا عنه: لو منعونى عقاالً لقاتلتهم.1 
مطابق متن فوق اين افراد اسالم را انكار نكرده و تنها از پرداخت صدقات به ابوبكر خوددارى 
كرده بودند.2  خالد بن وليدـ  كه به گفتة ابوبكر شمشير اسالم بود كه  از نيام كشيده شده بود 
ـ مخالفان را به آتش كشيد. البته ابوبكر هم با وجود آگاهى از شيوة نادرست خالد، همچنان 
بر موضع خود پافشارى كرد و مخالفان را به كفر نسبت داد: «و جعل خالد يومئذ يحرق  

المرتدين، فقيل ألبى بكر فى ذلك؛ فقال: ال أشيم سيفاً سله اهللا على الكفار».3 
نكتة دردناك اين مسأله تجاوز آشكار به حرمت مسلمانى و انكار كليه حقوق انسانى در اين 
مورد است. حتى اگر اين افراد مصداق كافر و غير مسلمان نيز به حساب مى آمدند، آتش زدن 
ــت؛ به گواهى خود بالذرى، پذيرش ايمان  ــالمى قابل پذيرش نيس مخالفان در قاموس اس
مخالفان و خروجشان از ارتداد، صرفاً با پذيرش پرداخت صدقه4 ـ و نه جزيه5 ـ قابل حل و 

فصل بود و با اين پذيرش بود كه جنگ ها پايان مى يافت. 
ــت، تقارن  ــته بالذرى در فتوح البلدان كه آن را در توضيح جنگ خوالن آورده اس در نوش
مسأله ارتداد و عدم پرداخت صدقات كامًال مشخص است. در اين متن آمده كه قبيله خوالن 

1.   بالذرى، فتوح البلدان، ص 99.
2.  عسكرى، عبداهللا بن سبأ، 1/ 169.

3.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 102ـ  103؛ بالذرى، أنساب األشراف، 13/ 304؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 278.
4.  در اين جا مقصود از صدقه همان زكات است و زكات درصد معينى از بعضى اموال مانند: طال، نقره، گندم، جو 

و... است كه در صورت رسيدن به حد نصاب بايد در موارد مشخص مصرف شود.
5.  جزيه مالى است كه از كافر ذّمى در قبال زندگى در قلمرو اسالم اخذ مى شود.
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مرتد شده است و سرانجام پس از آن كه لشكر ابوبكر با آنان جنگيد، آنان تسليم شدند و به 
پرداخت صدقات تن دادند: «و ارتدت خوالن، فوجه إليهم أبو بكر يعلى بن منية؛ فقاتلهم 

حتّى أذعنوا و أقروا بالصدقة».1 
اين امر نشانگر اين است كه مخالفت ابتدايى اين افراد بابت پرداخت زكات به خليفه وقت 

بود و نه انكار ضروريات دين! 
جالب اين جاست كه برخى از كسانى كه تاريخ آنان را صراحتاً به عنوان مرتد ياد كرده است، 
نه تنها در زمان ابوبكر و عمر به راحتى به زندگى خود ادامه دادند، بلكه در زمان عثمان به 
صدارت نيز دست پيدا كردند! نظير شخصى به نام «عبداهللا» كه واليت مصر نصيب او شد: 
ــلم قبل الفتح و كتب الوحى، فكان يبدل القرآن، ثّم ارتّد و  «كان عبداهللا المذكور قد أس

عاش إلى خالفة عثمانـ  رضى اهللا عنهـ  و واله مصر».2
ــت دارد، چرا كه فردى كه متهم  ــأله ارتداد در نزد عثمان حكاي ــن نقل از بى اهميتى مس اي
ــت، چگونه بدون هيچ  ــده اس به تحريف آيات به هنگام كتابت آن بوده و ارتدادش ثابت ش

مشكلى از سوى دستگاه حكومتى به سيره خود ادامه داده است؟
ماجراى مالك بن نويره و فجايع انجام شده توسط خالدبن وليد يكى از سياه ترين صفحات 
ــونت خالد و موافقت ابوبكر با آن به گونه اى بود كه عمر نيز به  ــلمانان است. خش تاريخ مس

مخالفت برخاست و به چنين رفتارى اعتراض كرد.
ــهد أبو قتادة  ــكاً قال لخالد: إنى و اهللا ما ارتددت، و ش ــال: إن مال و يق
األنصارى أن بنى حنظلة وضعوا السالح و أذنوا. فقال عمر بن الخطاب 
ألبى بكرـ  رضى اهللا عنهما: بعثت رجًال يقتل المسلمين و يعذب بالنار.3

ــتاده  ــه كه متن فوق بر آن داللت دارد، عدم مقابله مالك بن نويره و قبيله وى با فرس آنچ
ــت، اما همانگونه كه پيش تر نيز به آن اشاره شد سرپيچى  ــالم اس ابوبكر و تأكيد آنان بر اس
ــونت عمال ابوبكر بر او بود. الزم به ذكر  مالك بن نويره از تحويل صدقات به ابوبكر و خش
است كه مالك بن نويره خود نماينده حضرت رسول اكرم  براى جمع آورى صدقات بنى 

1.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 108.
2.  أبو الفداء، تاريخ ابى الفداء، 1/ 20. 

3.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 103.
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حنظله بود. وى پس از رحلت ايشان، بنى حنظله را در مورد صدقات خود به حال خود واگذاشت 
و در نتيجه از جمع آورى اموال و تحويل آن به ابوبكر سرباز زد. اين امر بر ابوبكر بسيار گران آمد 

و در نهايت به قيمت جان مالك بن نويره و تمامى خانواده و قبيله اش تمام شد:
ـ على صدقات بنى  ــلم  ـ صلى اهللا عليه و س و كان مالك عامالً للنبّى 
ـ خلى ما كان فى يده من  ــلم  ـ صلى اهللا عليه و س حنظلة، فلما قبض 

الفرائض و قال: شأنكم بأموالكم يا بنى حنظلة.1
مالك از لحاظ رتبه و شخصيت نيز در جايگاه وااليى قرار داشت و كرامت نفس و بزرگى او 
ــت. گفته شده كه برادر وى «متمم بن نويره» در مرگ او بسيار بى تابى  در تاريخ مذكور اس
ــخ گفت:  ــؤال كرد، در پاس مى كرد. وى زمانى كه عمر بن الخطاب از وى درباره برادرش س
ــنائى آتشى را مى بينم بر او افسوس مى خورم؛ چرا كه او چنان (صاحب فضل  «هرگاه روش
ــن مى گذاشت، از بيم آن كه ميهمانى بر او  ــنايى خود را تا به صبح روش و كرم ) بود كه روش

گذشته و منزل او را نيابد و او از ميزبانى اش غافل شده باشد.»
و قد روى أن متمم بن نويرة دخل على عمر بن الخطاب فقال له: ما بلغ 
من  وجدك على أخيك مالك؟ قال: بكيته حوالً حتى أسعدت عينى 
الذاهبة عينى الصحيحة و ما رأيت ناراً إال كدت انقطع لها أسفاً عليه؛ ألنّه 

كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة أن يأتيه ضيف فال يعرف مكانه.2 
2ـ3ـ سياست شمشير بران يا تطميع

سياست ابوبكر در مواجهه با مخالفان، بين شمشير بّران (تهديد) يا تطميع متغير بوده است:
ــلم  ــدم وفد بزاخة على أبى بكر فخيرهم بين الحرب المجلية و الس ق
المخزية، فقالوا: قد عرفنا الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال: أن 
ننزع منكم الحلقة و الكراع، و نغنم ما أصبنا منكم، و تردوا إلينا ما أصبتم 

منا، و تدوا قتالنا و يكون قتالكم فى النار.3
ــان را بين جنگ اخراجى و صلح  نمايندگان بزاخه نزد ابو بكر آمدند. او ايش

1.  همان.
2.  همان. 

3.  همان، ص 100.
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ــاخت. گفتند: جنگ به منظور اخراج را مى دانيم كه چيست،  ذليالنه مخير س
لكن صلح تحقيرآميز كدام است؟ گفت: اين كه زره ها و ستورانتان را برگيريم 
و آن چه از شما گرفته ايم غنيمت ما باشد و هر چه شما از ما گرفته ايد، پس 

دهيد، بابت مردگان ما ديه ادا كنيد و مردگان شما به جهنم خواهند رفت.
ــلم الخزيه » (= صلح ذليالنه) به نمايندگان بزاخه گفت،  آن چه كه ابوبكر در توضيح « الس
به عبارتى مرامنامه حكومتى وى در برخورد با مخالفان است. دقت در اين كلمات روشنگر 
ــابهى با سنت  ــت و هيچ تش ــأله اموال و غنايم و اظهار قدرت بر مخالفان اس تمركز بر مس
ــول گرامى اسالم  ندارد. تأكيد بر مغايرت ماهوى ميان رفتار ابوبكر و سنت  رحمانى رس
ــر دشمنى و كينه نيست. خشونت به كار رفته در  ــول اكرم  تأكيدى متعصبانه و از س رس
جنگ هاى ابوبكر چه در مقابله با مانعان زكات و چه در مقابل با مردمان غير مسلمان چنان 
ــيمانى خود خليفة اّول شده است. از مواردى كه ابوبكر  ــارى و پش بوده كه گاه مورد شرمس
نسبت به آن ابراز تأسف و پشيمانى كرد، آتش زدن فجائه بود كه به دستور وى و به دست 
خالد بن وليد صورت گرفته بود. البته در همين مورد نيز ابوبكر صرفاً از آتش زدن فجائه ابراز 

پشيمانى كرد و نه از كشتن آنان:
عن أبى بكر الصديق أنّه قال: ثالث تركتهن و ودت أنى لم أفعل، وددت 
أنّى يوم أتيت باألشعث بن قيس ضربت عنقه؛ فإنّه تخيل إلى أنه ال يرى 
شراً إال سعى فيه و أعان عليه، و وددت أنّى يوم أتيت بالفجاءة قتلته و 

لم أحرقه... .1 
ــتگير كرد و نزد  ــانى بود كه صدقه پرداخت نكرد. خالد وى را دس « قرآل بن هبيرآل»2 از كس
ــتاد. قره نزد ابوبكر قسم خورد كه از زمانى كه ايمان آورده هرگز كفر نورزيده و  ابوبكر فرس

1.  همان، ص 108.
2.  قّرة بن هبيرة بن سلمة اسالم آورد و رسول خدا به او چيزى عطاء فرمود و بردى بر او پوشاند و دستور فرمود 
كه متصدى جمع آورى زكات قوم خود باشد، قّره پس از اين تفقد پيامبر به هنگام بازگشت اين ابيات را 
ــيد و او را با عطايى كه نابود نمى شود بى نياز  ــول خدا رسيد سرزمينى به او بخش ــرود: چون به حضور رس س
فرمود، آن سرزمين كه خشك و باير بود سراپا سبزه و خرمى شد، آرى نيازهاى خود را از محمد گرفته بود، 
جوانمردى بر آن گماشته شد كه نكوهش همراه او نيست و كارهاى عاجزانه و دو پهلو را همواره ترك مى كند. 

(ر.ك. ابن سعد، الطبقات الكبرى،  1/ 231).
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نوبتى نيز عمرو بن عاص را اكرام كرده است. ابوبكر قصه اكرام را از عمرو پرسيد و عمرو آن 
را تصديق كرد. ابوبكر به واسطه اين كه قره عمرو را اكرام كرده بود ـ و نه به دليل قسمش 

بر ايمان خود ـ از خونش گذشت و او را آزاد كرد.
و كان قرة بن هبيرة القشيرى امتنع من أداء الصدقة، و أمد طليحة، فأخذه 
ــام بن العاصى، و أتى به خالداً فحمله إلى أبى بكر، فقال: و اهللا، ما  هش
كفرت مذ آمنت؛ و لقد مربى عمرو بن العاصى منصرفاً من عمان، فأكرمته 
ــأل أبو بكر عمراً ـ رضى اهللا عنهما ـ عن ذلك، فصدقه؛  و بررته. فس

فحقن أبو بكر دمه.1 
ــط «قرآل بن هبيرآل» سبب بخشش  در اين جا اكرام بر عمرو بن عاص خراج گزار ابوبكر توس

وى شد، اما اين اقبال نصيب سكنه منطقه عمان نشد. 
ــاكنان منطقه عمان2 در زمان حيات رسول اكرم  بدون هيچ  ــت كه س در تاريخ آمده اس
مشكلى اسالم را پذيرا شدند. اما پس از رحلت آن حضرت، آنان به ارتداد متهم شدند. همين 

امر سبب يورش ابوبكر بر آنان و كشتن و اسير كردن باقيمانده آنان شد:
قالوا: و لما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، ارتدت األزد ... فوجه 
أبو بكرـ  رضى اهللا عنهـ  إليهم حذيفة بن محصن البارقى من األزد، و 
عكرمة ابن أبى جهل ابن هشام المخزومى، فواقعا لقيطا و من معه فقتاله 
ــبيا بعثا به إلى أبى بكرـ  رحمه اهللا، ثّم أن األزد  ــبيا من أهل دبا س و س
راجعت اإلسالم و ارتدت طوائف من أهل عمان و لحقوا بالشحر، فسار 
إليهم عكرمة، فظفر بهم و أصاب منهم مغنماً و قتل بشراً، و جمع قوم من 
ــرة بن حيدان بن  عمرو بن الحاف بن قضاعة جمعاً، فأتاهم عكرمة  مه
فلم يقاتلوه و أدوا الصدقة، ... و لم تزل عمان مستقيمة األمر يؤدى أهلها 
ــهم حتى كانت  صدقات أموالها، و يؤخذ ممن بها من الذمة جزية رؤس

خالفة الرشيدـ  صلوات اهللا عليه .3 

1.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 10و102. 
2.  همان، ص 83؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 264.

 .84 3.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 83ـ 
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نكات ذيل چكيدة موارد قابل توجه و مورد نظر در اين ماجرا است:
1. قبيله ازد و مردمان عمان در زمان رسول اكرم بدون هيچ مقاومت و مخالفتى با روى 

باز به اسالم گرويدند.
2. ناگهان پس از رحلت پيامبر اكرم آنان بدون دليل خاصى مرتد شدند.

3. ابوبكر براى مقابله با آنان گروهى را آماده كرد و به جنگ آنان فرستاد. در اين ميان نيز 
هيچ سخنى از دعوت مجدد به اسالم، گفت وگو و نصيحت نبود و تنها با جنگ و خونريزى 

و اسير كردن آنان و غارت اموال ايشان ماجرا به پايان مى رسد.
4. گروهى از آنان بدون مقاومت در برابر لشكر ابوبكر اقدام به پرداخت زكات كردند. اين امر 
ــت از اين دارد كه اتهام بقيه نيز خوددارى از پرداخت زكات به خليفه وقت (ابوبكر) بوده  حكاي

است نه ارتداد.1
5 . آنان پيوسته بر اين امر استقامت نشان دادند وصدقات خود راپرداخت كردند. از اين رو، 
استقامت امر ساكنان عمان نيز به بيان خبر مذكور، به معنى پرداخت مستمر زكات از سوى 

مسلمانان و جزيه از سوى غير مسلمانان تا زمان خالفت رشيد عباسى بوده است. 
دقت در مفاد خبر مذكور نشان مى دهد كه ساكنان عمان به واسطه مخالفتشان با پرداخت 
ــدند و فقط گروهى كه حاضر به پرداخت زكات شدند، از  زكات به ابوبكر، به ارتداد متهم ش
شمشير حكومت مركزى در امان ماندند. آنچه هم كه در اين ميان از بيخ و بن مورد غفلت 
قرار گرفته است، سنت رسول گرامى اسالم و اخالق و منش انسانى ايشان در دعوت به 

اسالم و نحوه دريافت زكات بوده است.
3ـ3ـ دريافت صدقات، انگيزه اصلى جنگ هاى ابوبكر با متهمان ارتداد

مفاد نامه رسول اكرم  به يكى از كارگزاران خود در مورد ضوابط ظاهرى ايمان مدعوين 
به اسالم، با آن چه ابوبكر به عنوان مالك ايمان وضع كرده بود، تفاوت اساسى دارد. در اين 
نامه حضرت تصريح به اين نكته كرده اند كه به پاداشتن نماز، روى كردن به سوى خانه خدا 
(قبله مسلمانان) و خوردن ذبيحه اسالمى، نشانه كافى مسلمان بودن است و آن كسانى كه 

 1.  برخى منابع بر اينكه اهالى عمان از پرداخت صدقه خوددارى كردند، تصريح كرده اند. «فلما توفى رسول اهللا
ارتدوا ومنعوا الصدقة. فكتب حذيفة إلى أبى بكر بذلك، فوجه أبو بكر عكرمة بن أبى جهل إليه فالتقوا فاقتتلوا، ثم 

رزق اهللا عكرمة عليهم الظفر فهزمهم اهللا. و أكثر فيهم القتل » (ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/  71).
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با اين امر مخالفت كنند، بايد جزيه بپردازند:
من محمد النبى إلى منذر بن ساوى سلم أنت فإنى أحمد إليك اهللا الذى 
ــمعت ما فيه، فمن صّلى  ال إله إال هو، أما بعد، فإن كتابك جاءنى و س
صالتنا و استقبل قبلتنا، و أكل ذبيحتنا فذلك المسلم، و من أبى ذلك 

فعليه الجزية.1
ــال  ــان براى مردم يمن و يمامه ارس ــابهى را نيز پيامبر اكرم  با مضمون يكس نامه مش

فرمودند كه در آن نيز شروط مشابه نامه مذكور قيد شده است.
كتب رسول اهللاـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  إلى أهل اليمن: من صلّى صالتنا، 
و استقبل قبلتنا، و أكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم؛ له ذمة اهللا و ذمة رسولهـ  

صلى اهللا عليه و سلم، و من أبى، فعليه الجزية.2 
و لما كتب رسول اهللاـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  إلى ملوك األفاق فى أول 
سنة سبعـ  و يقال فى سنة ستـ  كتب إلى هوزة بن على الحنفى و أهل 

اليمامة يدعوهم إلى اإلسالم.3 
اما مالك قبولى اسالم از ديدگاه خليفه اول اين گونه نبود؛ چراكه وى براى مسأله پرداخت 
زكات ـ كه البته بر همگان نيز واجب نبود ـ حساب ويژه اى باز كرد. وى حتى كسانى را كه 
به صراحت مسلمانى خود را اعالم مى كردند، اما از پرداخت زكات به او خوددارى مى كردند، 

مرتد به حساب مى آورد و خونشان را مباح مى دانست. 
ــتخلف أبوبكرـ  رحمه اهللاـ  ارتدت طوائف من العرب و منعت   لما اس
ــة، و قال قوم منهم: نقيم الصالة و ال نؤدى الزكاة، فقال أبوبكرـ   الصدق
رضى اهللا عنه: لو منعونى عقاالً لقاتلتهم، و بعض الرواة يقول: لو منعونى 

عناقا4 
رسول خدا خالد را به سوى اكيدر بن عبدالملك الكندى فرستاد و اكيدر به همين واسطه 

1.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 87. 
2.  همان، ص 76. 
3.  همان، ص 93.
4.  همان، ص 99.
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ــالم  آورد. با رحلت آن حضرت وى  ــانى بود كه به دست شخص پيامبر اس از جمله كس
نيز از پرداخت صدقات به كارگزار ابوبكر سرباز زد. ابوبكر نيز خالد را مأمور كشتن وى كرد 

و خالد نيز او را كشت.
وجه رسول اهللاـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  خالد بن الوليد إلى أكيدر، فقدم 
به عليه فأسلم، فكتب له كتاباً، فلما قبض النبىـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  
منع الصدقة و نقض العهد و خرج من دومة الجندل فلحق بالحيرة، ... أن 
أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد و هو بعين التمر يأمره أن يسير إلى أكيدر، 

فسار اليه فقتله، و فتح دومة.1 
در اين جا نيز مقايسه دو روش كه به طور اتفاق هر دو به دست خالد بن وليد انجام گرفته 
ــت. روش رحمانى رسول اكرم   باعث گرويدن اكيدر به اسالم گرديد  بود، قابل تأمل اس
و خشونت خليفه اول در تثبيت قدرت خود و به زانو درآوردن مخالفان خود نيز سرانجام به 

قيمت جان اكيدر تمام شد. 
در ماجراىـ  به اصطالحـ  ارتداد قبيله خوالن نيز ابوبكر به مصاف آنان رفت و با آغاز جنگ 
ــان را مجبور به پرداخت صدقه كرد: «و ارتدت خوالن فوجه إليهم أبو بكر  ــرى آن و درگي

يعلى بن منية، فقاتلهم حتّى أذعنوا و أقروا بالصدقة».2 
ــردن مخالفان پرداخت صدقه به  ــخص گرديد كه جنگ با هدف ملزم ك ــا نيز مش در اين ج

ابوبكر برپا شد و هيچ سخنى از بازگشت به جاهليت و ارتداد در ميان نبوده است.
ــود در كنده به اين نكته تصريح كرد كه از مردم برايش  ــر در نامه اى به فرماندهان خ ابوبك

بيعت بگيرند و با هر كس كه از پرداخت صدقه امتناع كرد بجنگند:
كتب أبو بكر إلى زياد بن لبيد و المهاجر ابن أبى أمية المخزومى، و هو 
يومئذ على كندة، يأمرهما أن يجتمعا فتكون أيديهما يداً و أمرهما واحداً 

فيأخذ له البيعة و يقاتال من امتنع من أداء الصدقة.3 
ــان مى دهد  ــن عبارت كه « با هر كس كه از پرداخت صدقه امتناع مى كند، بجنگ» نش اي

1.  همان، ص 69 ـ70.
2.   همان، ص 108. 
3.  همان، ص 107. 
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ــلمانان بوده است؛ چرا كه اگر موضوع اين حكم غير مسلمانان  ــتور مس كه موضوع اين دس
ــد. همين نشان مى دهد هدف از اين جنگ ها صرفا  ــخن گفته مى ش مى بود، بايد از جزيه س
گرفتن بيعت و دريافت صدقه بوده است و آنان مخالفان پرداخت صدقه به ابوبكر را مرتد و 

مستحق مرگ دانسته اند.
4ـ3ـ آغاز فتوحات

ــى هاى ابوبكر به مناطق خارج از جزيرآل العرب كه به ظاهر با هدف توسعه قلمرو  لشكركش
ــد كه وى نسبت به ماجراى مخالفان  ــرزمين اسالمى صورت گرفت، تنها زمانى آغاز ش س
ــى ها نيز حركت به سمت منطقه  ــوده خاطر گرديد. ابتداى اين لشكركش پرداخت صدقه آس
شام بود :« قالوا: لما فرغ أبوبكرـ  رضى اهللا عنهـ  من أمر أهل الردة رأى توجيه الجيوش 

إلى الشام ».1 
3ـ ايجاد انگيزه جنگ با تشويق به دريافت غنائم 5ـ 

ــول خدا   و اميرالمومنين به جا مانده  ــنت رس ــلمانان، آنچه از س در مورد دعوت مس
است، با سنت به جا مانده از ابوبكر متفاوت است. در زمان رسول خدا   دعوت به توحيد 
و شهادت بر نبوت ايشان محور دعوت به اسالم بود. هر چند تمامى جنگ هاى زمان رسول 
ــت، اما ايجاد انگيزه به همين جنگ ها نيز از طريق مسائل مادى  خدا   جنبه دفاعى داش
و دعوت به غنائم جنگى نبود و چنين امورى به هيچ  وجه به عنوان مشوق اصلى مسلمانان 
قرار نگرفت. حال آنكه ابوبكر در اين ميان روى كردى كامًال برخاسته از اهداف مادى داشت. 
ــازى مردم در لشكركشى به شام غنيمت هاى قابل دسترس را به عنوان  وى براى آماده س

ابزارى براى ترغيب مردم مورد استفاده قرار داد:
قالوا: لما فرغ أبو بكر ـ رضى اهللا عنه ـ من أمر أهل الردة رأى توجيه 
ــام فكتب إلى أهل مكة، و الطائف، و اليمن، و جميع  الجيوش إلى الش
العرب بنجد و الحجاز يستنفرهم للجهاد و يرغبهم فيه و فى غنائم الروم، 

فسارع الناس إليه من بين محتسب و طامع .2 

1.  همان، ص 111. 
2.  همان. 
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ــاره دارد كه گروهى نيز با طمع بهره ورى از مزاياى مادى  ــكارا به اين نكته اش متن فوق آش
(غنائم جنگى) به نداى ابوبكر پاسخ مثبت دادند. شايان ذكر است كه ايمان مردم نسبت به 
زمان پيامبر اكرم   تقويت نشده بود و انگيزه مادى تنها مشوق پذيرش نداى جنگ بود. 
نبايد فراموش كرد كه در زمان رسول خدا  ـ  تنها كمتر از دو سال از آغاز حكومت ابوبكر 
ـ گروه بزرگى از همين مسلمانان از جنگ با شاميان طفره رفتند و مورد مؤاخذه شديد آيات 

الهى قرار گرفتند:
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَُكْم ِإَذا ِقيَل لَُكُم انِفُرواْ ِفى َسِبيِل اهللاِ اثَّاَقْلُتْم ِإلَي 
ْنَيا ِفى األِخَرِة  ْنَيا ِمَن األِخَرِة َفَما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّ اَألْرِض أََرِضيُتم بِالَْحَياِة الدُّ

 1.ِإالَّ َقِليٌل
ــلمانانى كه به دنبال غنائم جنگى رهسپار جنگ با روميان  نتايج مادى اين كارزار، براى مس

شده بودند، قابل توجه بود. 2
6ـ3ـ سرداران لشگر، پيام آوران خون ريزى

از سيره جنگجويان مى توان دريافت كه در پس اين گونه لشكركشى ها، هدفى الهى قرار نداشت؛ 
چرا كه خشونت و خونريزى براى رسيدن به غنائم مادى امرى توجيه پذير جلوه كرده بود.

ــيره وى در كليه  ــرداران جنگ هاى ابوبكر بود. س خالدبن وليد به عنوان يكى از اصلى ترين س
ــير عراق به فلسطين انجام داد، قتل و غارت و اسير كردن مخالفان بود و  فتوحاتى كه در مس
بس! وى نه دعوتى به اسالم داشت و نه در ارائه اخالق و منش اسالمى قدمى برداشت. حتى 
مسيحيان نيز از تيغ وى در امان نماندند: «ثّم أتى مرج راهط فأغار على غسان فى يوم 

فصحهم و هم نصارى فسبى و قتل  ».3 
وى تنها زمانى از خونشان مى گذشت كه مردمان آن ديار حاضر به پرداخت مالى به وى و 
لشكر مسلمين مى شدند: «و أتى خالد أركة فأغار على أهلها، و حاصرهم ففتحها صلحًا 

1.  توبه/ 38.
2.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 113 : «و روى أبو مخنف فى يوم العربة: أن ستّة قواد من قواد الروم نزلوا العربة فى 
ثالثة آالف فسار إليهم ابو أمامة فى كثف من المسلمين، فهزمهم و قتل أحد القواد، ثّم اتبعهم فصاروا إلى الدبية 

ـ و هى الدابيةـ  فهزموهم و غنم المسلمون غنما حسنا».
3.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 115. 
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على شى ء أخذه منهم للمسلمين».1 
ــالم يا مالطفت با  ــأله دعوت به اس ــده بود، مس ــاً به آن اهميتى داده نش اما آنچه كه اساس
ــت. وى از اهالى تدمر در مقابل اقرار بر سلطه مسلمانان، خضوع در  ــلمانان بوده اس غيرمس
مقابل آنان و ورود به اهل ذمه امان داد: «ثم أتى تدمر، فامتنع أهلها و تحصنوا، ثم طلبوا 

األمان فأمنهم على أن يكونوا ذمة و على أن قروا المسلمين و رضخوا لهم».2 
البته كارگزار خليفه در توافق بر صلح و نيز در انتخاب ميزان جزيه و نحوه دريافت آن آزادانه 

رفتار مى كرد:
ــّم أن أهلها صالحوا على أن يؤمنوا على دمائهم و أموالهم و أوالدهم  ث
على أن يؤدوا الجزية. و ذكر بعض الرواة: أن أهل بصرى صالحوا على 

أن يؤدوا عن كل حالم ديناراً و جريب حنطة.3 
نامه خالدبن وليد به مسيحيان دمشق سند آشكارى بر هدف اصلى فتح شام ـ بهره ورى از 

جزيه غير مسلمانانـ  است.
بسم اهللا الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أمانا على 
أنفسهم و أموالهم و كنائسهم و سور مدينتهم ال يهدم و ال يسكن شى ء 
من دورهم، لهم بذلك عهد اهللا و ذمة رسول اهللاـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  

و الخلفاء و المؤمنين ال يعرض لهم إال بخير إذا أعطوا الجزية.4 
ــاهاى آنان و تعرض نشدن به جان  ــدن خانه ها و كليس ــرط تخريب نش در اين نامه خالد ش
ــان دانسته است. روشن است محتواى نامه در  ــق را دريافت جزيه از ايش و مال اهالى دمش
حقيقت تهديد دمشقيان به تخريب، غارت و كشتار آنان در ازاى عدم پرداخت جزيه است. در 
اين مورد نيز تواريخ مذكور هيچ گزينه اى از دعوت به اسالم يا الاقل ارائه صورتى رحمانى 

از دين ذكر نكرده اند.

1.  همان. 
2.  همان. 

3. همان، ص 116.

4. همان، ص 124.
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اين نامه خالد چيزى جز همان مرام نامه حكومت ابوبكر نيست. اين در حالى است كه سنت 
رسول خدا   در مقابل غير مسلمانان غير مهاجم، چيزى جز ارسال نامه و دعوت آنان به 

اسالم نبود.1
به هرصورت ارتكاب جرائم جنگى و قتل و غارت، روش و پيشه سرداران منتخب ابوبكر بود. 
ــان تأمين زمينه هاى مالى با ثبات براى حاكميت خليفه اول بود و در اين راه از هيچ  ــدف آن ه
ــير كردن زنان و قتل و غارت اموال آنان همراه مى بود ـ فروگذار  ــى ـ حتى اگر با اس كوشش

نمى كردند:
ــغ خالداً أن جمعا لبنى تغلب بن وائل بالمضيح و الحصيد مرتدين  و بل
عليهم ربيعة بن بجير فأتاهم، فقاتلوه فهزمهم و سبى و غنم و بعث بالسبى 

إلى أبى بكر، فكانت منهم أم حبيب الصهباء بنت حبيب بن بجير.2 
ناگفته پيدا است كه شخص سردار نيز از بهره هاى غنائم نيز نصيب ويژه اى براى خود داشته 

است:
لما شخص خالد من العراق يريد الشام مر بدومة الجندل ففتحها و أصاب 
ــبا منها ليلى بنت الجودى الغسانى... فصارت له  سبايا، فكان فيمن س

فتزوجها.3 
خشونت هاى ثبت شده در تاريخ كه توسط خالدبن وليد صورت گرفته، تنها مربوط به زمان 
ــت و رفتارى مشابهـ  حتى در زمان حيات رسول خدا  از وى به ثبت  خالفت ابوبكر نيس
رسيده است، با اين تفاوت كه رفتار خشونت آميز و غير انسانى وى در زمان ابوبكر همواره 
ــول خدا، ايشان پس از آگاهى از آن،  مورد تأييد وى قرار گرفت، حال آن كه در زمان رس
ــر مى آمدند. بنى خزيمه در  ــارت هاى جانى و مالى صورت گرفته وى ب درصدد جبران خس
زمان جاهليت، پدر عبدالرحمن بن عوف و عموى خالد بن وليد را كشته بودند. خالد در سريه 
ــالح بر  بنى خزيمه به نيرنگ به آنان اطمينان داد كه قصد جنگ ندارد، اما پس از آن كه س
زمين گذاشتند، سر مردان قبيله را بريد. اين، چنان بر رسول خدا  گران آمد كه دست هاى 

1. در اين باره نگارنده مقاله ديگرى نگاشته است و اميد دارد به زودى بتواند آن را منتشر كند. 
2.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 114.

3.  همان، ص 70.
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مبارك را به آسمان بلند كرده و از آنچه كه خالد انجام داده بود اعالم بيزارى كردند. سپس 
اميرالمؤمنين را به پرداخت خون بهاى كشته شدگان و راضى كردنشان مأمور كردند:

و كان بنو خزيمة قد قتلوا فى الجاهلية عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وعم 
خالد بن الوليد كانا أقبال من اليمن وأخذوا ما كان معهما وكان من السرايا 
ــول اهللاـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  إِلى الناس ليدعوهم إِلى  التى بعث رس
اإلسالم سرية مع خالد بن الوليد، فنزل على ماء لبنى خزيمة المذكورين. 
فلما نزل عليه أقبلت بنو خزيمة بالسالح فقال لهم خالد: ضعوا السالح؛ 
فِإن الناس قد أسلموا. فوضعوه و أمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف 

فقتل من قتل منهم. 
فلما بلغ النبىـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  ما فعله خالد رفع يديه إِلى السماء 
حتى بان بياض إبطيه وقال: «اللهم إِنى أبرأ إِليك مما صنع خالد». ثم 
أرسل رسول اّهللاـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  على بن أبى طالب بمال وأمر 
أن يؤدى لهم الدماء واألموال. ففعل على ذلك ثم سألهم هل بقى لكم مال 
أو دم فقالوا ال وكان قد فضل مع على بن أبى طالب رضى اهللا عنه قليل 
مال فدفعه إليهم زيادة تطييباً لقلوبهم. وأخبر النبىـ  صلى اهللا عليه وسلم 
ـ بذلك، فأعجبه وأنكر عبد الرحمن بن عوف على خالد فعله ذلك فقال 

خالد: ثأرُت أباك.
ــأرت عمك الفاكه و فعلت فعل الجاهلية فى  فقال عبد الرحمن: بل ث
ــول اهللاـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  خصامهم،ا فقال: يا  ــالم و بلغ رس اإلس
خالد دع عنك أصحابى، فواهللا لو كان لك أُحٌد َذَهبَاً ثم أنفقته فى سبيل 

اهللا تعالى ما أدركت غدوة أحدهم وال روحته.1 
ــت رسول اكرم  جنايات و خيانت هاى خالد را نه تنها تأييد نكردند، بلكه از آن  گفتنى اس
ــنت آن حضرت با روش ابوبكر است؛ چرا كه خالد تنها  ــتند. اين، وجه تمايز س بيزارى جس

پيام آور قتل و غارت يا جزيه بود و نه چيز ديگر.

1.  أبو الفداء، تاريخ ابى الفداء، 207/1. 
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سرانجام در هنگامه فتوحات منطقه شامات زمانى كه سپاهيان در منطقه ياقوصه قرار داشتند، 
ــيد: «فلهم بمدن الشام و توفى أبوبكرـ  رضى اهللا عنهـ  فى جمادى  مرگ ابوبكر فرارس

األخرة سنة ثالث عشرة فأتى المسلمين نعيه و هم بالياقوصة».1 

4ـ عمربن الخطاب
1ـ 4ـ پادشاهى يا خالفت

ــتحاله مقام و شأن خالفت اسالمى به پادشاهى، كه در زمان خليفه سوم نمود آشكارى  اس
يافت، ريشه در زمينه سازى ها و تفكرات دو خليفه پيش از وى به ويژه عمربن الخطاب داشته 
است. عبارات مختلفى از عمر در مورد پادشاهى نقل شده است كه تمايل وى به اين امر را 

نشان مى دهد.
روايت بالذرى در احواالت عمر نمونه اى از اين دسته روايات است. او در گفت وگو با گروهى 
ــت يا پادشاه؟! وى در ادامه نيز  ــكارا اين ترديد را مطرح كرده كه آيا او خليفه اس از مردم آش
به جاى آن كه اهميت مقام و شأن خالفت را متذكر شود، بى پرده گفت: اگر (چنين باشد كه 

من) پادشاه (شما) باشم (اين مسأله) امر بسيار بزرگى خواهد بود!!
قال عمر ـ  رضى اهللا تعالى عنه: و اهللا ما أدرى أخليفة أنا أم ملك؟ فإن 
ــت ملكاً فهذا أمر عظيم، فقال له قائل: إن بينهما فرقاً، إن الخليفة ال  كن
يأخذ إّال حّقاً و ال يضعه إّال فى حق، و أنت بحمد اهللا كذلك، و الملك 

يعسف الناس فيأخذ من هذا و يعطى هذا. قال: فسكت عمر.2 
روايت ديگرى را نيز بالذرى در بخش احواالت عمر بن الخطاب آورده كه هنگام درخواست 
ــال مخالفت كرده و در جواب گفت: «آيا  ــاد عمر از وى براى دريافت مبلغى از بيت الم دام

مى خواهى براى چنين كارى نزد خدا پادشاه خيانتكارى به حساب آيم؟!»
أن صهراً لعمر بن الخطاب، قدم على عمر، فعرض لعمر بأن يعطيه من 
بيت المال، فانتهر و قال: أردت أن ألقى اهللا ملكاً خائناً، فلّما كان بعد ذلك 

1.  بالذرى، فتوح البلدان، ص 118.
2.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 360.
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الوقت أعطاه من صلب ماله عشرة آالف درهم.1 
ترديد عمر در اينكه آيا حقيقتاً سيرة رسول خدا را پيش گرفته، و اليق مقام خالفت است يا 
ــيره اش سيره پادشاهان است، مى تواند به شيوه اعمال حاكميتش بازگردد. طبيعى  اين كه س

است كه نبردهاى زمان او يكى از نكات كليدى در تشخيص اين تفاوت است.
2ـ 4ـ سامان دهى سرداران

ــى ها بر عهده عمر قرار  ــيدن عمر ادامه فتوحات و لشكركش با مرگ ابوبكر و به قدرت رس
ــكرهاى ارسالى به مناطق مختلف  ــرداران جديدى براى لش گرفت و او نيز به ميل خود س
ــطه كدورت ديرينه خود با خالد بن وليد وى را از فرماندهى  تعيين  كرد. در ابتدا وى به واس
لشكر شام عزل كرد و ابو عبيدة جراح راـ  كه از دوستان نزديكش بود، به جاى وى گماشت: 
«خطب عمر حين استخلف، فقال: و اهللا ألعزلن خالد بن الوليد و المثنى بن حارثة، ليعلما 

أّن اهللا هو الناصر لدينه و ليس إياهما فعزلهما.»2 
ــرزمين هاى اردن و فلسطين، حمص و مصر نيز به ترتيب يزيد بن ابى سفيان،   براى فتح س
عبادآل بن صامت و عمرو بن العاص را برگزيد.3 ابو عبيدة جراح در سال هجدهم به سبب طاعون 

هالك گرديد و عمر، عياض را به جاى وى فرماندار حمص و مناطق ديگر كرد.4 
ــت؛ چراكه براى مثال وى با مرگ  انتخاب فرماندهان نيز با هدف خاصى صورت گرفته اس
يزيد بن ابى سفيانـ  كه خود نيز از خاندان ابو سفيان بودـ  معاويه را جايگزين كرد. اين امر 
بر ابوسفيان بسيار خوش آمد، زبان به ستايش عمر گشود و از اينكه وى حق خويشاوندى را 
به جا آورده بود، تشكر كرد: «و لما توفّى يزيد بن أبى سفيان، كتب عمر إلى معاوية بتوليته 

ما كان يتواله. فشكر أبو سفيان ذلك له، و قال: وصلتك يا أمير المؤمنين رحم.»5 
ــه خوبى آگاه بود و حكومت  ــت كه معاويه نيز به روش راضى كردن خليفه ب ــه پيداس ناگفت
ــاريه از  ــت. براى مثال در ماجراى فتح قيس مركزى را از غنايم فتوحات، بى بهره نمى گذاش

1.  همان 10، ص 354 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 230.
2.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 328. 
3.  ر.ك. بالذرى، فتوح البلدان، ص 142.

4.  ر.ك. همان، ص 174.
5.  همان، ص 142.
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مناطق شامات، معاويه پس از توافق با يكى از يهوديان به نام يوسف، در مقابل تأمين جانى 
ــت بر ساكنان قيساريه غلبه كند. نتيجه آن نيز اسارت چهار هزار  خود و خانواده اش، توانس

نفر بود كه براى عمر به مدينه فرستاده شد.
عن الواقدى فى اسناده: أن سبى قيسارية بلغوا أربعة آالف رأس، فلّما بعث 
به معاوية إلى عمر بن الخطاب، أمر بهم فأنزلوا الجرف، ثّم قسمهم على 

يتامى األنصار و جعل بعضهم فى الكتاب و األعمال [العمال] للمسلمين.1 
در ادامه، به ميزان و نحوه دريافت و تقسيم غنائم ميان مردم اشاره خواهد شد.

3ـ 4ـ روش دعوت سرداران خليفه
ــابه آنچه از نامه هاى خالد بن وليد با مسيحيان دمشق به جا مانده است، سرداران عمر  مش
نيز امان نامه هايى به جا گذاشته اند كه در آن شرط تخريب نشدن خانه هاى مردم و در امان 
بودن جان و مالشان، پرداخت جزيهـ  و نه اسالم و ايمانـ  قيد شده است. با مرگ ابوعبيده 
جراح و جانشينى عياض، وى نيز در فتوحات خود روش مشابه خالد بن وليد را پيش گرفت.
«عالء» فرمانده لشكر عمر بن الخطاب بود كه ماجراى فتوحاتش در مناطق «الغابآل»، «الزارآل» 
و « دارين»، آميزه اى از روش هاى مختلف خشونت طلبى است. ساكنان شهر «الغابآل» غير عرب 
ــده، صرفاً كشتار مردم و در نهايت تصرف شهر  ــهر ذكر ش بودند. آنچه از ماجراى فتح اين ش
ــت. وى براى  ــالم به ميان نيامده اس ــخنى از دعوت آنان به اس بود و در اين مقام نيز هيچ س
ــلط بر شهر «الزارآل» و تسليم كردن مردمش آب شرب شهر را بر آنان بست. پس از آن  تس
اهالى «الزارآل» به مصالحه تن دادند. قرار شد يك سوم شهر در اختيار مسلمانان قرار گيرد و 
دارايى هاى آنان از طال و نقره به سپاهيان تسليم شود؛ اما اين مصالحه خدعه اى بيش نبود 
و سپاهيان با حمله غافگيرانه بر مردم «دارين» كه ذرارى شهر در آن جا ساكن بودند، آنان 
را كشتند و زنان را اسير كردند و سرانجام آن شهر نيز به تصرف لشكريان مسلمان درآمد:

ــابون فى خالفة عمر بن الخطاب  ــر قرى من الس غزا العالء بعبد القيس
ففتحها، ثم غزا مدينة الغابة فقتل من بها من العجم، ثم أتى الزارة و بها 
المكعبر فحصره، ثم أن مرزبان الزارة دعا إلى البراز فبارزه البراء بن مالك 

1.  همان، ص 143.
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ــلبه فبلغ أربعين ألفا، ثم خرج رجل من الزارة مستأمنا  فقتله و أخذ س
على أن يدل على شرب القوم فدله على العين الخارجة من الزارة فسدها 
ــالء؛ فلما رأوا ذلك صالحوه على أن له ثلث المدينة و ثلث ما فيها  الع
من ذهب و فضة و على أن يأخذ النصف مما كان لهم خارجها، و أتى 
األخنس العامرى العالء، فقال له: إنهم لم يصالحوك على ذراريهم و هم 
بدارين و دله كراز النكرى على المخاضة إليهم، فتقحم العالء فى جماعة 
من المسلمين البحر فلم يشعر أهل دارين إال بالتكبير فخرجوا فقاتلوهم 
ــبى، و لما رأى  ــن ثالثة أوجه فقتلوا مقاتلهم و حووا الذرارى و الس م

المكعبر ذلك أسلم.1 
4ـ 4ـ سياست امان نامه در برابر پرداخت جزيه

ــت، از اين دسته  ــرط امان، پرداخت جزيه بوده اس نامه عياض به مردم «رقه» كه در آن ش
است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عياض بن غنم أهل الرقة يوم 
ــهم ال تخرب و ال  ــهم و أموالهم و كنائس دخلها، أعطاهم أمانًا ألنفس
تسكن إذا أعطوا الجزية التى عليهم، و لم يحدثوا مغيلة و على أن ال 
يحدثوا كنيسة و ال بيعة و ال يظهروا ناقوساً و ال باعوثاً و ال صليباً، شهد 

 2.ًَو َكفي  بِاهللاِ َشِهيدا اهللا
امان نامه عياض به مسيحيان منطقه «رها» نيز مشابه نامه پيشين است:

ــم اهللا الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من عياض بن غنم ألسقف الرها،  بس
إنكم إن فتحتم لى باب المدينة على أن تؤدوا إلى عن كل رجل ديناراً 
و مدى قمح فأنتم آمنون عن أنفسكم و أموالكم و من تبعكم و عليكم 
إرشاد الضال و إصالح الجسور و الطرق و نصيحة المسلمين شهد اهللا 

1.  همان، ص 92. 
2.  همان، ص 174.
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 1.ًَو َكفي  بِاهللاِ َشِهيدا
محتواى تهديد آميز نامه و تعيين ميزان ماليات بر اموال و محصوالت از مفاد اصلى اين امان 

نامه بود و در آن نيز طرح دعوت به اسالم و معرفى آن در دستور كار قرار نگرفت.
   مسلم است كه اصل پرداخت جزيه توسط غير مسلمانان در شرايط خاص به امر رسول خدا
و جانشين الهى ايشان يعنى اميرالمؤمنين از احكام شريعت الهى بود. اما مقايسه ميان سنت 
رسول اكرم   و خلفاى پس از ايشان از اين نقطه نظر قابل توجه است. آنچه را كه خلفاى 

مسلمان از خود نشان دادند، هيچ  گونه مشابهتى با سنت رسول اكرم نداشت.2 
ــابهى توسط ابوعبيده جراح مواجه  ــرزمين اردن نيز با رفتار مش مردم منطقه « فحل» در س
ــظ اموال و عدم تخريب منازل در قبال پرداخت  ــدند. وى نيز با آنان بر تأمين جان و حف ش

جزيه پيمان بست و مسلمانى را در آن قيد نكرد:
و تحصن أهل «فحل» فحصرهم المسلمون حتى سألوا األمان على أداء 
الجزية عن رؤسهم و الخراج عن أرضهم، فأمنوهم على أنفسهم و أموالهم 
و أن ال تهدم حيطانهم، و تولى عقد ذلك أبو عبيدة بن الجراح، و يقال: 

تواله شرحبيل بن حسنة.3 
ــالم و ابزارهاى رسيدن  ــد، در تفكر كالن خلفا در دعوت به اس ــاره ش مواردى كه به آن اش
ــه داشت. اين مرامنامه جنگى خلفا بود. به عبارت ديگر، خشونت هاى ياد شده و  به آن ريش
ــانى و غير اسالمى به كار رفته، مواردى اتفاقى و غير منتظره در قاموس  رفتارهاى غير انس
اسالم خالفتى نبود، بلكه واگوى باورهاى آنان در امر خالفت و زمامدارى بوده است. براى 
ــبت به ايرانيانـ  و به صورت كلى غير عربـ   ــخصى خليفه دوم نس مثال مخالفت هاى ش
ــتورهاى حكومتى وى بوده است، حال آن كه اساس و شالوده دعوت  امرى تأثيرگذار در دس
اسالمى پيامبر اكرم تساوى انسان  ها بود، و همواره برترى برپايه تقوا و پرهيزكارى معرفى 

مى شد. 

1.  همان.
2.  در اين باره نگارنده مقاله ديگرى نگاشته است و اميد دارد به زودى بتواند آن را منتشر كند.

3.  همان، ص 174.
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ــت. دهقانى وى را به منزل خود دعوت  ــامات حضور داش عمر در يكى از غزوات منطقه ش
كرد تا طعامى به وى بدهد. عمر از وى سؤال كرد كه آيا در منزل خود تصاوير عجم دارد؟ 
روستايى تأييد كرد. عمر از پذيرش دعوتش خوددارى كرد و از وى خواست غذا را براى وى 

در محل اقامت خليفه فراهم كند:
غزوت مع عمرـ  رضى اهللا عنهـ  الشام فنزلنا منزالً، فجاء دهقان يستدل 
على أمير المؤمنين حتى أتاه؛ فلما رأى الدهقان عمر سجد. فقال عمر: ما 
هذا السجود؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك. فقال عمر: اسجد لربّك الذى 
خلقك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنى قد صنعت لك طعاماً، فأتنى. قال: 
فقال عمر: فى بيتك من تصاوير العجم؟ قال: نعم. قال: ال حاجة لنا فى 

بيتك، و لكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام و ال تزدنا عليه ... .1 
بايد توجه داشت كه منطقه شامات ماالمال از تصاوير مشابهى بود كه ساكنان آن منطقه ـ 
مسيحيان عرب ـ داشتند. عمر از آن دهقان نپرسيد كه آيا تصاوير كفر و شرك دارد يا خير، 
بلكه پرسيد تصاويرى از عجمان دارد يا نه. اين شيوه بيانگر مخالفت خليفه دوم با غير عرب 
ــت. مسلماً چنين تفكرى همواره زمينه ساز توسعه رفتار غير اسالمى در  به ويژه ايرانيان اس

امر فتوحات بوده است.
5ـ  4ـ عوايد مادى جنگ 

كشورگشايى هاى خليفه دوم درآمدهاى فروانى براى دستگاه حكومت و مجريان آن داشت. 
ــه دوم بر عوايد مادى جنگ ها بود. مواردى كه در  ــن امر عامل تاثيرگذارى بر توجه خليف اي
ادامه بدان اشاره مى كنيم، برخى عايدات اقتصادى جنگ ها و پيامدهاى حاصله از آن است.

ـ  5  ـ 4ـ عام الرمادآل 1
اموالى را كه واليان عمر در سال قحطى كه به نام «عام الرمادآل» از آن ياد شده است، براى 
وى به مدينه ارسال كردند، قابل قياس با شرايط اقتصادى آن زمان مدينه نيست. به عنوان 
ــت قايق  مثال، اموالى را كه عمرو عاص كه از طريق دريا براى عمر روانه كرد، تقريبا بيس
ــه  ــتر آرد بود. معاويه نيز مقادير هنگفتى معادل س حاوى آرد و روغن و از راه زمينى هزار ش

84 ؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 23/ 153_154. 1.  حاكم نيشابورى، المستدرك، 3/ 83ـ 
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هزار بار شتر آرد و سه هزار عبا ـ به عنوان لباس ـ براى عمر ارسال كرد. سعد نيز دو هزار 
بار شتر آرد فرستاد:

بعث عمرو بعشرين سفينة تحمل الدقيق و الودك، و بعث فى البر بألف 
بعير تحمل الدقيق، و بعث إليه معاوية بثالثة آالف بعير تحمل الدقيق، و 
بثالثة آالف عباءة، و بعث عمرو بخمسة آالف كساء، و بعث سعد بألفى 

بعير عليها دقيق.1 
ــودگى اقتصادى واليان براى عمر نيز هويدا بود، و او نيز از ثروت و مكنت اندوخته شده  آس
ــدة زمان خالفتش بود، به خوبى  ــط آنان كه كامًال محصول لشكركشى هاى انجام ش توس
آگاه بود. در «عام الرمادآل» عمر از روى عتاب، عمرو بن عاص را عاصى بن عاصى خطاب 
مى كند و به او تنگى معيشت مردم مدينه و آسودگى عمرو عاص در مصر را يادآور مى شود، 
ــتران بفرستد كه ابتدايش مدينه و  ــخ وعده مى دهد كه كاروانى از ش عمروعاص نيز در پاس

انتهايش در مصر (نزد عمرو عاص) باشد.
أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة: «من عبد اهللا عمر أمير 
المؤمنين إلى العاصى بن العاصى، سالم عليك، أما بعد: أفترانى هالكاً و 

من قبلى و تعيش أنت و من قبلك، فيا غوثاه، يا غوثاه». 
فكتب إليه عمرو بن العاص: «سالم عليك، فإنى أحمد اهللا إليك الذى 
ال إله إال هو، أما بعد: فقد أتاك الغوث، فألبعثّن إليك بعير أّولها عندك 

و آخرها عندى إن شاء اهللا».2 
2ـ 5ـ  4ـ مشاطره اموال واليان

فراوانى درآمدهاى استان داران به گونه اى بود كه خليفه دوم امكان كنترل كامل دارايى شان 
را نداشت، از اين رو، وى به عنوان راهكارى جهت افزايش درآمد حكومت مركزى و عايدات 
ــاطره) مى كرد. اين تقسيم، گاه به ميزان نيمى از  ــيم اموال آنان (= مش مردم، اقدام به تقس
كل اموال استان دار بود. اما در چنين روشى نكته اى مبهم قرار داشت كه اگر اموال مشاطره 

1. بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 383. 
2.  همان 10/ 382 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 236.
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ــتان دار نبود و وى به واسطة سوء استفاده از موقعيت خود به آن ها دست  ــده متعلق به اس ش
ــخص وى بود، اصوًال  ــد و اگر اين اموال متعلق به ش پيدا كرده بود، چرا نيم ديگر ضبط نش

چرا بايد تقسيم مى شد: 
فقاسم عمر هؤالء القوم، فأخذ شطر أموالهم حتّى أخذ نعًال و ترك  نعًال، 
و كان فيهم أبو بكرة، فقال له: إنى لم أل لك شيئا، فقال: أخوك على بيت 
المال و عشور األبّلة فهو يعطيك المال تتجر فيه، فأخذ منه عشرة آالف، 

و يقال قاسمه فأخذ شطر ماله.1 
در اين جا به دو مورد از تقسيم اموال كه توسط عمر اتفاق افتاد، اشاره مى كنيم: 

1ـ2ـ5ـ4ـ معاذبن جبل و اموال يمن

ــت آمده  ــت، عمر از وى در مورد اموال به دس هنگامى كه معاذ بن جبل از يمن باز مى گش
پرسيد. معاذ در پاسخ گفت كه اموال مزبور را رسول خدا   بر وى مباح كرده است و پس 
ــان ابوبكر نيز در اين مورد با وى مخالفت نكرد. عمر نيز در پى اين ماجرا مخالفتى  از ايش
ــد كه در خواب صحنه محشر و حركت مردم را در حالى ديده  نكرد تا اين كه معاذ مدعى ش
كه خود قادر به برخاستن از جايش نبوده است. عمر با شنيدن رؤياى مذكور به وى گفت كه 
ــده از يمن است و در پى آن به معاذ دستور  ــبب اموال حاصل ش گمان مى كند كه اين به س

داد اموال خود را دو نيمه كرده و نيمى از آن را ميان مردم تقسيم كند:
قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل: إن عندك ماالً أصبته من اليمن؟ 
فقال: قد طيبه لى رسول اهللاـ  صلى اهللا عليه و سلم، و لم يعرض لى فيه 

أبو بكر، فتركه عمر. 
ــرون، فأراد أن ينهض فلم يقدر،  فرأى معاذ فى منامه كأن الناس يحش
فقّص ذلك على عمر، و قال: ما أظن هذا إّال لمكان المال؟ فقال عمر: 

اقسمه قسمين، فاجعل شطره للمسلمين، فقسمه فيهم.2 
4ـ عمرو بن العاص و اموال مصر 2ـ2ـ 5ـ 

1.  بالذرى، أنساب األشراف، 10/ 385ـ386.
2.  همان 10/ 369.
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پس از فتح مصر و تسلط عمرو عاص بر دارايى آن، خليفه دوم نامه اى به وى فرستاد و يادآور 
شد كه گزارش اموالى كه به دست او رسيده است، با آنچه كه وى پيش از به قدرت رسيدن در 
مصر در اختيار داشته، هم خوانى ندارد. عمرو عاص نيز در پاسخ مدعى شد كه سرزمين مصر 
سرزمين تجارت و كشاورزى است و بهره وى نيز معموًال بيش از نياز هزينه هاى جارى اوست. 
اين سخن عمر را خوش نيامد و قانع نشد. در پى آن عمر دوباره نامه اى به سوى عمروعاص 
فرستاد و در آن رسماً به وى اعالم كرد كه به او سوء ظن پيدا كرده و پاسخ وى، بوى ترس 
از حسابرسى مى دهد. در نتيجه محمد بن مسلم را مأمور كرد كه اموال وى را تقسيم كرده و 

عمروعاص را نيز مجبور به اطاعت از وى در امر تقسيم اموال كرد:
كان عمر يكتب أموال عماله إذا وّالهم و يقاسمهم ما زاد على ذلك و 
ربما أخذه منهم، فكتب إلى عمرو بن العاصـ  و هو بمصرـ أنه قد فشت 
ــية من متاع و رقيق و آنية و حيوان لم تكن لك حين وليت  لك فاش
مصر؟ فكتب عمرو: إن أرضنا أرض متجر و مزدرع، فنحن نصيب فضًال 
عما نحتاج إليه لنفقتنا. فكتب إليه عمر: إنى قد خبرت من عمال السوء 
ما كفى، و كتابك إلّى كتاب ضجر قد أقلقه األخذ بالحق، فقد سؤت بك 
ظناً، و قد وجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك، فاخرج مما 

يطالبك به، و اعفه من الغلظة عليك، فانه برح الخفاء.1 
از آنچه گفتيم معلوم مى شود كه هدف فتوحاتى كه در زمان خليفه دوم انجام شد عايدات مادى 
ــلمانان مى شد. اين غنائم و ماليات ها هم فراوان بودند و  فراوانى بود كه از اين راه نصيب مس
هم به جهت ساختار حكومتى آن روز، غير قابل نظارت. از اين رو، خليفه در مواردى كه خود 
تشخيص مى داد، اموال استان داران و كارگزاران خود را تقسيم مى كرد و نيمى از آن را به نفع 

حكومت مركزى تصّرف مى نمود. 
هم چنين در منقوالت بالذرى گزارشى مبنى بر اينكه اين سيره عمر به گونه اى به گفتار يا سيره 

رسول خدا  منتسب شود، به چشم نمى خورد.

1.   همان 10/ 369 ؛ بالذرى، فتوح البلدان، ص 217.
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5ـ عثمان بن عفان
ــيوه ترغيبى عثمان نيز با شيوه ابوبكر مشابه بود. اين نكته از نامه اى كه  در امر فتوحات، ش
به معاويه نوشته، آشكار است. وى در اين نامه از معاويه مى خواهد كه مردم را به شركت در 

جنگ و كسب غنيمت ترغيب كند.
... فكتب إلى عثمان يسأله المدد، فكتب إلى معاوية يسأله أن يشخص 
إليه من أهل الشام و الجزيرة قوماً ممن يرغب فى الجهاد و الغنيمة. فبعث 

إليه  معاوية ألفى رجل أسكنهم قاليقال و أقطعهم بها القطائع .1 
ــام و الجزيره  ــد اين بود كه وى را به واليت ش از امتيازاتى كه عثمان براى معاويه قائل ش
منسوب كرد و پس از مدت كوتاهى اختيار جمع آورى جزيه را نيز به وى واگذار كرد. روشن 

است كه اين در اقتدار اقتصادى معاويه نقش بسزايى داشته است:
لما استخلف عثمان بن عفانـ  رضى اهللا عنهـ  كتب إلى معاوية بواليته  
الشام، و ولى عمير بن سعد األنصارى الجزيرة، ثم عزله و جمع لمعاوية 

الشام و الجزيرة و ثغورهما.2 
زمانى كه عثمان به خالفت رسيد، حبيب بن مسلمه فهرى را به جنگ ارمينيه فرستاد. حبيب 
در فتح شام و جنگ روميان اثرى نيكو به جا گذاشته بود و عمر و پس از وى عثمان و نيز 
خلفاى پس از ايشان، بر اين نكته  واقف بودند. وى با شش هزار، و به قولى هشت هزار نفر، 
از اهل شام و الجزيره عازم آن ديار شد و به قاليقال رسيد و پس از جنگ، به آنان به شرط 
ــان ديار خود را ترك كردند و به روميان  ــيارى از آن جالى وطن يا اداى جزيه امان داد. بس
ملحق شدند.3 پس از مدتى، حبيب براى نبرد با «بطريق ارمنياقس» از عثمان مدد خواست. 
در اين جا بود كه عثمان نامه اى به معاويه نوشت از او خواست كه اهالى شام و الجزيره را كه 
ميل جهاد و غنيمت دارند به يارى وى فرستد. بنابراين، دريافت غنيمت يكى از محورهاى 

ترغيب مردم به جنگ بود.
بايد پذيرفت كه مرام نامه جنگ ها و فتوحات عثمان نيز مانند دو سلف پيشينش صرفاً بر پايه 

1.   بالذرى، فتوح البلدان، ص 196ـ197.
2.   همان، ص 184.
3.  همان، ص 200.
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جزيه استوار بود و در آن دعوت به اسالم جايگاه ويژه اى نداشت. فرماندهان سپاه عثمان به 
«بطريق خالط» به شرط خراج و به اهالى بسرجان، قريه هاى أرجيش و باجنيس در مقابل 
ــوى و جميع سرزمين هاى بسفرجان، اراضى  جزيه امان دادند. آنان در ادامه نيز از اهالى نش
ــته و سيسجان و ويص، قلعه هاى سيسجان، اردساط ـ شهر قرمز ـ جرنى،  هصابنه و افارس
اشوش، ذات اللجم وادى احرار و تمامى قريه هاى دبيل، سراج طير و غروند بر همين روال، 
پيمان بر خراج يا جزيه گرفتند. آنان با اهالى حوارح و كسفربيس و كسال و خنان و سمسخى 
ــت و بازليت و نيز از اهالى قلرجيت و ثرياليت و خاخيط و  ــجى و شوش و الجردمان و كستس
خوخيط و أرطهال و باب الالل و صناريآل و دودانيآل با همين روش رفتار كردند. شهر بيلقان 
ــين و مسفوان و اود و مناطق فراوان ديگرى نيز كه در تاريخ مضبوط است، با همين  شفش

روش جنگيدند و يا پيمان بر جزيه گرفتند.1 
ــيحيان، يهوديان و زردشتيان  ــكر عثمانـ  در جنگ با مس ــلمآلـ   فرمانده لش حبيب بن مس
منطقه « دبيل» بر همين مرام با آنان پيمان بست. البته وى در اين جا خراج را نيز بر مسأله 

جزيه افزود و بر اساس آن قبول مصالحه كرد:
بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لنصارى أهل 
دبيل و مجوسها و يهودها، شاهدهم و غائبهم: إنى أمنتكم على أنفسكم 
و أموالكم و كنائسكم و بيعكم و سور مدينتكم فأنتم آمنون و علينا الوفاء 

لكم بالعهد ما وفيتم و أديتم الجزية و الخراج  ... .2 
اهالى اين مناطق يا بايد در مقابل اين سپاهيان مى ايستادند و كشته مى شدند و يا در مقابل 
حفظ جان و مال و مكان هاى دينى خود در حيطه قلمرو خليفه وارد مى شدند. در هيچ يك از 
اين لشكركشى ها دعوت به اسالم ضبط نشده است، به طورى كه اگر در موردى نيز دعوت 
به اسالم مشاهده شود، بايد آن را از نوادر و احياناً به ضرورت سياسى دانست. از مواردى كه 
ــالم ذكر شده است، كردهاى بالسجان اند كه البته در تاريخ آمده است  در آن دعوت به اس
اكثراً جزيه پرداختند و گروه اندكى هم به صدقه (يعنى پذيرش اسالم) راضى شدند: «و دعا 

1.  همان، ص 199ـ202.
2.  همان، ص 199.
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أكراد البالسجان إلى اإلسالم، فقاتلوه فظفر بهم فأقر بعضهم بالجزية و أدى بعض الصدقة 
و هم قليل». 1 

ــان با حبيب بن مسلمآل، وى رسمًا  ــيحيان اهل «جزران» و توافقش در ماجراى مصالحه مس
ــيحيان براى توافق و صلح به وى پرداخته بودند، مورد قبول  اعالم كرد، هديه اى را كه مس
ــاب آورده است!2 سپس وى در  ــى از جزيه آنان به حس وى قرار گرفته و وى نيز آن را بخش
توافقى ديگر با مردمان «تفليس» رسماً به آنان وعده آزادى در مراسم دينى داد و با آنان بر 
امان نامه اى بر جان و مال توافق كرد. متن اين امان نامه از موارد معمول طوالنى تر و شامل 
ــى از متن امان نامه را تشكيل مى داد. وى با آنان  ــروط مفصل تر بود كه جزيه تنها بخش ش
ــت  ــده براى هر خانوار اس بر پرداخت جزيه توافق كرد و به آنان تذكر داد كه جزيه تعيين ش
و آنان حق ندارند براى فرار از پرداخت جزيه و كاهش ميزان آن، خانواده هاى خود را ادغام 
كنند! اين مصالحه از نادر مواردى است كه حبيب پس از آن كه شروط امان دادن تفليسيان 
را مى نگارد، مى گويد كه اگر تفليسيان زكات دهند و نماز بگزارند برادر دينى ما خواهند بود: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من حبيب بن مسلمة ألهل طفليس 
من منجليس من جرزان القرمز باألمان على أنفسهم و بيعهم و صوامعهم 
ــرار بالصغار، و الجزية على كل أهل بيت  ــم و دينهم على إق و صلواته
دينار؛ و ليس لكم أن تجمعوا بين أهل البيوتات تخفيفاً للجزية، و ال لنا 
أن نفرق بينهم استكثاراً منها، و لنا نصيحتكم و ضلعكم على أعداء اهللا 
و رسولهـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  ما استطعتم و قرى المسلم المحتاج 
ــام أهل الكتاب لنا و ان انقطع برجل من  ــة بالمعروف من حالل طع ليل
المسلمين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدنى فئة من المؤمنين إال أن يحال 
دونهم و إن أنبتم و أقمتم الصالة فإخواننا فى الدين، و إال فالجزية عليكم، 
و إن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدّوكم فغير مأخوذين بذلك 
و ال هو ناقض عهدكم، هذا لكم و هذا عليكم شهد اهللا و مالئكته َو َكفى  

1.  همان، ص 202.
2.  همان، ص 200: «و ذكرتم أنكم أحببتم سلمنا و قد قومت هديتكم و حسبتها من جزيتكم ».
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بِاهللاِ َشِهيداً.1
ــت هجرى برقرار بود، اما به  ــت كه چنين پيمانى قدر اقل تا اواخر قرن نخس بايد توجه داش
مفاد اسالمى آن عمل نمى شد. جراح بن عبداهللا حكمى از عمال مروانيان با اينكه مفاد اين 
پيمان نامه را مجدداً تنفيذ كرد، اما در تنفيذ آن نه تنها به مسلمان شدن اهالى اشاره اى نكرد، 

بلكه به گونه اى با آن مبارزه مى كرد: 
و كتب الجراح بن عبد اهللا الحكمى ألهل تفليس كتاباً نسخته: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الجراح بن عبد اهللا ألهل تفليس 
ــتاق منجليس من كورة جرزان أنه أتونى بكتاب أمان لهم من  من رس
حبيب بن مسلمة على اإلقرار بصغار الجزية و أنه صالحهم على أرضين 
لهم و كروم و أرحاء يقال لها وارى، و سابينا من رستاق منجليس و عن 
ــتاق قحويط من جرزان على أن يؤدوا عن هذه  طعام و ديدونا من رس
األرحاء و الكروم فى كّل سنة مائة درهم بال ثانية، فأنفذت لهم أمانهم و 
صلحهم و أمرت اإليراد عليهم، فمن قرئ عليه كتابى فال يتعد ذلك فيهم 

إن شاء اهللا و كتب.2 
ــرد و گفت: وى از  ــان عزل ك ــراح مذكور را از واليت خراس ــن عبدالعزيز همين ج ــر ب عم
مسلمانان به اين بهانه كه براى فرار از جزيه مسلمان مى شوند، جزيه مى گيرد. اين موجب 

شده است كه آنان به دين سابق خود روى آورند و به اسالم روى خوش نشان ندهند:
ــد العزيز الجراح بن عبد اهللا  ــا فى رمضان منها، عزل عمر بن عب و فيه
الحكمى عن إمرة خراسان، بعد سنة و خمسة أشهر، و إنما عزله ألنّه كان 
يأخذ الجزية ممن أسلم من الكفار و يقول: أنتم إنما تسلمون فراراً منها. 

فامتنعوا من اإلسالم و ثبتوا على دينهم و أدوا الجزية.3 

1.  همان، ص200ـ201.
2.  همان، ص201.

3.  ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 188.
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نتيجه
ــير اين تحقيق تاريخى به دست آمد، تفاوت ميان جنگ هاى رده و فتوحات را  آنچه در مس
نشان  داد  و معلوم شد جنگ هاى رده كه عمدتاً در زمان ابوبكر انجام شد، ناشى از آن بود 
ــوددارى كردند. آنان در حالى به  ــلمان از پرداخت صدقات به خليفه خ كه برخى قبايل مس
ارتداد متهم شدند كه برخى تصريح مى كردند از اسالم روى نگردانده اند. اين بدان معنا بود 
ــالم. به  ــت و نه ارتداد از اس كه ارتداد آنان به دليل عدم پرداخت صدقات به خليفه بوده اس
هر حال، سرداران خليفه با آنان جنگيدند و آنان را به پرداخت صدقات به خليفه ملزم كردند.

ــه گانه از جنگ ها و فتوحات نيز ايجاد منابع و درآمدهاى اقتصادى، از  اما اهداف خلفاى س
ــت. معموًال اهالى سرزمين هاى مورد هجوم، بايد بين  طريق دريافت جزيه و خراج بوده اس
كشته شدن و تخريب شهرها و عبادتگاه هاى خود و يا پرداخت جزيه و خراج يكى را انتخاب 
مى كردند. شواهد بررسى شده نشان  داد كه در بين گزينه هاى پيش رو، جز موارد بسيار شاذ، 
گزينه اى به عنوان دعوت به اسالم مطرح نيست. اين نكته به خوبى در صلح نامه ها و امان 

نامه هاى خلفا و سرداران سپاه به چشم مى خورد. 
بنابراين، با توجه به آنچه از بالذرى ذكر شد مى توان دريافت كه: 

1ـ اهداف خلفاى سه گانه از جنگ ها و فتوحات، چيزى جز دريافت وجوه مادى حاصل از آن 
نبود. اين وجوه مى توانست ذيل عنوان صدقه از مسلمانان يا جزيه و خراج از غير آنان باشد. 
2ـ مردم سرزمين هايى كه مورد تهاجم قرار مى گرفتند، در نهايت بين مرگ و تخريب اموال 

از يك سو يا جزيه و خراج از سوى ديگر مخير مى شدند. 
3ـ شواهد بالذرى نشان مى دهد، آنچه در فتوحات مورد اشاره نبوده، دعوت به اسالم بوده 

است.
4ـ در موارد بسيار اندك، به دعوت به اسالم نيز اشاره شده است. 

ضرورى به نظر مى آيد كه در كاوشى عميق تر و جامع تر ديگر متون اصلى تاريخى نيز مورد 
تدقيق قرار گيرد.
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چكيده
 همزمان با فراگيرى چالش جانشينى در اذهان شيعيان امام صادق آغاز امامت امام كاظم
بود. مطالعه روايات معصومين نشان مى  دهد طراحى ويژه اهل بيت به گونه  اى صورت گرفته 
كه در زمان بروز چالش، اصول شناخت امام در اختيار مردم باشد. نص، علم و ودائع امامت 
ــتوار است،  ــت. باور عمومى جامعه بر خود معرفِى امام، اس از جمله ابزارهاى رفع حيرت اس
در حالى كه تعاليم اهل بيت به همراه خواص اصحاب، تأثير گذاران اصلى صحنه به شمار 

مى  روند. اين مقاله ُجستارى در آسيب شناسى اين چالش است.

امام كاظم ،كليد واژه ها: جانشينى امام، فطحيه، اصحاب امام صادق

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8
صفحه 106ـ  73

ُجستاری در آسيب شناسی 
چالش  های آغاز 
 امامت امام کاظم
سيد محمد كاظم طباطبايى*/ على رضا بهرامى**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. استاد يار دانشگاه قرآن و حديث و رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث.

Alirezab60@gmail.com .دانش آموخته حوزه و كارشناس ارشد علوم حديث، گرايش كالم و عقايد .**
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اشاره
امامت در انديشه شيعى، عهدى الهى است كه خداوند به مانند نبوت بر آن احتجاج نموده1 و از 
تمام دين شمرده شده2 و اراده خداوند بر اتمام امر آن تعلق گرفته است3. اين بر خالف انديشه 
اهل سنت است كه اين نهاد را قضيه  اى صرفاً منوط به مصحلت جامعه و اختيار امت و برآمده از 
ضرورت اجتماع بشرى مى  دانند.4 شيعه، اتمام تحقق وعده  هاى الهى در حق مردمان را وابسته 

به معرفت حجت مى  داند.5 و امام عنصرى است كه در سايه سار او اين نهاد ادامه مى  يابد. 
ــن امام را اين  گونه معرفى مى  كند: «امامان از طرف خدا تدبير كنندگان امور  اميرالمؤمني

مردم و كارگزاران آگاه بندگانند».6
اين سخن به معناى نيابت الهى در اداره جامعه است كه قوانين خداوند را در جامعه پياده مى  كند.
ــتناد به امام معصوم و حجت دانستن قول  ــك به قرآن كريمـ  بر پايه اصل اس پس از تمس
ــناخت امام شناخته مى  شود. از  ــه به عنوان يكى از منابع اصلى ش ــانـ  روايات، هميش ايش
ــگاه دينى و نگاه  ــت كه از دو بعد ن ــينى اس ــى جانش مهم ترين مباحث اين حوزه، بازشناس
دينداران قابل بررسى است. از اين ميان، نگاه دوم عالوه بر مسأله شناخت به ترسيم فضاى 
ــيب  ــازد. از همين رهگذر امكان آس فكرى حاكم بر جامعه مورد مطالعه را نيز نمايان مى  س
شناسى اين نگاه در مقايسه با رويكرد اوّل فراهم مى  شود. به نظر مى  رسد اين فرآيند، نگاهى 

عميق و جايگاهى بلند در بحث امام  شناسى در پى خواهد داشت.
ــناخت امام  ــتى منظومه  اى در فهم و ش نكته ضرورى ديگر آن كه از مجموعه روايات بايس
ــيم كرد، و سپس به نتيجه  گيرى پرداخت. اين كار در عصر حاضر كار دشوارى به نظر  ترس
نمى  رسد؛ اما بررسى جامعه دوره مورد مطالعه و ميزان دسترسى ايشان به اين نصوص عالوه 

بر نگاه ياد شده، دقت خاصى را مى  طلبد.

1.  اشاره به حديث شريف نبوى «يا على! إن اهللا احتج فى اإلمامة بمثل ما احتج فى النبوة». كلينى، كافى،284/2، 
ح7 و 588، ح3.

2.  همان،1/ 489.
3.  همان،1/ 482، ح6 و 2/ 413، ح 91.

4.  ن.ك: عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، 203 و ابونعيم اصفهانى، اإلمامة و الرد على الرافضة، 24. 
5.  سيد رضى، نهج البالغة، 264، خطبه 189.

6.  همان، 198، خطبه 152.
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در اين مقاله با رويكرد فوق به بازخوانى معيارهاى جانشينى امام و همچنين راه  هاى اثبات و 
ابراز جانشين در دوره آغاز امامت امام كاظمخواهيم پرداخت، و از پرتو ترسيم اين دو مسأله، 

جريان فطحيه و مباحث مرتبط با آن در اين دوره را واكاوى خواهيم كرد.
از آنجايى كه تكيه اصلى مقاله بر روايات اهل بيتبه خصوص صادقين  خواهد بود، به 

اقتضاى منطق فهم احاديث از دو نكتة مهم نمى  توان چشم پوشاند:
نكته اول: فهم مخاطبان و روحيه پرسش گرى ايشان و فضاى حاكم بر جامعه، از عناصر مؤثر در 
القاى معارف به شمار مى  رود. مطالعة روايات و گزارش  هاى تاريخى گوياى ترسيم مؤلفه  هاى 
اصلى شناخت امام، نيز بيانگر  باورهاى عمومى از شناخت امام است. از ويژگى هاى اين دوره، 
تبيين بحث مهدويت و معرفى اهل بيتبه عنوان الگوى  هدايت در جامعه در اين دوره 
است. چالش  هاى پديد آمده و زمينه  هاى آن تأثير غير قابل انكارى در استداللى شدن عقايد 
شيعه داشته و پويايى آن را نشان مى  دهد. از رهگذر اين نكته مى  توان ادعا كرد، نگاه بدبينانه 
به جريان  هاى چالشى منتسب به شيعه، عكس العملى جز تالش در جهت طرد ايشان از جامعه 
شيعى به دنبال نخواهد داشت. در حالى كه پيدايش اين چالش  ها و طرح آن در جامعه شيعه، 

به ترسيم دقيق  تر و عميق  تر انديشه  هاى شيعى منجر شد.
نكته دوم: تحليل تعامل اصحاب ائمه با جريان  هاى چالشى در طول دوره امامت، نشان 
ــته است: حذف گروه  هاى انحرافى مانند  مى دهد دو گونه برخورد با اين جريان  ها وجود داش
خط الوهيتىـ  انحرافى غلو؛ و هضم جريان  هايى كه افساد در پى نداشتند مانند خط معرفتى 

ـ فضيلتى غلو، فطحيه و حتى بدنه عمومى واقفيه ـ به خالف سران ايشان. 
حضور و پذيرش گروه دوم در جامعة شيعى از طرفى باعث گرايش و در نهايت اعتقاد به مسير 
اصلى امامت شيعى شد، و از طرف ديگر فرصت تئورى  سازى و نظام  مندى را از ايشان گرفت.

ــكيل جامعه شيعى منسجم و  ــيعه در تش اين دو نكته گوياى تعاليم هدايت  بخش امامان ش
استداللى است، و نگارنده با مالحظه اين دو نكته به تحليل روايات پرداخته است. 

ديگر آنكه فضاى چالشى متأثر از شبهه، فضايى گذرا و نيازمند فرصت بازيابى است. در نگاه 
مجموعى به اين اتفاقات تأثير مثبت آن در پيش برد انديشه شيعى نمايان است.1

1.   براى آگاهى از تفصيل بيشتر تأثير مثبت شبهات و چالش  ها بنگريد: مطهرى، مجموعه آثار: 1/ 473.
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1ـ معيارهاى جانشين امام
ــت را مى توان در كتاب هاى  ــده اس مجموعه رواياتى كه از صادقين  در اين باره وارد ش
ــه كرد. صفار قمى اين  ــر الدرجات، الكافى، و غيبت نعمانى مالحظ ــف از جمله بصائ مختل
روايات را در جزء دهم بصائر الدرجات با عناوينى همچون «فى األئمة أنهم يعلمون العهد من 
رسول اهللا فى الوصية إلى الذين من بعده»، «فى األئمة أنهم يعلمون إلى من يوصون 
قبل موتهم مما يعلمهم اهللا»، «فى اإلمام أنه يعرف من يكون بعده قبل موته»، «فى اإلمام 
أنه يعرف من يكون بعده قبل موته» و «فى اإلمام الذى يؤدى إلى اإلمام الذى يكون من 
ــت. كلينى اين روايات را در ابواب 59 تا 63 كتاب الحجآل اصول كافى نقل  بعده» آورده اس
كرده است. نعمانى آنها را با عنوان «ما جاء فى اإلمامة و الوصية و أنهما من اهللا عزوجل 

و باختياره، و أمانة يؤديها اإلمام إلى اإلمام بعده» در الغيبه نقل كرده است. 
ــر1 به مجموعه  اى از روايات اين ابواب  ــا در اين بخش با محوريت دو كتاب كافى و بصائ م
كه شاخصه  هاى اصلى جانشينى را بيان مى  كنند، اشاره مى  كنيم، تا با ترسيم منظومه  اى از 
اعتقادات در باب امامت بتوانيم شاخصه  هاى اصلى را كه محور قرار مى  گيرند، از شاخصه هاى 

ديگر كه به عنوان مؤلفه  هاى معين شناخته مى  شوند،2 تمييز دهيم.
1ـ1ـ نص

آشكار ترين معيار شناخت امام نزد جامعة شيعى وصيت است، چه آنكه امام داراى شرايطى 
است كه شناخت معيارهاى جانشينى او به جز با راهنمايى معصوم پيشين غير ممكن است. 
منابع كالمى اين معيار را در قالب نص معرفى كرده  اند.3 به عنوان نمونه روايت ذيل گوياى 

اين امر است: 
ــام صادق نقل مى  كند: «امام نمى  ميرد تا اينكه (به امر الهى)  ــد اهللا بن ابى  يعفور از ام عب

مى  داند چه كسى بعد از اوست، پس به او وصيت مى  كند».4

1.  كلينى به دنبال ترسيم منظومه اعتقادى و صفار در صدد روش شناسى معرفت امام است.
2.  مقصود از معيارهاى اصلى، مؤلفه  هايى است كه وجود آن قطع به جانشينى را در پى دارد، به خالف معيارهاى 

معين كه در كنار معيارهاى اصلى نقش افزاينده دارند. 
3.  طوسى، اإلقتصاد، 375.

4.  كلينى، پيشين،691/1، ح5. 
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ــچ وجه از قبيل وصيت  ــت و به هي ــن وصيت تنها به عنوان مبرز عهد و پيمان الهى اس اي
پادشاهان و ملوك به شمار نمى  رود. در حقيقت امام معصوم در طول عمر شريف خود اجازه 

مى  يابد اين عهد را براى مخاطبانى ابراز كند.
عمرو بن اشعث مى  گويد: از امام صادق شنيدم كه مى  فرمود: «آيا گمان 
ــت وصيت مى  كند؟! به خدا  مى  كنيد كه وصيت كننده ما به هر كه خواس
ــوگند نه، بلكه عهدى از خدا و رسولش به يكايك امامان است تا اينكه  س

امر امامت به صاحبش برسد».1
در اين روايات بحث از وصيت است كه امرى الهى است و به دست امام نيست و حتى زمان 

ابراز آن نيز به امر خداست. 
ــناخته مى  شود و همه جريان  هاى چالشى  ــناخت جانشين ش اين مالك مهم  ترين عنصر ش

شيعى و حتى عباسى در جهت اثبات اين معيار در حق خويش تالش مى  كردند.2
2ـ 1ـ علم

ــين است. اين  ــين امام، بهره  مندى وى از علم امامان پيش يكى از مهم  ترين معيارهاى جانش
علم كه از سنت  هاى پيامبران به شمار مى  رود، به ميراث منتقل مى  شود و حتى قابل ازدياد نيز 
هست.3 زمان انتقال اين علم از امام پيشين به امام جانشين نيز معين، و ساعتى پيش از شهادت 
امام پيشين معرفى شده است.4 در اهميت علم ائمه همين بس كه افزون بر يازده باب از كتاب 
ــى  ــت، و صفار در كتاب بصائر معرفت شناس كافى به بيان اين جايگاه عظيم ائمه پرداخته اس

اهل بيت را بر بنيان بحث از علم آغاز نموده است. 
علم به عنوان معيار مهمى در شناخت جانشين، وديعه الهى است كه به جانشين امام منتقل 

مى  شود.
بريد بن معاويه مى  گويد: از امام باقر درباره آيه ِإنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّوا األَمانَاِت ِإلَي 

1.  همان، 693، ح2.
2.  ن.ك: طبرى، تاريخ األمم و الملوك، 7/ 566 ـ 571.

3.  ن.ك: صفار، بصائر الدرجات، 392 تا 396.
4.  كلينى، پيشين، 2/ 273ـ  279.
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أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَْيَن النَّاِس أَْن َتْحُكُموا بِالَْعْدِل1 پرسيدم. فرمود: «مقصود ما هستيم، 
يعنى امام پيشين به امام بعدى كتاب ها و علم و سالح را تحويل دهد».2

ــخن از كتب، علم و سالح به عنوان امانت هاى الهى است كه  محل بحث در اين روايت س
بايستى به دست صاحب حقيقى آن سپرده شود.3

توجه به يك نكته ضرورى به نظر مى  رسد: 
ــه هيچ يك از جريان هاى معارض و چالش  آفرين در جامعه، توان مقابله با علم امامان  گرچ
ــخن از علم و مراتب آن با توجه به دو خطر جريان  هاى فكرىـ   ــتند اما س معصوم را نداش
فرهنگى از سويى، و فشارهاى گوناگون به سبب جريان غلو از سوى ديگر كار آسانى به نظر 

نمى  رسد. به گزارشى از بيان علوم امام كه در كافى و بصائر آمده توجه كنيد: 
ــماعيل] با جماعتى از  ــيف تمار مى  گويد: با امام صادق در حجر [اس س
ــته بوديم. امام فرمود: «جاسوسى در اطراف ما هست»؟ به  ــيعيان نشس ش
اطراف نگاه كرديم و كسى را نديديم، گفتيم: جاسوسى نيست. پس فرمود: 
ــاختمان ـ سه بار قسم را تكرار كرد ـ اگر  «به خداى كعبه و خداى اين س
ــان را آگاه مى  كردم كه عالم  تر از آن دو  ــى و خضر  بودم آن همراه موس
ــت نيافته بودند آگاه شان مى  كردم چرا كه به  ــتم، و از آنچه به آن دس هس
ــان (علم ما كان: علم گذشته) داده شده بود، و (علم ما يكون و ما هو  ايش
كائن: علم آينده) تا قيامت به ايشان داده نشده بود در حالى كه ما از رسول 

خدا به ارث برده  ايم».4
3ـ1ـ ودائع امامت

ودائع امامت از جمله مباحث مهم شناخت امام نزد خواص و عوام به شمار مى  رود. اين ودائع 
كه هم مجموعه علوم انتقالى و هم مجموعه واليى ائمهرا در برمى  گيرد، از انظار عمومى 

1.  نساء / 58. 
2.  كلينى، پيشين،1/ 688، ح1.

ــامل شود.  3.   در روايت ديگر باب عبارت «هر آنچه نزد اوســت» آمده كه مجموعه علوم و ودائع را مى  تواند ش
كلينى، پيشين، 690، ح4.

4.  كلينى، پيشين،1/ 648، ح1. صفار، پيشين، 149 و 250.



79

مخفى بوده و عده  اى خاص امكان مشاهده آن را پيدا كرده  اند.
گرچه بحث از اين ودائع و تعداد آن و محتوياتش گسترده و خارج از حوصله اين نوشتار است، 

اما به گزارش  هايى از معرفى آن به عنوان معيار جانشين امام اكتفا مى  كنيم:
احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى مى  گويد: به ابو الحسن رضا گفتم: 
ــناخته مى  شود؟ فرمود:  هنگامى كه امام مى  ميرد به چه چيز امام بعدش ش
«امام عالمت هايى دارد از جمله آن، فرزند بزرگ تر بودن و داراى فضل و 
وصيت است، و بر ساير مدعيان پيشى مى  گيرد. پس پرسيده مى  شود فالنى 
ــالح در ميان ما اهل بيت  ــود: به فالنى. س به كه وصيت كرد؟ گفته مى  ش
به منزله تابوت ميان بنى  اسرائيل است، امامت همراه سالح است هر كجا 

سالح باشد امامت نيز هست».1
ــود، اما در نهايت به يك  ــاره مى  ش در اين روايت به فضل و وصيت و فراگيرى عمومى اش
شاخصه اصلى اشاره و بر آن تأكيد ويژه مى  شود. همراهى هميشگى سالح به عنوان يكى 
ــت كه هرگونه شائبه در خلط و تطبيق چند جانبه ساير شرايط  از ودائع و امامت نكته  اى اس

را تحت تأثير قرار مى  دهد.
از نكات بسيار مهم ديگر، سخن از سالح پيامبر است كه گستردگى وجود آن در روايات 
نشان از اهميت فوق العاده اين وديعه امامت در بين ساير ودائع دارد. تأكيد بر سالح عالوه 
بر آنكه همان شمشير حضرت است، نشان از حق حاكميت و واليت اهل بيتبر جامعه 
ــت. جمله «و إن قائمنا من لبس درع رسول اهللا»2 نشانة  ــتن جهاد اس و در اختيار داش

همين نكته است.
اين گمانه نزد نگارنده بسيار قوى است كه تعبير به «سالح» كنايه از حيطه و گسترة واليت 
ــى و اجتماعى اهل بيتاست. تفسير سالح پيامبر و آنچه در چپ و راست آن  سياس
ــته شده است شرايطى خاص براى مدعى جانشينى ايشان دارد و تأكيد بنى الحسن بر  نوش
ــان و رد قوى داعيه ايشان توسط امام صادقاز جايگاه رفيع آن و  ــالح نزد ايش بودن س

1.  كلينى، پيشين، 708/1.
2.  صفار، پيشين، 175، ح4. 
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تلقى سالح به عنوان ابزار اعمال واليت در جامعه حكايت دارد.1
در «باب األمور التى توجب حجة اإلمام» تصريح و تأكيد بيشترى بر اين امانت ها شده 
است. تمييز بين شاخصه  هاى اصلى و فرعى در اين روايات مشهود است و امامت دائر مدار 

سالح شمرده شده است: 
عبد االعلى مى  گويد: از امام صادق پرسيدم: چه دليلى عليه كسى كه به 
ــت؟ فرمود: «درباره حالل و حرام از او سؤال  ناحق ادعاى امامت دارد، هس
ــه حجت است كه در غير  ــپس به من رو كرد و فرمود: «س ــود». س مى  ش
ــند امامت جمع نمى  شود: شايسته  ترين فرد پس از امام پيشين  صاحب مَس
است، سالح ]پيامبر[ نزد اوست، و وصيت آشكار در حق اوست به گونه  اى 
كه اگر وارد مدينه شوى و از همه، حتى بچه  ها، بپرسى فالنى به چه كسى 

وصيت كرد؟ مى  گويند: به فالن بن فالن».2
ــؤال از مسائل فقهى به عنوان شناخت امام براى همه  ــت كه س نكتة ظريف روايت اين اس
ــدن ناحق بودن مدعيان آن هم توسط  ــار معرفى نشده، بلكه براى شناخت و برمال ش اقش
خواص اصحاب است. مى  توان گفت دو كاركرد مهم سؤال، اقناع منكر و ابطال قول مدعى 

است. در روايت امام رضا به اين نكته آشكارا اشاره شده است.
احمد بن عمر مى  گويد: از امام رضا دربارة آنچه به شناخت امام رهنمون 
مى  شود پرسيدم. فرمود: «رهنمونى بر او به بزرگى و فضل و وصيت است، 
ــند: فالنى به چه  ــود و بپرس ــهر ش [به گونه  اى كه] هرگاه قافله  اى وارد ش
ــود: فالن بن فالن. بر گرد سالح بگرديد نزد  ــى وصيت كرد؟ گفته ش كس

هر كه سالح بود همو امام است، ولى سؤال هاى فقهى حجت نيستند».3
ــى بر اين است كه معيار نبودن سؤاالت فقهى  تصريح مالصالح مازندرانى و عالمه مجلس

مربوط به عوام مردم است كه قوة تحليل گونه سؤال و بازشناسى پاسخ را ندارند.4

1.  همان، 184، ح37.
2.  همان: 709، ح2.
3.   همان، 711، ح5.

4.   مجلسى، بحاراألنوار، 25/ 167؛ مازندرانى، شرح اصول كافى، 6/ 106.
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در هر حال، تأكيد بر مالك بودن سالح و امر به دائر مدار بودن تشخيص امام بر اين مسأله، 
به جهت مالك تصميم گيرى در فضاى شبهه و در دست داشتن معيارى همگانى و عامه 

فهم است كه همه مؤلفه  هاى ديگر را تحت الشعاع قرار مى  دهد.
4ـ1ـ سن

همان گونه كه در روايات گذشته مالحظه مى  شود، فرزند بزرگ بودن نيز از جمله معيارهاى 
جانشين به حساب مى  آيد. 

مالك سن اگرچه معيارى براى شناخت امام است اما به خالف معيارهاى گذشته مقيد شده 
ــام بن سالم از امام صادق روايت مي كند: «امامت در (فرزند) بزرگ تر است  است: «هش

مادامى كه در او عيبى نباشد».1
مفهوم «عاهآل» و دايره آن نيازمند بررسى دقيق است، اما در هر حال فرزند بزرگ از جمله 

معيارهاى شناخت جانشين به شمار مى  رود.
نكته قابل اشاره آن كه معيارها مضمحل نمى  شوند و اگر در دوره اى معيارى تقويت و تمسك 
ــاير معيارها نيست. بر همين اساس تأكيد بر سن در روايت  ــود، به معناى از بين رفتن س ش

امام رضا نيز ديده مى  شود.
ــن در زمره معيارهاى معين شمرده مى  شود و به منزله عالمتى براى شناخت و پيگيرى  س

ساير مالك  ها مؤثر است.

2ـ آسيب شناسى شناخت معيارهاى جانشين
در جامعة شيعى، شكى در معيارهاى جانشين نبوده؛ چرا كه اين روايات به اندازة كافى شيوع 
و تكثير داشته اند؛ آنچه كه در اين باره موجب چالش  بوده، و توده  هاى جامعة شيعى و گاه 
ــكل روبرو ساخته، تطبيق معيارها بر اشخاص و تأخير مالك  هاى اصلى و  خواص را با مش
ــت. همين مشكل مصداق  شناسى معيارها و تقديم  تقديم معيارهاى معين و فرعى بوده  اس

معيارهاى اصلى، شناخت امام را در دوره كوتاهى بر برخى از شيعيان دشوار ساخته است.
پس از تذكر اين نكتة كوتاه، به آسيب  شناسى جريان فطحيه مى  پردازيم، و به نقاط حساس 

1.  همان، 711، ح6.
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در معيارهاى شناخت امام در اين دوره اشاره مى  كنيم:
1ـ2ـ فطحيه

يكى از مهم  ترين چالش دوره تاريخى مورد بحث در حوزه درون مذهبى، جريان فطحيه است.
ــيعه ايجاد كرد، تكامل و پويايى به وجود  ــير حركت ش فارغ از موجى كه اين جريان در مس
ــت. در اين بخش ضمن شخصيت شناسى جناب  آمده در اثناى اين وقائع داراى اهميت اس
عبد اهللا افطح به بررسى سير تكامل انديشه فطحيه در تاريخ تشيع و مهم  ترين چالش  هاى 

فكرى ايشان مى  پردازيم:
2ـ2ـ عبد اهللا افطح

وى فرزند دوم امام صادق از همسرش فاطمه و بعد از جناب اسماعيل، از ديگر فرزندان 
امام بزرگ تر است.

ــويه و مرجئه خبر  ــى مى  داند و از تمايالت او به حش ــد او را دچار انحراف عقيدت ــيخ مفي ش
مى  دهد.1 ايشان ضمن آنكه ارجاء او را به داشتن نظر منفى دربارة امام على و عثمان و 

بدگويى در مورد ايشان تفسير مى  كند، دو روايت از امام صادق نقل مى كند: 
ــد، فرمود: «او  ــان خارج ش امام صادق، هنگامى كه عبد اهللا از نزد ايش

مرجئى بزرگ است». 
ــرت براى اصحاب بر  ــخن گفتن حض همچنين روزى عبد اهللا در وقت س
ــد. هنگامى كه حضرت او را ديد ساكت شد و پس از خارج  ــان وارد ش ايش

شدن او فرمود: «آيا نمى  دانيد او از مرجئه2 است»؟3
على رغم اين روايات، بسيارى از بزرگان شيعه، پس از شهادت امام صادق گرفتار شبهه 

فطحيه شدند. شيخ طوسى در اين زمينه مى  نويسد: 
كسانى كه قائل به امامت او شدند عموم بزرگان شيعه و فقهايشان به اين 
ــى از ائمهكه گفته بودند امامت  ــول گرويدند، و به جهت آنكه روايت ق

1.  مفيد، اإلرشاد،210/2.
2.  چنان كه خواهد آمد اين ارجاء به معناى تأخير عمل از عقيدهـ  كه اصطالح سنى آن استـ  نيامده، بلكه بدگويى 

در حق على و عثمان گفته شده است. 
3.  مفيد، الفصول المختارة، 312؛ تسترى، قاموس الرجال، 6/ 294، رقم4241.
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ــبهه شدند. سپس  ــت كه از دنيا مى  رود، دچار ش در فرزند بزرگ امامى اس
ــخ آن را نداشت. و به خاطر آنكه  ــؤاالتى از فقه او را آزمودند، كه پاس با س
ــد، كه شايسته نيست از امام سرزند، به جز تعداد اندكى،  امورى مرتكب ش

بقيه از امامتش برگشتند.1
شيخ مفيد نيز، بزرگ ترين مانع براى رد امامت عبد اهللا افطح را ناتوانِى وى در پاسخگويى 

به سؤاالت فقهى اصحاب مى  داند.2
فراگيرى شبهه نسبت به مشايخ و فقهاء شيعه نكته قابل توجهى است كه از طرفى پيدايش و 
تطور چالش را نشان مى  دهد و از طرف ديگر دفع روشمند و عالمانه آن را ضرورى مى  سازد. 
 ــهادت امام صادق ــيار كوتاه بود و وى هفتاد روز (يا نود روز3) پس از ش غائله عبد اهللا بس
از دنيا رفت و كسانى كه در اين مدت از شبهه امامت او رها نشده بودند، پس از وفاتش به 
امامت امام كاظم قائل شدند و روايت «إن اإلمامة التكون فـى األخوين بعد الحسن و 

الحسين» را پذيرفتند و همان تعداد اندك نيز به جريان اصلى شيعه بازگشتند.4
نكتة قابل توجه آنكه حركت شيعه بر اساس مؤلفه  هاى شناخت امام در جريان فطحيان ديده 
ــان از نوعى بازگشت از خطا در روند شناخت  ــود، كه سواى خطاى در تشخيص، نش مى  ش
امام نزد فطحيان دارد. علت افتادن به اين چالش اين بود كه ايشان امامت در فرزند بزرگ 
ــؤال از  را مالك قرار مى  دهند و كانديداى امامت را عبد اهللا تلقى مى  كنند. در مرحلة بعد، س
ــودـ  گرچه تعصب و عدم پذيرش اين شيوه پس از مالك  ــيوة تثبيت نزد برخى مى  ش او ش
قرار دادن امامت فرزند بزرگ تر در عمار ساباطى و يارانش ديده مى  شود ـ اما در نهايت با 
ــرى از خود،5عمده طرفدارانش به روايت «امامت  ــتن هيچ فرزند پس وفات او، و باقى نگذاش
ــين  در دو برادر جمع نمى  شود»، برگشتند و قائل به امامت موسى  ــن و حس پس از حس

بن جعفر شدند.

1.  طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشى)،524/2 و 525، شماره472.
2.  همان.

3.  قمى، سفينة البحار، 2 /928.
4.   طوسى، پيشين.

5.   نوبختى، فرق الشيعه، 89.
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جريان فطحيه قاعده مندى و تابعيت اصول و ضوابط شيعه در تشخيص امام را به روشنى 
در مقابل چشم هر ناظرى قرار مى  دهد. 

روزى امام صادق با سرزنش، توبيخ و موعظه به او فرمود: 
«چه چيز نمى  گذارد مانند برادرت باشى، به خدا قسم من نور [امامت] را در 
ــم». عبد اهللا گفت: براى چه نور را در او مى  بينى! مگر نه آنكه  او مى  شناس
ــه او فرمود: «او از من  ــتند. امام صادق ب ــدر و مادر من و او يكى هس پ

است و تو پسرم هستى»!1
 ــى كه در تفكر شيعه ايجاد خواهد كرد، در بيانات امام صادق ناپايدارى اين چالش و رويش

ديده مى  شود. 
ــى فرمود: «اى پسرم! به زودى برادرت بر زير انداز  امام صادق به موس
من مى  نشيند و پس از من ادعاى امامت مى  كند. پس حتى يك كلمه با او 

نزاع نكن، چراكه او اولين كسى است كه به من ملحق مى  شود».2
ــى يك نكته براى روشن شدن بحث شايسته است. سؤال اين است كه عبد اهللا واجد  بررس
چه شرايطى بود كه نظرها را به سوى خود جلب كرد. مجموعه گزارشات نشان مى  دهد او 

داراى شرايط زير بود:
1ـ فرزند بزرگ تر بود ـ البته بعد از اسماعيل كه در زمان پدر از دنيا رفته بود؛

2ـ غسل و نماز امام را در ظاهر بر عهده داشت؛
3ـ انگشتر امام به او رسيده بود؛
4ـ امام را به خاك سپرده بود؛

جمع اين شرايط در عبارت شهرستانى آمده است: 
ــادق [] به فرزندش عبداهللا افطح معتقد  ــه به انتقال امامت از ص فطحي
شدند. او برادر پدر و مادرى اسماعيل است و مادرشان فاطمه دختر حسين 
ــدان صادق بود.  ــت، و او بزرگ ترين فرزن ــن بن على  اس بن حس

1.  كلينى، پيشين، 2/ 69، ح10.
2.  طوسى، پيشين. 
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[فطحيان] گمان كردند كه ايشان فرمودند: امامت در بزرگ ترين فرزندان 
ــت كه در جايگاه من بنشيند»؛ و  ــى اس ــت؛ و فرموده: «امام كس ائمه اس
عبداهللا در جايگاه ايشان نشست. و امام را فقط امام غسل مى  دهد و نماز بر 
او مى  گزارد و انگشترش را بر مى  دارد و به خاك مى  سپارد؛ و عبداهللا كسى 
است كه همه اين كارها را بر عهده داشته است. و امام صادق امانتى به 
ــپرد و امر فرمود به هر كه آن را طلب كرد تحويل دهد  يكى از يارانش س
و او را امام قرار دهد، و عبداهللا امانت را طلب نمود. با همه اوصاف عبداهللا 
ــرى به  ــد از پدرش تنها هفتاد روز زنده بود و پس از مرگش، فرزند پس بع

جاى نگذاشت.1
بررسى يكايك اين موارد نياز به مباحث تاريخى و عقيدتى دارد كه در ادامه، به برخى از آنها 
ــد همين مقدار از شرايط براى ايجاد چالش نزد برخى از  خواهيم پرداخت، اما به نظر مى  رس
شيعيان مى  تواند كافى باشد. اين مؤلفه  ها به نظر شيخ مفيد به قدرى قوى است كه اگر نص 
ــهرت او و ظهور ساير شرايط موجب قول به  ــده بود، ش صريح بر صرف امامت از او وارد نش

امامت او مى  شد. وى مى  گويد:
اگر نبود كه عيبى از امامت او جلوگيرى كند، برگرداندن نص از او از طرف 
پدرش روا نبود. و اگر امامت را از او برنگردانده بود در او ظهور پيدا مى  كرد. 
و اگر امام صادق نصى درباره او گفته بود در ميان يارانش معروف بود. 
ــه نصى درباره امامت  ــان از ارائ دليل بطالن عقيده فطحيان، ناتوانى ايش

عبد اهللا است.2
آنچه در اين ميان مورد تأكيد فراوان واقع شده است، نبود نصى از امام صادق بر امامت 
ــد، اما نكته  اى كه در اينجا ضرورى  ــت. اين بحث به صورت تفصيلى خواهد آم عبد اهللا اس
ــناخت و تشخيص امام، ساير مؤلفه  ها را تحت تأثير  ــت آنكه نص در ميان مؤلفه  هاى ش اس

قرار مى  دهد. 

1.  شهرستانى، الملل و النحل، 167/1.
2.  مفيد، الفصول المختارة، 312.
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در هر حال مالك مسن  تر بودن او نزد عموم شيعيان وصيت و علم را تحت الشعاع قرار داد 
و باعث شد بدون توجه به «عاهآل»، گرايش  هايى به سمت او ايجاد شود. 

همانگونه كه گذشت معيار سن مقيد به عدم وجود عيبى در فرزند بزرگ تر است كه در اين 
بخش به بررسى آن مى  پردازيم.

3ـ2ـ مقصود از «عاهآل»
در روايت امام رضا از جمله شرايط امام «مبرءاً من العاهات، محجوباً عن األفات»1 آمده 

است. 
ابن منظور مى  گويد:

ــت، چه ظاهرى گفته مى  شود: عاه الزرع و المال  عاهه به معناى آفت اس
يعوه عاهة و عؤوهاً، يعنى در آن آفت افتاد؛ و چه باطنى، اعرابى مى  گويد: 

العاهون؛ يعنى اهل نيرنگ و ناپاكى.
مولى صالح مازندرانى در شرح كافى مى نويسد:

عاهه و آفت به يك معناست و آن عامل فاسد كننده  اى است كه به چيزى 
مى  رسد، يعنى باعث خارج شدن آن عضو از طبيعتش مى  شود. ممكن است 
مقصود از عاهه بيمارى هايى كه باعث دورى گزيدن مردم مى  شود، باشد؛ 

مانند جذام و مقصود از آفت بيمارى هاى روانى و درونى.2
وى همچنين دائره اين عيوب را به عيوب عقلى گسترش مى  دهد و مى  گويد: «مادامى كه 
ــد؛ يعنى آفت بدنى يا عقلى، پس جايگاه امامت از نقص در اعضاء و عقل  در آن آفتى نباش

منزه است».3
ــالم از عيب هاى ظاهرى  ــرا بودن از عاهه را به خلقت س ــت كه برخى مب ــن در حالى اس اي

مى  دانند.4
ــه» از طرفى هم عيوب ظاهرى و  ــه عنوان جمع بندى بحث لغوى مى  توان گفت: «عاه ب

1.  كلينى، پيشين،507/1. 
2.  مولى صالح مازندرانى، شرح اصول كافى، 5/ 249.

3.   همان،6/ 106.
4.  «لم يزل اإلمام مبّراً من العاهات، أى مستوى الخلقة من غير تشويه». طريحى، مجمع البحرين، 2/ 1296.
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هم عيوب باطنى جسمى را شامل مى  شود، و از طرف ديگر عيوب غير جسمى را نيز در بر 
ــى چالش هاى بعد از شهادت امام صادق مسأله معيوب بودن عبد اهللا  مى  گيرد. در بررس
ــت. افطح در مورد او به بزرگى پا و يا به معناى پهن بودن سر، مطرح  ــده اس افطح مطرح ش

شده است. 
ترديدى نيست اين عيب ظاهرى مانع تعلق امر امامت به اوست. 

شيخ مفيد عالوه بر اين، «عاهه» در عبد اهللا را مشكل عقيدتى او نيز تفسير مى  كند: 
«اهل امامت كه قائلين به امامت موسى كاظم هستند بر داشتن عيب 
دينى عبد اهللا هم كالم هستند چرا كه او معتقد به انديشه  هاى مرجئى است 

كه در مورد على و عثمان بدگويى مى  كنند».1
ــرايت آن به بدنه جامعة شيعى امور  ــأ ايجاد چالش در جريان فطحيه و س در هر حال، منش
ديگرى مانند فرزند بزرگ تر بودن و وصيت امام صادق است و وجود عيوب ظاهرى مانع 

شبهه زدايى از اذهان شيعيان در مقطع حساس جانشينى نشده است.
4ـ2ـ نمونه يك تعامل صحيح با چالش فطحيه

ــت بيان معيارها، و آسيب  شناسى شناخت و تطبيق اين معيارها بود. در ادامه به  آنچه گذش
ــى كه در كتاب شريف كافى از تعامل برخى اصحاب با اين فضاى چالشى و تطبيق  گزارش

و تقديم نصوص شناخت امام بر اساس ضوابط تعليم گرفته از معصومان اشاره مى  كنيم.
ــالم2 مى  گويد: پس از وفات امام صادق من و مؤمن طاق  هشام بن س

1.  مفيد، پيشين، 312.
ــده است. عالمه مجلسى روايت را به خاطر وجود او  ــند حديث ابو يحيى الواسطى مورد گفتگو واقع ش 2.  در س
ــهيل بن زياد  مجهول مى  داند، عالوه بر آنكه احتمال ضعف آن را نيز مطرح مى  كند. (مرآة العقول،94/4) او س
(خوئى، معجم رجال الحديث، 22/ 85، رقم 14929) است كه نجاشى درباره او مى  گويد: «قال بعض أصحابنا 
ــز به گونه  اى ترديد آميز با او  ــهيل بكل الثبت فى الحديث. (ص 192، رقم 513) ابن غضائرى ني ــم يكن س ل
ــاهداً». (1/ 66) مرحوم  برخورد مى  كند و مى  گويد: «حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى و يجوز أن يخرج ش
خويى، با بيان سه نكته مبنى بر اينكه ابو يحيى كنية معروف زكريا بن يحيىـ  ثقهـ  است و عدم امكان دسترسى 

بر اسم ابويحيى واسطى، قضاوت در مورد او را ناتمام مى  گذارند. (همان، 8/ 357، رقم 5643) 
ــاهرودى در  ــد الرجال (2/ 386، رقم2495)، نمازى ش ــى در نق ــون ديگر همچون تفرش ــيارى از رجالي       بس
ــتدركات علم الرجال (4/ 184، رقم 6752) و اردبيلى در جامع الرواة (394/1) و ديگران ضمن پذيرش  مس
نام و كنيه سهيل بن زياد ابو يحيى الواسطى به نقل اقوال ديگران پرداخته  اند. تنها سيد على بروجردى در طرائف 
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در مدينه بوديم، مردم در اطراف عبد اهللا بن جعفر به عنوان امام جمع شده 
ــد. نزد او رفتيم و مردم پيش او بودند، چراكه از امام صادق روايت  بودن
شنيده بودند: «امامت در فرزند بزرگ است مادامى كه در او عيبى نباشد».

هشام به عنوان تربيت يافته مدرسه امام صادق معيارهاى شناخت امام را به عنوان امرى 
مهم و متداول فراگرفته است. در انديشه او يا افطح بودن عيب به شمار نمى  آيد، يا با قطع 
نظر از آن، به سؤاالت فقهى اولويت مى  دهد. سؤال از مدعى امامت و مالك قرار دادن علم 
ــمار مى  آيد. گرچه عبارت  ــرى و ماورائى او يكى از محكم  ترين ادله پذيرش امام به ش ظاه
«و الناس مجتمعون على عبد اهللا» به نوعى اشاره به واقعى ندانستن امامت او در نظر هشام 
ــت  هاى عمومى جامعه به حساب مى  آيد. اين  دارد. همين نقطه فارق ميان خواص و برداش
نگاه خود را گرفتار موج ايجاد شده به سمت عبداهللا نمى  بيند و حركت بر اساس مؤلفه  هاى 

تشخيص جانشين را وظيفه خود مى  داند.
ــتباه مردم در  ــام و مؤمن طاق در حيرتى بزرگ از اش ــخ هاى نارواى عبداهللا1 هش در اثر پاس

تشخيص امام و تطبيق شاخصه  ها فرو مى  روند. 
هشام و مؤمن طاق از جمله متكلمين اصحاب ائمه به شمار مى  روند، و نص مالك شناخت امام 
نزد ايشان است،2 پس نمى  توان اين گرايش را از روى اعتقاد به حساب آورد. به نظر مى  رسد 
دغدغه معرفت امام و يا معرفى او به جامعة گرفتاِر شبهه، ايشان را به اين سؤال كشانده است.3 

المقال (1/ 384، رقم 3004) با عبارت «اليخلو من شىء» مردد مانده است. 
      جداى از تصريح نجاشى مبنى بر معين بودن اسم و كنيه او، تنها مشكل بر سر مفهوم عبارت «لم يكن بكل 
الثبت فى الحديث» است. استرآبادى به كفايت داللت اين لفظ بر تضعيف معتقد است، اما مرحوم كرباسى ضمن 
رد اين نظر، معتقد است از آنجايى كه بنا در كتابى مثل كافى آوردن احاديث صحيح است، پس اين لفظ طعنى 

در حق راوى نخواهد بود. (اكليل المنهج، 295، رقم 493) 
1.  پاسخ عبد اهللا و دورى آن از اولى  ترين مسائل فقه بسيار غريب مى  نمايد. تأمل در احتماالت اطراف اين پاسخ 

مى  تواند همان عدم تعلق مشيت خدا بر امامت او را نشان دهد.
ــين، 1/  ــناخت امام ن.ك: كلينى، پيش 2.  به عنوان نمونه  اى از مناظرات اصحاب با مخالفين و ارائه مالك  هاى ش

417 ـ 422، ح 4.
3.  او از زراره شنيده كه از امام باقر پرسيد: «به من خبر بده: آيا معرفت امام از شما اهل بيت بر همه مخلوقات 
واجب است؟ فرمود: خداى عزوجل محمدرا بر پيامبرى همه مردم مبعوث ساخت، و حجت بر همه اهل 
زمين قرار داد، پس هركه به خدا و محمد رسولش ايمان دارد، و از او پيروى نموده و تصديقش كرده، معرفت 

امام از اهل بيت بر او واجب است». ن.ك: كلينى، پيشين، 1/ 443، ح3.
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پس از اين حيرت در اتفاقى معجزه گون، پيرمردىـ  كه به احتمال زياد باب يا خادم1 حضرت 
بوده استـ  ايشان را به منزل موسى بن جعفر رهنمون مى  شود. هشام مى گويد:

پس بر حضرت وارد شدم و بى مقدمه به من فرمود: «نه به سوى مرجئه، و 
نه به سوى قدريه، و نه به سوى زيديه، و نه به سوى معتزله، و نه به سوى 

خوارج. به سوى من! به سوى من! (بيا)».
در اين فراز از حديث، ضميمه  اى معجز ه گون براى اثبات اوليه امامت امام ديده مى  شود كه 
ــت به دعا برداشتن و  ــت، عنصرى كه در عبداهللا با دس تكميل حلقه معرفت نيازمند آن اس
ابراز بى اطالعى از نظر مرجئه كامًال منتفى است. همين سخن ابتدايى معجزه گون او را به 
شدت جذب امام مى  كند و نور هدايت را در قلبش روشن مى  كند. او در سؤال از حضرت به 
دنبال تصريح به جانشين مى  گردد، اما امام او را به پيمودن مسير درست براى شناخت امام 
ــيرى كه بر اساس تعاليم اهل بيت به شيعيان منتقل شده و در برهه  راهنمايى مى  كند. مس

شناخت جانشين به كار بسته مى  شود.
ــؤال خود را تغيير دهد. او به هنگام، به  ــتى گونه س ــام به اين نكته پى مى  برد كه بايس هش
ــان سؤال مى  كند. پاسخ امام  ــيوة ناصحيح خود پى برده و از وجود واليت ديگرى بر ايش ش
مبنى بر نبود واليت امامى بر آن حضرت، هشام را به يقين مى  رساند، كه ايشان امام بر حق 

شيعيان است.
ــاء اهللا تو را به  ــت؟ فرمود: «خدا ان ش ــس بعد از او امام ما كيس ــم: پ گفت
هدايت رهنمون خواهد شد». گفتم: آن امام تويى؟ فرمود: «نه، من چنين 

نمى  گويم».2
ــؤال كردن را نپيمودم. سپس  ــام مى  گويد: با خود گفتم راه صحيح س هش

گفتم: فدايت شوم! بر شما امامى هست؟ فرمود: «نه». 
او پس از يقين به امامت ايشان، و نه براى تشخيص امام بلكه براى روشن شدن مسائلش، 

سؤاالت خويش را مطرح مى  كند:

1.   باب همانندِ خادم، يكى از كارگزاران همراه امام است كه حامل برخى علوم و اسرار امامتى به شمار مى  رود.
2.  اشاره به عدم لزوم خود معرفى امام. نگارنده در بحث مفصلى به سيره عملى و نظرى امامان معصوم در مسأله 

جانشينى پرداخته است.
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ــپس گفتم: فدايت شوم! از آنچه از پدرت مى  پرسيدم از تو بپرسم؟ فرمود:  س
ــا نكن، چرا كه اگر افشا نمودى، پس سر  ــوى، و افش «بپرس تا خبر داده ش
بريدن (در انتظارت خواهد بود)» پس پرسيدم، او دريايى خشك ناشدنى بود.

آخرين درخواست او از امام اجازة انتشار خبر امامت ايشان است كه منوط به فهم و برخوردارى 
از معارف مى  شود:

ــارت را بر  ــان كه به فهمش اعتماد كردى اين بش فرمود: «هركس از ايش
ــر بريدن [در  ــا كنند س ــّر بگير چرا كه اگر افش او بده و از او پيمان حفظ ِس

انتظارش خواهد بود]، و با دست به حلقش اشاره كرد.
ــدم و ابو جعفر را مالقات كردم، به من  ــام مى  گويد: از نزد او خارج ش هش

گفت: چه اتفاقى افتاد؟ گفتم: هدايت!
سرانجام اين گفتگوها، هدايت است، هدايتى كه به تعطيلى جريان فطحى منجر مى  شود. 

هشام مى  گويد: «عبد اهللا عده  اى را در مدينه گمارده بود تا مرا كتك بزنند».1
1ـ 4ـ2ـ چند نكته پيرامون اين حديث: 

ــون عيناً من عيون أبى  جعفر المنصور وذلك أنه كان له  ــاى «فخفت أن يك 1ـ عبارت ه
بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه، فيضربون عنقه»، «سل 
تخبر والتذع، فإن أذعت فهو الذبح» و «من آنست منه رشداً فالق إليه، فخذ عليه الكتمان، 
ــان از فضاى خفقان حاكم و تالش دستگاه خالفت براى قطع  فإن أذاعوا فهو الذبح»، نش

ارتباط شيعه با امام دارد.                 
2ـ كتمان اين سر مربوط به مراحل اوليه انتشار امر امامت است، و پس از يقين حاصل كردن 
نخبگان و صاحبان انديشه و رأى اجتماعى كه توانايى استدالل و احتجاج دارند و سؤاالت 

تخصصى تشخيص امام را مى  دانند، مردم فوج فوج به محضر ايشان شرفياب مى  شوند.2
ــاس سوء برداشت از مؤلفه  هاى شناخت  ــاده و بر اس 3ـ آنكه جريان فطحيه خود جريانى س

1.   كلينى، پيشين،191/2، ح7.
2.  گمان نشود اين دوره كتمان دوره  اى طوالنى است، به عكس با توجه به دوره كوتاه هفتاد روزه جناب عبد اهللا، 
دوره گذار به شمار مى  رود. اما همين دوره كوتاه از چنان حساسيتى برخودار است كه افشاى امر امام قبل از 

كادر سازى و پيدايش گرايش عمومى به شخص ايشان، شيعيان و امام را به مخاطره مى  اندازد.
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امام بود و پايان خوشى را براى خود رقم زد. اما شبهة ايجاد شده، در ادامه دست آويز گروه 
ديگرى شد. چنانكه صدوق اسماعيليان را استمرار راه فطحيه مى  شمرد.1

2ـ نتيجه             5ـ 
ــأله شناخت جانشين شد. تالش  ــده در اين دوره مقدمه تكاملى در مس چالش هاى ايجاد ش
امام صادق و صبر و بردبارى امام كاظم و اصحاب ايشان در اين دوره فصل جديدى 

در فهم شيعه ايجاد كرد.
از جمع بندى روايات مى  توان اين گونه نتيجه گرفت كه دسته بندى روايات نشان از وجود 
برخى مؤلفه  هاى اصلى در كنار مؤلفه  هاى معين در شناخت امام دارد. وصيت، علم و ودائع 
ــمار مى  آيند. در حالى كه شرايطى همچون فرزند  ــاخصه  هاى اصلى به ش امامت از جمله ش
بزرگ تر، پاسخ به مسائل فقهى، مكارم اخالق و حسن شهرت از جمله شاخصه  هاى فرعى 

و معين هستند كه قوت قلب و اطمينان را به همراه دارند.

3ـ راه هاى اثبات و ابراز جانشين
ابراز جانشين امام، بر پايه معيارهاى پيش گفته انجام مى  شود؛ اما گونه و تأكيد بر برخى از 

روش ها در دوره  هاى خاص تابع شرايط حاكم است.
مطالعة روايات نشان مى  دهد دو راه اصلى براى ابراز و اثبات جانشين در ميان اهل بيت
متداول بوده است، يكى تطبيق معيارهاى جانشين بر امام بعدى و ديگرى تسميه و تصريح 

به اسم امام جانشين.
در منابع متعددى نصوص خاص بر امامت امام كاظم آورده شده است. كلينى در كافى، 
ابن خزاز در كفايآل االثر، مفيد در ارشاد، صدوق در كمال الدين، نعمانى در غيبت، طبرسى در 
إعالم الورى، مجلسى در بحار األنوار از جمله بزرگانى هستند كه باب خاصى را در نص بر 

امامت امام كاظم قرار داده  اند.
در اين بخش درصدد استقصاء همه روايات نيستيم، اما محورهايى از جمله چالش هاى مورد 

توجه امام را مالك آوردن روايات قرار مى  دهيم.

1.  صدوق، كمال الدين، 102.
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1ـ3ـ تطبيق معيارهاى جانشينى
همانگونه كه گذشت سه مالك وصيت، علم و ودائع مهم  ترين معيارهاى شناخت جانشين 
به شمار مى  آيند. تطبيق آيات قرآنى دال بر امامت اهل بيت بر امام بعد، تأكيد بر وجود 
ــيوه  هاى تطبيق  ــبيه صفات و كنية امام از جمله ش ــالح پيامبر نزد او و تش ودائع به ويژه س

معيارهاى جانشين به شمار مى  آيند.
ــميه و تصريح اين روش روايات كمترى دارد ولى حاوى نكات  ــبت به روش تس گرچه نس

ارزشمندى است كه توجه به آن ضرورى به نظر مى  رسد.
ابو على ارجانى مى  گويد: در سالى كه ابو الحسن بازداشت شد از عبد الرحمن 
ــت اين ظالم افتاده و سرنوشتش معلوم  ــيدم: اين مرد در دس بن حجاج پرس
ــيده؟ گفت: گمان نمى  كردم  ــت. آيا در مورد فرزندانش چيزى به تو رس نيس
ــى دربارة اين مسأله از من سؤال كند. بر امام صادق در منزلش وارد  كس
 شدم و او در فالن اتاق در محل نمازش دعا مى  كرد و موسى بن جعفر
سمت راست او دعايش را آمين مى  گفت. به او گفتم: فدايت شوم! از ارادتم 
ــما و خدمتگزارى  تان آگاهى، چه كسى پس از شما ولّى مردم است؟  به ش
ــيده و به قامتش استوار افتاده است».  ــى زره [پيامبر] را پوش فرمود: «موس

گفتم: پس از اين جمله، به چيزى نياز ندارم.1
ــد، از طرفى سؤال فقط از فرزندان آن حضرت است  توجه به نكاتى ضرورى به نظر مى  رس
و اصل عدم اجتماع امر امامت در دو برادر پس از حسنين  امرى مسلم به شمار مى  آيد، 
و از طرف ديگر عبد الرحمن بر اساس تعليمى كه از اهل بيتفرا گرفته، او را به داستان 
خود با امام صادق ارجاع مى  دهد تا نشان دهد قطعاً امام تنصيص بر امام بعد را فراموش 
نخواهد كرد. جمله امام نيز پر نكته است، ايشان فقط مى  فرمايند: زره پيامبر بر اندام موسى 
بن جعفر متناسب است. عبد الرحمن نيز همين جمله را در تنصيص بر امامت ايشان كافى 
مى  داند؛ چراكه در تعليمات امامان معصوم فراگرفته كه ودائع امامت نزد هركه تثبيت شود، 

او امام خواهد بود.

1. كلينى، پيشين،63/2، ح3.
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تعليم امام براى تطبيق صفات و ويژگى  ها در روايت صفوان جمال به روشنى ديده مى  شود. 
ــؤال كردم، پس  ــال مى  گويد: از امام صادق دربارة امام س صفوان جم
گفت: «امام به كار بيهوده مشغول نمى  شود و بازى نمى  كند». و ابوالحسن 
ــة مّكى بود كه به او  ــدـ  و او صغير بود و همراهش بزغال ــى وارد ش موس
ــجده كن!ـ  پس امام صادق او را گرفت و به  مى  گفت: براى خدايت س
سينه چسباند و گفت: «پدر و مادرم فداى كسى كه به كار بيهوده مشغول 

نمى  شود و بازى نمى  كند».1
تطبيق آشكار يكى از ويژگى  هاى مهم امام بر حضرت كاظم در سن خردسالى ـ كه البته با 
رفتار معجز گون ايشان در امر حيوان بر سجده همراه بود ـ به معناى معرفى آن حضرت به 
عنوان جانشين به شمار مى  رود.2 به نظر مى  رسد در ميان همه دوره  هاى امامت، در اين دوره 

تأكيد بر تطبيق معيارهاى جانشين پررنگ  تر است.
2ـ3ـ تسميه و تصريح به اسم

روايات بسيارى از امام صادق كه تصريح و  تنصيص به نام و امامت امام كاظم دارند، 
نقل شده است. جمع بندى اين روايات (14 روايت كتاب كافى و 12 روايت ارشاد و ...) نشان 
ــته  ــد كه نوعى توجه دقيق به چالش  هاى پيش رو و يا چالش  هاى جارى وجود داش مى ده
ــت. مهم  ترين نقطه  اى كه توجه به آن مالحظه مى  شود بحث مهدويت است و اشاره  اى  اس

نيز به بحث اسماعيل،3 عبداهللا4 و غائله ابوجعفر منصور5 وجود دارد.
ــيوخ اصحاب امام صادق و خواص و نزديكان و فقيهان صالح و ثقه  به تصريح مفيد، ش
ــان نص بر امامت حضرت كاظم را نقل كرده  اند كه از جمله ايشان مفضل بن عمر  ايش
ــليمان بن  ــراج، س جعفى، معاذ بن كثير، عبدالرحمن بن حجاج، فيض بن مختار، يعقوب س
خالد و صفوان جمال هستند. از ميان برادران آن حضرت اسحاق و على نيز نص بر امامت 

1.  كلينى، پيشين، 2/ 71، ح15.
2.  براى اطالع از ساير روايات مشابه بنگريد: مجلسى، پيشين، 48/ 22، ح34 و 23، ح37و 24، ح40 و 27، ح46.

3.  همان، 67، ح8.
4.  همان، 69، ح10.

5.  همان،70، ح13 و 14.
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ايشان را نقل كردند.1
دو روايت زير كه عالوه بر تصريح بر اسم ايشان به فضاى چالشى اشاره دارند:

ــته بودم  ــدم، پس نشس ابراهيم كرخى مى  گويد: بر امام صادق وارد ش
ــد. در مقابل او ايستادم و  ــى كه نوجوانى بود، وارد ش ــن موس كه ابو الحس
بوسيدمش و نشستم. امام صادق به من فرمود: «اى ابراهيم! آگاه باش 
ــت. بدان كه گروههايى در قبول امامت او هالك  او امام تو پس از من اس
ــوند و گروه هاى ديگرى سعادتمند مى  شوند. پس خدا قاتل او را لعن  مى  ش
كند و عذابش را دو چندان نمايد. همانا خدا بهترين اهل زمين را از صلب 
او خارج مى  كند كه هم نام جدش و وارث علم و احكام او، و معدن امامت 
و سرسلسله حكمت است. او را ستمگرى از بنى فالن از روى حسد بعد از 
ديدن عجائبى از او به شهادت مى  رساند. اما خدا امرش را اگرچه مشركان 
خوش نداشته باشند، به انجام رسانده است. خدا از صلب او بقيه دوازده امام 
ــان  هدايتگر را خارج خواهد كرد. همانا كه خدا كرامتش را مخصوص ايش
ــان مانند  ــده و در عرش برينش جاى داده. منتظر دوازدهمين از ايش گردان

كسى است كه با شمشير برهنه از پيامبر خدا دفاع كرده است».
مردى از بنى اميه وارد شد، پس امام كالمش را قطع كرد. يازده بار به قصد 
ــنيدن تمام كالم ايشان خدمت حضرت رسيدم ولى نتوانستم، پس از دو  ش

سال خدمت ايشان رسيدم و .... 2
ــى  ــيعيان در هر دو دوره اموى و عباس وجود فضاى تقيه و كتمان براى حفظ جان امام و ش
جاى ترديد ندارد. رفت و آمد چند باره ابراهيم بن ابى زياد كرخى براى شنيدن جمله  اى در 
ــى امام همين نكته را ثابت مى  كند. از طرف ديگر اطمينان خاطر راوى و  ــل كالم قبل تكمي

شادمانى از نص بر امام بعد، حساسيت اصحاب در اين مسأله را مى  رساند.3

1.   مفيد، اإلرشاد،2/ 216.
2.  نعمانى، الغيبة، 92، ح21. صدوق، پيشين، 647، ح8.

3.  صدوق روايت ديگرى با اين عبارت نقل مى  كند:
      مفضل بن عمر مى  گويد: خدمت آقايم جعفر بن محمد رسيدم و گفتم: اى آقاى من! اگر [لطف كنيد و] جانشين 
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ــوند! جانها  ــور بن حازم به امام صادق گفت: پدر و مادرم فدايت ش منص
صبحگاهان و ابتداى شب گرفته مى  شوند، پس اگر [براى شما] چنين اتفاقى 
ــى [جانشين شما خواهد بود]؟ پس امام صادق فرمود:  افتاد پس چه كس
ــت». و با دست به شانة راستـ  آنگونه  ــد پس او امام شماس «اگر چنين ش
كه به خاطر دارم ـ ابو الحسن زد. و او در آن روز قامتش پنج وجب بود و 

عبداهللا بن جعفر در كنار ما نشسته بود.1
تأكيد امام بر وصايت حضرت كاظم با وجود آنكه عبداهللا در جمع ياران ايشان نشسته است، 

و توجه خاص راوى به حضور او نشان از مالك بودن نص نزد اصحاب ائمه دارد. 
احتمال مى  رود نقل اين گزارش توسط منصور بن حازم به قرينه عبارت «و عبداهللا بن جعفر 
جالس معنا» مربوط به بعد از شهادت حضرت صادق و جريان فطحيه باشد اما اين تحليل 
پسينى نشان مى  دهد اصحاب به اين نكته توجه داشته  اند كه نص امام مقدم بر معيارى همچون 

سن است.

4ـ آسيب شناسى شناخت راه هاى ابراز و اثبات جانشين
بر اساس آنچه گذشت، اين نكته به ذهن مى  رسد كه مسأله به حدى روشن است كه جاى هيچ 
شكى در اذهان جامعه باقى نمى  ماند. اما توجه به اين مسأله ضرورى است كه تطبيق معيارها 
و تسميه و تصريح از جانب امام پيشين صورت مى  گيرد و پس از شهادت امام و فترة معرفت 
امام بعدـ  كه همان فضاى چالش استـ  قواعد خاصى حاكم است. بررسى دو مطلب در اين 

ميان از اهميت به سزايى برخوردار است: 
ــين وظيفة خود معرفى دارد يا خير؟ تلقى خواص و عموم مردم از  يكى آنكه آيا اماِم جانش
اين خود معرفى چيست؟ و ديگر آنكه شخصيت  هاى تأثير گذارى كه نصوص اماِم پيشين را 
ــنيده  اند چه مسؤوليتى دارند؟ و وظيفه عموم مردم در اين دوره چيست؟ در اين بخش به  ش

خود را معرفى كنيد؟ فرمود: «اى مفضل! امام بعد از من فرزندم موسى است، و جانشيِن منتظر و اميد داشته شده 
  م ح م د» فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى است». نكته مهم روايت تأكيد بر وجود مهدى»

بر نسل امام كاظم است، كه گوياى فضاى چالشى پيش روست. (پيشين، 334). 
1.  كلينى، پيشين،66/2، ح6.
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دو بحث باورهاى عمومى و خواص از خود معرفى امام و شخصيت  هاى تأثير گذار در دورة 
فترت مى  پردازيم:

1ـ 4ـ باورهاى عمومى و خواص از خود معرفى امام
ــناخت امام و ابزار آن نزد  ــترة بحث معرفت امام به مثابه گسترة معرفت خداوند است. ش گس
ــزايى دارد. همچنين  ــناخت امام تأثير بس ــواص و عوام در دريافت و تطبيق مؤلفه  هاى ش خ
ــويى حلقه  هاى معرفت خدا، پيامبر و حجت در روايات متعددى مورد تأكيد و توجه قرار  همس

گرفته است.
ــوم كلينى در كتاب التوحيد كافى با عناوينى همچون «باب البيان و التعريف و لزوم  مرح
الحجة»، «باب اختالف الحجة على عباده»، «باب حجج اهللا على خلقه» و «باب الهداية 

أنها من اهللا عز و جل»1 به اين بحث پرداخته است.
در مجموعه روايات سه باب اول از توقف احتجاج الهى در قيامت به مقدارى از علم و معرفت 
ــده،2 و معرفت در اين روايات فعل و صنع خدا معرفى شده و از  ــان داده ش ــت كه به ايش اس
حيطه آدميان خارج شمرده شده است.3 نيز انسانها ابزار كسب معرفت را در اختيار ندارند،4 اما 
ــخ روشن بندگان در قبال موهبت معرفت به ايشان است.5 در باب اخير  پذيرش و قبول پاس
هدايت الهى كه نتيجه است امرى غير قابل درك براى مخالفين اهل بيت شمرده شده و در 
پاسخ اين سؤال كه آيا مردم را به امر امامت دعوت كنيم، بى اثر و ثمر بودن اين تالشها به 

جهت فقدان زمينه  هاى پذيرش مورد تأكيد واقع شده است.6
به عنوان نمونه روايت سوم اين باب چنين است:

ــت، و شايد گمان  1.  تذكر يك نكته ضرورى اســت: اين ابواب كه به عنوان ابواب انتهايى كتاب التوحيد آمده اس
برده شود كه مقصود از معرفت و ناممكن خواندن آن معرفة اهللا است، اما اين چنين نيست بلكه به قرينه طرح 
مباحث اصلى معرفت خدا در ابواب ابتدايى اين كتاب و گونه تسميه اين ابواب و از همه مهم تر مفاد آن بحث 
از معرفت امام است. مطرح نشدن در كتاب الحجه نيز به جهت ايجاد ارتباط و تكميل حلقه معرفت و اتصال 

اين دو حيطه به يكديگر است.
2. كلينى، پيشين، ج394/1، ح1.

3.  همان، ح2.
4.  همان، 396، ح5. 397، ح1.

5.  همان، 398، ح1.
6.  همان،400، ح1، و ص404، ح3، و 405،ح4.
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ــنيدم كه فرمود: «امر  ــدى مى  گويد: از امام صادق ش عقبآل بن خالد اس
امامت خود را به خدا واگذاريد نه به مردم، چراكه آنچه از آِن خداست پس 
براى خداست، و آنچه از آنِ مردم است خدا در آن دخالت نمى  كند. با مردم 
ــازد.  ــمنى قلب را بيمار مى  س ــمنى نورزيد، چراكه دش دربارة دين خود دش
ــت دارى  خداوند به پيامبرش مى  فرمايد: در حقيقت، تو هر كه را دوس
ــت كه هر كه را بخواهد راهنمايى  ــى راهنمايى كنى، ليكن خداس نمى توان
ــو مردم را ناگزير مى كنى كه به ايمان  ــد. و مى  فرمايد: پس آيا ت مى كن
بگروند؟. مردم را رها كنيد، همانا مردم [عقيده خود در امامت را] از مردم 
ــول خدا گرفته  ايد. از پدرم شنيدم كه فرمود:  ــما از رس گرفته  اند و ش
هرگاه خداى عزوجل براى بنده  اى مقرر فرمايد كه در واليت ما داخل شود، 
او سريع تر از پرنده  اى كه به النه  اش مى  رسد در اين امر داخل مى  شود».1
جمله «ذروا الناس؛ فإن الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن رسول اهللا» نشان 
از وجود تئورى هاى متعدد در باب امامت است. ناگفته پيداست كه تئورى هاى انسان نوشته 
ــتوار است نمى  تواند با خط شيعى  ــوى مردم اس امامت كه بر لزوم يا جواز انتخاب امام از س
امامت ـ كه بر نص تأكيد فراوان دارد، مفاهمه برقرار كند، و گفتگو با اين جماعت ثمره  اى 
نخواهد داشت. تكيه بر و جود سالح در مناظرات با علويان نيز مى  تواند نشان از تأثرات اين 

عده از فضاى آن روز جامعه داشته باشد. 
ــاى عمومى جامعه آن روز در نزد غير  ــت كه علم و عصمت نيز در فض اين نكته قطعى اس
ــيعيان مفهوم واقعى خود را نيافته بود و برخى تعبيرات مانند «علماى ابرار» تعابير كنايى  ش
ــان به اين معناست  ــت.2 پس تحذير عموم از مناظره و گفتگو با ايش از اين مفاهيم بلند اس
ــخر  كه آنها نمى  توانند مبانى و اصول امام را درك و فهم كنند و نتيجه  اى جز انكار و تمس
براى امام و يارانش در پى ندارد. اين در حالى است كه عناصر برجسته  اى براى ورود به اين 

1.  برقى، المحاسن، 1/ 201. صدوق، التوحيد، 415.
2.  طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كشى)، 247، شماره 456.
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عرصه تربيت و تشويق شده  اند.1
ــت. از معرفت به  ــده اس ــن نيز همين خط پيگيرى ش در دو كتاب بصائر الدرجات و المحاس
عنوان موهبتى الهى كه به انسان هاى داراى ظرفيت عنايت مى  شود، نام برده شده و تصريح 
شده كه سرچشمه  هاى حكمت در معرفت امام جستجو مى  شود. به دو روايت از اين كتاب ها 

به عنوان نمونه اكتفا مى  كنيم: 
ــفندى كه  ــذاء مى  گويد: در زمان وفات ابو جعفر مانند گوس ابو عبيده ح
ــالم بن ابو حفصه را مالقات كرديم،  ــرگردان بوديم، پس س چوپان ندارد س
پس گفت: اى ابو عبيده امام تو كيست؟ گفتم: امامان من از خاندان محمد
ــالك كردى. مگر با من  ــدى و [پيروانت را] ه ــس گفت: هالك ش . پ
نبودى كه از ابو جعفر شنيديم كه فرمود: «كسى كه بميرد و بر او امامى 
نباشد به مرگ جاهلى مرده است». آيا نمي دانى كه او فرزندش جعفر را امام 
امت قرار داده است. گفتم: بله به جان خودم، خدا معرفت [به او را] روزى  ام 

ساخته است. 
ــالم بن  ابو عبيده گفت: هنگامى كه ابو عبد اهللا را مالقات كردم گفتم: س
ابى  حفصه به من اينگونه گفت. به من فرمود: «اى ابو عبيده! مگر نمى  دانى 
هيچ كس از ما نمى  ميرد مگر آنكه كسى را جانشين خود مى  كند كه كارهاى 
ــيرة او پيروى كند، و به آنچه او دعوت مى  كرده، فرا  او را انجام دهد و از س
خواند. اى ابو عبيده! هنگامى كه قائم آل محمدقيام كند بر اساس حكم 

آل داود قضاوت مى  كند، و سليمان از مردم بينه نمى  خواست».2
ــد نه به هر كس از  ــت كه اعتقاد حتماً بايد به امام خاص و معين باش تصريح روايت بر آن اس
خاندان پيامبر كه شايسته اين مقام است. در رفتار اوليه عباسيان اين اجمال وجود داشت؛ اما در 
همين دوره كه دعوت مخفى عباسى به شمار مى  آيد، امام صادق اين مسأله را به ابو عبيده 

گوشزد مى  كند كه امام پيشين حتماً شخص معينى را به جامعه معرفى كرده است. 

1.  مى  توان به محمد الطيار و مؤمن الطاق به عنوان نمونه  هاى روشن خواصى اشاره كرد كه در مسير مناظره تربيت 
و ترغيب شده  اند. ن.ك: طوسى، پيشين، 185، شماره 327 و 349، شماره 650.

2.  صفار، پيشين، 279، ح5 و 510، ح15. كلينى، پيشين،321/2ـ  322، ح1.
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نكته قابل توجه ديگر در اين روايت كاربست اصطالح «معرفت» با معناى خاص آن در منظومه 
امام شناسى است. به قرينه دو گزارش ديگر كّشى1، منظور از معرفت، معرفت ويژه نسبت به 
اهل بيت و امامان معصوماست، چه آن كه نظر او مبنى بر ائمه بودن آل محمدنفى و 
ــالم و ساير مردم نسبت به امر امامت معرفى مى  شود. اين  منزلت امامت عظيم  تر از قلمداد س

جايگاه به اندازه  اى بلند است كه ترجمان اعطاء حكمت و خير فراوان معرفى شده است.
ــارة آية ومن يؤَت الحكمَة فقد  ــر مى  گويد: از امام صادق درب ابو بصي
أوتَى خيراً كثيراً پرسيدم. فرمود: مقصود اطاعت خدا و معرفت امام است.2
دقت در مقارنت حكمت و اطاعت خداوند و معرفت امام در اين روايت همراهى انديشه ورزى 

و تعبد در اين بحث را روشن مى  سازد.
خود معرفى امام اگرچه به عنوان راهى سهل الوصول در انديشه عمومى تصور مى  شود؛ اما 
ــته شده است. امامت امانتى الهى است كه به حكم  ــين گذاش اين وظيفه به عهدة امام پيش
آية شريفه إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها3 بايد به دست صاحب بعدى آن 
سپرده شود، همو كه خدا به وصايت او امر فرموده است.4 اسماعيل بن عمار در روايتى اين 

وظيفه الهى را از امام كاظم سؤال مى  كند:
اسماعيل بن عمار از امام كاظم پرسيد: آيا خداوند وصيت (به جانشينى) 
و عهد را بر امام قبل از اينكه از دنيا برود فرض نموده است؟ فرمود: «بله».5
نكته قابل توجه آنكه خواص وظيفه معرفت و شناخت را بر عهده خويش مى  دانستند. نمونه 
ــت كه وظيفه خود را سؤال دقيق و صحيح  ــام بن سالم اس ــؤاالت هش بارز اين مدعا در س
مى  داند. عبارت «لم أصب طريق المسأله»كه در روايت كّشى آمده، نشانه همين نكته است 
كه او بايد به گونه  اى سؤال كند كه از جواب هاى امام به يقين و معرفت به امام برسد، وگرنه 
ــتقيم به جامعه معرفى كند. توجه به تبويب كتاب هاى  امام وظيفه ندارد خود را به طور مس

1.  طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص235، شماره 427 و 428.
2.   برقى ، پيشين، باب المعرفه، 148، ح60. كلينى، پيشين،452/2، ح11. 

3.  النساء/ 58.
4.  قمى، تفسير،1/ 141. 

5.  على بن بابويه، اإلمامة،37.
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منابع شناخت امام نيز رابطه صعودى امت و امام را ترسيم مى  كند. 
كلينى كتاب الحجّآل را با «باب االضطرار إلى الحجّة» شروع مى  كند، كه نياز بشر به امام و در 
نتيجه تالش براى حل اين نياز با شناخت حجت را در مقابل خواهان معرفت و هدايت مى  گذارد.

شيخ طوسى در احوال برخى واقفيان حديثى از امام رضا نقل مى كند كه به روشنى به 
اين مطلب اشاره دارد.

يكى از اصحاب امام رضا مى  گويد: نزد آن حضرت بودم كه على بن ابى 
ــراج و ابن مكارى وارد شدند. ابو حمزه گفت: پدرت چه شد؟  حمزه و ابن س
ــرگ از دنيا رفت؟ فرمود: «بله». گفت:  ــود: «از دنيا رفت». گفت: با م فرم
چه كسى را جانشين خود كرد؟ فرمود: «مرا». گفت: پس تو امام مفترض 
الطاعه از جانب خدا هستى؟ فرمود: «بله». ابن سراج و ابن مكارى گفتند: 
به خدا قسم تو را از طرف خود بر اين منصب گماشته است! فرمود: «واى 
بر تو! تو بر چه توان دارى؟ آيا مى  خواهى به بغداد بيايم و به هارون بگويم 
ــوگند، چنين  ــت؟ نه به خدا س ــتم كه اطاعتم واجب اس كه من امامى هس
وظيفه  اى ندارم. اما هنگامى كه از اختالفات و چند دستگى  تان به من خبر 

رسيده بود، به شما گفتم تا اسرار شما به دست دشمنتان نيفتد».1
ــام تصريح مى  كنند وظيفه  اى براى خود معرفى ندارند و تعابيرى  ــر طبق اين روايت ام ب
ــام گذشت، نيز همين معنا را  ــاء اهللا أن يهديك هداك» كه در روايت هش همچون «إن ش
الاقل براى دوره چالشى فترت مى  رساند. البته شرايط خاصى مثل انحراف واقفيه، اقتضاى 
ــت كه فتنه واقفيه  ــه در روايت آمدـ  دارد. واضح اس ــرانـ  همچنان ك ــالم به برخى س اع
ــت و تاكتيك ائمه نيز  ــر از جريانات ابتداى امامت امام كاظم مانند فطحيه اس پردامنه  ت

متناسب با همان اجرا مى  شود. 
نتيجه آنكه: 

اوًال، اماِم جانشين وظيفه معرفى خود ندارد، و اين مهم بر عهده اماِم پيشين به شمار مى رود.
ــين ـ مثل معرفت در عالم ذر ـ ارتباط محكمى  ثانياً، معرفت امام با بحث معرفت  هاى پيش

1.  طوسى، پيشين، 2/ 763، شماره 883.
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دارد،1 و به همين جهت از تالش براى ايصال آن به منكران نهى شده است.
ثالثاً، دورة فترت را مى  توان دوره فحص شمرد كه قواعد خاصى بر آن حاكم است.

5ـ شخصيت  هاى تأثير گذار در شناخت جانشين
نقش خواص در هر جامعه و در بستر چالش  ها و فتنه  ها مهم و تعيين كننده است. بى  شك 
چالش بزرگ فطحيه در دوره مورد مطالعه، با نقش پررنگ و فعال تعدادى از خواص در هم 
پيچيده شد. در اين بخش ضمن مطالعه شخصيت اين عناصر تأثيرگذار به نقش ايشان در 

ابراز و اثبات جانشينى امام كاظم مى  پردازيم: 
1ـ 5ـ  اهميت حضور خواص

در اين دوره، متكلمينى همچون هشام بن سالم، ضمن درك مسير اصلى جريان امامت يك 
ــگرى و رصد مبانى است كه همراه با نقد و  خصيصه ديگر نيز دارند و آن هم روحيه پرسش

سؤال از برخى شاخصه  ها و روايات وارد شده از اهل بيتمى  باشد.
جريان مهم ديگر نيز ضمن اعتقاد به حقيقت مسأله امامت و دريافت بخشى از معارف و كرامات 
ــرار و تسريع در افشاـ  البته با نيت انتشار  ــكل تحليل و بيش از آن ناتوانى در كتمان اس با مش
ــتند. در مطالعه گزارشات اين گروه توجه به اين نكته ضرورى  فضائل و معارفـ  روبه رو هس

است كه امامان معصومايشان را واجد شرايط اوليه دريافت چنين معارفى دانسته  اند.
ــؤال از امام بعد  در مقابل اين دو جريان جريان عمومى مورد تأييد، گويا دغدغه فحص و س
را ندارد، نه به آن جهت كه اين مسأله از اهميت فوق العاده  اى برخوردار نيست بلكه از اين 
حيث كه اين جريان را، يك جريان متصل و غير قابل تغيير مى  داند و هدايت الهى را به هر 
ــهادت امام معصوم  ــامل حال مؤمنان مى  داند. از منظر اين جريان دوران پس از ش روى، ش
ــود، و هدايت الهى را ـ باالخره ـ شامل حال مؤمنان مى  دانند.  ــته نمى  ش دوره حيرت دانس
ــتـ  در مدار سؤال  ــاخصه آن فقه مدارى اس جريان عمومى مورد تأييدـ  كه بزرگ ترين ش
ــيت  هاى دو جريان قبل از ايشان ديده  ــين امام وارد نمى  شوند و گزارشى از حساس از جانش

ــين، 1/ 326، ح7 ؛  ــادق واليت اهل بيت را ميثاقى مؤكد در عالم ذر معرفى مى  كند. كلينى، پيش ــام ص 1.  ام
صدوق، التوحيد، 320، ح1.

ى 
اس

شن
يب 

آس
در 

ى 
تار

جس
الم 

لس
يه ا
م عل

كاظ
ام 
ت ام

مام
از ا

 آغ
اى
ش ه

چال



102
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ــود. آموزش امام معصوم نيز براى اين دوره  هاى خاص نيز اعتقاد به امام تعيين شده  نمى  ش
از جانب امام قبل است. 

ــان مى  دهد هشام بن سالم،  با مالحظه اين نكتة مهم بايد گفت: مطالعه دوره مورد بحث نش
فيض بن مختار، مفضل بن عمر، يزيد بن سليط، ابراهيم كوفى، داود بن كثير، منصور بن حازم، 
سليمان بن خالد، يونس بن ظبيان، عيسى بن عبيد العلوى، معاذ بن كثير از جمله كسانى هستند 
كه در اين برهه نقش مؤثرى ايفا كرده  اند. انتقال تراث خاص امامت آن حضرت حداقل نقشى 
است كه براى ايشان متصّور است. در حالى كه شخصيت برخى از ايشان مانند فيض، مفضل 

و هشام به عنوان هدايتگر عمومى جامعه شيعى از اهميت بيشترى برخوردار است.
عالوه بر نقش سرنوشت ساز هشام، در مورد فيض بايد گفت او اولين كسى است كه نص 
ــن پنج سالگى ايشان از حضرت صادق شنيده است. كّشى در  بر امام كاظم را در س
گزارشى از گفتگوى ايشان و امام در مورد قبول زمين از حاكم و اعتراض اسماعيل، تعجب 
و سؤال او از جانشين حضرت را اين گونه حكايت مى  كند: «جعلت فداك، فقد كنّا ال نشك 
ــتحط إليه من بعدك، وقد قلت فيه ما قلت، فإن كان ما نخاف وأسأل اهللا  أن الرحال س

العافية فإلى َمن؟»
ــان، جريان حكمت  در اين گزارش مخفى بودن امر امامت همراه با مخفى بودن خود ايش
ــاهده مى  شود. امام صادق يكايك نشانه  هاى  بر زبان امام معصوم از دوران طفوليت مش
ــخصى امام و... را بر حضرت كاظم تطبيق مى  دهد  امامت از جمله ودائع، تكفل امور ش
و هنگامى كه با سؤال «زدنى» فيض روبرو مى  شود، تصريح بر امامت ايشان مى  كند: «هو 

صاحبك الذى سألت عنه فأقر له بحّقه، فقمت حتّى قبلت رأسه ودعوت اهللا له».1
صفار قمى در بصائر داستان او با يونس بن ظبيان را اين چنين آورده است.

 (موسى بن جعفر) ــار امر امامت او امام صادق فرمود: «هنوز در انتش
اذن (الهى) صادر نشده است».2 گفتم: فدايت شوم! آيا كسى را از اين امر مطلع 

1.  طوسى، پيشين، 2/ 642، شماره 663.
2.  در روايت نهم كتاب كافى «باب اإلشارة و النص على ابى  الحسن موسى»، عبارت «أما إنه لم يؤذن لنا فى أّول 
منك»، به جاى عبارت فوق آمده كه هم معنايى را مى  رساند و نشان مى  دهد او اولين كسى بوده كه از امر امامت 
حضرت اطالع يافته است؛ اگرچه روايت يعقوب السراج بر اين امر در گهواره حضرت داللت دارد. برخى از 
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ــت را». خانواده و فرزندانم  ــازم؟ فرمود: «بله، خانواده و فرزندان و همراهان س
ــفرانم بود. هنگامى كه ايشان را از  همراهم بودند و يونس بن ظبيان از همس
امامت موسى بن جعفر مطلع ساختم خداى را بر اين نعمت شكر گفتند؛ ولى 
يونس گفت: نه به خدا سوگند [باور نمى  كنم] تا از ابو عبداهللا بشنوم. در او 
عجله  اى بود كه وى را از حد اعتدال خارج مى  نمود. به دنبال او رفتم و هنگامى 
كه به در رسيديم قبل از هر سخنى شنيدم كه امام صادق مى  فرمود: «اى 
ــت كه فيض به تو گفته، آن را بگير»! او گفت:  يونس! مطلب همانگونه اس

همين گونه خواهم كرد.1
همانگونه كه مالحظه مى  شود فيض به عنوان يكى از امينان امامت حضرت معرفى مى  شود، 
اين در حالى است كه يونس فقط شنيدن نص از شخص امام راـ  شايد به جهت اهميت زياد 

مسأله ـ مالك و معيار مى  داند.
ــت. فيض را مى  توان به عنوان  ــبهه عدم موت اسماعيل اس ــى فيض زدودن ش نقش اساس
جستجو گر حقيقت معرفى كرد كه شك و ترديد با دو عامل از او رخت برمى  بندد، يكى استناد 
ــته،  ــت.2 او با اين خصوصيت برجس به امام و ديگرى مجرا و راهى كه امام معرفى كرده اس
ضمن يقين به موت اسماعيل و اقرار به آن مسؤوليت ترويج و تبليغ عالمانه اين مطلب در 

ميان شيعيان را بر عهده مى  گيرد.
حضور پررنگ مفضل نيز در جريان اقرار به وفات اسماعيل است. علت واكنش هاى تند امام 
صادق به او در اين جريان به روند تثبيت تدريجى امامت موسى بن جعفر  و پيشگيرى 
از بروز شبهه در شخصيت برجسته  اى مانند مفضل كه بهره  مند از معارف و داراى مكانت خاص 
اجتماعى در كوفه است، برمى  گردد. با همه جاللت جناب مفضل و ارادت او به امام، احتمال بروز 
ــه  هاى متمايل به غلو در او منتفى نيست و امام صادق نمى  خواستند بزرگان جريان  انديش

شيعه به جهت درك مراتب و فضائل جناب اسماعيل، با امامت امام كاظم مخالفت كنند.
ــى سبب مى  شود بنا به گزارش مرحوم كّشى در روايت 502، مؤمن طاق،  همين دور انديش

علما مانند تسترى اين اختالف را نشانه تحريف روايت شمرده  اند.
1.   محمد بن حسن صفار، پيشين،356، ح11.

2.   اين مطلب در گزارش 216 كشّى به روشنى ديده مى  شود.
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مفضل بن عمر و ابو بصير پس از هشام با حضرت مالقات نموده و امامت ايشان براى اين 
عده نيز تثبيت و قطعى شود. ثمره اين مالقات  ها «لقينا الناس افواجاً» مى  شود و هدايت 

عمومى شيعيان به امامت امام كاظم را در پى دارد. 
نكته آخر آنكه شخصيت  هاى تأثير گذار در اين مرحله كوفى هستند و از دو جريان فقه مدار 
ــكيل شده  اند. دقت در  ــام و مفضل تش ـ مثل فضيل و ابو بصيرـ  و جريان كالمى مانند هش
ــتدالل و مقبوليت كه از امتيازات دو جريان  اين تركيب نكاتى در بر دارد، از جمله آنكه اس
ــت در كنار هم معرفى امام به جامعه را پى  ريزى مى  كند. و ديگر آنكه احساس نياز  فوق اس
بيشترى به معرفى و شناخت امام در ميان ايشان وجود دارد، و فضايى مانند مدينه عالوه بر 

كناره  گيرى از اهل بيت، حساسيت مذكور را ندارد.

نتيجه 
وصيت، علم و ودائع معيارهاى جاشينى در همه دوره  هاى امامت شيعه به شمار مى  روند. فطحيه 
ــادق در اثر عواملى همچون  ــى در ميان معتقدان به امامت امام ص ــه عنوان چالش اصل ب
ــبهه و ناآگاهى از چگونگى برون رفت از آن  پيش  زمينه  هاى بيرونى و گرفتارى در فضاى ش

پديدار گشت. 
ــأله مهم شايسته بحث در اين دوره  مطالعه معيارها و آگاهى از چگونگى تطبيق آن دو مس
به شمار مى  رود. هر چند آشكارترين معيار نص است، اما بر اثر فضاى حاكم بر هر دوره، در 
معرض تقيه قرار دارد. برخوردارى از علم گذشته و آينده و ودائع، فضاى چالشى ايجاد شده 

توسط مدعيان را خنثى كرده و حيطه و گستره واليت امام را نشان  مى  دهد.
با اينكه سطح برداشت از شاخصه  هاى شناخت جانشين متفاوت است، اما خلط در تشخيص 
ــبت به آن نشان مى  دهد شناخت و پيروى از عناصر  ــين و باور عمومى نس راه  هاى ابراز جانش
تأثيرگذار در مسأله جانشينى ضرورى است. تعاليم خاص اهل بيت براى اين مقطع مهم در 
قالب معرفى و تسميه به اسم و نيز تطبيق يك يا چند مؤلفه بر امام بعد به شيعيان منتقل شده 
ــان و نيز  ــت. در دوره چالش مورد مطالعه، اهميت جايگاه خواص و گونه نقش  آفرينى ايش اس
الگوى ترسيمى از جانب امام صادق ضمن روشنى بخشى به فضاى شبهه، الگوى صحيح 

رفتارى دوره فترت را ارائه مى  دهد.
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چكيده1
نويسنده در بخش اّول مقاله، جايگاه امامان را در نزد شيعه به عنوان تنها مفسران حقيقى قرآن  
شناسانده و سپس به ديدگاه هاى اماميه دربارة قرآن اشاره كرده و تفاسير اماميه را معرفى كرده 
ــيرى در نزد اماميه به مسأله تحريف قرآن اشاره كرده و پس از  ــت. در بحث از اصول تفس اس
بيان نظر چند تن از علما، نظر شيعه را عدم تحريف قرآن دانسته است. در انتهاى بحث، محمود 
ايوب به عنوان نمونه، آيه 67 سوره مائده را كه به ماجراى غدير خم مى پردازد از منظِر مفّسران 

شيعى مورد بررسى قرار داده است.

ــيعهـ  قرن پنجم، شيخ طوسى؛ كاشانى، مالمحسن  كليد واژه ها: ايوب، محمود؛ عالمان ش
فيض؛ عالمان شيعه، قرن چهاردهم؛ شيعه، عدم تحريف قرآن. 

قرآن ناطق و قرآن صامت
پژوهشی در خصوص مبانی 
تفسري شيعه اماميه و تکامل آن 

محمود ايوب/ سيد محمد هادى گرامى* ، محمد قندهارى **

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(m.h.gerami@hotmail.com) دانشجوى دكترى الهيات دانشگاه امام صادق .*

.(ghandehari@gmail.com) دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران .**
1. چكيده و كليد واژه ها از مترجمين مى باشد.
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معرفى نويسنده مقاله
محمود ايوب، انديشمند لبنانى األصل و از معدود اساتيد شيعِى كرسى هاى اسالم پژوهى در 
ــت. وى پس از تحصيل تا مقطع ليسانس در رشتة تاريخ فلسفه غرب در دانشگاه  غرب اس
آمريكايى بيروت به آمريكا رفت و در دانشگاه پنسيلوانيا در رشتة انديشة دينى ادامه تحصيل 
داد. وى در سال 1975 با نوشتن پايان نامه اى دربارة عاشوراى حسينى مدرك دكترى خود 
را از دانشگاه هاروارد اخذ كرد. ايوب مّدتى به تحقيق در مركز مطالعات دينى دانشگاه تورنتو 
كانادا اشتغال داشت و مجموعه اى ده جلدى با عنوان قرآن و مفسران آماده نشر كرد. او از 
ــگاه تمپل در فيالدلفيا رفت و به عنوان پروفسور در معارف اسالمى و  ــال 1988 به دانش س
مقايسه اديان به تحقيق و تدريس پرداخت. ايوب مقاالت فراوانى درباره تعامالت مسلمانان 
و مسيحيان نگاشته است. از ديگر آثار پژوهشى وى مى توان به «به سوى مسيحيت شناسى 

اسالمى» اشاره كرد.

مقّدمه  مترجمان 
ــت و اين مطالعات غالباً به  ــيعى اندك اس ــان دربارة ديدگاه ش تحقيقات قرآنى خاورشناس
ــوان نمونه، عالوه بر گلدزيهر كه  ــيعه درباره تحريف قرآن مى پردازد. به عن ديدگاه هاى ش

اماميه را قائل به تحريف قرآن دانسته، اتان كلبرگ نيز مقاله اى در اين باره نگاشته است.1
ــى  ــوان «قرآن ناطق و قرآن صامت: پژوهش ــود ايوب در مقاله اى با عن ــا اين حال محم ب
ــيعه اماميه و تكامل آن»2 با اتخاذ رويكردى متفاوت، گزارشى  ــير ش درخصوص مبانى تفس
ــيرى اماميه ارائه كرده است. ايوب در بخش اّول مقاله،  از روند تدوين و نگارش متون تفس
ــران حقيقى قرآن  شناسانده و سپس به  ــيعه، به عنوان تنها مفس جايگاه امامان را در نزد ش
ــير اماميه را معرفى كرده است. در بحث از  ــاره كرده و تفاس ديدگاه هاى اماميه درباره قرآن اش

1.  goldziher, Ignaz; Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, pp. 263-309. Kohlberg, “some 
notes on the imamite attitude to the quran”, pp 209-224.

2.  Mahmoud Ayoub, “The Speaking Quran and the Silent Quran: A Study of the Principles and 
Development of Imami Shi’i tafsir”, in: Andrew Rippin (Ed.), Approaches to the history of the 
interpretation of the Qurʼān, Oxford: Oxford University Press, 1988.
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اصول تفسيرى در نزد اماميه به مسأله تحريف قرآن اشاره كرده و بدون گفتگو درباره اين اتهام، 
نظر شيخ طوسى، مال محسن فيض كاشانى و آيآل  اهللا خويى (ره) را بيان كرده و نظر شيعه را 
عدم تحريف قرآن دانسته است. در انتهاى بحث، ايوب به عنوان نمونه آيه 67 سوره مائده را 

كه به ماجراى غدير خم مى پردازد از منظِر مفّسران شيعى مورد بررسى قرار داده است. 
از آن جهت كه اين مقاله به مبانى تفسير شيعه اماميه مى پردازد و همچنين از اولين كارهاى 
ــت كه با ديدى منصفانه نگاشته شده، شايستة تأّمل و بررسى  ــان در اين حوزه اس شرق شناس
است. اين نوشتار تالش دارد زمينة آشنايى بيشتر با آراى اين شرق شناس در حوزه تفسير شيعى 

را فراهم مى كند.

متن مقاله
سلوك شيعى جايگاه مهمى را در حيات معنوى جوامع مسلمان براى خود كسب كرده است. 
ــت كه علم فهم آن  ــلمانان، قرآن به مثابة راهنمايى در اين دنيا و جهان آخرت اس براى مس
ــذاب الهى و اميدوارى  ــلوك ايمانى و نتيجة خوف مؤمنين از ع ــير) را مى توان ثمرة س (تفس
ــير قرآن و در نتيجه  ــت؛ عذابى كه به خاطر جهل به تفس آنان به رحمت و پاداش الهى دانس
نافرمانى فرامين خدا در انتظار است و پاداشى كه براى فهم كالم خدا و در نتيجه فرمانبردارى 
ــت؛ تفسير از  ــيعيان، قرآن چيزى بيش از اين اس ــتوراتش اميد مى رود. [اما] براى ش از دس
طرفى ثمرة سرخوردگى و نااميدى و از طرف ديگر ثمرة اميد و سرخوشى است. تفسير نزد 
شيعيان، تحت تأثير فرهنگ شهادت و فرجام شناسى [مهدويت] است. از طريق تفسير است 
كه ارتباط بين مؤمنين و رهنمايان معنوى شان، يعنى امامان برقرار مى گردد. تفسير، بشرى 

كردن كالم الهى و الهى نمودن روح انسانى است.
تفسير شيعى، با در نظر گرفتن تمام ابعادش، گسترده تر از آن است كه بخواهد موضوع يك 
پژوهش جامع واقع شود، چه رسد به پژوهش هاى تطبيقى. از آن جا كه پژوهش هاى غربى 
بر اسالم اهل سنت متمركز شده است، اقدامات زيادى الزم است تا بتوان دين پژوهان غربى 
را با انديشه و سلوك شيعى آشنا نمود. اين پژوهش كوتاه نيز همين هدف را دنبال مى كند؛ 
ابتدا بايد با رجوع به تأليفات گستردة شيعه، كه تا حدود زيادى در غرب ناخوانده يا ناآشناست، 
مفهوم شيعى «امام» را در رابطه با «وحى» ارائه نماييم. سپس خالصة تاريخ تفسير شيعى 
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و خطوط اصلى تكامل آن را خاطرنشان مى سازيم. آن گاه قادر خواهيم بود تا مبانى اساسى 
ــير شيعى را نشان دهيم. نهايتاً براى خارج شدن بحث از فضاى نظرى محض، تكامل  تفس
ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل  تفاسير شيعه را در تبيين آية سرنوشت ساز «تبليغ» (مائده/ :67َيا أَيَُّها الرَّ

ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك دنبال مى كنيم.

امامان و قرآن
ــانى  ــرآن، همانند تمام متون مقّدس ديگر، بُعدى انس ــلمانان يا همان ق كالم خدا براى مس
ــود و يا ارزشش دانسته نمى شود. اين  ــتى فهميده نمى ش [ظاهرى] دارد كه بدون آن به درس
بعد ظاهرى، در ابتدا بر [حضرت] محّمد كه دريافت كننده و ابالغ كنندة كالم الهى و اّولين 
ــر آن براى بشريت است، تجلى يافته است. جنبة دوم و به اندازه بُعد ظاهرى با اهميت،  مفّس
حيات قرآن در جامعة اسالمى است كه از طريق قدرت و جايگاه منحصر به فردش [(آتوريته)] 
تحّقق مى يابد. نسل هاى پياپى مسلمانان با پذيرش بى چون  و چراى قرآن، گواهى محكمى بر 
اعتبار آن نزد خود، باقى گذارده اند. آنان با نهادينه سازى كالم جاويد الهى به دور از گرفتارى در 
محدوديت هاى الفاظ و حروف و با وضع علوم تالوت يا قرائت، كتابت يا نسخ و تفسير به قرآن 

سرزندگى و توان [خاصى] بخشيده اند.
ــان از طريق قرآن، در دو اصطالح مرسوم براى كالم الهى يعنى:  ــوية] خدا و انس ارتباط [دوس
تنزيل ـ با معناى لغوى پايين فرستادن ـ و تفسيرـ يا پرده بردارى انسانى از معانى آن ـ بيان 
شده است. فرآيند تفسير به رشد و بالندگى خود همراه با حيات اجتماع ادامه مى دهد و راهنماى 
ــلّى بخش آن در هنگامة يأس و  ــيب هاى زندگى و همچنين تس ــرى در فراز و نش حيات بش
سختى ها مى باشد. البته مى توان گفت همان گونه كه خدواند در عين حفظ نفوذ حاكميت خود 
در تاريخ از خلق برتر است، كالم او نيز در عين مشاركت در تاريخ بشرى، متعالى تر از آن است. 
«مشاركت در تاريخ بشرى»، بدين معناست كه قرآن كتاب راهنمايى است كه مى بايست در 
آن تعّقل و تدبّر شود؛ چراكه به عنوان هدايت گر معنوى و اخالقى و براى راهنمايى آدميان 
نازل شده است.1 اما متعالى بودنش نسبت به تاريخ بشرى نيز، بدين مفهوم است كه معناى 

1.  بقره/1ـ 5 و محمد/ 24. 
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ــت.1 «تعالى» تنها نشان دهندة قدرت و عظمت  ــكار اس حقيقى آيات آن، تنها بر خداوند آش
نيست، بلكه عالوه بر آن، نشان گر نزاهت از هرگونه التقاط، نسبّيت و يا عدم اطالق است. 
از اين رو، مسلمانان و به  خصوص شيعيان، مصّرند كه خداوند عالوه بر قرآن، تفسيرش را 
نيز بر [حضرت] محمد فرو فرستاده است.2 متن مقدس قرآن، يا «ما بين الدّفتين»، همان 
ــت كه آن حضرت به عموم مؤمنين آموزش داد. اما تفسير قرآن را [به همگان  [كالمى] اس
ــت.  ــتند ـ نگاه داش آموزش نداد، بلكه] براى امامان ـ كه برگزيدگان از اهل بيتش هس

امامان ارتباط ويژه اى با قرآن دارند كه اين ارتباط رمز ويژگى خاّص تفسير شيعى است. 
ــران به عنوان راهنمايان  ــه تاريخ دارد. [در اين نگاه،] پيامب ــالم نگاهى پيامبرمحورانه ب اس
ــوند. [حضرت] آدم، كه در  ــوى خدا و الگوهايى الهى براى انسان ديده مى ش ــريت به س بش
جايگاه خليفآل اهللا بر زمين قدم گذاشت،3 اولين پيامبر نيز بود. اما اين مقام خليفآلاللهى تنها 
در وصايت برگزيدگان خالصه نمى شود؛ چراكه آدم و ذرية او گذشته از پيامبر بودن، در مقام 
بشرى غير كامل، در معرض فساد كردن در زمين و خون ريختن بر آن نيز هستند. به همين 
سبب، پيامبران با ويژگى مهم عصمت از گناه و خطا، از بقيه آدميان متمايز شده اند. بنابراين، 

مى توان گفت كه آنان در صفِت الهى «متعالى بودن»، با قرآن مشترك هستند.
ــوى خداوند قرار گرفته است و [پيامش] توسط پيامبرانـ   ــان ها به س قرآن در ميانة راِه انس
كه از نگاه مسلمانان، برترين اسوه هاى بشريت هستندـ  به مردم مى رسد. به همين ترتيب، 
ــان ها به سوى [فهم] قرآن قرار گرفته اند كه [پيامشان] توسط  پيامبران نيز در ميانة راِه انس
امامان ـ كه اسوه هاى بشريت هستند ـ به مردم مى رسد. در نتيجه مى توان گفت كه از اين 
جهت، پيامبران خلفاى خدا بر روى زمين و امامان نيز خلفا و جانشينان آن ها هستند. تمام 
بنى آدم از آن جهت كه انسان هستند، در امتياز خليفة خدا بودن، مشترك هستند؛ اما ميزان 

بهره بردارى از اين امتياز، وابسته به ايمان و عمل صالح است.4 

1.  آل عمران/ 7. 
2.  شيخ طوسى، تفسير التبيان، ص 4، مقدمه مؤلف.

3.  بقره/30ـ37. 
ِلَحِت لَيْسَتْخِلَفنَُّهْم فِى اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم  4.  نور/  :55َوَعَد اهللاُ الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنكمُ ْ َو َعِمُلواْ الصَّ
م مِّن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يْعُبُدونَنِى َال يْشِرُكوَن بِى َشيئا َو َمن َكَفَر  لَنهَُّ ْم َو لَيَبدِّ ُم الَِّذى اْرَتضيَ  لَهُ ْم ِدينَهُ َننَّ لَهُ َو لَيَمكِّ
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از طرف ديگر، پيامبران و امامان به واسطه ارث بردن علم الهى متمايز مى گردند. بدين گونه 
ــينانش يعنى امامان هستند كه به تمام معانى قرآن آگاهند،  تنها [حضرت] محمد و جانش
ــاير مردم نيز از طريق ايشان   ــوى آنان بوده و مخاطب بودن س چراكه خطاب قرآن اّوًال به س
ــت. در يك گفت وگوى طوالنى بين [حضرت امام] جعفر صادق، امام ششم شيعيان و  اس

ابوحنيفه، بنيان گذار يكى از چهار مكتب فقهى اهل سّنت، امام مى فرمايند: 
«خداوند اين علم (يعنى علم به قرآن) را تنها به اهل حقيقى كتاب داده است، 
كسانى كه اين كتاب بر آنان نازل شده است. ... اين علم تنها نزد برگزيدگان 

از فرزندان پيامبر ماموجود است.»1
ــبت به خداوند دارد؛ [از گذشته] به صورت محافظت شده در «لوح  قرآن جايگاه خاصى نس
ــت2 و مطابق برخى آيات، قدرت آن بر روى زمين، فراتر از حد  محفوظ» با خداوند بوده اس
تحّمل كوه هاى سخت است.3 قرآن براى آدميان، منبعى سرشار از شفا و بركت در اين دنيا 

و كتابى تسلّى دهنده و رستگارى بخش براى آخرت است.
ــناخته  ــتند و در واقع با همين خصوصيات ش ــترك هس امامان در اين ويژگى ها با قرآن مش
مى شوند. آنان قبل از خلقت، از نور الهى، در كنار قرآن بودند و به خاطر ايشان بود كه تمامى 
عالم، به عرصة وجود آورده شد. بر همين اساس، مصحح تفسير القّمى در مقدمة طوالنى و 
كالمى، كه بر اين تفسير نوشته است، ادعا مى كند كه: «(ائمه) مقصود از خلقت هستند 
ــت». در ادامه، وى اين گونه استدالل مى آورد  و علت خلقت آنان، [اراده] خود حق تعالى اس
ــد و عبادت واقعى بدون ايمان  ــد تمام مخلوقات را خلق نمود تا او را عبادت كنن ــه خداون ك
حقيقى به خالق ممكن نيست و ايمان را نيز بدون شناخت نمى توان به دست آورد. عالوه بر 
اين، چنين شناختى تنها از طريق رسولى حاصل مى شود كه از جانب خداوند سخن گويد و 

.بَْعَد َذالَِك َفُأْولَئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن
1.  البيان فى تفسير القرآن، ص 265 به نقل از الوسائل: 27/ 47، باب 6، الحديث 33177: «ما جعل اهللا ذلك إال 
عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، و يلك ما هو إال عند الخاص من ذرية نبينا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ...». 

.بَْل ُهَو ُقْرآٌن َمجيٌد * فى  لَْوٍح َمْحُفوٍظ :222.  بروج (85): 21ـ
عًا ِمْن َخْشيِة اهللاِ َو ِتْلَك اْألَْمثاُل نَْضِربُها  ــعًا ُمَتَصدِّ ــر  :21:(59)لَْو َأْنَزلْنا هَذا الُْقْرآَن َعلي  َجَبٍل لََرَأيَتُه خاِش 3. حش

.ُروَن لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَفكَّ
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يا از طريق امامى كه آموزه هاى آن رسول را بازگو كرده و پيامش را تفسير كند. در نهايت، 
نويسنده نتيجه گيرى مى كند كه برعهدة خداوند است كه امامى را معين كرده و مردم را به 
ــوى او هدايت كند؛ «بنابراين گزافه نخواهد بودـ  اگر ادعا كنيمـ  كه قرآن دربارة آنان و  س

براى آنان نازل شده است».1
ــنى آن راـ  با عبارات مختلفـ  نقل  ــيعه و س ــهورى كه محّدثين ش در حديث طوالنى و مش
كرده اند، قرآن به عنوان «ثقل اكبر» معرفى شده و امامان به عنوان «ثقل اصغر». در يك نقل 
آن كه از طريق اّم سلمهـ  يكى از همسران پيامبر رسيده، آمده است كه پيامبر در زمان 

آخرين بيمارى خود، در حضور بسيارى از اصحابشان فرمودند: 
«نزديك است كه به زودى من فراخوانده شوم و از ميان شما بروم. پيش تر 
ــما مى گويم كه عذر من باشد نزد شما: من در ميان شما كتاب  چيزى به ش
پروردگارم و عترتم، [يعنى] اهل بيتم را ـ به عنوان نمايندگان پس از خود ـ 

باقى مى گذارم».2 
در نقلى ديگر كه توسط عياشى [در تفسيرش] براى اثبات واليت على ذكر شده، آمده است 

كه پيامبر دربارة اهل بيت فرمودند: 
لطيف خبير  مرا خبر كرد كه آن ها (يعنى اين دو ثقل) [نمى بايست] از هم 
جدا شوند تا مرا [در روز قيامت] مالقات كنند ... از آنان جلو نيفتيد كه گمراه 
مى شويد و از آنان عقب نمانيد كه به هالكت مى افتيد و به آنان نياموزيد، 

چرا كه آنان از شما آگاه ترند.3 

1.  ابوالحسن على بن ابراهيم القمى، تفسير القمى، (به تصحيح: طيب موسوى جزائرى، دار الكتابـ  قم، چاپ: سوم، 
ــئت فقل: ان اهللا لم يخلق  ــم غرض الخلق و غرض خلقهم ذات الحق و ان ش 1404ق)، صــص 18ـ  19: «فه
ــادة، و ال يعبد إّال بعد المعرفة و هى إنّما تحصل بقبول االيمان باهللا كما هو، و هو موقوف على  ــق إّال للعب الخل
اإلقرار بالرسول المخبر عن اهللا، و هو موقوف على اإلقرار باالمام المخبر عن الرسول فعلى اهللا ان يرشد إليه و 

يدّل عليه فال بعد ان ينزل القرآن فيهم و لهم». 
2.  مال محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار (تهران، 1387، ق)، 89/ 80: «يوشك أن أقبض قبضا سريعًا فينطلق بى، و 

قد قدمت إليكم القول معذرة إليكم أال إنى مخلف فيكم كتاب ربى عز و جل و عترتى أهل بيتى».
3.  ابوالنصر محمد بن مسعود بن عياش سلمى سمرقندى، تفسير عياشى، (به تصحيح: هاشم رسولى محالتى، قم، بى 
تا)، ج1، ص 4: «فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أن ال يتفرقا حتى يلقيانى ... فال تسبقوهم فتضلوا، و ال تقصروا 

عنهم فتهلكوا، فال تعلموهم فهم أعلم منكم».
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قرآن مى فرمايد كه پيامبر در روز قيامت به خداوند شكايت كرده و عرضه مى دارد:
 1.پروردگارا، (تو آگاهى كه) اّمت من اين قرآن را متروك [قرار داده] و رها كردند

بر اساس اين آيه، مذهب شيعه به قرآن شخصيتى شبه انسانى داده است. به همين جهت، 
ــفاعت كرده و ديگران را  ــگاه خداوند با مردم محاّجه خواهد كرد و برخى را ش قرآن در پيش
ــيعى، اين دو ثقل به يكديگر متصلند، در روز  ــّنت ش محكوم خواهد نمود. از آن جا كه در س
قيامت دربارة هر دو سؤال خواهد شد؛ يعنى درباره محّبت مردم به آل محمدو اطاعتشان 
ــد كه پاداش  ــؤال، درباره آنان قضاوت خواهد ش از آموزه هاى قرآن. كه به موجب اين دو س

داده شوند يا عذاب گردند.2
ــهورى در تاريخ اديان وجود دارد كه روايات، سابقه و تاريخى را بازگو مى كنند كه  اصل مش
به مثابة پيش درآمدى بر يك رخداد محورى است؛ رخدادى كه گفته مى شود تاريخ بشريت 
ــن، تاريخ كتاب مقدس3 [تاريخ انبيا] و حّتى تاريخ حكمت  ــز حول همان مى گردد. بنابراي ني
ــتين پدران كليسا، به مثابة مقدمات ظهور مسيح4 شناخته مى شدند. به  ــرى از نظر نخس بش
همين ترتيب، مسلمانان [حضرت] محمد را به عنوان ختم رسل و امامانرا به عنوان 
ــند. قبول واليت آنان، يكى از  اوصياى او، به مثابة علت وجودى5 تمام مخلوقات مى شناس

ابعاد اساسى ايمان است. امام ششم مى فرمايد: 
«خداوند واليت ما را محور (قطب) قرآن و تمام كتب (آسمانى) قرار داد، در 
حالى كه آيات محكم قرآن حول آن مى گردد و به سبب آن، كتب (مقدس) 

واضح و ايمان آشكار مى گردد».6

.ُذواْ َهَذا الُْقْرَءاَن َمْهُجوًرا ُسوُل ياَرّب ِ ِإنَّ َقْوِمى اتخََّ 1.  فرقان  :30 :(25)َو َقاَل الرَّ
2.  ن.ك: پاورقى هاى10 و 11. 

3.  Biblical history

4.  Preparatio evangelica

5.  Raison d’etre

6 .  عياشى، 1/ 4: «إن اهللا جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن، و قطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، 
و بها نوهت الكتب و يستبين اإليمان»؛ نويسنده «نّوهت» را به طور مجهول خوانده، ولى براساس قواعد عربيّت 
قرائت آن به شكل مجهول در چنين موضعى نادرست است؛ چون اين فعل الزم است و در صورت تعّدى با 
باء نيز بايد فاعل آن يعنى «الكتب» حذف شود. به هر حال معناى جمله مربوطه به شكل معلوم چنين است: 

«كتب (مقدس) به آن اشاره كرده اند» (م).
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نبوت و وصايت به مانند حلقه هاى هم محورى ديده مى شوند كه از ميان آن ها تاريخ حركت 
ــين پى درپى  ــران، از [حضرت] آدم تا [حضرت] محمد، دوازده جانش ــد. تمام پيامب مى كن
ــان را ادامه داده اند. اوصياء با پيامبر عصر  ــته اند كه علم آنان را به ارث برده و رسالتش داش
ــتند، يا به عبارت ديگر، امتداد حيات نبوى هستند. [البته] به امامان وحى  خود يكپارچه هس
ثونند، يعنى  نمى شود، كه اين وجه تمايز اصلى آنان از پيامبران است. با اين وجود، ايشان محدَّ
[كسانى هستند كه] مالئكه با آنان صحبت مى كنند. از آن جا كه [حضرت] محمد آخرين 
پيامبر بود و قرآن نيز آخرين كتاب وحيانى، چرخة نبّوت تنها از طريق امامت ادامه مى يابد 

كه البته بايد تا روز قيامت نيز ادامه پيدا كند. 
از امام اول، [حضرت] على منقول است كه با اين گفته، مخاطبان خود را به چالش مى كشيد: 
« از من دربارة كتاب خدا بپرسيد، به خدا قسم، هيچ آيه اى از كتاب خدا نيست 
مگر اينكه رسول خدا، آن را بر من قرائت و تفسيرش را به من آموخته است، 
چه نزول اين آيه در شب بود يا در روز، در سفر بود يا در حضر [يعنى در خانه]». 
ــاگردان بّحاث حضرت پرسيد: پس، آياتى كه هنگام  ابن الكّواء، يكى از ش
ــما با پيامبر نازل شد، چطور؟ امام پاسخ داد: «رسول خدا، هرچه از  نبود ش
قرآن را كه در غيبت من بر او نازل شد، آن  هنگام كه من بازگشتم بر من 
ــس از آنكه تو رفتى اين گونه نازل  ــد و فرمود كه: «يا على! خداوند پ خوان
فرمود و تفسيرش نيز چنين است»؛ به اين ترتيب ايشان تفسير آيه و شأن 

نزول آن را به من آموزش داد».1 
 ،همچنين گزارش شده است كه ابن عباس و ابن مسعود و ديگر صحابيان [حضرت] محمد
ــير را از [حضرت] على آموختند كه او نيز تمام علم خود به قرآن را از پيامبر و  علم تفس

ايشان نيز از خداوند كسب كرده بود.2 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 89/ 9ـ 78: «سلونى عن كتاب اهللا، فو اهللا ما نزلت آية من كتاب اهللا فى ليل و ال نهار و 
ال مسير و ال مقام إال و قد أقرأنيها رسول اهللا و علمنى تأويلها». فقام ابن الكواء، فقال: يا أمير المؤمنين! فما 
كان ينزل عليه و أنت غائب عنه؟ قال: «كان يحفظ على رسول اهللا ما كان ينزل عليه من القرآن و أنا غائب 
عنه حتى أقدم عليه فيقرئنيه و يقول: يا على أنزل اهللا بعدك كذا و كذا و تأويله كذا و كذا فعلمنى تأويله و تنزيله ».

2.  همان، ص 105.
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ــير تمام كتب آسمانى  ــير قرآن بلكه تفس [حضرت] على و امامان پس از او نه تنها تفس
پيشين را نيز مى دانستند. 

باز از [حضرت] على نقل شده كه ايشان فرمودند: 
اگر وساده اى ـ به معناى َمسَند آموزش در يك مجلس ـ براى من فراهم 
آيد، در ميان اهل تورات، مطابق با آنچه كه خداوند در تورات نازل فرموده 
ــد و او شاهد باشد كه من بر اساس  قضاوت خواهم نمود؛ تا به خداوند برس

آنچه كه او در آن نازل نموده، قضاوت كرده ام. 
ــابه همين مطلب دربارة انجيل و اهلش و قرآن و اهل آن نيز [در ادامه حديث] به نقل  مش

از ايشان آمده است.1
ــركاى قرآن مى بيند. به همين جهت، شيعيان هر روز در  ــيعه، امامان را به مثابة ش جامعة ش
زيارت پس از نمازها، خطاب به امام دوازدهم كه به باور آنان، زنده ولى از چشم مردم پنهان 
ــالم بر تو، اى دوست (ولى)  ــالم بر تو، اى صاحب زمان! س ــت، اين گونه مى گويند: «س اس

رحمن! سالم بر تو اى شريك قرآن»! 
عالوه بر اين شيعيان اعتقاد دارند كه قرآنى كه [حضرت] على به امالى پيامبر و به 
ــده و اكنون نزد امام غائب  ــته، از امامى به امام ديگر منتقل ش همراه تأويل حقيقى آن نوش
ــاس آن  ــكار كرده و بر اس ــت، تا آن زمان كه به عنوان مهدى منتَظر بازگردد آن را آش اس

قضاوت نمايد. 
ــيعه، مانند فيض  ــاس همين اعتقادـ  همان طور كه بعدتر مى بينيمـ  علماى تندروى ش بر اس
ــى، ادعا نموده اند كه قرآنى كه اكنون نزد ماست  ــنده تفسير صافى، و مجلس ــانى ، نويس كاش
ــده است. از امام پنجم، [حضرت] محمد باقر نقل شده: «اگر اين گونه نبود كه  تحريف ش
(برخى مطالب) به قرآن افزوده شده و (برخى ديگر) از آن كاسته شده، حق ما بر هيچ فرد عاقلى 
پنهان نمى ماند و اگر قائم ما (يعنى امام دوازدهم) ظهور كرده و سخن گويد، قرآن سخن او را 

تصديق خواهد نمود».2

1.  عياشى، تفسير، 1/ 15: «لو استقامت لى اإلمرة و كسرت أو ثنيت لى الوسادة، لحكمت ألهل التوراة بما أنزل اهللا 
فى التوراة حتى تذهب إلى اهللا، أنى قد حكمت بما أنزل اهللا فيه.»

2.  عياشى،همان، 1/ 13: «لو ال أنه زيد فى كتاب اهللا و نقص منه ما خفى حقنا على ذى حجى، و لو قد قام قائمنا 
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ــرآن را در اختيار دارند، اين كتاب مقّدس را  ــا كه امامان معناى حقيقى و بى پايان ق از آن ج
ــتند، در  ــه عنوان يك راهنماى اخالقى و معنوى زنده نگه مى دارند. آنان قرآن ناطق هس ب
حالى كه قرآن [فعلى] پس از فوت [حضرت] محمد، به صورت قرآن صامت باقى ماند.1 
ــدة خدا، در اين حديث دلكش منسوب به  ــخنان مكتوب و خوانده ش اين گونه تمايز بين س

[حضرت] على به طور شايسته اى بيان شده است: 
خداوند تبارك و تعالى يكتا و بى همتاست و در وحدانيت خود بى نظير است. 
سپس به كلمه اى تكلّم كرد كه نور شد و از آن كلمه نور محمد را آفريد 
و من و ذريه ام را آفريد. سپس تكلّم به كلمه اى كرد كه آن كلمه روح شد و 
ــكونت داد و در بدن هاى ما قرار داد؛ پس ما روح  خداوند آن را در آن نور س

اهللا و كلمات خداييم.2 
ــريت بر [حضرت] محمد فقط نازل نشد، بلكه خطاب و  قرآن به عنوان كتاب هدايت بش
منظور اين كتاب نيز خاّصتا او و خانوادة او بودند. از آن جا كه عموم مسلمانان قرآن را بدون 
 ــير حقيقى آن مى خوانند ـ تفسيرى كه جبرئيل به همراه تنزيل بر [حضرت] محمد تفس
نازل نمودـ  آنان مرتكب خطاى بزرگ تحريف در (خوانش) كلمات جاويد خداوند مى گردند. 
ــم، [حضرت امام] جعفر صادق مى فرمايد: «اگر قرآن همان گونه كه نازل شده  امام شش
ــده است».3 در روايتى كه از ديگر  ــد، مى ديديد كه از ما در آن نام برده ش بود خوانده مى ش
ــده كه: «قرآن در چهار بخش نازل  ــت، بيان ش امامان و حتى از پيامبر اكرممنقول اس
ــت، ... ربعى دربارة ما و ربعى ديگر دربارة دشمنان ما، ربعى دربارة فرائض و احكام  ــده اس ش
ــت. كرامت هاى قرآن متعلق  و ربع آخر دربارة اينكه چه چيزى حالل و چه چيزى حرام اس

فنطق صدقه القرآن».
1.  اين فكر در آثار اسماعيليه به طور واضح ترى بيان شده است. در هر حال، بسيارى از رواياتى كه از ائمه
ــده است، بر اين مضمون داللت دارند. به عنوان نمونه، ن.ك: ابوجعفر محمد  ــان با قرآن نقل ش درباره رابطه ش
بن يعقوب كلينى رازى، األصول من الكافى، به تصحيح على اكبر غفارى (تهران، 1388)، ص 169، 192، 213.

2.  مجلسى، بحاراألنوار، 53/ 46: «إن اهللا تبارك و تعالى أحد واحد تفرد فى وحدانيته، ثم تكلم بكلمة، فصارت 
نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً و خلقنى و ذريتى، ثم تكلم بكلمة، فصارت روحًا؛ فأسكنه اهللا فى ذلك 

النور، و أسكنه فى أبداننا، فنحن روح اهللا و كلماته ...».
3.  عياشى، تفسير، 1/ 13: «لو قد قرئ القرآن كما أنزل أللفيتنا فيه مسمين.»
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به ماست».1 
ما بايد پس از بحث دربارة مبانى اولية تفسير شيعى، به مسأله تحريف بازگرديم. اما قبل از 

آن، الزم است به طور خالصه به سير تكامل تفسير شيعى بپردازيم.

تكامل تفسير شيعى
ــنت در دوران اّوليه تفسير، اّوًال بر پايه احاديث نبوى و اقوال صحابه و تابعين  ــير اهل س تفاس
مبتنى بودند. اين رويكرد به [تفسير] قرآن، با نام «تفسير بالمأثور» (تفسير به وسيله احاديث 
نبوى) شناخته مى شود. هر چند از ابتدا تفسير مطابق با نظر خود (رأى) يا عقل شخصى (اجتهاد) 
مطلقاً مردود بود،2 اما نسل هاى بعدى در مواجهه با انبوه روايات جعلى و متناقض منسوب به 
پيامبر، صحابه و تابعين مجبور شدند تا دست به دامان اجتهاد ببرند. از سوى ديگر، مفّسرين 
شيعه بر اساس نّص قرآن، حجيت [قول] پيامبر را [در تفسير قرآن] قبول كرده و سپس بر 
اساس حديث ثقلينـ  كه پيش تر اشاره شدـ  ذريه او را نيز به عنوان دومين منبع معتبر [براى 

تفسير قرآن] پس از او پذيرفتند.3
ــاگردان امامان معصومبودند. افرادى چون زرارآل بن اعين،  ــل مفسرين شيعه ش اولين نس
محمد بن مسلم و ديگر نزديكان به شاگردان امامان پنجم و ششم  از زمره برجستگان در 
تفسير و ديگر علوم دينى در جامعه شيعه آن روز بودند. هر چند به برخى از اين محدثين متقّدم 
ــت،4 اما هم اكنون چيزى از آن تفاسير به دست ما  ــيرى [متعددى] منتسب شده اس آثار تفس
نرسيده است. با اين وجود، روايات آنان در آثار مفسرين نسل دوم حفظ شده است. مهم ترين 
اين محّدثان عبارتند از: فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى، ابوالنصر محمد بن مسعود بن  عياشى 

ــير فرات كوفى، به تصحيح محمدعلى غروى اردوبادى، (نجف، [بى تا])،  1.  فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى، تفس
ص 1: «القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، و ربع فى عدّونا، و ربع فرائض و أحكام، و ربع حالل و حرام، و لنا كرائم 

القرآن.» براى اين حديث و ديگر نقل هاى آن بنگريد به: عياشى، ص 9.
2.  ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر و احمد محمد 

شاكر (قاهره، 1954)، 1/ 77ـ 79.
3.  سيد محمدحسين طباطبايى، القرآن فى اإلسالم، ترجمه سيد محمد الحسينى (بيروت، 1973/1393)، صص 

59 ـ60.
4.  آقابزرگ تهرانى، الذريعة إلى تصانيف الشيعه، (تهران، 1355، 1936)، 4/ 231.
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سمرقندى، ابوالحسن على بن  ابراهيم قمى، محمد بن  ابراهيم نعمانى. 
فرات در دوران امامت امام نهم، [حضرت] محمد جواد مى زيست و شايد اولين سال هاى 
قرن چهارم هجرى را نيز درك كرده باشد. او يكى از نخستين بزرگان حديث شيعه و يكى 

از مشايخ على بن ابراهيم قمى بوده است.1 
معاصر او، عياشى، عالمى سّنى بود كه مذهب جعفرى را پذيرفت و عالمى برجسته در بسيارى 
از علوم دينى گشت. تنها جلد اول تفسير او، آن هم تنها به صورت تلخيص گشته، به دست ما 
رسيده است.2 على بن ابراهيم قمى از پدرش كه نزد بسيارى از شاگردان ائمهشاگردى كرده 

بود، روايت كرده است. وى در سال 309 ق/20ـ 919 م از دنيا رفت.3 
نعمانى (متوفاى 360ق/971 م) شاگرد كلينى بود. (كلينى: نويسندة كافى، يكى از كتب اربعه 
حديثى شيعه) او تفسيرى مهم را به نقل از حضرت امام صادق به جاى گذاشته، كه تاكنون 
منتشر نشده است. رسالة مهم او در باب تفسير نيز منبعى بسيار پر اهميت در باب تفسير متقّدم 

شيعه به دست مى دهد، كه در اثر دائرآلالمعارف گونة مجلسى، بحار، بازنشر شده است.
اين مفسرين تنها روايات نسل اول را بدون هرگونه نظرى از جانب خودشان گردآورى كردند. 
از آن جا كه دوره حضور ائمهتنها تا سه قرن به درازا كشيد، نسل هاى اول و دوم مفسرين 
ــانى دارد. در نگاه ما، اين دو  ــتند، چراكه مشخصاً دورة آن ها هم پوش به دقت قابل تمييز نيس
ــل نمايانگر دورة آغازين يا پيشا باستانى4 تفسير شيعى هستند. نسل سوم مفسرين شيعه،  نس
دوره اى بسيار طوالنى را اشغال كرده اند، كه به راحتى تا قرن 10ق/16م ادامه دارد. اين نسل 
ــامل شريف رضى (م 405 ق/1015 م) و برادر معروفش سيد مرتضى (م 436 ق/ 1044  ش
ــيخ الطائفه (فقيه پر فضيلت  ــى (م 460 ق/ 1067 م) كه معروف به ش م) و ابوجعفر طوس
طائفة شيعه) كه شاگرد سيد مرتضى و ارائه دهندة آراى قرآنى وى بود، مى شود. تفسير شيخ 
ــير شيعه است. شاگرد  ــير القرآن، نمايانگر رويكردى مهم در تفس ــى، التبيان فى تفس طوس
ــى (م 348 ق/1153 م) به همراه پيشينيانى كه  ــن بن فضل طبرس او، ابوعلى فضل بن حس

1.  فرات، تفسير فرات كوفى، از صفحه 2 مقدمه، و طباطبايى، القرآن، ص 60.

2.  عياشى، تفسير، مقدمه محقق، صفحات ج و د و طباطبايى، القرآن، ص 60.
3.  قمى، ص 8 .

4.  Pre-classical
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ــان گذشت، نمايندة دوره اى هستد كه مى توان از آن با عنوان عصر كالسيك تفسير  ذكرش
شيعى نام برد. اين مفسرين نه تنها يك رويكرد وسيع به تفسير دارند كه برگرفته از احاديث 
ــيعه و اهل سّنت است، بلكه نوع نگاهشان به قرآن، مخالف بسيارى از نگاه هاى متداول  ش
ــت و  متقّدم ـ و نيز متاّخر ـ به قرآن بود كه اّدعاى عدم حجيت قرائت عثمانى قرآن را داش

تنها يك قرائت شيعى را از آن برمى تافت.
مفسرين بعدى اى كه متعلّق به اين گروه اند، عبارتند از مالصدراى شيرازى (م 1050ق/1640م)، 
سيد هاشم بحرانى (م 1107ق/1695م)، على حويزى (م 1112ق/1700م) و مالمحسن فيض 
كاشانى (م 1191ق/1777م) كه در اين مقاله به عنوان نماينده اى از اين گروه از تفسير صافى او 
استفاده مى شود. اين مفسرين در دورة طلوع و تثبيت حاكميت شيعى در ايران مى زيسته اند. آنان 
به  عكس رويكردى كه ما از آن با نام عصر كالسيك ياد كرديم، رويكردى كالمى به تفاسير 
متقّدم و به خصوص تفاسير سنى دارند. آنان لفظ به لفظ احاديث نقل شده توسط نسل هاى اول 

و دوم را گرفته و به عنوان اهرم هايى عليه مخالفينشان استفاده كرده اند. 
به عنوان نمونه، نويسندة تفسير صافى تا بدان جا پيش مى رود كه مّدعى مى شود اولين راويان 
ــت كه بسيارى از روايات ممكن است از دست  از ائمهدر بند تقيه بودند، كه به اين معناس
رفته باشند. البته اين ادعا فضاى گسترده اى را براى طرح آراى جديد در تفسير با پوشش بازيابى 
سّنت باز كرد. به اين ترتيب، ما مى بينيم كه از منظرگاهى جديد و با رويكرد بسط سّنت، تفسير 

شيعى همواره با تغييرات اجتماعى و سياسى زمان ها تكامل پيدا كرده است. 
آخرين مرحلة تكامل تفسير شيعى، همين موقعيت معاصر آن است. به صورت كلى مى توان 
گفت كه آثار جديدى چون الميزان فى تفسير القرآن از محمدحسين طباطبايى و البيان فى 
ــند از دريچة سّنت كهن كالمى و فلسفى با  ــير القرآن از سيدابوالقاسم خويى مى كوش تفس
ــير در چند بُعد مهم، يادآور رويكرد تفاسير دورة  مردم امروز صحبت كنند. رويكرد اين تفاس
ــيك هستند. به همين جهت، مثًال [آيآل اهللا] خويى در البيان خود را مجبور مى ديد كه  كالس
نه تنها با نگاه سّنتى اهل سّنت به قرآن، كه با برخى از تصّورات شيعى از قرآن نيز مخالفت 
ورزد ـ متأسفانه، فقط يك جلد از اين كتاب جالب منتشر شده و نويسنده به من گفته است 

كه قصد ادامه دادنش را ندارد.
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مبانى تفسير شيعى
ــود در ابتدا بايد فهميده شود.  ــت از قرآن تبعيت ش ــلمانان بر اين باورند كه اگر قرار اس مس
عالوه بر اين، آنها تأكيد دارند كه هيچ كس تفسير آن را جز خدا نمى داند.1 مسلمانان شيعه 
ــخان در علم  نيز اجماعاً با اين ديدگاه موافقت كرده اند، در عين حال بر اين باورند كه راس
ميزان اين علم الهى را ـ كه در دسترس ساير مردم نيست ـ در اختيار دارند.2 اين راسخان 
ــينان بر حق پيامبر هستند كه ميراث دار علم همه پيامبران  در علم امامان و يا همان جانش

از آدم تا خاتم هستند.3 
ــطه امام است كه پديده وحى امتداد پيدا مى كند. البته امامان  در واقع به يك مفهوم به واس
ــتقيم وحى هستندـ  نيستند بلكه از سوى مالئكه مورد  همان انبياءـ  كه دريافت كننده مس
ثون)؛ در واقع آنها دريافت كننده نوع خاصى از وحى غيرقرآنى  مكالمه قرار مى گيرند (محدَّ
ــت، چرا كه اين امر جزو  ــنخ قانون گذارى و تشريع جديد نيس ــتند. مأموريت آن ها از س هس
حقوق ويژه رسوالنى است كه حامل يك شرع مقدس جديد از سوى پروردگار هستند.4 در 
واقع امام همان دريافت كننده معناى صحيح و كامل وحى نبوى مى باشد كه شامل تفسير 
ــتگان و پيش بينى  ــح احكام فقهى، علم غيب و تبيين ارجاعات قرآن به تاريخ گذش صحي
ــم اين گونه فرموده اند: «دانش ما دربارة  ــود. گفته مى شود كه امام شش حوادث آينده مى ش
حرام ها و حدود خدا به شكل و صورتى است كه ما را ملزم مى كند آن را مخفى نگاه داريم 

و درباره آن به كسى چيزى نگوئيم».5 
از همة اين ها اين گونه فهميده مى شود كه قرآن اليه ها و ابعاد مختلف مفهومى دارد. بنابراين 
ــت كه قرآن يك بعد بيرونى به نام ظهر و يك بعد  ــير شيعى اين اس مهم ترين مبناى تفس

درونى به نام بطن دارد؛ بطن آن نيز بطنى ديگر دارد و همين طور تا هفت بطن.6 

1.  آل عمران/ 7.

2.  آل عمران/ 7.
3.  نك: كلينى، 1/ 223ـ226، 238ـ242 همچنين در ادامه مقاله نك پاورقى 1صفحه 131.

4.  همان، 1/ 177ـ176 و 238ـ242 همچنين نك:
Mahmaud Ayaub, Redemptive suffering in islam ( The Hague,1978), p. 58-65

5.  عياشى، تفسير، 16/1.
6.  طباطبايى، القرآن، ص28؛ همچنين نك: عياشى، تفسير،11/1؛ طوسى، تبيان، 9/1. شيخ طوسى در اينجا از 
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بنابراين، بر اساس اين مبنا، قرآن بايد وراى معناى ظاهرى اش اشارات متعددى داشته باشد. 
ــام] جعفر صادق پس از پرداختن به جنبه هاى باطنى و همچنين جنبه هاى همگانى  [ام
ــاره به يك چيز،  ــت ابتداى يك آيه اش قرآن، اين گونه نتيجه گيرى مى كنند كه ممكن اس
ــاره به چيز سومى داشته باشد. قرآن متشكل از  ــاره به چيز ديگر و انتهايش اش ميانه اش اش
ــخنانى است كه به شكل بسيار متقارب و از راه هاى مختلفى با يكديگر مرتبط شده اند و  س

هم آوايى دارند.1
امام پنجم ابعاد همگانى و باطنى قرآن راـ  بسيار ساده تر و در عين حال برجسته ترـ با عبارات 
ذيل بيان مى كنند: «خطاب عمومى قرآن به سوى همان كسانى است كه براى آنها نازل شده 

است، و خطاب باطنى قرآن براى آن كسانى است كه بدان عمل مى كنند.»2
دومين اصل منحصر به فرد تفسير شيعى جرى و انطباق است. جرى بدان معناست كه همواره 
ــخ رخ داده اند، باز مى گردد. در اينجا نيز رجوع  ــرآن ارجاعاتى دارد كه به حوادثى كه در تاري ق
آشكار به ظاهر آيه، يا مفهوم لغوى آن، همان ظهر يا ابعاد بيرونى تر است؛ در حالى كه كاربرد 
مستمّر يا ارجاعى آن همان بطن يا بعد داخلى اش است. در حديثى كه درباره اعتبار خيثمهـ  

يكى از ياران مهم صادقين ـ وارد شده است، [امام] باقر چنين مى فرمايند: 
ــه سطح نازل شده است: يك سطح دربارة ما و كسانى است كه  قرآن در س
ما آنها را دوست داريم؛ سطح دوم دربارة دشمنان ما و دشمنان كسانى است 
كه پيش از ما بودند (يعنى پيامبران گذشته و جانشينان آن ها)؛ سطح سوم نيز 
دربارة سّنت (الگوى زندگى نسل هاى گذشته) و امثال آن است. اگر اين گونه 
ــت با مردن آن ها بميرد،  ــده، كه دربارة يك قوم اس بود كه يك آيه نازل ش
ديگر چيزى از قرآن باقى نمى ماند. بلكه تا زمانى كه آسمان ها و زمين باقى 
ــت، ابتداى قرآن به شكل مستمّر كاربرد دارد، همانگونه كه انتهايش نيز  اس
ــت. عالوه بر اين براى هر قومى نيز آيه اى وجود دارد كه آنها  اين گونه اس

يك ديدگاه معتدل درباره ظهر و بطن حمايت كرده است.
1 . عياشى، تفسير، 11/1.

2.  همان.
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آن را تالوت مى كنند و تفسير (جايگاه) آنها در آن آيه يا خير است يا شّر.1
بطن و ظهر قرآن همچنين با اصول تأويل و تنزيل نيز معرفى شده اند. تنزيل به متن مقدسى 
باز مى گردد كه نازل شده است و تأويل از سوى ديگر دو معنى دارد: معناى نخست آن همان 
ــير عبارت باشد از تبيين متن به وسيله بازگرداندن آن به معنا و ريشه  ــير است كه تفس تفس

اصلى اش؛ مراد دوم از تأويل آن، سطح بنيادين از معناست كه فقط خدا از آن آگاه است. 
ــت بدان خاطر است كه قرآن بايد  ــت؛ پذيرش معناى نخس البته هر دو معنا قابل پذيرش اس
ــود و در نهايت مورد تبعيت واقع شود. همانطور كه در  ــپس در آن تعمق ش ــود، س فهميده ش
خصوص معناى دوم، خود قرآن نيز از اين واقعيت دفاع مى كند كه سطح معنايى دارد كه توسط 
ــده است.2 در عين حال قرآن آنان را كه خالص  ــانده شده و از دسترس بشر حفظ ش خدا پوش
شده اند، در اين خصوص استثنا مى كند.3 براساس ديدگاه شيعه اين واقعيت بدان معناست كه 

كسانى وجود دارند كه حقيقت قرآن و تأويل آن را درك مى كنند.4 
چنين انسان هاى موفقى اين دانش را صرفا از طريق تعليم مستقيم پروردگار كسب كرده اند. 
عالمه طباطبايى اين گونه توضيح مى دهد كه مخلصين كسانى هستند كه حقيقت قرآن را 

لمس مى كنند و اين توان را دارند كه به كاوش ژرفاى علوم قرآن بپردارند.5
دو اصل ديگر كه در پى ظاهر و باطن مى آيند عبارتند از ناسخ و منسوخ  و محكم و متشابه. 
ــكل عاّم آن جنبه مبنايى دارند، ما بايد  ــير در ش از آنجايى كه اين دو اصل براى دانش تفس

فقط ابعاد و خوانش شيعى آن ها را بازنمايى كنيم. 
ــخ آن آياتى هستند كه از لحاظ كاربرد و رواجشان  ــاس حديثى از امام پنجم آيات ناس براس
همچنان بدون تغيير باقى مى مانند و آيات منسوخ آياتى هستند كه در زمان حال و اكنون، 
ــان تمام شده است. محكمات آياتى هستند كه بايد مورد تبعيت واقع شوند و  ديگر اعتبارش
متشابهات آياتى هستند كه تشابه معنايى با يكديگر دارند. اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد 

.52 1.  عياشى، تفسير، 10/1؛ همچنين نك: طباطبايى، القرآن، صص51ـ 
2.  زخرف/ 1ـ4.

3.  واقعه/ 79.
4.  طباطبايى، القرآن، ص48.

5.  همان، ص48؛ همچنين نگاه كنيد به متن مؤيد مهمى كه وجود دارد در قرآن: احزاب (33): 33.
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كه در قرآن سه آيه وجود دارد كه به اين مشكل پرداخته اند. براساس يك آيه قرآن سراسر 
محكمات است.1 براساس آيه اى ديگر قرآن سراسر متشابهات است.2 براساس آيه اى ديگر 

در قرآن هم محكمات وجود دارد و هم متشابهات.3
ــود كه قرآن براى خدا، پيامبر و جانشينان  ــاس ممكن است اين گونه استدالل ش براين اس
ــان يعنى امامان محكم است؛ چون سراسرش براى آنها شناخته شده است. براى علما  ايش
براساس علمشان، قرآن هم شامل محكمات است و هم متشابهات. براى كسانى نيز كه فاقد 
ــتند قرآن سراسرش متشابهات است. از همين روست كه امام ششم مى فرمايند:  دانش هس
ــت كه براى آن كه از معنايش آگاهى  ــابه آن اس «محكم بايد مورد اتباع قرار گيرد و متش
ــت».4 با اين وجود بر مردم الزم است تا تالش كنند با استفاده از محكمات  ندارد، مبهم اس
قرآن، متشابهات آن را بفهمند. امام هشتم، [حضرت] رضا، اين تدبير را پيشنهاد مى دهند: 
«هر آن كه متشابهات قرآن را به محكماتش باز مى گرداند، همو است كه به مسير صحيح 

هدايت شده است.»5
اين اصول و همچنين تفسير شيعيان از آنها باعث مى شود از طرق مختلفى سؤال تحريف به 
ذهن خطور كند. البته ما نمى توانيم اين موضوع ناراحت كننده را در همه جزئياتش مورد بررسى 
ــتر از آنكه يك اصل باشد يك  قرار دهيم؛ اجازه دهيد به همين كفايت كنيم كه تحريف بيش
اتهام و يك موضوع جدلى است. براى نمونه شيخ طوسى كه در دوره ثبات نسبى مى زيسته 
است به شكل قاطعانه اى اين انديشه را كه قرآن صحيح نيست و آن قرآن معتبرى كه پيامبر 
برجاى گذاشته نيست، رد مى كند. او حتى حديث قديمى و مورد احترام «سبعآل احرف» را به اين 
اعتبار كه قرآن يك بار بر پيامبر نازل شده است، رد مى كند. شيخ طوسى اين گونه استدالل 

مى كند كه قرآن از جانب يكتا و بر يك قرائت نازل شده است.6

1.  هود/1.
2.  زمر/ 23.

3.  آل عمران/ 3.

4.  همان، ص39.
5.  همان، ص 39.

6.  طوسى، تبيان، 1/ 7؛ اين حديث به امام ششم منتسب شده است. اين موضوع به طور كلى در حلقه هاى علمى 
زياد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است نك:  
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از سوى ديگر فيض كاشانىـ  كه از علماى ايران در دوره تكاپو براى ايجاد ثبات در قرن 18 
ــد ـ به رد كردن قرآن موجود نزديك مى شود. او مّدعى است كه همه انواع تحريف  مى باش
اقدامى تعّمدى بوده است كه توسط دشمنان خاندان پيامبر كه در آن زمان قدرت را در دست 
داشتند، صورت گرفته است. فيض كاشانى به اين ادعا اشاره مى كند كه كسانى كه پس از 
پيامبر متولى جمع قرآن بودند معناى آن را با حذف همه ارجاعات مستقيم به امامان، تغيير 
داده و تحريف كردند.1 نويسنده پس از ارائه ليست بلند بااليى از تغييرات كه آن را با برخى 

روايات منقول از امامان تأييد مى كند اين گونه نتيجه گيرى مى كند:
قرآنى كه در دستان ماست همان قرآن دست نخورده اى نيست كه از سوى 
ــى وجود دارد كه با آن چيزى  ــد. بلكه در آن چيزهاي خدا بر پيامبر نازل ش
ــت. عالوه بر آن، در آن چيزهايى وجود  كه خدا نازل كرده بود در تضاد اس
دارد كه تغيير و تبدل يافته است. چيزهاى زيادى از قرآن حذف شده است؛ 
ــد نام على در موارد متعدد و نام خاندان پيامبر؛ همانطور كه اين اتفاق  مانن
براى اسامى منافقان نيز افتاده است ... عالوه بر اين چينش قرآن براساس 

رضايت خدا و رسولش نيست.2
ــنگينى از احاديث امامان و برخى علماى بلندمرتبة جامعه  اما فيض بايد خود را با حجم س
شيعه همچون ابن بابويه، سيد مرتضى، شيخ طوسى و شيخ طبرسى و بسيارى ديگر كه باور 
ــد، رو در رو كند. در نتيجه وى پس از طرح برخى اعتراضات در  ــه اعتبار مطلق قرآن دارن ب
ــا با توجه به ادلة روايىـ  اين گونه نتيجه  ــوص نظرش مبنى بر تحريف قرآنـ  اما تنه خص
ــت و اگر درست تفسير گردد، مشتمل است بر همة  مى گيرد كه قرآن موجود كلمات خداس
ــرايع فقهى نياز دارد، همان گونه كه دربردارنده ادله  آن چيزهايى كه جامعه بدان در قالب ش
ــير قرآن  ــگاه واالى امامان به عنوان نگاهبانان و مراجع معتبر تفس ــى درخصوص جاي كاف
هستند، مى باشد. نويسنده اين گونه استدالل مى كند كه قرآنى كه در دستان ماست بايد در 

GdQ,ii. 93-112;goldziher, Richtungen, 263-309; Eliash,“the shiite quran”, pp. 15-24; Kohlberg, 
“some notes on the imamite attitude to the quran”, pp 209-224  .

1.  براى مالحظه برخى از تفاسير جالب در دفاع از اين اّدعا نك: كاشانى، ص12.(صافى، 40/1ـ46)
2.  همان 13(صافى، 49/1).

ت 
صام

آن 
 قر

ق و
ناط

آن 
قر



126
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

دورة غيبت امام دوازدهم مورد اتباع قرار گيرد. با اين وجود، مفروض بر اين است كه قرآن 
صحيح از همة جهات در دستان او (امام دوازدهم) است.1

[آيآل اهللا] خوئى كه يكى از نويسندگان معاصر ماست محكم ترين استدالل را در رد وقوع هر 
نوع تحريف و تغيير در قرآن از همان صدر اسالم مطرح مى كند؛ او عليه انديشه هاى سّنتى 
شيعى و سنى در اين خصوص استدالل مى كند. او باور قرائت هاى مختلف قرآن را از آن رو 
ــت به جمع  ــت رد مى كند. او همچنين رواياتى را كه ناظر اس كه مبتنى بر اجتهاد قاريان اس
ــنت، اجماع و عقل تضاد دارد. او  ــرآن پس از خلفا، توهم مى داند؛ چرا كه با خود قرآن، س ق
مى نويسد كه مطمئن باشيد قرآن در زمان عثمان به سامان رسيد، ولى اين بدان معنى نيست 
كه او كسى بود كه آيات و ُسَور را در يك كتاب جمع كرد. البته او جماعت مسلمانان را بر 
ِگرد يك مصحف امام جمع كرد؛ او استناد مى كند كه نويسندگان شيعى نمى توانند مصحف 

عثمانى را به عنوان سندى بر تحريف مطرح كنند.2
[آيآل اهللا] خوئى صبورانه بر ضّد هر حديثى كه به امامان نسبت داده مى شود و مّدعى مطالبى 
ــت كه  ــتدالل مى كند. رويارويى [آيآل اهللا] خوئى اين گونه اس ــت، اس دربارة تحريف قرآن اس
ــن در حالتى كه ثقل اكبر يعنى قرآن غير  ــلمانان امكان ندارد كه از ثقلي مى گويد براى مس
قابل اعتماد است، پيروى كنند. بنابر اين چنين احاديثى يا به خاطر روات آن در انتسابشان به 
امامان نادرست هستند و يا اين كه [منظور از] تحريف در آن ها ناظر به تأويل قرآن است و 
نه تنزيل آن. [آيآل اهللا] خوئى بر اين باور است كه علت اين امر آن است كه هيچ دليل لغوى 
ــده  وجود ندارد كه تنزيل را محدود به متن كند. البته در بخش  هاى زيادى از قرآن بيان ش

است كه تأويل بخشى از وحى است.3
ــت دارد و قرآن در  ــه بر اين باورند مصحف [امام] على اصال ــانى ك بنابر اين او بر ضد كس
دست ما محّرف است، استدالل مى كند. او دربارة مطالب افزوده اى كه در قرآن موجود وجود 
ندارد، ولى در مصحف [امام] على مى توان آن ها را يافت، اين گونه استدالل مى كند كه هر 
ــت. اين بدان  ــدـ قرآن نيس ــخة [امام] علىـ  البته اگر اين ادعا صحيح باش اضافه اى در نس

1.  نك: همان، ص15(صافى، 55/1).
2.  خوئى، صص257ـ 258.

3.  يوسف (12): 101ـ106؛ كهف (18): 78 و 82.
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معناست كه قرآن جمع آورى شده توسط پيامبر، به جامعه منتقل شده است.1
خوئى بر اين باور است كه نسخ و به خصوص نسخ تالوت يكى از اقسام تحريف است و از 
اين رو قابل پذيرش نيست. خوئى نسخ را امكان پذير مى داند، ولى بر اين باور است كه تنها 
امام و پيامبر هستند كه مى توانند مورد نسخ را تعيين كنند. وى سپس از همه آيات ادعايى 
ــند و يا اينكه احكام فقهى را هم مشتمل شوندـ  بحث  ــخـ  خواه اينكه صرفاً متنى باش نس
ــدون تغيير مانده اند. مالحظه اين امر جالب به نظر  ــان مى دهد كه آنها واقعاً ب مى كند و نش
ــت.2  ــد كه او به طور ويژه اى تأكيد مى كند كه آيه رجم هيچگاه جزو قرآن نبوده اس مى رس
ــهادت عمر آن را  ــلمانان بعد از ش ــى از قرآن مى بود، بايد جامعه مس اگر اين آيه واقعا بخش
مى پذيرفتند؛ كه البته اين گونه نشد. بنابراين اين آيه بايد رد شود. در عين حال اصل سنگسار 

ممكن است صرفاً مبتنى بر سّنت باشد. 
بحث پيشين بايد براى اينكه نشان دهد كه تفسير شيعى يك حيات مداوم و پويا در جامعه 
ــايد منحصربه فردترين ويژگى آن اصرارش بر اعتبار مستمّر و  ــته است، كافى باشد. ش داش
ارتباط متن مقدس با زندگى بشرى در همه زمان ها باشد. اين مسأله از طريق وسائط بشرى 
با عنوان اهل بيت ميان خدا و مابقى بشر صورت گرفته است. به امامان همچنان به عنوان 
قرآن ناطق نگريسته مى شود كه بشريت را از طريق وحى و اميد مورد خطاب قرار مى دهند، 

همانى كه امام حى (امام زمان) نيز همچنان آن را به جامعه اعطا مى كند. 
ــد بحث ما از لحاظ نظرى به درازا كشيده شده است؛ پس بهتر است با ارائه  ــايد به نظر رس ش
نمونه اى از تفسير شيعى از اين بحث نتيجه گيرى كنيم؛ آيه اى كه ما برگزيده ايم هم از لحاظ 

تاريخى و هم از لحاظ كالمى با اهميت است.

نمونه اى از تفسير شيعى
ــوره بزرگى بود كه نازل شد. اين سوره  ــوره مائده، آخرين س ــوره قرآن، يعنى س پنجمين س
ــاره دارد؛ جامعه اى كه  به پايان مأموريت پيامبر و همچنين بنياد واقعى يك جامعه جديد اش

1.  همان، صص225ـ226.
2.  نك: همان، 288ـ 278 و به خصوص 285.
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ــتقل شود. آيه 67 اين سوره اين گونه خوانده  بايد از لحاظ مذهبى، اجتماعى و اقتصادى مس
ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َو  مى شود: َيا أَيَُّها الرَّ

.اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللاَ َال َيْهِدى الَْقْوَم الَْكاِفِريَن
ــت كه اين آيه ميان دو آيه ديگر كه مربوط به اهل كتاب  عالمه طباطبايى بر اين باور اس
ــت؛ اين آيه از لحاظ زمينه، موضوع و توالى ارتباطى با آياتى كه آن را  ــده اس ــت نازل ش اس
ــان دهندة اين است كه در صورتى كه [حضرت] محمد از  فراگرفته اند ندارد. اين آيه نش
پيام پروردگارش پيروى نكند با نوعى خطر روبه رو خواهد شد، همان طور كه از ديگر سو در 

آيه بيان شده است كه خدا پيامبر را از شّر مردم حفظ مى كند.
خطرى كه اينجا در هنگام نزول آيه ظاهر شده است نمى تواند از سوى يهوديان، مسيحيان و 
يا برخى از اهل مّكه باشد. بنابراين آيه بايد به شكل منفرد نازل شده باشد و به اين معناست 

كه با يك شرايط ويژه در ارتباط است.1
ــفته كرده است كه باعث شده برخى  ــران را تا بدان حد آش بال ترديد اين آيه برخى از مفس
ــا اين آيه را مربوط به اوايل بعثت پيامبر بدانند. جداى از اين در آن دوره تهديدى از  از آن ه
ــنخ وجود نداشته است كه با تعبيرى چون َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه بيان  اين س
شود. عالوه بر اين زبان اين آيه از لحاظ فرمان و تهديد به شكل آشكارى با زبان سه سوره 
نخست قرآن كه مرتبط با رسالت و بعثت پيامبر است، متفاوت است.2 در سوره هاى نخستين 
پيامبر مأمور شده است تا قيام كند و انذار كند و هم وطنانش را به سوى باور به خدا هدايت 
كند و آنان را نسبت به نتايج آن در زندگى شان آگاه كند. در اين آيه اين يك پيام يا حكم 

ويژه است كه مورد توجه قرار گرفته است.
قطعى است كه اين آيه از سوى مفسران و محدثان نخستين اهل سنت اين گونه نگريسته 
ــت كه ابن مسعود گفته  ــده كه ارجاع به [حضرت] على دارد. اين واقعيت بدان خاطر اس ش
ــتيم كه در زمان رسول خدا اين آيه را اين گونه قرائت كنيم: «يا أيها  ــت: «ما عادت داش اس

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك أن عليّا مولى المؤمنين».3

1.  سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، 6/ 42ـ43.
2.  سوره هاى مّزّمل، مّدثّر و علق.

3.  همان، 6/ 58 ـ 59.
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ــران شيعى استدالل بر واليت [حضرت] على را بر اين حديث مشهور نبوى: «من  مفس
ــاس اعتبار شمار زيادى از  ــتوار كرده اند. اين حديث بر اس كنت مواله فهذا علي مواله»، اس
ــعد بن ابى وقاص، ابوسعيد خدرى و عمر بن خطاب گزارش شده  اصحاب پيامبر هم چون: س
است؛ و همين طور توسط احمد بن حنبل نيز گزارش شده است. همچنين با واسطة ابوهريره 
ــيده است كه هنگامى كه پيامبر را به بهشت منتقل كردند، ايشان گفت:  اين گونه به ما رس
«من از زير عرش صدايى شنيدم كه مى گفت: على نشانة هدايت است و مورد عالقه كسانى 
است كه به من باور دارند؛ اين را به على برسان.» هنگامى كه پيامبر از بهشت فرود آمدند 
ُسوُل  اين موضوع را فراموش كردند، بنابر اين خدا اين آيه را بر ايشان نازل كرد:  َيا أَيَُّها الرَّ

1.بَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك
در نظر مفّسران كالسيكى همچون شيخ طوسى و طبرسى مسلماً اين آيه دربارة [حضرت] 
ــده است. طبرسى احاديث مختلف  ــت، ولى احتمال تفاسير ديگر رد نش ــده اس على نازل ش
ــت؛ احاديثى داللت دارند اين آيه در مكه نازل  ــى قرار داده اس درباره اين آيه را مورد بررس
شده است تا به پيامبر در باب قريش قّوت قلب دهد؛ احاديثى داللت دارند ـ  همان طور كه 
ــت ـ   اين آيه به خاطر تقيه بود؛ احاديثى داللت دارند [حضرت]  ــه آمده اس در گزارش عايش
محمد در اولين روزهاى بعثتش با محافظى بيرون رفت، ولى هنگامى كه خدا نازل كرد: 

 َو اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ، پيامبر محافظ خود را مرخص كرد.2
ــيعه در دورة  ــران ش ــط فرات بن ابراهيم كوفىـ  يكى از مفّس حديث محافظ همچنين توّس
نخستينـ  با واسطه محمد [بن كعب] القرظى نقل شده است. فرات همچنين با واسطه زيد 
بن ارقمـ  يكى از صحابيان بزرگ پيامبرـ  نقل مشهور: «من كنت مواله فهذا علي مواله»، 
را نقل مى كند. او با واسطه امام پنجم نقل مى كند كه خدا اين دستور را به پيامبر ابالغ كرد 
تا از اين فرمان پيروى كند. با اين وجود پيامبر نگران بود كه مردم زير بار اين دستور نروند 
و اينجا بود كه خدا آيه مزبور را نازل كرد. بنابراين پيامبر در مسير بازگشت از آخرين حّجش 
ــه اى ميان مكه و مدينه كه اين اعالم عمومى  ــت [حضرت] على را در غدير خمـ  برك دس

1.  همان، 6/ 59.
2.  ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن(بيروت 1380/ 1961). درباره طبرسى نك: 

Musa A.O Abdul, the quran: shykh tabresi’s commentary (Lahore, 1977)
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بيان شد ـ باال برد.1
ــتان و رويداد مرتبط به نزول اين آيه را طى چند حديث بازگو مى كند؛ خدا به  ــى داس عياش
[حضرت] محمد دستور داده بود تا [حضرت] على را به عنوان جانشين خود تعيين كند ولى 
ــران بود كه مردم [حضرت] على را نپذيرند و به جاى آن، وى را متهم به جانبدارى  وى نگ
و عالقه داشتن به پسر عمويش كنند. بنابراين خدا اين آيه را نازل كرد و پيامبر نيز واليت 

[حضرت] على را بر همه كسانى كه در غدير خم بودند، اعالم كردند. 
ــى نقل مى كند كه جبرئيل در جريان حجآل الوداع اين آيه را بر پيامبر  در حديثى ديگر عياش
نازل كرد. پيامبر سه روز صبر كردند تا كاروان حج به غدير خم برسد؛ همان جايى كه پيامبر 
نماز جماعت برپا كردند و پيش از آن مردم را خطاب قرار دادند و فرمودند: «من اولى بكم 
من انفسكم؟» و آنها پاسخ دادند: «اهللا و رسوله»، و پس از اين كه اين پاسخ و پرسش سه 

بار تكرار شد ايشان فرمودند: «من كنت مواله فهذا على مواله.»2  
در [تفسير] عياشى همچنين ما شاهد توسعة حديثى هستيم كه واليت [حضرت] على را براى 
ــالم مانند نماز، زكات، روزه و حج بيان مى كند. براساس حديثى كه از  مردم در كنار اركان اس
امام پنجم نقل شده است، خداوند اين دستور را از طريق جبرئيل براى پيامبر فرستاد تا جامعه 
را به سمت شرايعشان و در نهايت واليت [حضرت] على راهنمايى كند. پيامبر نيز در برابر خدا 
ــتند كه قريب العهد به جاهليت  اينگونه بيان كرد كه «اى پروردگارم جامعه من مردمانى هس

هستند». از اين رو خدا اين آيه نازل كرد و پيامبر در كنار غدير خم فرمان خدا را نقل كردند. 
ــت، اين گونه نقل شده كه هنگامى كه  ــده اس در حديث ديگرى كه باز از امام پنجم نقل ش
اين آيه نازل شد پيامبر مسلمانان را جمع كرد و به آنان اعالم كرد كه پايان عمرش نزديك 

است. سپس همه دستورات الهى را ابالغ كرد و درخصوص آخرين آنها گفت: 
ــلمان، كسانى كه در اينجا حاضرند به غايبان بگويند؛ من به  اى مردم مس
همه كسانى كه به من اعتقاد دارند و واليت مرا پذيرفته اند واليت على را 

سپردم. واليت او واليت من است و واليت من واليت خداست.3

1.  فرات، صص36ـ41.
2.  نك: عياشى، تفسير، 1/ 331ـ332.

3.  همان، 1/ 333ـ334.
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ــرى  ــم قمى اين آيه را مربوط به حجآل الوداع مى داند و با اضافه كردن يكس ــى بن ابراهي عل
مؤلفه هاى دراماتيك به اين ماجرا مرحله جديدى را در سير تطور اين حديث ايجاد مى كند. 
او نسخه اى از خطبة حجآل الوداع پيامبر را نقل مى كند كه طوالنى است و از لحاظ آرايه هاى 
متنى بسيار متعالى است.1 در طول بيان خطبه گزارش شده است كه ايشان چندين بار خاموش 
شدند سپس صورت خود را به سمت راست چرخاندند و فرمودند: «بله، اگر خدا بخواهد على 
بن ابى طالب است»؛ ايشان جبرئيل راـ  كه ايشان را تشويق مى كرد امامت [حضرت] على را بر 

جماعت زائران جمع شده عرضه كنندـ  مورد خطاب قرار مى دادند.2
پس از حج، خدا اين آيات را به محمد نازل كرد:

هنگامى كه امداد الهى و پيروزى فرا رسد و مردم را ببينى كه دسته دسته 

ــوند، پس به ستايش خدا بگشاى و اورا تسبيح گوى و از او  وارد دين خدا ش
3
.طلب بخشش كن چرا كه توبه پذير است

ــپس پيامبر بار ديگر مردم را جمع كرد تا به آنها نزديكى مرگش را اعالم كند و براى آنها  س
حديث مشهور ثقلين را نقل كند كه ما از آن سخن گفتيم. چهار مرد سوگند خوردند كه اجازه 
ندهند امامت در خاندان پيامبر ادامه پيدا كند آنها خود را به يك پيمان مكتوب [صحيفة ملعونه] 

كه در كعبه مخفى كرده بودند، پايبند كردند. متأسفانه هويت اين چهار نفر مشخص نيست.
ــپس واقعه غدير خم و نصب [حضرت] على بن ابى طالب در حضور همة  على بن ابراهيم س
مسلمانان را نقل مى كند؛ مسلمانانى كه چندين بار وفادارى خود به پيامبر را تأييد كردند كه 
ــپس دست [حضرت] على را در برابر  ــهادت مى دهد»؛ س در هر بار پيامبر فرمودند: «خدا ش
همه مى كشيدند تا ببينند و مى گفتند: «من كنت مواله فهذا علي مواله؛ اللهّم وال من وااله، 

و عاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله». 
سپس پيامبر سر خود را رو به آسمان كردند و ادامه  دادند: «خدايا شاهد باش بر آنها و من نيز 
بر آنها شاهدم». سپس عمر پرسيد: اى رسول خدا آيا اين امر از سوى خدا و رسولش است؟ 

1.  مقصود احيانًا ايجاد و جعل توسط على بن ابرهيم نيست، مقصود اين است كه وى نسخه اى از ماجرا را نقل كرده 
است و يا احيانًا بر روى بخش هاى خاصى از آن تأكيد كرده است كه چنين ويژگى را به نقل وى مى بخشد.

2.  قمى، تفسير، 172/1.
3.  سوره نصر.
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پيامبر پاسخ داد: «بله اين از جانب خدا و رسولش است. او امير مؤمنان و پيشواى پارسايان 
ــت. خدا او را در روز قيامت بر پل صراط مى نشاند؛ پس دوستانش را  ــپيدرويان اس و رهبر س

وارد بهشت و دشمنانش را وارد آتش مى كند».1
بسيارى از اصحاب پيامبر از اين وضعيت شكايت كردند و 14 نفر از آنها هم پيمان شدند كه 
ايشان را بكشند. اينان در ميان كسانى بودند كه پس از مرگ وى مرتّد شدند. آنان در يك 
كمين در مكانى ميان مّكه و مدينه كنار يكديگر جمع شدند. با اين وجود هنگامى كه پيامبر 
ــوى اين مكان رو كرد جبرئيل به ايشان دربارة توطئه آنها آگاهى داد؛ پيامبر  ــبانگاه به س ش
تك تك آنها را با نام صدا زدند و سپس همه آنها با وحشت فرار كردند. آنان بعدها با سوگند 

انكار كردند كه عليه پيامبر توطئه كرده باشند.2 
فيض كاشانى توسعه يافته ترين صورت اين حديث را ارائه مى كند. در نسخه اى كه وى ارائه 
مى كند الهيات، تاريخ انبياء، اخالق و كالم با يكديگر تالقى دارند. او به شكل آشكارا واقعة 
غدير خم را تا آيه سوم سوره مائده نقل مى كند كه بيان كنندة عالقه خدا به جامعه و حمايت 

از عقيدة آن ها و پذيرش اسالم به عنوان دينشان مى باشد. 
ُسوُل بَلِّْغ  فيض كاشانى ابتدا تفسيرى بخش بخش از همه آيات ارائه مى كند :  َيا أَيَُّها الرَّ
  َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه» (كه دربارة على است)؛ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك
ــده  ــبت به آنچه كه به تو درباره واليت على نازل ش (اين در صورتى كه تو غفلت كنى نس
ــانى؛ در اين صورت تو مستحق مجازات خواهى بود چرا كه تو به هيچ  ــت و آن را بپوش اس
وجه اين پيام پروردگارت را ابالغ نكرده اى)؛ َو اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس » (از قدرت آنها 

كه شياطين را به تو مسلّط كنند.)
مردمانى كه در حجآل الوداع پيامبر را همراهى كردند و از او اصول دين آموختند، 70 هزار نفر 
بودند كه شمار آنها برابر بود با كسانى كه همراه موسى به ميعاد رفتند. بنى اسرائيل با پرستش 
گوساله پيمان خود را با حضرت موسى شكستند. امت حضرت محمد نيز مشابه بودند؛ چرا كه 
آنان نيز پيمانشان با خدا درباره واليت على را شكستند. [مؤمنين به] مذهب شيعه اين اعتقاد را 

َراِط  ِلينَ ، يُْقِعُدهُ اهللاُ يَْوَم الِْقيَاَمِة َعَلى الصِّ َُّه أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن َو إَِمامُ  الُْمتَِّقينَ  َو قَائُِد الُْغرِّ الُْمَحجَّ 1.  «نََعْم ِمَن اهللاِ َو َرُسولِِه إِن
فَيُْدِخُل أَْولِيَاَءهُ الَْجنََّة َو أَْعَداَءهُ النَّاَر». قمى، تفسير، 1/ 173ـ174.

2.  همان، 174/1ـ 175.



133

دارند كه تاريخ انبياء دائما خودش را تكرار مى كند. بنابراين ميان [حضرت] موسى و قومش از 
يكسو و همچنين [حضرت] محمد و قومش از سوى ديگر تطبيق وجود دارد. فيض كاشانى 

سپس يك گفتگوى طوالنى ميان خدا و پيامبر را دربارة واليت نقل مى كند.1 
ــخن بگويد. پس از حج،  براى بخش باقيمانده ما مى توانيم اجازه دهيم كه متن خودش س

جبرئيل بار ديگر به سراغ پيامبر آمد و گفت: 
خداوند به تو سالم مى رساند و به تو مى گويد كه پايان عمرت نزديك شده 
است ... دانشى را كه در اختيار دارى منتقل كن، دانشى كه تو ميراث بر آن 
از پيامبرانى هستى كه پيش از تو بودند؛ صندوق سكينه2 و همچنين تمام 
ــانه هاى پيامبران پيشين كه در اختيار توست را به جانشينان و خلفايت  نش

منتقل كن؛ حجت بالغه پيش از خلقت من على بن ابى طالب.
او را به به عنوان چراغ هدايت در پيش روى مردم بلند كن، و پيمان و بيعت 
را براى او تجديد كن، و به آنان يادآورى كن  آن بيعت و ميثاقى را كه براى 
من از آنان گرفتى، و عهدى كه از آنها براى من ستاندى كه: ولّى و موالى 
آنها و موالى هر مرد و زن مؤمنى على بن ابى طالب است؛ چرا كه من جان 
هيچ يك از انبيايم را نگرفتم مگر پس از اكمال دينم و اتمام نعمتم؛ پس 
ــمن داشتن دشمنانم؛ اين موضوع كمال  ــتانم و دش از پذيرش واليت دوس
توحيدم و دينم و اتمام نعمتم بر خلقم مى باشد كه آنها از ولّى من تبعّيت 
كنند و از او پيروى نمايند. من زمينم را بدون قّيم رها نمى كنم، قّيمى كه 

حجت من بر خلقم باشد. 
پس امروز دينم را براى شما كامل كردم و نعمتم را برشما تمام كردم و اسالم 
را به عنوان دينتان پسنديدم، و اين امر به خاطر واليت ولِيَّم و موالى هر زن 
و مرد علّى، بنده ام و وصّى پيامبر و خليفه او بود. او حجت بالغه من بر خلقم 

است و پيروى او همان پيروى محمد پيامبرم است. 

1.  كاشانى، ص132(صافى، 2/ 53).
2.  احاديث شيعه اين نكته را بيان مى كنند كه پيامبر صندوق عهد را از موسى به ارث برده است؛ صندوقى كه پيامبر 

آن را در ميان زره و شمشيرش به عنوان نشانه اى بر واليت امامان بدانها اختصاص داده است.
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همچنين پيروى او و پيامبر، همان پيروى من است. هر آنكه او را اطاعت كند 
مرا اطاعت كرده است و هر كه او را نافرمانى كند مرا نافرمانى كرده است. او 
را نشانه اى ميان خود و خلقم قرار دادم، كسى كه به او معرفت پيدا كند مؤمن 
ــر خواهد بود و هر كه در بيعت با او  ــد بود و هر كه او را انكار كند كاف خواه
كسى را شريك كند مشرك خواهد بود. هر كه با واليت او مرا مالقات وارد 

بهشت مى شود و هر كه با دشمنى او مرا مالقات كند داخل در آتش شود.1

نتيجه
ــيعى يك فرآيند مستمّر و نامحدود است و رشد و  ــير ش ما در اين مقاله مطرح كرديم كه تفس
ــاس شرايط واقعى موجود در حيات اجتماعى، سياسى و مذهبى جامعه بوده  بالندگى آن براس
است. هم اكنون نيز با توجه به انقالب اسالمى ايران، مرحله جديد و مهمى [در تفسير] در حال 
آغاز است. اين امر در تعدادى از تفاسير جديدى كه از آن زمان نوشته شده و هوّيت انقالب و 
دكترين آن را با خود به يدك مى كشد، هويداست. در اين تفاسير تأكيد بر روى تاريخ انبياء و 
معاد نيست، بلكه به جاى آن بيشتر بر واقعّيت هاى اجتماعىـ  سياسى و اقتصادى قرن بيستم 
ــده است. با اين وجود، انقالب اسالمى ايران هنوز هم به صورتى مستحكم ريشه در  تأكيد ش
مذهب، معاد و انتظار شيعى دارد. بر اين اساس در يك حّس كامال واقعى براى شيعيان، نتيجه 
نهايى و واقعى تفسير شيعى و يا به عبارت بهتر نتيجه تمام تاريخ شيعه مبتنى بر نوشته هاى 
ــران نيست؛ بلكه بيشتر مّتكى به ظهور امام غائب است؛ همان كسى كه آنها هر روزه  مفس

براى او دعا مى كنند.

1.  كاشانى، صص132ـ133(صافى، 54/2). 
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فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 166ـ  137

چكيده 
ــانه هايى در روايات وجود دارند كه امامت اشخاص امامان شيعه را به  چه ادله، قرائن و نش
ــؤال به جمع آورى و عرضه راه هاى اثبات  ــخ به اين س ــانند؟ اين مقاله براى پاس اثبات مى رس
امامت اعيان ائمه در كتب حديثى شيعه مى پردازد. اين راه ها در تقسيم بندى كلى در چهار 
بخش نص، علم غيب، اعجاز و نشانه ها قابل بيان هستند. اثبات امامت على تخصيصاً از 
قلمروى مقالة حاضر خارج است. چرا كه روايات در خصوص ايشان عالوه بر راه هاى فوق در 
بحث هاى تفسيرى و قرآنى تمركز دارد. راه نص داراى تقسيمات نصوص كلى يا جزيى، خفى 
يا جلى، غير توقيفى يا توقيفى، و عام يا خاص است. راه علم غيب و اعجاز در حد ظرفيت مقاله 
مواردى را گزارش خواهد كرد و راه نشانه ها به اماره هايى مى پردازد كه در نقش قرينه، و نه 

ادله، ظاهر مى شوند.

كليد واژه: نص، معجزه، راه هاى اثبات امامت امام، فرق شيعه. 

اعيان ائمه؛ جستاری در 
راه های اثبات امامت اشخاص 
ائمه در روايات شيعه 

نعيمه پورمحمدى*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(naemepoormohammadi@yahoo.com) استاديار پژوهشكده اديان و مذاهب وابسته به دانشگاه اديان و مذاهب .*
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درآمد 
در كتاب هاى كالمى، عمدتاً دو معيار نص و اعجاز براى تشخيص مصداق امام معرفى شده 
است. 1عنوان كتاب شيخ حر عاملى به نام اثبات الهداآل بالنصوص و المعجزات گوياى اين امر 
است. اين در حالى است كه با رجوع به گسترة غنى و وسيع حديث شيعه مى بينيم كه راه هاى 
تشخيص امام از دو راه متكلمان فراتر مى رود. عالمه مجلسى از سه معيار نص، اعجاز و اماره به 
عنوان سه راه تشخيص مصداق امام بحث مى كند.2 افزون بر اينكه راه سوم كه اماره است خود 
تنوعى از قرائن و نشانه ها را شامل مى شود. اين مقاله در صدد است با مطالعه عمدة آثار حديثى 
شيعه به تفصيل اين سه راه بپردازد و در هر مورد نمونه هايى را از روايات نقل كند. محور اعجاز 
شامل اخبار امام از علم غيب نيز هست. از اين رو روى هم رفته مى توان از راه هاى چهارگانه 
ــبت، ساير فرق شيعه همچون  براى اثبات مصاديق ائمه در احاديث ياد كرد. در مقاله به مناس

زيديه و اسماعيليه با استناد به روايات مورد نقد قرار گرفته اند. 

1ـ نص
ــد آغاز  ــته اى از اغيار مى باش ــان منع دس در بخش نص، از نصوص كلى كه صرفاً فايده ش
ــى و توقيفى و غير توقيفى  ــوص جزئى در دو صورت خفى و جل ــپس به نص مى كنيم و س

خواهيم پر داخت.

1ـ1ـ نصوص بيانگر امامت «اهل بيت»
ــعى دارد نشان دهد كه كسانى بعد از وى  پيامبر اكرم در جايگاه هاى متعدد و متنوعى س

ــم  1.  بحرانى، غاية المرام، 193/1؛ 7/ 77؛ رازى، نزهة الكالم، 613/2 ، 837؛ آل طه، جامع األثر، ص 259؛ هاش
حليم، مسيرة األبرار، ص 157؛ قّمى، األربعين فى اإلمامة، ص 349؛ آل ياسين، اإلمامة، ص160.

2.  مجلسى، بحار األنوار، 140/25؛ صدوق، الخصال، 2/ 428   
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ــه»،2 «اوالد»،3 «اهل»،4 «ذى القربى»5 و يا  ــند كه عنوان «اهل بيت»،1 «ذري امام مى باش
«ثقل»6 را دارند. دسته اى ديگر از روايات وجود دارند كه تعيين كنندة مصداق «اهل بيت»، 
ــتند. اين احاديث افرادى را بر شمرده اند و به آنها عناوين  «عترت»، «ثقل» و «ذريه» هس
ــتند»7،  ــل» داده اند: «فرزندان فاطمه، عترت من هس ــت»، «عترت» يا «ثق «اهل بي
«پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين را در خانه اش جمع كرد و عبايى را 

به دوش همة آنها انداخت و فرمود: خداوندا اينان اهل بيت من هستند».8
امامان نيز به اين روش پيامبر اكرم تأسى جسته و در موارد متعددى تصريح كرده اند 

كه ما «اهل بيت»، «عترت»، «آل محمد»، «ذريه» و «اصحاب عبا» هستيم: 
امام حسين به منبرى كه معاويه برايش آماده كرده رفت و فرمود: «ما عترت رسول خدا، 

اقرب به او، اهل بيت او و ثقل اوئيم».9 
امام على زمانى كه امام حسن و امام حسين مشغول بازى نزد رسول اكرم بودند، 

فرمود: «سپاس خداوندى را كه اهل بيت را به ما عطا كرد».10 
از اين روايات مى توان، هر چند به شكل كلى، راهى به مصاديق ائمه يافت. 

1.   مجلسى، بحار األنوار، 23/ 74؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 1/ 256.
2.   صدوق، معانى األخبار، ص 91 و كمال الدين،  1/ 244؛ ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 91. 

 ،3.  مفيد، االختصاص، ص 208؛ صدوق، األمالى، ص 36؛ طبرى، بشارة المصطفى، ص 191، 262؛ عسكرى
تفسير اإلمام العسكرى، 546.

4.  صفار، بصائر الدرجات، ص48، 49، 50، 54؛ ابن فتال نيشابورى، روضة الواعظين،  1/ 101.
5.  مجلسى، بحار األنوار، 23/ 119؛ صدوق، األمالى، ص 74؛ ورام بن ابى فراس، مجموعة ورام،  2/ 156.

6.  صدوق، معانى األخبار، ص 91؛ ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 91؛ صدوق، كمال الدين، 1/ 244، مجلسى، 
بحار األنوار، 23/ 147، 36/ 317، 328، 330.

7.  طبرسى، االحتجاج، 2/ 375؛ طبرى، بشارة المصطفى، ص 39، اربلى، كشف الغّمه، 1/ 42.
8.  نورى، مستدرك الوسائل، 1/ 460، طبرسى، االحتجاج،  1/ 148، صدوق، األمالى، ص 473، طوسى، األمالى، 
ص 368 و 565، استرآبادى، تأويل اآليات، ص 449، راوندى، الخرائج و الجرائح، 1/ 48، شوشترى، الصوارم 

المهرقه، ص 145؛ ابن طاووس، الطرائف، 1/ 44 .
ــيعة، 27، ح 195؛ طبرسى، االحتجاج، 2/ 298؛ طوسى، األمالى، 121 و 691، مفيد،  ــائل الش 9.  حر عاملى، وس
ــوب، المناقب،  ــارة المصطفى، ص 106 و 259؛ حلى، العدد القويه، 34؛ ابن شهرآش األمالى، 348؛ طبرى،  بش

 .67 /4
10.   كوفى، الجعفريات، 182؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 166؛ امام رضا، صحيفة الرضا، ص 71؛ صدوق، 

عيون أخبار الرضا، 2/ 39، ابن شهر آشوب، مناقب، 3/ 390. 
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 «2ـ1ـ  نصوص بيانگر امامت «نسل فاطمه
ــله احاديثى وجود دارند كه امامت را محدود به «فرزندان فاطمه» مى كنند. رسول  سلس
اكرم فرمود: «فاطمه سرور قلب من است... و ائمه كه از فرزندان او مى باشند امناء 

پروردگار من هستند»1 يا «فرزندان فاطمه عترت من هستند»2. 
ائمه نيز امامت فرزندان حضرت فاطمه را به عنوان قرينه اى كلى كه مانع بسيارى از 

اغيار است، مورد تأكيد قرار داده اند. امام صادق مى فرمايد: 
ــود و پس از آن منادى ندا مى دهد: بزرگ باد نام  «در روز قيامت از فاطمه دعوت مى ش

ائمه از ذرية تو»3. 
ــن عبداهللا انصارى نقل مى كند كه روزى نزد حضرت فاطمه رفته و لوحى محفوظ  جابرب
در دست وى ديده است كه در آن نام تمامى اوصياء رسول اكرم كه همگى از فرزندان وى 
بوده اند وجود داشته است، وى سال ها بعد مفاد اين لوح را با لوح امام صادق مقابله مى كند.4 

«3ـ1ـ نصوص بيانگر امامت «نسل على
آنچه مصاديق امام را براى ما خاص تر مى سازد، رواياتى است كه امامت را منحصر در نسل 
ــام على مى داند. پيامبر اكرم پس از آنكه امر وصايت را از آدم تا خاتم ذكر مى كند به  ام

على مى فرمايد: 
«و من نيز به تو وصيت مى كنم و تو نيز به وصى خود وصيت كن، وصى 
تو نيز به اوصياى بعدى كه همه از فرزندان تو هستند وصيت كنند تا اين 

كه امر به خير اهل األرض برسد».5 

1.  ديلمى، ارشاد القلوب، 2/ 422؛ بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 32؛ شوشترى، الصوارم المهرقة، ص 337؛ ابن 
طاووس، الطرائف، 1/ 117؛ ابن شاذان قمى، مئة منقبة، ص 76؛ حلى، نهج الحق، ص 227.

2.   مجلسى، بحار األنوار، 23/ 104، طبرى، بشارة المصطفى، ص 39.
3.   مجلسى، بحار األنوار، 7/ 328؛ 120/23؛ جزائرى، القصص، ص 91.

ــال، 2/ 477؛ همو، كمال الدين، 269/1 و 313؛ حر  ــدوق، كتاب من اليحضره الفقيه،180/4؛ همو، الخص 4.  ص
ــائل الشيعة، 16/ 244؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 386؛ شعيرى، جامع األخبار، 17، نيشابورى،  عاملى، وس

روضة الواعظين، 2/ 261.
ــى،  ــاب من اليحضره الفقيه، 4/ 175، همو، األمالى، ص 402؛ همو، كمال الدين، 1/ 213؛ طوس ــدوق، كت 5.  ص
األمالى، ص 442؛ طبرى، بشارة المصطفى، ص 82؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ص 251؛ نيلى نجفى، منتخب 

األنوار، ص 25.
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ــرور  ــيد اهل زمين»1، «س پيامبر اكرم در موارد متعددى امام على و اوالدش را «س
دنيا»2 و «بهترين خلق خدا»3 مى خواند. وى در قسمتى از گزارش خويش از سفر به معراج، 

از نداى الهى خبر مى دهد كه به او مژدة خالفت امام على و فرزندان او را داده است.4 
ــات و ممات پيامبر5،  ــتدار حيات و مماتى هم چون حي ــى را كه دوس ــى ديگر كس در روايات
 نشستن در سفينة نجات6 و روح و راحت و بشر و بشارت7 باشد، به پذيرش امامت على

و اوالد او كه خلفا و اوصياى وى هستند، امر مى كند.
روايات ائمه اطهار نيز امامت را به نسل امام على محدود مى نمايد: 

امام باقر مى فرمايد: «خداوند به حضرت محمد وحى كرد كه امر امامت را در حضرت 
على و نسل او واجب گردانيده است».8 

 9، امام على... ِإنََّما َولِيُُّكُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا  در تفسير آية امام صادق
و اوالد او را تا روز قيامت، ائمه مى خواند.10

 «4ـ1ـ نصوص بيانگر امامت «نسل حسين
روايات زيادى كه داللت دارند ائمه از «عقبه»، «ولد» و «نسل» حسين هستند، بهترين 

ناقض براى ادعاى «كيسانيه» و «حسنيه» مى باشند.11 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 23/ 127؛ صدوق، األمالى، ص 582 
2.  مجلسى، بحار األنوار، 23/ 128؛ صدوق، األمالى، ص 657 

3.  مجلسى، بحار األنوار، 23/ 145، 26/ 269.
4.  مجلسى، بحار األنوار، 18/ 341، 23/ 128، 51/ 65؛ صدوق، األمالى، ص 631 

5.  صفار قمى، بصائر الدرجات، ص52؛ ابن طاووس، الطرائف، ج 1، ص 118؛ اربلى، كشف الغّمة، 1/ 105؛ ابن 
شهر آشوب، مناقب، 1/ 291.

ــارة المصطفى، ص 15؛ ابن طاووس،  ــاد القلوب، 2/ 424؛ صدوق، األمالى، ص 18؛ طبرى،  بش 6.  ديلمى، ارش
التحصين، ص 553، حاكم حسكانى، شواهد التنزيل، 1/ 168؛ 

7.  صدوق، األمالى، ص 111؛ طبرى،  بشارة المصطفى، ص20؛ صفار قمى، بصائر الدرجات ص 52.
8.  كلينى، اصول كافى، 1/ 440؛ مجلسى، بحار األنوار، 23/ 127؛ صدوق، األمالى، ص 604، 

9.  مائده/ 55. 
10.  كلينى، اصول كافى، 1/ 288، حر عاملى، وسائل الشيعة، 9/ 477.

11.  كيسانيه فرقه هاى متعددى بوده اند كه تحت نام كيسانيه دور هم جمع شده، و غالبًا امام بعد از امام على را 
به جاى امام حسن و امام حسين، محمد بن حنفيه مى دانند. 

       حسنيه نيز پس از امام حسن و پسرش، حسن مثّنى، قائل به امامت محمدبن عبداهللا بن حسن ملقب به نفس 

ت 
اثبا

اى 
اه ه

ر ر
ى د

تار
جس

الم؛ 
لس
هم ا

 علي
ئمه

ان ا
اعي

عه 
شي

ات 
رواي

در 
الم 

لس
هم ا

 علي
ئمه

ص ا
شخا

ت ا
مام

ا



142
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

پيامبر اكرم رو به امام حسين مى كند و به او مى فرمايد: «تو پدر ائمه اى، پدر حجت هاى 
خداوند هستى، نُه حجت از صلب تو به وجود مى آيند كه نهمين ايشان قائم ايشان است».1 
به طور كلى تعبير « تسعة من ولد الحسين» تعبيرى بسيار فراگير در روايات و ادعيه شيعى 

قلمداد مى شود.2
ــيرى در روايات ائمه نيز به نمونه هاى فراوانى از تأكيد بر جريان و تداوم امامت در  با س

نسل امام حسين بر مى خوريم: 
ــول خدا، على، سپس حسن، سپس حسين و  امام رضا فرمود: «پس از رس

سپس از فرزندان حسين وصى و جانشين اويند».3 
امام صادق فرمود: 

«هنگام تولد امام حسين جبرئيل نزد پيامبر، على و فاطمه هر 
يك به طور جداگانه ـ رفت و مژدة تولد فرزندى را به ايشان داد كه امامت 

و وصايت در او و نسل او است».4
 «5ـ1ـ نصوص بيانگر «عدد ائمه

ــترك اكثر آنان اين بوده است كه  ــيعى، درمى  يابيم كه وجه مش با نگاهى به تاريخ فرق ش
ــت، توجه نكرده اند. به رغم آن كه پيامبر اكرم و  به رواياتى كه بيان كنندة «عدد ائمه» اس
ــر» دارند، اين فرقه  ها يا اثنى عشر را ناقص  ــيارى بر «اثنى عش تمامى ائمه() تأكيد بس
كرده و در عددى كمترى از آن توافق كرده اند و يا حريم اثنى عشر را رعايت نكرده و از آن 
فراتر رفته اند. كيسانيه، مخيريه، حسنيه، فطحيه، ناووسيه، واقفيه، اسماعيليه، باقريه، احمديه، 

زكيه بودند. ايشان امامت را در نسل حسن دنبال مى كردند (نوبختى، فرق الشيعه، ص 178)
1.  مجلسى، بحاراألنوار، 43/ 295، ابن شهر آشوب، مناقب، 70/4.

ــالم الورى، ص  ــى، إع ــاد القلوب، 421/2؛ طبرس ــاج، 148/1و149و229؛ ديلمى، ارش ــى، االحتج 2.  طبرس
ــارة المصطفى، ص 24 و  ــى، ص26 و121؛ مفيد، األمالى، ص 217؛ طبرى،  بش ــدوق، األمال 395و396؛ ص
48؛ حلبى، تقريب المعارف، ص176، حلى، العدد القويه، ص 89؛ طوسى، الغيبه، ص 137؛ ابن جبرئيل قمى، 
الفضائل، ص 135؛ اربلى، كشف الغّمة، 2/ 509؛ ابن ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 19 و 170؛ صدوق، كمال 

الدين، 1/ 261، 262 ، 280 و 345؛ ابن شاذان قمى، مئة منقبة، ص 59.
3.  مجلسى، بحار األنوار، 25/ 134.

4.  مجلسى، بحار األنوار254/25، 260؛ 43/ 245؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 205.
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حماريه و ُشُمطيه، از دستة اول و برخى از فرقة كيسانيه، اسماعيليه، و زيديه از دستة دومند.1 
پيامبر اكرم در غالب رواياتى كه از شمارة امامان سخن گفته است، نام امام اول و امام آخر 
را هم برده است: «امامان پس از من دوازده تن هستند كه اولين آنها على و آخرين آنها 

قائم است»2. 
پيامبر اكرم در روايات ديگرى براى آن كه در ذهن و قلب مردم عدد دوازده جاى بگيرد 
و به نسل هاى بعدى منتقل شود و مانع از انحراف آن ها گردد، از مثال هايى قريب به ذهن 
سود مى جويد و مى فرمايد: عدد اوصياء و نقباى من «به عدد بروج و شهور سنه»3، «به عدد 

حوارى عيسى»4، «به عدد اسباط موسى»5 و «به عدد نقباء بنى اسرائيل»6 است.
 نيز جايگاهى گسترده و آشكار دارد. تأكيد پيامبر ــر» در روايات ائمه كلمة «اثنى عش
و ائمه بر عدد اثنى عشر نشانگر آن است كه شخصى را در ادعاى امامت مى شود تأييد 
كرد كه تحليل درستى از عدد امامان قبل، شمارة خود و عدد امامان باقيمانده ارائه دهد كه 
در نهايت اين شماره به نتيجة دوازدهـ  كه مسلم استـ  برسد. از اين رو نمونه هاى بسيارى 
وجود دارد كه ائمه امامان قبل از خود را يك به يك با شماره ذكر نموده و عدد باقيماندة 

خود را اغلب به همراه اسامى دقيق آنها تصريح كرده اند. 7 

ــالمى، ص33،  ــكور، فرهنگ فرق اس ــالمى، ص119، 122، 127ـ  140؛ مش 1.  رازى، گرايش ها و مذاهب اس
35، 47، 210، ص352، 375؛ شريف يحيى األمين، فرهنگنامه فرقه هاى اسالمى، ص50، 214، 121، 220؛ 

نوبختى، فرق الشيعة، ص180، 178، 158؛ شهرستانى، الملل والنحل، 218/1، 220، 237.
2.  صدوق، كتاب من اليحضره الفقيه، 4/ 179؛ حّرعاملى، وسائل الشيعة، 28/ 247؛ شعيرى، جامع األخبار، ص 
ــتقيم، 2/ 127؛ صدوق، عيون أخبار الرضا،59/1؛ همو، كمال الدين، 1/ 259؛  17؛ بياضى، الصراط المس

خزازقمى، كفاية األثر، ص 145و 153. 
3.  بياضى، الصراط المستقيم،2/ 103. 

4.  بياضى، الصراط المستقيم،113/2؛ ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 18؛ مفيد، اإلرشاد،/ 345.
5.  ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 18، مجلسى، بحار األنوار،36/ 285.

6.  نورى، مستدرك الوسائل، 279/12؛ ديلمى، ارشاد القلوب، 2/ 223و 293، طبرسى، إعالم الورى، ص283؛ 
ــى، تقريب المعارف، ص103؛  ــى، و ص 309 و 310؛ ابن طاووس، التحصين، ص 570؛ حل ــدوق، األمال ص
شعيرى، جامع األخبار، ص17و 18؛ راوندى، الخرائج و الجرائح، 2/ 818؛ صدوق، الخصال، 466/2و 467.

7.  كلينى، اصول كافى،529/1. 534؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 387,388؛ مفيد، االختصاص، ص 232؛ همو، 
اإلرشاد،2/ 345.
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 1ـ 6 نصوص حاوى اشاره يا قرينه بر ائمه (نصوص خفى)
اگر پيامبر يا امام در معرفى شخص امام صريح عمل نكرده باشند به گونه  اى كه اسم او را 
به زبان نياورده باشند، بلكه اشاره يا قرينه اى را ذكر كرده باشند كه به طور غير مستقيم بر 
شخص امام صدق كند، ما آن را نص خفى مى ناميم. نص خفى شامل دو گونه نص توقيفى 
و غير توقيفى است. در نص توقيفى، امام قبل، اشاره و قرينه اى بر امام بعد از خود به دست 

مى دهد ولى در نص غير توقيفى ترتيب داللت بالفصل نيست. 
1ـ 6ـ1 نصوص خفى غير توقيفى 

ــت. نمونه هايى را از هر  ــوص خفى پيامبر اكرم بر امامت ائمه، متعلق به چهار مورد اس نص
مورد مى آوريم: 

ــن، تو و فرزندان دوازده  ــر: «اى على! اوتاد و جبال زمين به م ــت ائمة اثنى عش 1ـ امام
ــم، زمين با اهلش نابود خواهد  ــت. زمانى كه همة ما از زمين رخت بر بندي ــه ام قائم اس گان

شد».1 
ــت كه اين ويژگى ها اوصاف امامت است و رسول اكرم در اين جا ويژگى هاى  قابل ذكر اس

امام را به على و فرزندانش نسبت مى دهد.
2ـ امامت امام على، امام حسن و امام حسين: «هر كس حسن و حسين را دوست 
داشته باشد، من او را دوست دارم، هركه من او را دوست داشته باشم، خدا او را دوست دارد و 
هر كه خدا او را دوست بدارد، او را وارد بهشت مى كند، هر كه از حسن و حسين بيزار باشد، 
من از او بيزارم، و هر كه من از او بيزار باشم، خدا از او بيزار است و او را وارد جهنم مى كند»2. 
پيداست كه اين حب و بغض بسيار ويژه است و در حّق كسان ديگرى گفته نشده است، از 

اين رو نشان  دهندة امر امامت است. 
3ـ امامت امام باقر: جابربن عبداهللا انصارى مى گويد: «رسول خدا به من گفت: تو تا زمان 
يكى از فرزندان من از نسل حسين زنده خواهى ماند كه به او محمد باقر مى گويند، 

سالم مرا به وى برسان»3. 

1.  كلينى، اصول كافى،1/ 534؛ مجلسى، بحار األنوار 36/ 259؛ طوسى، الغيبة، ص 138.
2.  مفيد، اإلرشاد، 2/ 28؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 166؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 3/ 382. 

3.  مفيد، اإلرشاد، 2/ 159؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 304؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 268 و 397؛ استر آبادى، 
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 ،اين روايت به ضميمة روايتى ديگر از جابر كه پس از حصول اطمينان از وصايت امام باقر
سالم رسول خدا را به او مى رساند،1 نشان مى دهد كه مراد پيامبر از آن رساندن سالم، بيان 

امامت امام باقر بوده است. 
ــاراتى از امام مهدى ياد مى كند و همواره  4ـ امامت امام مهدى: پيامبر اكرم با اش
ــود تا اينكه آنها به شكل مجموعه اى از  ــان تمامى ائمه تكرار مى ش ــارات در لس همان اش
اوصاف ثانى عشر ائمه در مى آيند. مهم ترين اين اشارات، «قائم»، «المنتظر»، «مهدى هذه 
األمه»، «صاحبنا»، «يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً و جوراً»، «يصّلى خلفه 
عيسى بن مريم»، «يخرج فى آخر الزمان»، «له غيبتان»، «ابن سيدة االماء»، «اليحل لهم 
تسميته»، «يخفى على الناس والدته»، «اليكون عليه بيعه أحد»، «اسمه و كنيته كرسول 

اهللا»، «البد لهذه األمة منه»، «التذهب الدنيا حتّى هو يقوم» مى باشد.2
ــز نمونه هايى از نص غير توقيفى خفى وجود دارد3. محور پر اهميت  ــان ائمة اطهار ني در مي
اين نصوص در ميان ائمة اطهار نيز داللت بر امامت مهدى با عبارات و اشارات يادشده، 

است.4
2ـ 6ـ1ـ نصوص خفى توقيفى

نمونه هايى از نصوص توقيفى خفى از اين قرارند: 
زمانى كه امام على ضربت خورده بود و مى خواست وصيت كند، رو به حسن كرد و 
ــتى، اگر مى خواهى عفو كن و اگر نمى خواهى فقط  فرمود: «تو ولّى امر و ولّى دم من هس

يك ضربه بزن».5 

تأويل اآليات، ص141؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 233؛ راوندى، القصص، ص260؛ ابن شهرآشوب، مناقب، 
.197 /4

1.   مجلسى، بحار األنوار، 46/ 224؛ صدوق، األمالى، 353.
2.  مجلسى، بحار األنوار، 51/ 65ـ  95؛ كلينى، اصول كافى،328,342/1، مفيد، االختصاص، 207,216.

ــى، بحار األنوار،  ــيعة، 3/ 163؛ مجلس ــائل الش 3.   كلينى، اصول كافى، 1/ 300، 287 و 302؛ حر عاملى، وس
.210/35

4.  مجلسى، بحار األنوار، 51/ 116,159 
ــب األحكام، 4/ 189؛  ــى، تهذي ــى، 1/ 299؛ صدوق، كتاب من اليحضره الفقيه، 4/ 189؛ طوس ــى، كاف 5.  كلين
ــائل الشيعة، 29/ 128؛ نورى، مستدرك الوسائل، 255/18؛ قاضى نعمان، دعائم اإلسالم، 2/  حرعاملى، وس

348، طوسى، الغيبة، ص 194.
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ــت كه خداوند  ــانى اس امام باقر به ابى صباح كنانى گفت: «صادق را ببين كه از كس
ًة َو  ــُتْضِعُفوا ِفى اْألَْرِض َو نَْجَعَلُهْم أَئِمَّ ــان آية  َو نُِريُد أَْن نَُمنَّ َعَلي الَِّذيَن اْس درباره  ش

نَْجَعَلُهُم الَْواِرِثيَن 1 را نازل كرد».2 
امام صادق فرمود: «قائم ما از صلب اين شخص است»؛ و اشاره به كاظم كرد. 

امام صادق هنگام مرگ اسماعيل، سى نفر از شيعيان خويش را فرا خواند، در هنگام غسل، 
كفن و خاك سپارى اسماعيل هر بار جداگانه از ايشان خواست تا روى اسماعيل را كنار بزنند و 
گواهى دهند كه وى مرده است، سپس به موسى كاظم اشاره كرد و فرمود: «حق با موسى است».3

7ـ1ـ نصوص بيانگر اسم ائمه (نصوص جلى)
صريح ترين راه شناخت مصداق امام، ذكر نام وى توسط پيامبر يا امامان قبل يا بعد مى باشد. 
طبق سنت اهل كالم، اين نصوص به توقيفى و غير توقيفى تقسيم مى شود. نص توقيفى آن 
است كه پيامبر يا امام، امام بالفصل پس از خود را معين كند و نص غير توقيفى آن است كه 
پيامبر يا امام، نام امام يا امامانى را بى آنكه بالفصل بعد از او باشند، ذكر كند. هر يك از نصوص 
توقيفى و غير توقيفى داراى اقسامى هستند: نصوص غير توقيفى برحسب آنكه به ذكر اسامى 
همه ائمه پرداخته باشند يا به ذكر نام برخى از آنها بسنده كرده باشند، به نصوص عام يا متناول 
الجمع و خاص تقسيم مى شود. نصوص توقيفى نيز برحسب روش هاى مختلف در بيان اسامى 
ائمه، به اقسام پنجگانة اعالن، پاسخ به سؤال، وصيت، بيعت گرفتن و مكاتبه تقسيم مى گردد.

1ـ7ـ1ـ نصوص جلى غير توقيفى عام
پيامبر اكرم به انحاء مختلف سعى كرده است نام ائمه را به گوش مردم برساند. برخى از اين 

روايات ذكر ائمة اطهار «واحداً بعد واحد» است: 
ــهادت برسد، فرزندش حسن سزاوارترين  «...پس زمانى كه على به ش
سرپرست براى مؤمنين است و سپس نوبت فرزند ديگرم حسين است، 
ــين  ــد، فرزندش على بن حس ــهادت برس ــين به ش و هنگامى كه حس

1.  قصص/ 5.
2. كلينى، اصول كافى 1/ 306؛ مجلسى، بحار األنوار، 47/ 13؛ مفيد، اإلرشاد، 2/ 180.

3.  مجلسى، بحار األنوار، 47/ 254؛ 48/ 21؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 1،/ 266؛ نعمانى، الغيبة، ص 327.
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سزاوارترين سرپرست براى مؤمنين است و سپس...».1 
برخى از اين اخبار از اهداى صحيفه و لوحى به فاطمه زهرا خبر مى دهد: جابر بن عبداهللا 

انصارى مى گويد: 
ــدم، در دستش لوحى ديدم و از آن سؤال  وقتى به خانه فاطمه وارد ش
كردم، وى گفت اين را پدرم به من هديه داده است و در آن اسم پدرم، اسم 

شوهرم، اسم دو پسرم و اوصياء نبى از فرزندانم آمده است..2 
ــت شده است و آنها آن لوح را عهدى از  ــت به دس همان لوح و صحيفه در نزد ائمه دس

سوى رسول اهللا شمرده اند كه بنابر آن امام بعد را انتخاب نمايند.3 
برخى از اين روايات نيز گزارش پيامبر اكرم از شب معراج است: «بر ساق عرش ديدم كه با 
نور نام هايى را نوشته اند و به من ندا مى دهند كه اين ها ائمه هستند: على، حسن، حسين... .»2 
ــان ائمة اطهار نيز مى توان به روايت امام جواد اشاره كرد كه ماجراى شهادت  در لس

خضر بر تمامى ائمه در پيشگاه على را بيان مى  دارد4. 
2ـ7ـ1ـ نصوص جلى غير توقيفى خاص

ــن، امام  ــوع از نصوص بيش از همه بر امامت امام حس ــرم در حوزة اين ن ــر اك پيامب
ــت تأكيد مى نهد: «حسن حجت خدا بر خلق است،  ــين و امام مهدى انگش حس
ــين نيز بعد از برادرش بهترين خلق و امام  ــت... حس امرش امر من و قولش قول من اس
مسلمين است»5؛ «اى على، آن زمان كه يازده نفر از فرزندان تو و من به امامت رسيدند، 

يازدهمين ايشان مهدى است».6 

1.  كلينى، اصول كافى،529/1؛ نعمانى، الغيبة، ص95.
2.  كلينى، اصول كافى، 1/ 527: ديلمى، ارشاد القلوب،290/2.

3.  مجلسى، بحار األنوار،46/ 232، ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 241.
4.  طبرسى، االحتجاج، 266/1؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 404؛ طبرسى، دالئل اإلمامة، ص 68؛ صدوق، عيون 
أخبار الرضا، 1/ 65؛ طوسى، الغيبه، ص 154؛ نعمانى، الغيبة، ص 58؛ صدوق، كمال الدين، 1/ 212؛ ابن 

شهر آشوب، مناقب، 1/ 285.
ــارة  ــاد القلوب، 295/2؛ طبرى، بش ــى، بحار األنوار، 28/ 39؛ ديلمى، ارش 5.  صدوق، األمالى، ص112؛ مجلس

المصطفى، ص 199؛ ابن جبرئيل قمى؛ الفضائل، ص 10. 
6.  طبرى، داليل اإلمامة، ص 236؛ مجلسى، بحار األنوار، 36/ 281؛ نعمانى، الغيبة، ص 92؛
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روش بسيار فراگير ائمه در معرفى خود و امام بعد از خود آن بوده است كه از ائمه بعد از 
نبى به ترتيب ياد كرده تا اينكه نوبت به خودشان مى رسيد و سپس جانشين خويش را معرفى 
ــاب نمى آيد،  ــبت به ائمه قبل از خود توقيف به حس مى نمودند. از اين رو كه نصوص آنها نس
اين نصوص را «غير توقيفى» و از اين حيث كه همة ائمه را در برنمى گيرد، آنها را «خاص» 

تلقى مى  كنيم. 
امام باقر مى  فرمايد: 

«على هنگام مرگ، فرزندانش را جمع كرد و حسن و حسين را به 
ــپس حسن هنگام مرگ، اين امر را به حسين عنوان امام تعيين نمود، س
 سپرد، حسين نيز هنگام مرگ، كتاب و وصيتش را به زينب داد تا او به 

على  بن  حسين بدهد و سپس آن كتاب و وصيت به من رسيد».1 
ــيدن امر به پدرش امام باقر2، يك بار تا  از امام صادق نيز همين مضمون يك بار تا رس

رسيدن امر به خودش3 و بار ديگر تا رسيدن امر به پسرش كاظم4 روايت شده است. 
ــور پر اهميت ديگرى كه اين نوع نصوصـ  نصوص جلى غير توقيفى خاصـ  عهده دار  مح
بيان آن هستند، امامت امام مهدى است. تمامى ائمه شمارة وى را از نسل خود ذكر كرده اند: 
ــل خود، امام حسن نهمين فرد از نسل برادرش حسين، امام  امام على، او را يازدهمين نس
ــل خود، امام سجاد هشتمين نسل خود، امام باقر هفتمين نسل خود، امام  ــين نهمين نس حس
صادق ششمين نسل خود و پنجمين نسل پسرش موسى كاظم، امام كاظم پنجمين نسل 
ــل خود، امام جواد سومين نسل خود و امام هادى دومين نسل  خود، امام رضا چهارمين نس

خود خوانده اند.5 
ــه در روايات ديگرى نام امام مهدى را به همراه نام آباء و اجدادش تا اتصال  ــز ائم ني

1.  كلينى، اصول كافى، 1/ 290 و 291 و 303.
2.  كلينى، اصول كافى، 1/ 286 و 288 و 305؛ عياشى، تفسير، 1/ 251.
3.  مجلسى، بحار األنوار، 43/ 245؛ 46/ 17؛ صدوق، األمالى، ص 144.

4. مجلسى، بحار األنوار، 47/ 260؛ نعمانى، الغيبة، ص 324.
5.  مجلسى، بحار األنوار، 110/15. 158؛ بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 110. 160؛ابن خزاز قمى، كفاية األثر، 

ص 223. 293.
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به خود آورده اند.1
3ـ7ـ1ـ نصوص جلى توقيفى 

فراگيرترين و رايج ترين روش ائمه براى تعيين امام پس از خويش نص توقيفى، آن هم به 
شيوة جلى و با معرفى اسامى است. براى آن كه بتوانيم به ابعاد مختلف اين دسته از نصوص 

اشاره كنيم آن را به اقسام ذيل تقسيم مي نماييم:
ــى كه در آن مخاطب مردم  ــمت كرد. اعالن 1ـ3ـ7ـ1ـ اعـالن: مى توان اعالن را به دو قس

هستند و در حضور امام صورت مى گيرد و اعالنى كه در آن مخاطب امام است و در حضور 
مردم صورت مى گيرد. از هر مورد نمونه هايى را مى آوريم: 

امام على به امام حسن و امام حسين فرمود: «شما دو امام پشت سر من هستيد».2 
ــن فرمود: «اى قنبر! آيا مى دانى كه وقتى روح من از جسمم مفارقت كند، چه  امام حس

كسى امام است؟ بدان كه من حسين را برگزيده ام».3 
ــجاد) از پسرانم امام و پدر ائمه هدى  ــين فرمود: «اين على (با اشاره به س امام حس

است».4 
ــجاد فرمود: «باقر را در نزد من حاضر كنيد... اى پسرانم بدانيد كه امامت در  امام س

نسل اوست، خودش امام است و هفت امام بعدى از فرزندان اويند».5 
ــجاد به پسرش امام باقر فرمود: «من تو را به عنوان جانشين پس از خود  نيز امام س

برگزيدم».6 
در مورد ائمة ديگر از اين دسته نصوص فراوان است.7

1.  مجلسى، بحار األنوار، 51/ 110 و 143. 158؛ بياضى، همان؛ ابن خزاز قمى، همان.
2.  مجلسى، بحار األنوار، 43/ 265؛ ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 221.

3.  كلينى، اصول كافى، 1/ 301؛ مجلسى، بحار األنوار، 44/ 174؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 216.
4.  مجلسى، بحار األنوار، 46/ 19؛ ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 234.

5.  ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص 237؛ مجلسى، بحار األنوار، 36/ 388.
6.  مجلسى، بحار األنوار، 46/ 231؛ ابن خزاز قمى، كفاية األثر، ص240.

7.  طبرسى، إعالم الورى، ص320، طوسى، اختيار معرفة الرجال(رجال كشى) ص477، 506تا 508؛ بياضى، صراط 
المستقيم، 166/2؛ صدوق، عيون أخبار الرضا، 32/1؛ طوسى، الغيبة، ص40، 82؛ مفيد، اإلرشاد، 2/ 276، 

298، 336، 349؛ اربلى، كشف الغّمه، 351/2، 377، 414؛ خزاز قمى، كفاية االثر، ص294.
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2ـ3ـ7ـ1ـ پاسخ به سؤال: بسيارى از نصوص جلى توقيفى، پاسخ هايى هستند كه ائمه  به 

سؤاالت شيعيان در اين زمينه مى داده  اند. با مراجعه به اين نصوص از امام صادق به بعد، 
نصوص توقيفى با قالب پاسخ به سؤال به نحو چشمگيرى زياد مى  شود: 

ــما پيش آمد كه البته از مرگ گريزى  ــد كه اگر اتفاقى براى ش به امام صادق گفته ش
نيست، به چه كسى اقتدا كنيم؟ فرمود: «به پسرم موسى كه در او علم هر آنچه مردم بدان 

نياز دارند، است».1
ــدم كه  ــليط مى گويد: در حج عمره كاظم را مالقات كردم و به او ياد آور ش يزيد بن س
درست در همين جا سال ها قبل پدرش او را به ما معرفى كرده است، و از او خواستم كه مثل 

همان خبر را اكنون به ما بدهد، وى فرمود: «امر به پسرم رضا مى رسد».2 
ــما  ــه به ما مى گفتيد: «خدا به ش صفوان بن يحيى مى گويد: به امام رضا گفتم: هميش
ــرى عنايت مى كند»، اكنون كه خداوند اين فرزند را به شما داد، اگر حادثه اى پيش آمد  پس

به چه كسى رجوع كنيم؟ وى به همان فرزندش جواد اشاره كرد.3 
ــط معتصم از مدينه  ــماعيل بن مهران مى گويد: بار دومى كه قرار بود امام جواد توس اس
ــود، نزد او رفتم و گفتم: اين امر پس از تو به چه كسى مى رسد؟ وى مدتى  به بغداد برده ش

گريست و گفت: «سفر من بى بازگشت است و خلف من هادى مى باشد».4 
ــرش از جلوى ما عبور  على بن عمرو نوفلى مى گويد: نزد امام هادى بودم، ابوجعفر پس
ــن  ــما حس ــت؟ وى گفت: «خير، صاحب ش كرد، به امام هادى گفتم: آيا صاحب ما اوس

است».5  
يعقوب بن منقوش مى گويد: از امام عسكرى از خلف او سؤال كردم، وى از اندرون خانه 

1.   مفيد، اإلرشاد، 2/ 218؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 297؛ بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 163؛ اربلى، كشف 
الغّمة،  2/ 220.

2.   كلينى، اصول كافى، 1/ 313؛ مجلسى، بحار األنوار ،49/ 11؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 317.
3.  مفيد، اإلرشاد، 2/ 276؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 345؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 237، اربلى، كشف 

الغّمة، 2/ 351.
4.  مفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 298؛ نيشابورى، روضة الواعظين، ج 1، ص 244؛ اربلى، كشف الغّمة،2/ 376؛ ابن 

شهر آشوب، مناقب، 4/ 408. 
5.  مجلسى، بحار األنوار، 50/ 242؛ طوسى، الغيبة، ص198.
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كودكى را آورد، روى زانوان نشاند و فرمود: «پسرم پس از من امام شماست».1
ــت كه در هنگام وفات خود، امام بعد را  ــوم بوده اس 3ـ3ـ7ـ1ـ وصيت: در ميان ائمه مرس

احضار كرده و در پيش چشم سايرين او را وصى خويش قرار مى دادند. در روايات است كه 
ــت كه صاحب وصيت ظاهرى آشكار از امام قبل است»2 به طورى كه اگر  ــى اس «امام كس
ــود، خبر از امام نداشته باشد و سؤال كند، به او بگويند كه امام بر فالن  ــهر ش فردى وارد ش

كس وصيت كرده است.3 
نكتة مهم اين است كه هم امام قبل و بعد و هم تمامى حاضرين و غائبين از كلمه وصايت، 
يك مفهوم عادى براى انجام امور كفن و دفن و ارث را تلقى نمى كردند بلكه از آن معنايى 
فراتر در حد جانشينى مى فهميدند. براى درك اين تفاهم عمومى از اصطالح وصيت مى توان 

به اين روايت استناد كرد: 
ــه از وصيت امام كاظم به امام رضا خبر  ــى از اصحاب امام كاظم پس از آنك يك
مى  آورد، به ديگران مى گويد: حال كه مى بينيد به او وصيت كرده است بدانيد كه او را امام 

قرار داده است.4 
سليم بن قيس مى گويد: من شاهد وصيت امام على به امام حسن بودم آن زمان كه 

كتاب و سالح و وصيت خويش را به وى سپرد.5 
امام كاظم هنگام وفات فرمود: « همانا وصيت مى  كنم به پسرم على كه ...».6 

ــاير ائمه نيز وجود دارد.7 از جمله وصيت امام على به  نمونه هايى از اين وصايت در مورد س

1.  طبرسى، إعالم الورى، ص441 ؛ راوندى، الخرائج، 2/ 958 ؛ صدوق، كمال الدين، 407/2 و 437. 
2.  صدوق، الخصال، 117/1؛ 2/ 428؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 1/ 253.

3.  كلينى، اصول كافى، 1/ 285؛ مجلسى، بحار األنوار، 25/ 166؛ صدوق، الخصال، 1/ 116.
28 /1 ،4.  مجلسى، بحار األنوار، 49/ 16، صدوق، عيون أخبار الرضا

5.  كلينى، اصول كافى، 1/ 297؛ طوسى، تهذيب األحكام، 176/9؛ نورى، مستدرك الوسائل،442/13. 
6.  كلينى، اصول كافى، 1/ 316؛ مجلسى، بحار األنوار، 49/ 224. 

7.  مجلسى، بحار األنوار، 34/ 409؛ 47/ 12؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 325.
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 3،به امام هادى 2وصيت امام جواد،به امام باقر 1وصيت امام سجاد،امام حسن
ــكرى4  فراوان در روايات ذكر شده است. حتى امام  و وصيت امام هادى به امام عس

صادق امامت اسماعيل را به دليل عدم انتخاب وصى قبل از مرگ ابطال مى كند.5
4ـ3ـ7ـ1ـ بيعت گرفتن: در برخى موارد ائمه اقدام به بيعت گرفتن، اقرار گرفتن و شهادت 

گرفتن از مردم براى امام بعدى مى نمودند. 
مخزومى مى گويد: امام كاظم ما را جمع كرد و به ما فرمود: «شهادت دهيد كه اين پسر 

من ـ با اشاره به امام رضا ـ وصى و جانشين بعد از من و قيم امور من است».6 
امام رضا به گروهى از مردم امر كرد كه در پيش پاى امام جواد برخيزند، به او سالم 

كنند و با او تجديد عهد نمايند.7 
ــى مى خواست كه مجموعه شهادات مردم بر امام بعد را در طومارى جمع  گاهى امام از كس
كند؛ مثالً عبدالرحمن  بن  حجاج مى گويد: امام كاظم كتابى آماده كرده بود كه در آن از 

شصت نفر از بزرگان اهل مدينه براى امام رضا شهادات كتبى گرفته بود.8 
در مواردى نيز خود شيعيان اقدام به ثبت و كتابت اين شهادت ها مى كردند، مثًال ياران امام 

جواد نسبت به امام هادى كتابى از شهادات تهيه كردند.9
ــان امام هادى و امام  ــى جامعه در زم ــار جّو سياس 5ـ3ـ7ـ1ـ مكاتبه: محدوديت و فش

 از يكسو و اقدام آنها به آماده سازى شيعيان براى دوران غيبت امام مهدى عسكرى
از سوى ديگر، زمينه ساز استفادة آنها از كتابت براى معرفى امام بعد شد: 

 ــاهويآل  بن  عبداهللا جالب نقل مى كند: بعد از مرگ ابن  جعفر ـ فرزند ديگر امام هادى ش

1.  كلينى، اصول كافى، 1/ 298.
2.  مجلسى، بحار األنوار، 46/ 230.

3.  كلينى، اصول كافى، 1/ 325.
4. مجلسى، بحار األنوار، 50/ 246.

5.  مجلسى، بحار األنوار،96/12؛ 72/23؛56/96؛ صفار، بصائر الدرجات، ص473؛ صدوق، علل الشرائع،588/2.
6.  كلينى، اصول كافى، 1/ 312؛ مفيد، اإلرشاد،  250/2؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 316؛ طوسى، الغيبة، ص 37.

7.  كلينى، اصول كافى، 1/ 312، مجلسى، بحار األنوار، 47/ 345؛ 24/45؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 347.
8.  مجلسى، بحار األنوار، 49/ 17؛ صدوق، عيون أخبار الرضا، ص 28. 

9.  كلينى، اصول كافى، 1/ 325؛ مجلسى، بحار األنوار، 50/ 121.
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كه دربارة امامتش بسيار شنيده بودم، متحير شدم تا اينكه نامه اى از امام هادى به دستم 
رسيد كه در آن نوشته بود: « اگر مى خواهى از خلف بعد از من بدانى، بدان كه پسرم ابومحمد 

عسكرى است».1 
على  بن  عمر عطار در نامه  اى از امام هادى تقاضاى معرفى صاحب امر را مى كند و وى در 
پاسخ نامه برايش «الكبير من ولدى» را معرفى مى كند، على بن عمر خود در ادامه مى گويد 

كه عسكرى بزرگ ترين فرزند امام هادى بود.2
 1ـ 8ـ  نصوص مبطل ادعاى رقباى ائمه

برخى از نصوص ائمة اطهار به تصريح يا به تلويح ادعاى رقبا و مدعيان امامت را باطل 
مى سازد؛ در اين نصوص در برخى موارد از فرقه اى خاص نيز نام مى برند و داليل ابطال آن 

را هم بيان مى كنند.
1ـ 8ـ  1ـ نصوص مبطل كيسانيه

ــتند. نمونة نصوص مبطل  ــانيه پيرو امامت محمد بن حنفيه پس از امام على هس كيس
كيسانيه اين گونه است: 

محمد بن حنفيه قبل از مرگ به امامت امام سجاد معتقد شد»؛3 
محمد بن حنفيه به دليل آنكه سالح و سيف رسول خدا را ندارد نمى تواند امام باشد؛4

خويشاوندان رسول خدا تنها با وصيت از هم امتياز پيدا مى كنند و در وصيت هاى رسول اكرم 
نامى از محمد بن حنفيه وجود ندارد.5

1ـ نصوص مبطل زيديه  2ـ 8ـ 
ــين بودند و پس از وى زيد بن على فرزند امام  زيديه پس از امام على پيرو امام حس
سجاد را امام مى دانستند. در روايات است كه «خود زيد از آنجا كه خود را متولى صدقات 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 50/ 242، كلينى، اصول كافى، 1/ 328؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 369. 
2.   كلينى، اصول كافى،327/1؛ مجلسى، بحار األنوار،244/50؛ مفيد، اإلرشاد، 2/ 316؛ اربلى، كشف الغمة، ص405.

3.  ابن بابويه قمى، اإلمامة والتبصرة، ص60.
4.  صفار، بصائر الدرجات، ص 178، 184؛ مجلسى، بحار األنوار،26/ 207.

5.  كلينى، اصول كافى، 1/ 291.
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نمى دانسته است به ابن حزم دستور مى دهد كه صدقاتش را نزد امام باقر بفرستد».1
1ـ نصوص مبطل مغيريه و حسنيه 3ـ 8ـ 

مغيريه پس از امام باقر پيرو محمد از نوادگان امام حسن مشهور به نفس زكيه بوده اند 
و حسنيه پس از امام حسن پيرو حسن مثّنى فرزند وى و سپس پيرو نفس زكيه بوده اند.2 
امام صادق فرمود: «من در مصحف فاطمه كه در آن نام تمامى انبياء و اوصياء آمده است 

نظر كرده ام. از محمدبن  عبداهللا و از فرزندان حسن در آن نامى نديده  ام».3 
ــن مثنى شد و اينكه او اختالف در امر  ــخن از امامت عبداهللا بن حس نيز نزد امام صادق س
امامت خويش را به چيزى به نام جفر نسبت مى دهد و مى  گويد اگر آن نبود، امامت وى محرز 
ــپس از شك وى  ــت، امام صادق ابتدا امامت وى و حتى پدرش را تكذيب كرد، س مى گش
ــورد امامت امام على نيز اظهار تعجب كرد كه چگونه با اين وصف مى خواهد ادعاى  در م
امامت كند و سپس از حقيقت جفر و اينكه جفر در نزد عبداهللا نيست بلكه در نزد خود اوست، 

سخن گفت.4
1ـ نصوص مبطل باقريه و ناووسيه 4ـ 8ـ 

 و جعفريه يا ناووسيه قائل به قائم بودن امام صادق باقريه قائل به قائم بودن امام باقر
بودند. 

از امام باقر سؤال مى شود كه قائم كيست؟ وى با دست بر شانة امام صادق مى زند و 
مى گويد: «او قائم آل محمد است». 

ــد و از وى دربارة همين خبر كه پدرش داده  نيز زمانى كه امام صادق به امامت مى رس
ــت سؤال مى شود، پاسخ مى دهد: «پدرم راست مى گويد، مگر شما خيال كرده ايد كه هر  اس

امامى قائم پس از امام قبل از خويش نيست».5 
ــاب صفت قائم به خودش،  ــبهه اى را كه در پى انتس امام صادق در اينجا مى خواهد ش

1.   مجلسى، بحار األنوار،  46/ 230؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 305 و 306؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 266.
2.  نوبختى، فرق الشيعة، ص 158 و 178.

3.  كلينى، اصول كافى،242/1؛ مجلسى، بحاراألنوار، 25/ 259؛ 26/ 155؛ 272/47؛ صدوق، علل الشرائع،  207/1.
4.  مجلسى، بحار األنوار،  26/ 42؛ 47/ 271، 298، صفار، بصائر الدرجات، ص 156.

5.  كلينى، اصول كافى، 307/1؛ مجلسى، بحار األنوار، 47/ 14، طبرسى، إعالم الورى، ص 273.
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پدرش، يا هر امام ديگرى به وجود مى  آيد، برطرف سازد. 
1ـ نصوص مبطل فطحيه، شمطيه و اسماعيله 5ـ 8ـ 

ــيعيان دچار اضطراب گشته، دسته  اى پيرو عبداهللا شدند (فطحيه)،  پس از امام صادق ش
دسته  اى پيرو محمد (شمطيه) و دسته اى پيرو اسماعيل (اسماعيليه). 

امام صادق فرمود: «اى موسى برادرت (عبداهللا) پس از من مدعى امامت مى شود، با او 
منازعه نكن؛ چرا كه اولين از اهل من خواهد بود كه به من ملحق خواهد شد».1 

نيز اين را هم فرمود: «همانا امامت بعد از امام حسن و امام حسين هرگز به دو برادر نخواهد 
رسيد».2 

ــود كه اول به امامت عبداهللا  امام صادق اين اخبار را مى  گويد تا حجت بر گروهى تمام ش
معتقد مى شوند، و پس از مرگ او امام موسى كاظم را انتخاب مى كنند. 

امام صادق در هنگام وفات به يزيد بن اسباط فرمود: 
ــى) همچون يوسف گرفتار حسد برادران مى شود، سپس  «اين فرزندم (موس
ــرانش را حاضر كرد تا يزيد بن اسباط از تمامى آنها براى امامت  تمامى پس

موسى شهادت بگيرد و او آن شهادت ها را بنويسد».3 
امام صادق فرمود: 

ــماعيل نمرده است و زنده مى  باشد، شيطان در صورت  «هركس بگويد اس
اسماعيل بر او ظاهر گشته است... امامت عهد خداست و خدا خود خواسته 

است كه آن را به موسى بسپارد، نه به اسماعيل»4.
1ـ نصوص مبطل واقفيه و احمديه  6ـ 8ـ 

واقفيه در امامت امام كاظم توقف كردند. 
امام صادق با اشاره به امام كاظم فرمود: «برخى از شيعيان پس از وى گمراه مى شوند 

1.  مجلسى، بحار األنوار،  47/ 262؛ طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كّشى)، ص 255.
2.  طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كّشى)، ص 254، مجلسى، بحار األنوار، 47/ 261.

3.  همان، ص72.
4.  مجلسى، بحار األنوار، 48/ 21؛ ابن شهرآشوب، مناقب، 4/ 321.
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و او را زنده مى شمارند و از ائمة بعد از وى غافل مى شوند، به خدا كه من از آنان بيزارم».1  
ــه اى كه پس از مرگش به راه خواهد افتاد خبر مى دهد و صريحًا  ــام كاظم خود از فتن ام

اعالم مى دارد كه: «من قائم نيستم، قائم سال ها پس از من خواهد آمد».2 
ــوگند ياد مى كند: «پدرش مرده  امام رضا نيز براى اثبات امامت خويش در رّد واقفيه، س
است كه اگر اين گونه نبود، هرگز اموالش تقسيم نمى شد و همسرانش با افراد ديگرى ازدواج 
ــپس براى ابطال قول احمديه ـ گروهى كه بعد از وى امامت احمد بن  نمى كردند»؛3 او س
4 اصرار مى ورزد كه امام بعد از وى پسرش  ــاه چراغ را پذيرفتندـ  ــى كاظم ملّقب به ش موس

جواد است.5 
1ـ نصوص مبطل طاحنيه يا جعفريه  7ـ 8ـ 

طاحنيه پس از امام هادى قائل به امامت جعفر بن على پسر امام هادى ملقب به جعفر 
كذاب بودند، و جعفريه جعفر كذاب را پس از امام عسكرى امام مى دانستند.6 

امام سجاد فرمود: 
ــد، رسول  «پس از فرزندم محمد باقر، فرزندنش جعفر امام مى باش
اكرم امر كرده است كه او را صادق بناميم؛ چرا كه پنجمين نسل از او نيز 
ــد به برادرش ادعاى امامت  ــت كه به دروغ و به خاطر حس نامش جعفر اس

مى كند. او در نزد خداوند جعفر كذاب است».7
2ـ علم غيب 

معجزات ائمه  در زمينة خبر از غائبات و كائنات بسيار زياد است، اما همة آنها به غرض 

1.  مجلسى، بحاراألنوار، 47/ 259؛ 26/48، طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كّشى)، ص354؛ نعمانى، الغيبة، 
ص324.

2.  مجلسى، بحار األنوار، 48/ 268؛ طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كّشى)، ص 462. 
3. مجلسى، بحار األنوار، 48/ 266؛ طوسى، اختيار معرفة الرجال (رجال كّشى)، ص 319.

4. نوبختى، فرق الشيعة، ص 177.
5. مجلسى، بحاراألنوار، 255/48 و 261؛ صدوق، عيون أخبار الرضا، 1/ 106؛ صدوق، كمال الدين، 1/ 39.

6. نوبختى، فرق الشيعة، ص178؛ رازى، گرايشها و مذاهب اسالمى، ص126.
7. راوندى، الخرائج و الجرائح، ص268؛ بياضى، الصراط المستقيم، 135/2؛ طبرسى، االحتجاج، 317/2؛ طبرسى، 
إعالم الورى، ص 407؛ راوندى، الخرائج، 268/1؛ حلى، العدد القوية، ص154؛ صدوق، علل الشرائع، 234/1؛ 

راوندى، القصص، ص365.
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نشان دادن امامت و حقانيت خويش نبوده است. ما از ميان آن دسته از اخبار غيبى كه چنين 
 غرضى داشته اند، نمونه هايى مى آوريم. إخبار از غيب با هدف شناسايى امام از امام كاظم

به بعد شايع مى گردد: 
ــالم پس از آنكه نزد عبد اهللا و محمد دو پسر ديگر امام صادق مى رود، به  ــام بن س هش
ــول خدا مى رود و با حالت  ــدق هيچ يك از آنها اطمينان پيدا نمى كند، به زيارت قبر رس ص
ــول خدا مى پرسد: كدام يك از قدريه، حروريه، مرجئه و زيديه برحقند؟ ناگاه  اضطرار از رس
توسط جوانى به خانة موسى كاظم رهنمون مى شود و از وى مى شنود: «ال القدرية، ال 

المرجئة، ال الزيدية، إلينا».1 
مردى از خوارج كه از پذيرش واليت عهدى مأمون توسط امام رضا بسيار عصبانى بود، نزد 
امام آمد تا از او سؤالى كند، امام با او شرط گذاشت كه اگر پاسخ مناسبى از من شنيدى آنچه 
مخفى كرده اى بيندازى و بشكنى، مرد ظرف سمى را كه براى كشتن امام آورده بود بيرون 

آورد و از حيرت به سجده افتاد و بر حقانيت امام شهادت داد2. 
 ــت نقل مى كند: وقتى براى اولين بار جواد ــم بن عبد الرحمن كه از زيديه بوده اس قاس
ــن نوجوانى را امام مفترض الطاعآل  ــم: خدا اماميه را لعنت كند كه چني ــدم، در دل گفت را دي
مى خوانند! امام جواد سريعاً پاسخ مرا داد. با خود گفتم: نكند ساحر است؟! او باز هم در دم 

جوابى به من داد. در اين حالت حجت بر من تمام شد و به امامتش درآمدم.3 
يحيى بن هرثمه كه از حشويه بود و به دستور متوكل عباسى براى بردن امام هادى از 
مدينه به كوفه رهسپار شده بود، در ميانه راه كه به بيابانى رسيده بودند، در ميان آنها بحث 
ــرزمينى قبر عده  اى از انسان هاست»؛  در گرفته بود كه چگونه امام على مى گويد: «هر س
مگر در اينجا هيچ گاه انسانى زندگى مى  كرده است! سپس در راه بازگشت در همان بيابان، 
به خاطر رعد و برق ناگهانى و عجيب در تابستان، بسيارى از ياران يحيى بن هرثمه كشته و 
در قبر شدند؛ يحيى و برخى ديگر به خاطر لباس  هاى گرمى كه امام هادى به آنها داده 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 250/47؛ 50/48؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 250؛ طبرى، دالئل اإلمامة، ص 159.
2.  مجلسى، بحار األنوار، 41/ 55؛ حرعاملى، وسائل الشيعة، 206/17؛ راوندى، الخرائج،  4/ 766.

3.  مجلسى بحاراألنوار، 50/ 64؛ اربلى، كشف الغّمة، 363/2.
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بود زنده ماندند، از آن پس يحيى به امام معتقد گشته و به خدمت او درآمد.1 
شخصى ناصبى پس از آنكه با گروهى از شيعيان شرط گذاشت كه نامه اى سفيد و بدون نوشته 
ــكرى بنويسد و اگر او به سؤالش پاسخ داد به امامتش درآيد، با ديدن پاسخ  براى امام عس

امام به نامة بى نوشتة خود از هوش رفت و پس از آن به جرگة شيعيان امام هادى پيوست.2 
ــهادت امام  ــته و بعد از ش ــت داش ــكرى كه اموالى در دس تنى چند از صحابة امام عس
عسكرى براى تحويل آن سر مى  رسند، با اين دليل به امامت امام مهدى پى مى  برند 

كه او از جزئيات كامل اموالى كه با آنان است خبر دارد.

3ـ اعجاز
ائمه اطهار  از روش تصرف در امور نيز براى اثبات امامت خويش بهره مى جستند. البته 

گزارش وقوع اين معجزات نسبت به گزارش هاى اخبار غيب كمتر است. 
امام كاظم پس از وفات پدرش امام صادق دستور داد تا در وسط خانه آتش بر پا كنند، 
ــت و به عبداهللا (برادرش) گفت: «اگر تو هم گمان  ــپس در وسط آتش نشست و برخاس س
ــتى بر خيز و در جايى كه من نشستم بنشين»؛ عبداهللا رنگ از رخسارش  مى كنى امام هس

پريد و خانه را ترك كرد.3 

4ـ  نشانه ها
منظور از نشانه ها، عالئم يا اماره هايى است كه داللت آنها از مرتبه قرينه تجاوز نمى كند و 

به مرتبه ادله همچون نص، علم غيب و اعجاز نمى رسد. نشانه ها عبارتند از:
1ـ 4ـ فرزند امام قبل بودن

الزم است امامان يك به يك فرزند بال واسطة امام قبل باشند. اين موضوع تنها دربارة امام 
حسين جارى نيست.4 

1.  مجلسى، بحار األنوار،142/50؛ راوندى، الخرائج، 393/1؛ اربلى، كشف الغّمة، 389/2.
2.  مجلسى، بحار األنوار،50/ 288؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ج4، ص440.
3.  مجلسى، بحار األنوار، 47/ 251؛ 48/ 67؛ اربلى، كشف الغّمة، 2/ 246.

ــة، ص 196 و 225 و 226 و 289؛ مفيد، الفصول  ــى)، ص 254؛ همو، الغيب ــار معرفة الرجال (رجال كّش 4.  اختي
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ــا «ثم ولده» بهره  ــس از خويش از عنوان «ثم ابنه» ي ــمارش ائمة پ ــام صادق در ش ام
مى جويد و در آخر مى گويد: «هر امامى، ولد امام ماضى است».1 

امام رضا در ايامى كه فرزندى نداشت و گمان مى  رفت كه امامت به شخص ديگرى پس 
از وى مى  ر سد، تأكيد مى كند كه امامت به عم و خال نمى رسد، بلكه تنها حق فرزند است.2

2ـ 4ـ بزرگترين فرزند امام قبل بودن
يكى از نشانه هايى كه در روايات شمرده شده است اين است كه امام «اكبر ولد أبيه» باشد.3 
ــكرى صادق است؛ پدر وى امام  ــانه در مورد برخى از امامان همچون امام عس اين نش
هادى اين عالمت را براى شناخت وى مى  گذارد: «عهدى إلى األكبر من ولدى»،4 اما در 
مورد برخى از امامان همچون امام باقر صحت ندارد، چون به پدرش امام سجاد ايراد 
ــود كه چرا فرزند بزرگ ترش را وصى خود نكرده است.5 شايد حلقه مفقوده اى  گرفته مى ش
كه باعث ايجاد اين تعارض شده است، وجود قيدهايى ديگر باشد كه در اكثر موارد با نشانه 

فرزند بزرگ تر همراه است از جمله «افضليت»6 يا «نداشتن عيب».7 

3ـ 4ـ اطالع بى واسطه داشتن از وفات امام قبل
در روايات است كه اماِم بعد با آنكه فرسنگ ها از اماِم قبل دور است و هيچ وسيلة ارتباطى 
ميان آن دو وجود ندارد، از وفات وى و رسيدن امر امامت به خودش خبر مى دهد. در تمامى 
اين موارد روز، ساعت و لحظة اعالم امام دقيقاً با واقع مطابق مى شود. امام رضا در مدينه 
ــخ به اظهار تعجب همگان مى  گويد: «خداوند  از وفات امام كاظم خبر مى دهد و در پاس

المختارة، ص 297، 305؛ صدوق، كمال الدين؛ 2/ 414 و 415 و 416 و 426.
1. طبرسى، إعالم الورى، ص 297؛ صدوق، كمال الدين، 2/ 349 و 415، همو، الخصال، ص 116، مفيد، اإلرشاد، 

2/ 218؛ اربلى، كشف الغّمة، 2/ 220.
2.  كلينى، اصول كافى،1/ 285؛ مجلسى، بحار األنوار، 35/50.

3.  كلينى، اصول كافى،1/ 285؛ مجلسى، بحار األنوار،  25/ 137؛ صدوق، خصال، 1/ 116.
4.  مفيد، اإلرشاد،2/ 316؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 368؛ اربلى، كشف الغّمة، 2/ 405. 

5.  بياضى، الصراط المستقيم، 2/ 132؛ مجلسى، بحار األنوار، 36/ 232.
6.  كلينى، اصول كافى، 1/ 284؛ صدوق، الخصال، ص 116؛ مجلسى، بحار األنوار، 25/ 137.

7.  مجلسى، بحار األنوار، 46/ 262.
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امام بعد را از وفات امام قبل با خبر مى سازد».1 
ــده كه: امام هادى يكباره بسيار مى گريد، آية استرجاع مى خواند، و مى فرمايد:  روايت ش
ــاعة»؛2 او دليل اين خبرش را اين گونه بيان مى كند: «در قلبم به خدا  «مات أبى و اهللا الس

خشوعى پيدا كردم كه قبًال آن حالت را نداشتم».3 منظور او رسيدن امر امامت است.
4ـ 4ـ به جاى آوردن غسل و نماز بر بدن امام قبل

آماده كردن بدن امام متوفى، غسل و حمل آن و نماز بر آن نيز يكى از عالمت ها است. اين 
تعبير فراوان در روايات به چشم مى خورد كه «ان اإلمام ال يغسله إّال اإلمام».4 

امام صادق به امام كاظم وصيت مى كند كه پس از مرگش احدى غير از او نمى تواند 
او را غسل دهد.5 

ياران امام هادى از عالمتى كه وى به آنها مى دهد امام عسكرى را مى شناسند؛ اين 
 6.« عالمت كه «صاحبكم بعدى الذى يصلى علىَّ

اصحاب امام عسكرى نيز از نماز امام مهدى بر بدن وى به كذب ادعاى جعفر كذاب 
و امامت امام مهدى پى مى  برند.7

ــى براى نفى امامت اسماعيل از همين عالمت غسل و كفن سود مى جويد و  عالمه مجلس
َل و ُكفَِّن  مى  گويد: امام صادق در روايت مربوط به غسل و كفن اسماعيل، از تعبير ُغسِّ
ــتفاده مى كند و بر آن تعبير اصرار دارد، از نظر عالمه مجلسى امام صادق مى خواهد  اس

نشان دهد كه اگر اسماعيل امام بعد از من بود، من خودم او را غسل و كفن مى كردم.8

1.  مجلسى، بحار األنوار، 27/ 291؛ 48/ 247؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 381؛ صفار، بصائرالدرجات، ص 466.
2.  مجلسى، بحار األنوار،50/ 15 و175؛ اربلى، كشف الغّمة، 2/ 383.

3.  كلينى، اصول كافى،381/1؛ مجلسى، بحاراألنوار،27/ 292؛ 14/50 و 135؛ صفار، بصائرالدرجات، ص467.
4.  حرعاملى، وسائل الشيعة،2/ 535؛ طبرى، دالئل اإلمامة، ص 177 و 179؛ حلى، العدد القوية، ص 276 و278؛ 

صدوق، عيون أخبار الرضا، 2/ 245 و 248؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 4/ 372.
5.  مجلسى، بحار األنوار، 27/ 291.

ــابورى، روضة الواعظين، 1/ 247؛ بياضى،  ــى، إعالم الورى، ص 368؛ نيش ــاد، 2/ 315؛ طبرس 6.  مفيد، اإلرش
الصراط المستقيم، 2/ 169؛ اربلى، كشف الغّمة، 2/ 405؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 4/ 422.

7.  راوندى، الخرائج، 3/ 1101؛ نيلى نجفى، منتخب األنوار، ص 157.
8.  مجلسى، بحار األنوار، 47/ 248.
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ــل بدن امام كاظم و امام رضا كه على الظاهر به دست كسان ديگرى  اما دربارة غس
صورت گرفته است، بايد گفت رواياتى وجود دارد كه نشان مى دهد كه امامان بعد يعنى امام 
رضا1 و امام جواد2 در باطن و مخفيانه غسل امام را انجام داده اند. مثًال اباصلت هروى 
ــل امام رضا را توسط امام جواد ديده است؛3 و يا هرثمآل بن اعين صداى ريختن  غس

آب آن را شنيده است.4 
5ـ 4ـ داشتن اشيايى از انبياء و امامان 

1ـ5ـ4ـ سالح رسول خدا
ــياء، داشتن سيف يا همان سالح رسول خدا است.5  عمومى ترين عالمت امامت در حوزه اش
از سالح رسول خدا به مثابة تابوت بنى اسرائيل ياد شده است كه نزد هر كس باشد، امامت 

نيز از آِن اوست.6 
ــيده است،  ــت كه از پيامبر اكرم به ائمه  رس تعبير «جفر احمر» كه در روايات آمده اس
ــت كه معناى آية  ِإنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّوا  ــالح رسول خداست.7 در روايات اس همان س
اْألََمانَاِت ِإلَي أَْهِلَها 8 آن است كه امام قبل، كتب، علم، سالح و هر آنچه نزدش است به 

اماِم بعد تحويل دهد.9 
در روايات دست به دست گشتن كتب و سالح از پيامبر تا امام باقر زياد ذكر شده است.10 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 27/ 290؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 384.
2.  طبرى، دالئل اإلمامة، ص177و179؛ حلى، العدد القوية، ص278؛ صدوق، عيون أخبارالرضا، 245/2و 248.

3.  طبرى، إعالم الورى، ص 341؛ صدوق، األمالى، ص 661؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 229؛ صدوق، عيون 
أخبار الرضا، 2/ 242؛ ابن شهر آشوب، مناقب، 4/ 374.

4.   مجلسى، بحار األنوار، 49/ 184 و 293.
ــى، بحار األنوار، 25/ 157؛ كلينى، اصول كافى، 1/ 234 و 235 و  5.  صفار، بصائر الدرجات، ص 182؛ مجلس

236 و 284.
6.  صفار، بصائر الدرجات، ص 177 و 180 و 182 و 185؛ عياشى، تفسير، 1/ 249؛ صدوق، الخصال، 1/ 116؛ 

حميرى قمى، قرب األسناد، ص160.
ــى، إعالم الورى، ص 384؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 150 و 152 و 155؛  ــاد، 2/ 186؛ طبرس 7.  مفيد اإلرش

راوندى، الخرائج، 2/ 894؛ نيشابورى؛ روضة الواعظين، 1/ 215.
8.   نساء/ 58.

9.  كلينى، اصول كافى، 1/ 276 و 277؛ عياشى، تفسير، 1/ 246؛ قاضى نعمان، دعائم اإلسالم، 1/ 20.
10.  صفار، بصائر الدرجات، ص 183؛ قاضى نعمان، دعائم االسالم، 2/ 348؛ طوسى، الغيبة، ص 194؛ صدوق، 
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ــالح پيامبر بر  ــان خود با تكيه بر س از امام صادق1 و امام رضا2 رواياتى داريم كه ايش
امامت خود داللت كرده اند. قابل توجه است كه اسحاق3، عبداهللا4 (فرزندان ديگر امام صادق) 
ــالح هاى دروغين مى كوشيده اند ادعاى امامت خويش  و محمد بن حنفيه5 از طريق ارائة س

را ثابت كنند؛ اما ائمه  با نشان دادن سالح واقعى ادعاى آنها را مخدوش مى كرده اند. 
2ـ5ـ 4ـ اندازه بودن درع رسول خدا

ــيدن زره پيامبر و اندازه بودن آن بر قامت امام به عنوان يك عالمت در روايات مطرح  پوش
ــرش امام كاظم7به  ــادق بر امامت پدرش امام باقر، خودش6و پس ــت. امام ص اس

«قد لبس الدرع و ساوى عليه» استناد مى  كند.
3ـ5ـ4ـ ساير وسايل مخصوص رسول خدا

ديگر اشياء مخصوص رسول خدا نظير خاتم، مغفر، رايت، قميص، سحاب، برد، ابرقه، قضيب، 
عمامه، نعلين و المه نسل به نسل به امامان بعدى منتقل شده است. امام باقر مى گويد: 
«هر كس اشياء رسول خدا نزد او باشد، باعث روشنى چشم اوست»؛8 بدين معنا كه امامت 

به او رسيده است. 
امام سجاد، 9 امام صادق 10 و امام رضا11 با نشان دادن اين اشياء به مردم سعى در 
ــته اند. امام صادق امامت عبداهللا بن حسن را با اشاره به نبودن  اثبات امامت خويش داش

كتاب من اليحضره الفقيه، 4/ 189؛ طوسى، تهذيب األحكام، 9/ 176.
ــر الدرجات، ص 179 و 184؛ راوندى،  ــاد، 2/ 188؛ صفار، بصائ ــى، اصول كافى، 1/ 233؛ مفيد، اإلرش 1.  كلين

الخرائج، 1/ 387؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 210.
2.  مجلسى، بحار األنوار، 211/26؛ 49/ 47؛ صفار، بصائر الدرجات، ص185و252؛ طبرى، دالئل اإلمامة، ص191.

3.  صفار، بصائر الدرجات، ص 178 و 185 و 189؛ مجلسى، بحار األنوار، 16/ 208؛ 42/ 67.
4.  ابن بابويه قمى، اإلمامة والتبصرة، ص 73.

5.  مجلسى، بحار األنوار، 26/ 208؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 178.
6.  صّفار، بصائر الدرجات، ص 187، كلينى، اصول كافى،1/ 233 و 235.

7.  مجلسى، بحار األنوار، 48/ 18؛ كلينى، اصول كافى،1/ 208.
8.  مجلسى، بحار األنوار، 26/ 211؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 186.

9.  مجلسى، بحار األنوار، 46/ 35؛ ابن شهر آشوب، مناقب،4/ 135.
10.  مفيد، اإلرشاد، 2/ 187؛ طبرسى، إعالم الورى، ص 285؛ اربلى، كشف الغّمة،170/2.

11.  راوندى، الخرائج، ص 341؛ مجلسى، بحار األنوار، 49/ 73.
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همين اشياء در نزد وى ابطال مى كند.1
4ـ5ـ4ـ آيات انبياء

قميص آدم، خاتم سليمان، عصاى موسى، صخرة الواح موسى، قميص يوسف، همه به دست 
پيامبر و بعد يك به يك به دست ائمه رسيده است. امام باقر از عصاى موسى2 و تكه اى 
ــى بوده است3، امام صادق از قميص يوسف4،  از صخره اى كه محل القاى الواح به موس
الواح، طشت و عصاى موسى و خاتم سليمان 5 و امام رضا از خاتم سليمان6 براى اثبات 

امامت خويش استفاده كرده اند. 

6ـ 4ـ داشتن كتب و صحف انبيا و امامان 
همواره در روايات سخن از اعطاى كتب از امام قبل به امام بعد ديده مى شود: «يودى األّول 

منّا إلى اإلمام الذى يكون من بعده السالح و العلم و الكتب».7 
ــجاد،8 از امام سجاد به امام  ــين به امام س نمونه هايى از تحويل كتب از امام حس
باقر،9 از امام باقر به امام صادق 10و از امام كاظم به امام رضا 11را مى توان 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 26/ 201 و 212؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 179.
2.  مجلسى، بحار األنوار، 26/ 219؛ 52/ 318.

3.  مفيد، االختصاص، ص269؛ صفار، بصائر الدرجات، ص183؛ جزايرى، القصص، ص225؛ صدوق، كمال الدين، 
.673/2

ــى،  ــى، بحار األنوار، 26/ 215؛ كلينى، اصول كافى، 232/1؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 189؛ عياش 4.  مجلس
تفسير، 2/ 193؛ راوندى، الخرائج، 2/ 693؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 53؛ همو، كمال الدين، 1/ 142؛674/2.

5.  كلينى، اصول كافى، 233/1؛ مجلسى، بحار األنوار، 26/ 201؛ طبرسى، االحتجاج، 2/ 371؛ مفيد، اإلرشاد، 
2/ 187؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 174؛ نيشابورى، روضة الواعظين، 1/ 210.

6.  مجلسى، بحار األنوار، 26/ 223.
7.  مجلسى، بحار األنوار، 26/ 220؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 188.

ــى، إعالم الورى، ص 257؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 148 و 163 و 164؛ ابن شهر آشوب، مناقب،  8.  طبرس
.172 /4

9.  صفار، بصائر الدرجات، ص 144 و 148 و 162 و 180.
10.  صفار، بصائر الدرجات، ص 165 و 166 و 167.

11.  صفار، بصائر الدرجات، ص 164.
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 ،ذكر كرد. با نگاهى به روايات به دست مى آيد كه اين كتب شامل كتاب جامعه يا صحيفه على
مصحف فاطمه، ديوان ناموس، صحيفتان اهل يمين و اهل شمال و ج فر ابيض بوده است.

7ـ 4ـ ساير نشانه ها 
برخى از روايات، ده1 و برخى سى2عالمت براى امام شمرده اند، ابن شهر آشوب اين عالمات 
ــوار و ثبوت برخى از  ــت.3 اما ثبوت برخى از اين عالئم دش را تا رقم پنجاه نيز ذكر كرده اس
آنها عام مى باشد؛ از اين رو داللت اين عالمت ها چندان روشن نيست. از آن ميان مى توان 
ــاره كرد: شهادتين در بدو تولد، 4 تكلم به تمامى زبان ها،5 فهم زبان طيور و  به اين موارد اش

بهائم،6 عالئم قراردادى،7 و تقوى و علم.8 

1.  صدوق، الخصال،2/ 428؛ مجلسى، بحار األنوار، 25/ 140
ــاب من اليحضره الفقيه، 4/ 419؛ همو، الخصال،2/ 527؛ همو، عيون أخبار الرضا، 1/ 212؛  ــدوق، كت 2.  ص

طبرسى، االحتجاج، 2/ 436؛ اربلى، كشف الغمة، 2/ 295.
3.  ابن شهر آشوب، مناقب،1/ 253

ــدوق، كتاب من اليحضره الفقيه، 4/ 418؛ همو، عيون أخبار الرضا، 20/1، 212؛ همو، معانى األخبار،  4.  ص
ص 102 و 168؛ طبرسى، االحتجاج، 2/ 436؛ اربلى، كشف الغّمة،290/2؛ ابن شهر آشوب، مناقب،1/ 253، 

صفار، بصائر الدرجات، ص440؛ طبرى، دالئل اإلمامة، ص 147؛ برقى، المحاسن،2/ 314
ــاد،2/ 330؛ همو، االختصاص، ص291و 493؛ اربلى، كشــف الغّمة،  5.  راوندى، الخرائج،1/ 349؛ مفيد، اإلرش
412/2، 329 ؛ طبرى، دالئل اإلمامة، ص169؛ حميرى قمى، قرب األسناد، ص 146، حلى، العدد القوية، ص 
37؛ ابن شهر آشوب، مناقب،4/ 9؛ صدوق، معانى األخبار، ص 101؛ همو، عيون أخبار الرضا، 2/ 228؛ 

طبرسى، إعالم الورى، ص332.
ــناد، ص 146، مفيد، االختصاص، ص 292؛  6.  طبرى، دالئل اإلمامة، ص 89 و169؛ حميرى قمى، قرب األس

صفار، بصائر الدرجات، ص 250؛ اربلى، كشف الغّمة،2/ 109؛ استرآبادى، تأويل اآليات، ص480. 
7.  طبرسى، إعالم الورى، ص، 371، 209؛ صدوق، كمال الدين،2/ 445، 536؛ نيلى نجفى، منتخب األنوار، ص 
92؛ ابن شهر آشوب، مناقب،4/ 136؛ راوندى، الخرائج، 1/ 428؛ طوسى، الغيبة، ص 303؛ اربلى، كشف الغّمة، 

2/ 431؛ نورى، مستدرك الوسائل،3/ 304.
8.   ابن بابويه قمى، على، اإلمامة والتبصرة، ص 71؛ حرعاملى، وسائل الشيعة، 19/ 82. اسكافى، التمحيص، ص 
ــار، ص 101؛ راوندى، الخرائج، 3/ 1101؛ نيلى نجفى، منتخب األنوار، ص 157؛  ــدوق، معانى األخب 37. ص

حلبى، تقريب المعارف، ص 195.
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فهرست منابع
استر آبادى، شرف الدين حسينى، تأويل اآليات الظاهرآل فى فضائل العترآل الطاهرآل، قم: انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 

مدرسين، 1409ق.
ابن طاووس، على بن موسى، التحصين فى صفات العارفين، قم: مؤسسآل دار الكتاب، 1413ق. 

ــــــــــــــــــــ ، الطرائف فى معرفآل مذاهب الطوائف، قم: چاپخانه خيام، 1399ق. 
اسكافى، محمد بن همام، التمحيص، قم: مدرسه امام هادى، 1404ق.

اربلى، على بن عيسى، كشف الغّمآل فى معرفآل االئّمآل، تبريز: مكتبآل بنى هاشم، 1381ق.
ابن جبرئيل قمى، شاذان، الفضائل، قم: انتشارات رضى، 1363ق. 

ــــــــــــــــــــ ، مئآل منقبآل من مناقب أمير المؤمنين و االئّمآل من طريق العاّمآل، قم: مدرسه امام مهدى، 1407ق.
ابن ابى فراس، ورام، مجموعه ورام (تنبيه الخواطر و نزهآل النواظر)، قم: انتشارات مكتبه الفقيه.

ابى جعفر، على، مسائل على بن جعفر، قم: مؤسسه آل البيت، 1409ق.
ابن هاشم قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمى، قم: دار الكتب، 1404ق.

برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم: دارالكتب االسالميه: 1371ق. 
تميمى مغربى، قاضى نعمان بن محمد، دعائم االسالم، مصر: دارالمعارف، 1385ق. 

جزايرى، نعمت اهللا، قصص األنبياء، قم، كتابخانه آيآل اهللا مرعشى، 1404ق. 
حلبى، ابو صالح تقى بن نجم، تقريب المعارف، قم: انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين، 1404ق. 

حلى، رضى الدين على بن يوسف، العدد القوّيه لدفع المخاوف اليوميه، قم: انتشارات بيدار، 1401ق.
ــــــــــــــــــــ ، كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد، شرح فارسى ابو الحسن شعرانى. 

حميرى قمى، عبد اهللا بن جعفر، قرب األسناد، تهران: انتشارات كتابخانه نينوى 
ابن خزاز قمى، على بن محمد، كفايآل األثر فى النص على األئمآل االثنى عشر، قم: انتشارات بيدار، 1401ق.

ديلمى، حسن بن ابى الحسن، ارشاد القلوب إلى الصواب، انتشارات شريف رضى، 1412ق.
راوندى، قطب الدين سعيد بن هبآل اهللا، الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدى، 1409ق.

ــــــــــــــــــــ ، قصص األنبياء، مشهد مقدس: بنياد پژوهش هاى آستانه مقدس، 1409ق.
سيد رضى، ابوالحسن محمد بن حسين موسوى بغدادى، خصائص األئمآل، مشهد مقدس: مجمع البحوث، 1406ق.

رازى، ابو حاتم، گرايش ها و مذاهب اسالمى در سه قرن نخست هجرى، قم، مركز اديان و مذاهب. 
شوشترى، قاضى نوراهللا، الصوارم المهرقآل فى نقد الصواعق المحرقآل، تهران، انتشارات نهضه، 1367ق.

شهرستانى، محمد، الملل و النحل، ترجمه نائينى. 
شعيرى، تاج الدين، جامع األخبار، قم: انتشارات رضى، 1362ش. 

ــارات اسالمى وابسته به جامعه  ــين بن بابويه قمى، كتاب من اليحضره الفقيه، قم: انتش صدوق، محمد بن على بن حس
مدرسين، 1413ق.

ــــــــــــــــــــ ، معانى األخبار، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1361ش. 
ــــــــــــــــــــ ، األمالى، انتشارات كتابخانه اسالميه، 1362ش. 

ــــــــــــــــــــ ، كتاب الخصال، قم: انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين، 1402ق. 
ــــــــــــــــــــ ، علل الشرائع، قم: انتشارات مكتبه الداورى، 1402ق.

ــــــــــــــــــــ ، عيون اخبار الرضا، انتشارات جهان، 1378ق.
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ــــــــــــــــــــ ، فضائل الشيعآل، تهران: انتشارات اعلمى 
ــــــــــــــــــــ ، كمال الدين و تمام النعمآل، قم: دارالكتب االسالميه، 1395ق.

صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد، قم: كتابخانه آيآلاهللا مرعشى 1404ق. 
طوسى، محمد بن حسن، كتاب الغيبآل، قم: مؤسسه معارف اسالمى، 1411ق. 

ــــــــــــــــــــ ، األمالى، قم: دارالثقافآل، 1414ق.
ــــــــــــــــــــ ، االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد.

ــــــــــــــــــــ ، تهذيب االحكام فى شرح المقنعآل، تهران: دارالكتب االسالميه، 1365ش.
ــــــــــــــــــــ ، اختيار معرفآل الرجال (رجال الكّشى)، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348ش. 

طبرسى، فضل بن حسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، تهران: دارالكتب االسالميه.
طبرسى، ابومنصور احمدبن على، االحتجاج، مشهد مقدس: نشر مرتضى، 1403ق.

طبرى عماد الدين، ابو جعفر محمد بن ابى القاسم، بشارآل المصطفى لشيعآل المرتضى، نجف: كتابخانة حيدريه، 1383ق. 
طبرى، محمد بن جرير، دالئل اإلمامآل، قم: دار الذخائر للمطبوعات. 

عاملى، شيخ حر محمد بن حسن، وسائل الشيعآل إلى تحصيل مسائل الشريعآل، قم: مؤسسه آل بيت، 1409ق.
عياشى، محمد بن مسعود، تفسير العياشى، تهران: چاپخانه علميه، 1380ق.
ابن فتال نيشابورى، محمد بن حسن، روضآل الواعظين، قم: انتشارات رضى.

كلينى رازى، محمدبن يعقوب بن اسحاق، اصول كافى، تهران: دار االنتشارات االسالميه، 1365ش. 
كوفى، محمدبن محمد بن اشعث، الجعفريات، تهران: مكتبه نينوى الحديثه.

مجلسى، محمد باقر، بحار األنوار الجامعآل للدرر األخبار األئمآل األطهار، لبنان: مؤسسه الوفاء بيروت، 1404ق.
شيخ مفيد، محمد بن نعمان، االختصاص، قم:كنگره شيخ مفيد، 1413ق. 

ــــــــــــــــــــ ، اإلرشاد فى معرفآل ححج اهللا على العباد، قم، كنگره شيخ مفيد 1413ق.
ــــــــــــــــــــ ، األمالى، قم: كنگره شيخ مفيد، 1413ق. 

مازندرانى، محمد بن شهر آشوب، مناقب آل أبى طالب، قم: انتشارات عالمه 1379،ق.
نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت، 1408ق. 

نجاشى، احمد بن على، رجال، قم: انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين، 1407ق.
نباطى بياضى، على بن يونس، الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم، نجف: كتابخانه حيدريه، 1384ش.

نعمانى، محمد بن ابراهيم، الغيبآل، تهران، مكتبه الصدوق، 1397ق.
نيلى نجفى، على بن عبد الكريم، منتخب األنوار المضيئآل، قم: خيام، 1401ق.



چكيده 
ــاس مبناى قرينه گرايى و با ضميمه سه قرينه به يكديگر به ارائة دليلى  ــتار بر اس در اين نوش
نوين بر امامت دوازده امام شيعه پرداخته شده است. نويسنده نخست به تبيين شيوة قرينه گرايى 
در معرفت شناسى پرداخته، سپس قرائن سه گانه را ذكر كرده است. قرينه اّول بشارت به تولد 
دوازده سرور از نسل اسماعيل در تورات است؛ قرينه دوم بشارت پيامبر اكرم به ظهور دوازده 
ــت كه در معتبرترين منابع اهل سنت آمده است؛ قرينه  ــين پس از خود در ميان امت اس جانش
سوم كه واقعيتى خارق العاده و بى نظير در تاريخ حيات بشر مى باشد و تاكنون به آن استناد نشده 
است، ظهور دوازده انسان بزرگ در يك نسل پيوسته است كه مخالفان آنها به عظمت ايشان 
در علم و اخالق و عبادت اذعان كرده اند. وجود قرينه سوم موجب مى شود كه مصداق واقعى و 

منحصر به فرد دو بشارت نخست، آشكار شود. 

كليد واژه: دوازده امام، تورات، اسماعيل، دوازده خليفه، اهل سنت. 

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 204ـ  167

دليلی نوين بر امامت 
دوازده امام  شيعه
مسعود امامى*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــعود امامى دانش آموخته حوزه علميه قم و مسؤول دانشنامه آثار فقهى شيعه در مؤسسة دائرة المعارف  *. مس
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مقدمه 
ــتداللى كه در اين نوشتار براى امامت امامان دوازده گانه شيعه ارائه مى شود داراى چند  اس
مقدمة عقلى و نقلى است. مقدمات نقلى اين دليل، از گذشته تاكنون مورد استدالل دانشمندان 
ــت، اما مقدمه عقلى آن ـ كه خود مى تواند در  ــيعه براى اثبات امامت بوده اس و متكلمان ش
قالب دليلى مستقل و بى نياز از مقدمات نقلى مطرح شود ـ و نيز تركيب آن با مقدمات نقلى، 
فاقد پيشينه اى در تاريخ مباحث مربوط به امامت است، يا الاقل نگارنده به پيشينه اى در اين 
زمينه دست نيافته است. از اين رو، مى توان ادعا كرد كه آنچه در اين نوشتار عرضه مى شود، 

استداللى نوين براى امامت امامان دوازده گانه شيعه است. 
دليلى كه اين نوشتار عهده دار بيان آن است مبتنى بر مبانى خاصى در معرفت شناسى است. 
ــِى دليل به اختصار بيان گردد، سپس به تبيين  ــت بايد مبانى معرفت شناس از اين رو، نخس

استدالل پرداخته شود. 

مبانى معرفت شناسى
پيش فرض معرفت شناسى براى استدالل ارائه شده در اين نوشتار، اعتبار ادله برخاسته از تراكم 
ظنون است. بر اساس اين ديدگاه كه مى توان بر آن نام «قرينه گرايى» نهاد، ادلة معتبر منحصر 
ــت، بلكه  ــد نيس به ادله اى كه نتيجه آن قطع و يقين مبتنى بر مقدمات منطقى و رياضى باش
نتيجه دليل معتبر مى تواند علم يا اطمينان وجدانى نيز باشد. همچنين الزم نيست براى اثبات 
علمى يك فرضيه، هر دليلى به تنهايى چنين نتيجه اى را در پى داشته باشد، بلكه مى توان به 
جمع قرائنى پرداخت كه هر قرينه به تنهايى علم يا اطمينان آور نيست، اما مجموع قرائن موجب 
تراكم ظنون و در نهايت علم يا اطمينان وجدانى مى شود. انسان هاى متعارف در زندگى شخصى، 
اجتماعى و حتى علمى خود غالباً از قرينه گرايى براى دست يابى به حقيقت استفاده مى كنند. يكى 

از معاصران تقريباً از همين شيوه براى اثبات اعتقادات دينى استفاده كرده است. 1
البته براى خروج از سرگردانى در عرصه عمل، احتمال راجح نيز براى ترجيح يك راه بر ديگر 
راه ها كافى است و نيازى حتى به علم يا اطمينان وجدانى نيست، اما احتمال راجح هميشه 

1.  الصدر، الفتاوى الواضحة، ص19. 
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نمى تواند، متعلق خود را اثبات علمى كند. از اين رو، چه بسا با تكيه بر احتمال راجح، بتوان 
پايبندى به دين را در مقابل عدم پايبندى به آن ترجيح داد، اما اين ترجيح ضرورتاً به معناى 

اثبات علمى حقانيت دين نيست.1
براى تبيين بهتر شيوة قرينه گرايى، اين شيوه را در اثبات يكى از عقايد دينى اِعمال مى كنيم. 
قرينه گرايى در اثبات نبّوت يك مدعى پيامبرى اقتضا مى كند كه به جمع قرائن گوياى صدق 
ادعاى نبّوت او بپردازيم. اين قرائن مى تواند بشارت پيامبران گذشته نسبت به او، تأييد پيامبر 
مّدعى نسبت به پيامبران الهى گذشته، صداقت و وارستگى پيامبر مّدعى، معجزه، تطابق يا 
عدم تعارض آموزه هاى او با عقل و فطرت سليم و تأثير مثبت آموزه هاى او بر اصالح زندگى 
فردى و اجتماعى انسان ها باشد. مجموع اين قرائن مى تواند موجب علم يا اطمينان به صدق 
ادعاى او شود، هر چند ممكن است هيچيك از اين قرائن به تنهايى و بدون انضمام به قرائن 

ديگر اطمينان بخش نباشد و در نتيجه اعتبار و حجيت علمى نداشته باشد. 
ــاهد بر اعتبار شيوه قرينه گرايى در اين مثال اين است كه اگر كسى ادعاى پيامبرى كند و  ش
ــى دريا را بشكافد و يا مانند حضرت  معجزه اى نيز ارائه دهد؛ يعنى همچون حضرت موس
عيسى كور مادرزاد را بينا كند، ولى فاقد ساير قرائن يا برخى از آنهاـ  به خصوص صداقت 
و پاكى و عدم تعارض آموزه ها با عقل ـ باشد، اطمينان به نبوت او حاصل نمى شود. بى ترديد 
دو قرينه صداقت و پاكى شخص مّدعى پيامبرى، و عدم تعارض آموزه هاى او با عقل و فطرت 
سليم، نقش اصلى در اثبات پيامبرى يك مّدعى دارد. هيچ خردمندى ادعاى پيامبرى را از سوى 
كسى كه بدكار و فاسد است يا ادعاهايش را عقل تكذيب مى كند نمى پذيرد، هر چند دريا را 
ــفا دهد. اين نكته گوياى اين است كه معجزه جز بر اساس شيوة  ــكافد يا كور مادرزاد را ش بش

قرينه گرايى، يعنى با انضمام به قرائن ديگر، دليل مفيد علم براى اثبات نبوت نخواهد بود. 
پس روش كسانى كه مى كوشند امثال اين گونه قرائن را به تنهايى مورد بررسى قرار دهند 
و داللت هر يك از آنها بر نبّوت را ـ بدون مالحظه قرائن ديگر ـ مورد ارزيابى قرار داده و 
در نهايت برخى را فاقد اعتبار و برخى ديگر را معتبر شمارند،2 با ديدگاه قرينه گرايى بيگانه، 

1.  درباره پايبندى به دين بر پايه احتمال راجح مراجعه شود به: امامى، مسعود، بسط شرطبندى پاسكال، نشريه 
معارف، شماره 14/12. 

2.  ملكيان، مصطفى، مالك حقانيت هر دين، فصلنامه هفت آسمان، شماره 43/32. 
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و دچار نقصان است. 

قرينه گرايى در استدالل بر امامت
مجموعه اى از قرائن تاريخى گوياى اين است كه دوازده امام شيعه؛ يعنى على بن ابى طالب 
و يازده فرزند او جانشينان به حق پيامبر اكرم و داراى مقام امامت از سوى خداوند هستند. 
اين قرائن ممكن است به تنهايى داللت قطعى و غير قابل خدشه اى بر اين ادعا نداشته باشند، 

اما جمع آنها چنين نتيجه اى را در پى خواهد داشت. 
قرائن تاريخى براى اثبات امامت ائمه شيعه فراوان است و دانشمندان شيعه در آثار خود به 
ــتار جمع آورى و تكرار اين قرائن نيست، بلكه  ــيارى از آنها پرداخته اند. هدف اين نوش بيان بس
هدف بيان قرينه اى خاص است كه گويا پيش از اين مورد توجه نبوده است. تبيين اين قرينه 
خاص را مى توان در قالب دليلى مستقل يا به همراه برخى قرائن ديگر عرضه كرد. در اينجا از 
شيوه دوم استفاده شده و اين قرينه در كنار دو قرينه نقلى ديگر و به عنوان قرينه سوم بيان 

شده است: 
قرينه اول: دوازده سرور از نسل اسماعيل

در عهد عتيق از كتاب مقدس، كه مورد پذيرش يهوديان و مسيحيان است، پس از بشارت 
به حضرت ابراهيم در مورد تولد دومين فرزندش (اسحاق) و دعاى ابراهيم در مورد فرزند 

اولش اسماعيل، آمده است كه خداوند خطاب به ابراهيم مى فرمايد: 
ــت داده ام و او را بارور  ــك او را برك ــنيدم، اين ــماعيل تو را ش و در حق اس
گردانيده، به غايت زياد خواهم نمود و «دوازده سرور» توليد خواهد نمود و 

او را اّمت عظيمى خواهم نمود. 1
در اين آيه از كتاب مقدس، بشارت تولد دوازده انسان برگزيده از نسل اسماعيل داده شده كه 
به «سرورى» و رياست توصيف شده اند؛ نه به نبوت يا علم و عبادت. پس دو ويژگى بارز و 
مهم اين افراد به فرموده كتاب  مقدس، سرورى، رياست و به تعبير ديگر، پيشوايى و امامت 

است و ويژگى ديگر اين است كه تعداد اين افراد دوازده نفر مى باشد. 

1.  كتاب مقدس، سفر تكوين (پيدايش)، ص 26، فصل 17، آيه20. 
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اسماعيل در سرزمين حجاز و در جوار كعبه زيست، و تيره اى از اعراب از نسل او پديد آمدند. 
پس اين دوازده نفر را مى بايست در ميان اعراب از نسل اسماعيل در سرزمين حجاز جستجو 

كرد. 
ــل  ــاب مقدس، موضوعيت دارد. پس بايد برگزيدگانى از نس ــدد دوازده در اين گزارش كت ع
اسماعيل كه بر اساس پيشگويى كتاب مقدس به مقام «سرورى» مى رسند به تعداد دوازده نفر 
باشند، نه كمتر و نه بيشتر. از سوى ديگر، امامان شيعه از نسل اسماعيل هستند و تعداد آنها نيز 

دوازده نفر است. پس آنها مى توانند مصداق اين بشارت الهى در كتاب مقدس باشند. 
البته در چند آيه بعد، در كتاب مقدس نام دوازده نفر از فرزندان بالفصل اسماعيل آمده است 
ــود كه كتاب مقدس مصداق دوازده سرور  ــرور شمرده شده اند.1 از اين آيه روشن مى ش كه س
بشارت داده شده در آيه پيشين را تعيين كرده است. اين آيه، مقدار احتمال داللت آيه پيشين 
را بر امامت ائمه دوازده گانه شيعه كه از فرزندان اسماعيل مى باشند، كاهش مى دهد؛ اما آن 
را از بين نمى برد؛ زيرا محتمل است كه از ديدگاه كتاب مقدس، مصداق اين دوازده نفر از نسل 
اسماعيل منحصر به افراد ذكر شده در آيه دوم نباشد و بتوان در آينده مصداق ديگرى براى اين 
دوازده نفر يافت؛ چنانكه كتاب مقدس در مورد دوازده نفر از پيشوايان فرزندان اسرائيل (نقباء 
بنى اسرائيل) در دو زمان مختلف، دو مصداق متفاوت تعيين كرده است. نخست دو سال پس 
از خروج بنى اسرائيل به همراه حضرت موسى از سرزمين مصر و در بيابان سينا2 و دوم پس 
از ورود به سرزمين كنعان و براى تقسيم نمودن زمين.3 اسامى تعيين شده در هر دو مورد با 
يكديگر متفاوت مى باشند و هر دو دسته به «سرورى» توصيف شده اند. البته در مورد دوم، 
دو گروه از اسباط بنى اسرائيل چون سهم زمين خويش را قبًال گرفته بودند استثنا شده اند و 
كتاب مقدس تنها براى ده طايفه ديگر، ده «سرور» تعيين كرده است، ولى نام دو نفر ديگر 

را بر آنها افزوده و در نهايت عدد اسامى را به دوازده رسانده است. 
ــرائيل در كتاب  ــروران دوازده گانه در قوم بنى اس ــيوه تعيين س به هر صورتـ  با توجه به ش
ــرور از فرزندان اسماعيل، منحصر به مورد ذكر  مقدس ـ احتمال دارد كه مصداق دوازده س

1.  همان، سفر تكوين (پيدايش)، ص 44، فصل 25، آيه14ـ  17. 
2.  همان، سفر اعداد، ص244، فصل اول، آيات 1 تا 17. 

3.  همان، سفر اعداد، ص322، فصل 34، آيات 17 تا 29. 
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شده در اين كتاب نباشد. 
قرينه دوم: دوازده خليفه بعد از پيامبر

ــنت همچون صحيح بخارى، صحيح مسلم، صحيح ترمذى،  مهم ترين منابع روايى اهل س
سنن ابى داود، مسند احمد بن حنبل، مسند طيالسى و بسيارى ديگر از منابع حديثى و تاريخى 
ــناد فراوان و از صحابه متعدد از پيامبر اكرم نقل كرده اند كه آن حضرت  ــنت با اس اهل س

فرمود: 
اليزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة 

كّلهم من قريش.1
ــالم) پيوسته تا قيامت پابرجا خواهد بود يا دوازده جانشين كه  اين دين (اس

همگى از قريش هستند بر شما حاكم خواهند شد. 
ــع روايى و تاريخى  ــاير مناب ــت، و آنچه در س ــلم اس عبارت مزبور مطابق نقل صحيح مس
اهل سنت آمده است گاهى تفاوت هاى اندكى با نقل مزبور دارد، ولى نكتة مشترك در همه 
ــين» پس از خود است. يكى از معاصران،  ــارت پيامبر به ظهور «دوازده جانش اين نقلها، بش
ــرده و در نهايت 151 روايت از ده ها كتاب  ــنت در اين زمينه را جمع آورى ك روايات اهل س
اهل سنت نقل كرده است كه در همه آنها پيامبر اكرم به ظهور «دوازده جانشين» پس از 
خود بشارت داده است.2 همچنين رواياتى با همين مضمون از پيامبر اكرم در منابع روايى 

شيعه نيز نقل شده است.3
با توجه به اسناد معتبر و فراوان اين روايت در منابع متعدد اهل سنت، دانشمندان بزرگ اين 
ــير و توضيح  ــب در صحت اين روايت ترديد نكرده اند. در مقابل برخى از آنان به تفس مذه
ــا اقوال متعددى در اين زمينه ارائه  ــت و تعيين دوازده خليفه پيامبر پرداخته اند.4 آنه رواي

1.  مسلم، الصحيح، 6/ 3؛ بخارى، صحيح،  8/ 127؛ ابن حنبل، مسند،  5/ 86؛ ابى داود، سنن،  2/ 309؛ ترمذى، 
السنن، 3/ 34؛ نيشابورى، مستدرك الصحيحين ، 3/ 617؛ هيثمى، مجمع الزوائد، 5/ 191؛ طيالسى، المسند، 

ص 105؛ ابن جعد، مسند، ص 390؛ طبرانى، معجم الكبير، 2/ 195؛ متقى هندى، كنز العمال، 12/ 32. 
2.  مرعشى، موسوعة اإلمامة، 5/ 351ـ  392. 

3.  صدوق، عيون اخبار الرضا، 2/ 54؛ همو، خصال، ص 466؛ همو، األمالى، ص 387؛ ابن خزاز، كفاية األثر، 
ص 49؛ طوسى، الغيبة، ص 128؛ جوهرى، مقتضب األثر، ص 4. 

4.  ابن كثير، البداية و النهاية، 1/ 153؛ 6/ 250؛ مقريزى، امتاع األسماع، 12/ 306؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 
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ــنت در تعيين دوازده خليفه  ــمندان اهل س كرده اند و بر قول واحدى اتفاق نظر ندارند. دانش
پيامبر اكرم كه در اين روايت به آنها بشارت داده شده، متحيرند و هيچ يك ازاقوال ارائه 
شده از سوى آنها از اتقان و اعتبار برخوردار نيست. اثبات اين ادعا و بررسى آن نيازمند نوشتار 
ــت و با هدف تأليف مقاله حاضر فاصله دارد. به عالوه دانشمندان شيعه در اين  ــتقلى اس مس
زمينه پژوهش هاى ارزشمندى به انجام رسانده اند كه خوانندگان مى توانند براى آشنايى با آراى 

اهل سنت در اين زمينه و نقاط ضعف آنها به آن آثار مراجعه كنند.1
در تعيين مصداق براى اين روايات، توجه به اين نكته الزم است كه عدد دوازده در اين روايات 
ــان دوازده نفر است، نه  ــتند تعدادش موضوعيت دارد؛ يعنى افرادى كه مصداق اين روايات هس
بيشتر و نه كمتر. پس بايد مجموعه اى دوازده نفرى يافت كه متمايز از ديگران  باشند و به جهت 
ويژگى هايى كه در هر يك از آنها وجود دارد و نيز نحوه ارتباط آنها با يكديگر، عدد دوازده در 

آنها قابل اضافه و كم شدن نباشد. 
با توجه به اينكه هيچ مصداق روشنى از سوى مذاهب مختلف اسالمىـ  غير از مذهب شيعه 
دوازده امامىـ  براى اين روايات ارائه نشده و هيچ مجموعه دوازده نفرى از مسلمانانـ  غير از 
دوازده امام شيعيانـ  وجود ندارد كه عدد دوازده در آنها موضوعيت داشته و قابل كم و يا زياد 
ــدن نباشد، مى توان به اين نتيجه رسيد كه دوازده امام شيعيان مى توانند مصداق روشنى  ش

براى اين روايات باشند. 
قرينه سوم: دوازده انسان بزرگ در يك نسل پيوسته

بى سابقه بودن استدالل مطرح شده در اين نوشتار، برخاسته از اعتماد بر اين قرينه عقلى و 
تاريخى است كه خود مى تواند در قالب يك دليل مستقل نيز مطرح شود. قبل از تبيين قرينه 

سوم، ذكر مقدمه اى الزم است: 
ــان هاى بزرگ در هر شاخه اى از كمال و رشد انسانى در ميان ملل و مذاهب گوناگون،  انس

1/ 406؛ ذهبى، تاريخ اإلسالم، 3/ 479؛ بيهقى، دالئل النبوة، 6/ 523؛ نووى، شرح صحيح مسلم، 12/ 201؛ 
ابن حجر، فتح البارى،  13/ 182؛ مباركفورى، تحفة األحوذى، 6/ 391؛ عظيم آبادى، عون المعبود، 11/ 244؛ 

مناوى، فيض القدير، 2/ 582؛ ابوريه، أضواء على السنة المحمديه، ص 233. 
ــكرى، معالم المدرستين، 1/ 333؛  ــترى، الصوارم المهرقه، ص 93؛ مظفر، دالئل الصدق، 6/ 264؛ عس 1.  شوش
سبحانى، اإللهيات، 4/ 111؛ فضلى، دروس فى اصول الفقه اإلماميه، ص 181؛ فقيه ايمانى، اإلمام على فى 

آراء الخلفاء، ص 14. 
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ــته هاى گوناگون  ــمندان بزرگ در رش و اقوام و نژادها، و نيز در طول تاريخ پراكنده اند. دانش
علمى و نيز عارفان و حكيمان و كسانى كه در قلّه هاى تهذيب و اخالق جاى دارند نيز در 
يك قوم خاص و يا در يك زمان محدود گرد نيامده اند. توانايى ها و استعدادهاى انسان هاى 
ــد، اما اوًال اين پديده هميشه و همگانى  ــان به ارث مى رس بزرگ اگر چه بعضاً به فرزندانش
ــان ها اكتسابى است و زاييده تالش آنها  ــت؛ ثانياً بيشتر ويژگى هاى برتر اين گونه انس نيس
ــت كه با مراجعه به تاريخ به  ــت. به همين جهت اس ــد و از اين رو قابل توارث نيس مى باش
ــته در طول تاريخ ـ در هر حوزه  ــنى درمى يابيم كه بزرگى و توانايى انسان هاى برجس روش
علمى، عملى و نفسانىـ  غالباً به فرزندانشان منتقل نشده و اين گونه انسان ها در اقوام، ملل 

و نسل هاى گوناگون پراكنده اند. 
ــمند بزرگ در عصر خويش،  ــن رو، مى توان گفت كه: احتمال اين كه فرزند يك دانش از اي
دانشمند برجسته اى مانند پدرش شود، ضعيف است و احتمال اين كه فرزنِد فرزند او نيز مانند 
ــود، بسيار ضعيف است و شايد نمونه هايى اينچنين در تاريخ براى شاخه اى از علوم به  او ش
ندرت يافت شود. حال اگر اين سلسله متصل دانشمندان در يك نسل به عدد دوازده برسد، 
پديده اى خارق العاده در تاريخ به وقوع پيوسته كه هيچ نمونه اى براى آن در طول تاريخ در 

هيچ يك از شاخه هاى علوم و يا ساير كماالت انسانى براى آن نتوان يافت. 
با توجه به اين مقدمه به سراغ گزارش هاى تاريخى مى رويم و مالحظه مى كنيم كه چنين 
ــته است. علت اين كه امام  ــيعيان به وقوع پيوس پديده خارق العاده اى در مورد يازده امام ش
دوازدهم از موضوع اين پژوهش استثنا شده، اين است كه وى در ميان مردم زندگى نكرد و 
از همان آغاز تولد مخفى زيست و بعد از برخوردارى از مقام امامت در سن طفوليت، دوران 
غيبت او آغاز شد. پس نبايد انتظار داشت كه گزارش هاى تاريخى متنوع و متواترى در ميان 

اهل سنت، در مورد شخصيت علمى و عملى او در دسترس باشد. 
در بررسى گزارش هاى تاريخى در مورد امامان شيعه توجه به نكات ذيل الزم است: 

1. در اين بررسى تاريخى فقط به گزارش هاى تاريخ نگاران اهل سنت بسنده مى شود و به سراغ 
ــمندان شيعه در مورد امامان خويش گفته اند نمى رويم؛ زيرا از منظر  آنچه تاريخ نگاران و دانش
اهل سنت اين احتمال وجود دارد كه شيعيان مانند بسيارى از پيروان مذاهب و اديان ديگر به 
رهبران خود تعصب داشته باشند و در بيان فضائل آنان اغراق كنند و معايب آنها را نيز بپوشانند. 
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ــان هاى معصوم و متصل به عالم غيب  ــنت، امامان شيعه را به عنوان انس 2. جامعه اهل س
نمى شناسند و از اين جهت آنها را انسان هاى معمولى مى دانند. در غير اين صورت اعترافات 
ــر وقوع يك پديده خارق العاده در تاريخ  ــيعه نمى تواند قرينه اى قوّى ب آنان دربارة امامان ش
بشرى باشد. به عبارت ديگر، جامعه اهل سنت هيچ پيش فرض كالمى و اعتقادى خاصى در 
بارة يازده امام شيعيان ندارند تا اين پيش فرض در گزارش هاى تاريخى آنها در باره اين يازده 
ــد، بلكه گزارش هاى آنها برخاسته از چگونگى بروز و ظهور شخصيت  ــته باش نفر تأثير داش

آنان ميان جامعه بوده است. 
ــته و به خصوص در زمان حاكميت بنى اميه و بنى عباس نگاه  ــنت در گذش 3. جامعه اهل س
ــته اند و تاريخ گواه منازعات فراوان پيروان اين دو مذهب  ــيار بدبينانه اى به شيعيان داش بس
ــت. در چنين فضاى خصومت و دشمنى يا حداقل اختالفات شديد  در طول قرن ها بوده اس
مذهبى، اعترافات دانشمندان اهل سنت به عظمت علمى و اخالقى امامان شيعه، گواهى 
روشن بر اين واقعيت است كه ابعاد عظمت علمى و اخالقى امامان شيعه چنان آشكار و 
غير قابل انكار بوده است كه حتى مخالفان آنها به آن اعتراف داشتند؛ «الفضُل ما َشهد به 
ــت كه دشمنان به آن گواهى دهند». جمع دو رفتار متفاوت جامعه  األعداء؛ فضيلت آن اس
اهل سنت، يعنى طرد و مذمت شيعيان و مدح و تمجيد رهبران آنها، پديده اى اعجاب آور است 

كه به سختى بتوان براى آن نمونه اى ديگر در تاريخ يافت. 
4. حاكمان عصر حضور امامان شيعه نه تنها رابطه مسالمت آميزى با آنها نداشتند، بلكه 
ــمن آنان بودند. شاهد بر اين نكته عالوه بر ده ها گزارش قطعى در  ــدت مخالف و دش به ش
مورد آزار، زندان و تبعيد آنان توسط حكومت هاى عصر خويش، شهادت امامان شيعه به 

دست حاكمان بنى اميه و بنى عباس است. 
ــت امامان  ــوى حكومت در جهت ترويج و بزرگداش پس نه تنها هيچ فضاى تبليغاتى از س
شيعه نبود، بلكه تالش هاى فراوان از سوى حكومت ها در جهت تخريب شخصيت آنها 
صورت مى گرفت. گزارش هاى فراوان تاريخى در مورد جعل احاديث عليه خاندان پيامبر و 
سّب و لعن آنها در منابر و خطبه هاى نماز جمعه به دستور حكومت ها و به خصوص حكومت 

بنى اميه ثبت شده است. 
ــيعه، اعتراف عموم جامعه علمى اهل سنت و به  در چنين فضاى تبليغاتى عليه امامان ش
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 ،تبع آنها عموم مسلمانان سنى مذهب به عظمت علمى، اخالقى و عبادى امامان شيعه
گواهى روشن بر بزرگى شخصيت غير قابل انكار آنها است. 

5. تقريباً همه دانشمندان اهل سنت، امامان شيعه را به بزرگى در علم، عبادت و اخالق ستوده اند؛ 
يعنى امامان شيعه در ديدگاه اهل سنت در دو بُعد انديشه و رفتار سرآمد بودند و رفتار آنان نيز 
به نظر اهل سنت در دو بُعد تعامل با خدا و ساير انسان ها به كمال رسيده بود. پس به اعتراف 
ــد و تعالى رسيده بودند. اين نكته بر  ــيعه در همه ابعاد انسانى به رش ــنت، امامان ش اهل س
خارق العاده بودن موقعيت منحصر به فرد امامان شيعه در تاريخ بشرى مى افزايد؛ زيرا معموًال 
ــان هاى بزرگ و برگزيده در يكى از ابعاد و استعدادهاى بشرى به نقطه اوج مى رسند، اما  انس
اينكه يازده نفر از يك نسل متصل و پياپى به اعتراف تقريباً همه مخالفانشان در ابعاد مختلف 
علمى و عملى در نقطه اوج عصر خود باشند پديده اى بى نظير و خارق العاده در كل تاريخ بشر 
ــت. توجه به نكات مذكور، احتمال حقانيت امامت دوازده امام شيعيان را بر پايه اين قرينه  اس

بسيار باال مى برد. 
 اينك به بررسى ديدگاه عالمان اهل سنت دربارة امامان شيعه مى پردازيم. قريب به اتفاق 
ــه امام نخستين شيعيان عالقة  ــنت به خصوص دانشمندان آنها نسبت به س جامعه اهل س
ــّدت مدح كرده اند. علت اين عالقه و تمجيد عالوه بر شخصيت  فراوان دارند و آنها را به ش
ــه امام نزد آنان، روايات فراوانى است كه اهل سنت از رسول خدا در  بزرگ و ممتاز اين س
مورد فضائل اين سه امام نقل كرده اند.1 اما آنان در مورد امامان ديگر شيعه گويا به جز يك 
حديث از رسول خدا در مورد امام چهارم كه او را «سيد العابدين»2 و روايتى در مورد امام 
پنجم كه او را «باقر العلوم» (شكافنده دانش ها) توصيف كرده است،3 و نيز روايتى در بارة 

فضيلت زيارت مرقد امام رضا،4روايتى از پيامبر نقل نكرده اند. 

ــه امام نخستين مراجعه شود به كتاب «فضائل  ــنت از پيامبر اكرم پيرامون فضائل س 1.  درباره روايات اهل س
الخمسه» تأليف آيةاهللا سيد مرتضى فيروزآبادى. 

2.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 54/ 276؛ 41/ 370؛ ذهبى، ميزان االعتدال 3/ 550؛ ابن حجر، لسان الميزان،   
5/ 168؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 124. آية اهللا مرعشى نجفى اين روايت را از سيزده منبع ديگر اهل سنت 

نقل كرده است، مراجعه شود به: تسترى، احقاق الحق، 12/ 13. 
3.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 401. 

4.  تسترى، إحقاق الحق، 12/ 352 به نقل از سيد على بن شهاب الدين همدانى در كتاب مودة القربى، ص 140، 
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 پس منشأ عالقه و تمجيد دانشمندان اهل سنت در مورد سه امام نخستين، روايات پيامبر
و واقعيت هاى زندگى آنان بوده، و در مورد ساير امامان فقط حقايق تاريخ زندگانى آنان منشأ 

نوع نگرش اهل سنت به آنان بوده است. 
ــنت به عظمت اين خاندان و خارق العاده و منحصر به فرد بودن  ــمندان اهل س برخى از دانش
ــيعه تصريح كرده اند. احمد بن عبداهللا عجلى (م 261ق) از نخستين  اين ويژگى در امامان ش
ــج امامى» معرفى مى كند كه  ــادق و چهار پدر و جد او را «پن ــان، امام ص شرح حال نويس
«فضايلى را دارا مى باشند كه كس ديگرى داراى چنين فضايلى نيست».1 عالمه حسين  بن 
ــام صادق و چهار پدر و  ــمند بزرگ نيز ام ــد راغب اصفهانى (م 502ق) اديب و دانش  محم
جد او را «پنج انسان شريف» مى شناسد كه نظير آنها در يك «نسل پيوسته» در زمين يافت 

نمى شود.2
ــرح حال  ــمندان علم رجال و ش ــمس الدين ذهبى (م 747) از بزرگ ترين مورخان، دانش ش
نويسان در يكى از آثار خود بعد از انكار اعتقاد شيعيان به عصمت دوازده امام خود، اعتراف 
ــام معصوم نمى دانيم اما به عظمت و بزرگى آنها  ــد كه اگرچه ما اين دوازده نفر را ام مى كن

اعتراف مى كنيم. او سپس مى گويد: 
ــر در مورد او  ــت كه پيامب ــدين اس موالى ما امام على از خلفاء راش
ــت داد. ما اهل سنت او را بسيار دوست مى داريم، ولى در  شهادت به بهش
مورد او ادعاى عصمت نمى كنيم و ابوبكر صديق را نيز معصوم نمى دانيم. 
ــتند كه آقاى  ــول خدا هس ــين نيز دو نواده رس ــن و حس دو فرزندش حس
جوانان اهل بهشت مى باشند. اگر اين دو به مقام خالفت مى رسيدند شايسته 
ــت كه داراى منزلتى بزرگ مى باشد و از  ــپس زين العابدين اس آن بودند. س
ــمندان اهل عمل است. او شايسته مقام امامت و پيشوايى  برگزيدگان دانش
ــان ديگرى مانند او بودند. برخى ديگر بيش از او  امت بود. در ميان امت كس
داراى فتوا و نقل روايت هستند. همچنين فرزندش ابو جعفر باقر كه بزرگ، 

طبع الهور. 
1.  عجلى، معرفة الثقات، 1/ 270. 

2.  تسترى، إحقاق الحق،  12/ 352 به نقل از «محاضرات األدباء» (طبع بيروت) نوشته راغب اصفهانى، 1/ 332. 
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ــته خالفت بود؛ و نيز فرزند او جعفر صادق كه  امام و فقيه بود. او نيز شايس
داراى مرتبه اى بلند و از امامان علم بود. او نيز براى خالفت بر امت از منصور 
دوانقى خليفه عصر خودش سزاوارتر بود. همچنين فرزندش موسى كاظم كه 
منزلتى بلند و علمى فراوان داشت. او نيز از هارون الرشيد به خالفت سزاوارتر 
ــانى در شرافت و فضل مانند او بودند. سپس پسرش على بن موسى  بود. كس
ــت و داراى دانش فراوان، بيان رسا بود و  ــت كه جايگاه بزرگ داش الرضا اس
مى توانست بر روح و جان ديگران تأثير فراوان گذارد. مأمون نيز او را به جهت 
ــال دويست و سه وفات يافت.  ــخصيت بزرگش وليعهد خود كرد. او در س ش
فرزندش محمد جواد نيز از بزرگان قومش بود، هر چند در علم و فقه به مرتبه 
ــيد. همچنين فرزند او هادى كه انسانى وارسته و بزرگ بود و  پدرانش نرس
نيز فرزند او حسن عسكرى نيز چنين بود؛ خداوند همه آنها را رحمت كند.1
ذهبى در اين عبارت، به مقام شامخ علمى و تقوايى يازده امام شيعه اعتراف مى كند و در 
مورد بيشتر آنها اذعان دارد كه ايشان شايسته مقام «خالفت» و جانشينى پيامبر خدا در 
 را از نسل حضرت فاطمه عصر خود بودند. با توجه به اين كه اهل سنت، امام مهدى
ــوى او بر تطبيق روايات «اثنا  ــته از س مى دانند اين عبارت ذهبى، مى تواند اعترافى ناخواس

عشر خليفة» بر امامان شيعه باشد. 
ــيعه تصريح  ــارح نهج البالغه به اين ويژگى بى نظير امامان ش ابن  ابى  الحديد (م 656ق) ش

مى كند. او مى گويد: 
چه كسانى از قريش و غير قريش هستند كه مانند فرزندان ابو طالب باشند. 
ده نفر هم مانند يكديگر. هر يك از آنها دانشمند، زاهد، اهل عبادت، شجاع، 
ــنده، پاك و مهذب. برخى خليفه و برخى ولى عهد براى خالفت بودند.  بخش
ــن  بن   ــله اى از فرزنِد فرزنِد فرزنِد فرزند تا ده نفر و آنها عبارتند از: حس سلس
على  بن  محمد  بن  على  بن  موسى  بن  جعفر  بن  محمد  بن  على  بن  حسين  بن 
ــى()، و چنين فضيلتى براى هيچ خانواده اى از عرب و غير عرب پديد   عل

1.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 13/ 119. 
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نيامده است.1
ــداهللا  بن  محمد  بن  ــيخ عب ــنت نيز برخى مانند ش ــمندان قرون اخير و معاصر اهل س از دانش
ــبراوى شافعى (م1172ق) استاد دانشگاه األزهر در عصر خود،2 شيخ محمد أبو  زهرآل   عامر ش
ــگاه األزهر و از بزرگ ترين دانشمندان علوم اسالمى در عصر خود و  ــتاد دانش (م1394ق) اس
صاحب تأليفات فراوان،3 شيخ محمد خضر حسين استاد دانشگاه األزهر4و شيخ اإلسالم محمد 
أبو الهدى  بن  حسن صيادى رفاعى (م 1327ق)5 به اين نكته هر يك به گونه اى اشاره كرده اند. 
آثار و كتب اهل سنت از گذشته تاكنون مشحون به مدح و تمجيد فراوان امامان شيعه بوده 
ــت. جمع آورى اين موارد تدوين چندين جلد كتاب را در پى خواهد داشت.6 از نقل مدح و  اس
تمجيد آنها در بارة سه امام نخستين در آثار گوناگون خود و نيز كتاب هاى فراوان مستقلى كه 
در اين زمينه نگاشته اند به علت شهرت آنها ميان مسلمانان و رعايت اختصار پرهيز مى كنيم. 
ــناخت ايشان نسبت به آنان  ــاير امامان را نيز ستوده اند اما ش ــنت هر چند س جامعه اهل س
يكسان نيست. اين واقعيت برخاسته از شرايط اجتماعى و سياسى متفاوت هر يك از امامان 
ــرايط امام چهارم به بعد ارائه مى شود تا  ــت. ازاين رو گزارش كوتاهى از ش در جامعه بوده اس
علت كثرت و قلّت مدح و تمجيدهاى دانشمندان اهل سنت نسبت به هر يك از امامان بعد 

از امام حسين روشن گردد. 
ــين و به تبع آن، قيام توابين و مختار ثقفى در عراق، بنى اميه  ــهادت امام حس بعد از ش
ــخت گيرى بسيار بر امامان شيعه  پى آمدهاى دشوارى براى حكومت آنان  دريافتند كه س
دارد. ازاين رو، شيوه اى را كه در قبال امام حسين دنبال كرده بودند، تغيير داده و از شدت 

1.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة،  15/ 278. 
ــراف»، ص 68 (طبع مصطفى البابى الحلبى،  ــترى، إحقاق الحق، 19/ 621 به نقل از «االتحاف بحب األش 2.  تس

مصر)، نوشته عبداهللا بن محمد شبراوى.. 
ــته محمد  3.  همان، 28/ 446، به نقل از «الميراث عند الجعفرية»، ص 34، (طبع دارالرائد العربى، بيروت)، نوش

ابوزهره. 
4.  همان،  28/ 293 به نقل از «تراجم الرجال»، ص 29 (طبع المطبعه التعاونية)، نوشته محمدخضرحسين. 

5.  همان، 19/ 621 به نقل از «ضوء الشمس»، 1/ 119 (طبع استانبول) نوشته محمد أبو الهدى الرفاعى. 
6.  آية اهللا سيد شهاب الدين مرعشى نجفى در ملحقات احقاق الحق به جمع آورى سخنان ده ها دانشمند اهل سنت 
از منابع نخستين تا زمان حاضر درباره دوازده امام شيعيان پرداخته و مجلدات متعددى از كتاب خود را به اين 

موضوع اختصاص داده است. 
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ــتند. عالوه بر اين، دور بودن مدينه كه  ــبت به امام زين العابدين كاس ــخت گيرى نس س
ــق كه پايتخت بنى اميه بود، زمينه را براى  ــكونت امام زين العابدين بود از دمش محل س

فعاليت هاى محدود فرهنگى آن امام در مدينه فراهم مى كرد. 
ــالم بود و  ــال ها پس از آن، پايتخت معنوى و فرهنگى جهان اس مدينه در آن روزگار و س
بزرگ ترين عالمان و فقيهان مسلمان در آن زندگى مى كردند. گشايش اندكى كه براى امام 
سجاد مهيا شده بود به آن حضرت اين فرصت را داد تا در حد امكان به ارشاد و راهنمايى 
ــه اى از سال ها تالش اين امام بزرگوار را مى توان در نقل سخنانى كه از  مردم بپردازد. گوش
ــاهده  بزرگ ترين طبقه تابعين و عالمان آن دوران در مدينه درباره آن امام خواهد آمد، مش
ــخنان گوياى تأثير ژرف امام بر بزرگانى مانند، زهرى، مالك  بن  انس، سعيد  بن  كرد. آن س

 مسيب، يحيى  بن  سعيد، ابو حازم، زيد  بن  اسلم و ديگران است. 
ــده در عصر امام زين العابدين با توسعه بسيار بيشترى در دوران امام   موقعيت فراهم ش
ــر ادامه يافت. تغيير حكومت بنى اميه به بنى عباس در عصر امام باقر و حوادث و  باق
ــدرت، حاكمان را بيش از پيش از فعاليت هاى  ــاى اين دو طايفه براى تصاحب ق درگيرى ه
فرهنگى امام باقر و نيز امام صادق غافل نمود. از اين رو، امام باقر و بيش از او امام 
صادق توانستند از موقعيت فراهم شده حداكثر استفاده را بنمايند و تا حد امكان به نشر 
معارف اصيل دينى بپردازند. اين موقعيت استثنايى از شهرت امام پنجم به «باقر العلوم» و نيز 
شهرت امام صادق در همه سرزمين هاى اسالمى به دانش و تقوا، و حركت دانش پژوهان 
ــرزمين  هاى اسالمى براى كسب علم به محضر آن امام كه در نقل سخنان  ــوى س از هر س

عالمان اهل سنت در باره آن دو امام خواهد آمد، آشكار مى گردد. 
حاكمان بنى عباس پس از محو كامل حكومت بنى اميه و آثار آن، و استحكام قدرت خالفت 
ــلمانان و خطرى كه از آن  ــيعه در ميان مس ــود، متوجه جايگاه منحصر به فرد امامان ش خ
ــيوه خود را در مواجهه با آنان تغيير دادند.  ــدند. به همين علت ش ــو متوجه آنان بود، ش س
سخت گيرى بر امام كاظم و تغيير محل سكونت آن حضرت از مدينه به بغداد كه پايتخت 
جديد دستگاه خالفت بود، و نيز حبس هاى طوالنى آن حضرت در زندان، نمونه هاى روشنى 

از تغيير شيوه حكومت در مواجهه با امامان شيعه بود. 
ــى، جانشين زيرك او مأمون، شيوه  ــهادت امام كاظم و مرگ هارون خليفه عباس پس از ش
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جديدى را براى ايجاد محدوديت بر امام بعد در پيش گرفت. او امام هشتم را به پايتخت خود 
ــريك كردن او در حاكميت كوشيد موقعيت آن حضرت را در نزد مسلمانان به  فراخواند و با ش
عنوان رقيبى براى حكومت، تضعيف كند. اما شخصيت ممتاز امام رضا و تدابير خردمندانه آن 
حضرت، نقشه هاى مأمون را ناكام گذاشت و بار ديگر امام شيعيان از موقعيت پديد آمده براى نشر 
معارف دينى حداكثر استفاده را كرد و نام خود را پرآوازه و دل هاى مسلمانان را شيفته خود كرد. 
ــيوه هاى مختلف توسط حكومت ها براى ايجاد محدوديت بر امامان شيعه،  پس از تجربه ش
خلفا بار ديگر به تدريج به شيوه هاى سخت گيرانه روى آوردند و با انتقال امامان به پايتخت و 
كنترل شديد بر آنها و در نهايت حذف فيزيكى آنان در دوران جوانى، كوشيدند خطرى را كه 
از سوى آنان متوجه دستگاه خالفت مى شد برطرف سازند. نتيجه اين تغيير شيوه، شهادت 
ــط معتصم خليفه عباسى و شهادت امام  ــن 25 سالگى توس زود هنگام امام جواد در س
ــالگى و شهادت امام عسكرى در سن 28 سالگى بود. اين سه  ــن 41 س هادى در س
ــيعه داشتند. خلفا حتى در اين مدت كوتاه  امام بزرگوار كوتاه ترين عمر را در ميان امامان ش
ــه امام و سكونت اجبارى امام دهم و يازدهم  ــديد بر رفت و آمدهاى اين س از محدوديت ش
در منطقه اى نظامى و تحت كنترل به نام «عسكر» فرو گذار نكردند و كوشيدند از ظهور و 

نمود شخصيت امامان شيعه ميان مسلمانان جلوگيرى كنند. 
ــيوه مؤثر افتاد و مسلمانان به علت عمر كوتاه اين سه امام و مراقبت ها  ــفانه اين ش متأس
ــخصيت پدران  ــتند به مقدارى كه با ش ــديد حكومت بر آنان، نتوانس ــاى ش و محدوديت ه
بزرگوارشان آشنا شده و بهره بردند، آنان را بشناسند و از دانش و اخالق آنان بهره مند گردند. 
ــت كه گزارش هاى تاريخى رسيده از سوى دانشمندان اهل سنت  از اين رو نبايد انتظار داش
در مورد اين سه امام به مقدار امامان پيشين باشد. اينك به گزارش كوتاهى دربارة اظهار 

نظر دانشمندان اهل سنت در بارة امامان پس از امام حسين مى پردازيم. 
3ـ امام زين العابدين

امام على  بن  الحسين در منابع اهل سنت به «زين العابدين» شهرت دارد و با اين لقب از 
او فراوان ياد شده است. سعيد  بن  مسّيب (م94ق) از تابعين و فقهاى بزرگ مدينه مى گويد: 
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كسى را با تقوا تر از او نديدم.1 
عمر  بن  عبدالعزيز (م101ق) خليفه بنى اميه كه در نزد اهل سنت محترم مى باشد، او را شريف ترين 

مردمان مى داند.2
ــّجاد و از فقهاى  ــاگردان امام س ــلم زهرى (م124ق) كه از اصحاب و ش محمد  بن  مس
بزرگ اهل سنت و اولين كسى است كه در ميان آنان به تدوين حديث پرداخت،3 آن حضرت 
ــتوده است. او امام زين العابدين را به «برترين بنى  هاشم»،4 «برترين قريش»،5  را فراوان س
«برترين فقيهى كه ديده است»6و «بيشترين كسى كه بر او حق دارد»7 وصف كرده است. 
زيد  بن  اسلم (م136) از فقها و مفسران مدينه اذعان مى كند كه در ميان اهِل  قبله با كسى 

مانند على  بن  حسين همنشين نشده است.8 
ــه او را «فقيه ترين  ــمند، قاضى و بزرِگ اهل  مدين ــلمآل  بن  دينار (م140) دانش ــو  حازم س اب

بنى هاشم» توصيف مى كند.9
يحيى  بن  سعيد (م143) قاضى و محدِث بزرگ مدينه، او را «برترين بنى هاشم» مى شمارد. 

او مى گويد: «على  بن  حسين در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواند».10

ــق، 41/ 376؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 389؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 75؛  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 1.  ابن عس
ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 391؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 115؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/ 375. 

2.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 136 به نقل از «محاضرات األدباء»، 1/ 344؛ 4/ 479، (طبع مكتبة الحياة، بيروت). 
3.  زركلى، األعالم، 7/ 97. 

4.  ابن الصباغ، الفصول المهمه، ص 203؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 386؛ باجى، التعديل و التجريح، 3/ 1078. 
5.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41/ 366؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 384؛ مناوى، فيض القدير، 1/ 246؛ 

مباركفورى، تحفة األحوذى، 501/6؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 388. 
ــق، 41/ 371؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 386؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 75.  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 6.  ابن عس
ــذرات الذهب، 375/1؛  ــير أعالم النبالء، 4/ 389؛ ابن كثير، البدايه والنهايه، 9/ 104؛ ابن العماد، ش ذهبى، س

باجى، التعديل و التجريح، 3/ 1078. 
7.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 214؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 108. 

8.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41/ 373. 
ــق، 41/ 373؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 387؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 75.  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 9.  ابن عس

ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 394؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 104؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/ 375. 
ــق، 41/ 374؛ مزى، تهذيب الكمال،  ــاكر، تاريخ مدينة دمش ــعد، الطبقات الكبرى، 5/ 214؛ ابن عس 10.  ابن س

387/20. ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 104. 
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مالك  بن  أنس (م179ق) پيشواى مذهب مالكى مى گويد: 
ــين احرام بست و چون خواست لبيك گويد بيهوش شد، به  على  بن  الحس
گونه اى كه از شتر بر زمين افتاد و آسيب ديد. خبر دار شده ام كه او در شبانه 

روز تا هنگامى كه از دنيا رفت هزار ركعت نماز مى خواند.1 
او در مدينه به علت عبادت بسيار زين العابدين خوانده مى شد.2 

در ميان اهل بيت پيامبر كسى مانند على بن حسين نبود.3 
ــواى مذهب شافعى او را «فقيه ترين اهل مدينه»  ــافعى (م204ق) پيش محمد  بن  ادريس ش

توصيف كرده است.4
محمد  بن  عمر واقدى (م207ق) از نخستين مورخان و سيره نويسان امام زين  العابدين را 

«با ورع ترين، عابدترين و با تقواترين مردمان» توصيف مى كند.5 
ابن سعد (م230ق) و ابن  عساكر (م571ق) از مورخان بزرگ، او را «مورد وثوق، امين، كثير  

الحديث، بلند مرتبه، بزرگ و اهل ِ ورع» مى شناسند.6
ــده كه على  بن  ــد (م286ق) امام در لغت و ادب مى گويد: «روايت ش ــرد، محمد  بن  يزي مب

 حسين از نيكوكارترين و با تقواترين مردم بود».7 
ــمند رجالى او را «برترين مردمان زمان خود»8  ابوبكر احمد  بن  عبداهللا برقى (م 270) دانش

معرفى مى كند.
ــهور چنين مى نويسد: «على  بن  حسين برترين مردم و بيش از  يعقوبى(م284ق) مورخ مش

1.  آيةاهللا مرعشى نجفى از بيست منبع اهل سنت نقل مى كند كه امام زين العابدين در شبانه روز هزار ركعت 
نماز مى خواند، مراجعه شود به: تسترى، احقاق الحق، 12/ 18ـ  23. 

ــق، 41/ 378؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 390؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ،75/1.  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 2.  ابن عس
ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 392؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/ 376. 

3.  مزى، تهذيب الكمال،20/ 387؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 389/4؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 104/9. 
4.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 274. 

5.  ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 122. 
6.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 222؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 362/41. 

7.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 12 به نقل از «الفاضل»، ص 103 (طبع دار الكتب، مصر)، نوشته المبرد. 
8.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41/ 374؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 388. ذهبى، سير أعالم النبالء، 390/4. 
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همه آنان اهل عبادت بود».1
ابوحاتم محمد  بن حبان(م354ق) مورخ و رجالى بزرگ مى گويد: «على  بن  حسين از فقهاى 

اهل بيت و برترين هاى بنى هاشم و عابدان مدينه بود».2 
حافظ ابو نعيم اصفهانى (م430ق) شرح حال نويس بزرگ دربارة او مى گويد: «على  بن  حسين  
ــان  ــنود باد، زينت عبادت كنندگان و نش ــن  على  بن  أبى  طالب كه خداوند از آنان خش ب

اهل طاعت، با وفا، بخشنده و مهربان بود».3
ــان آنها در دانش و  ــين را از «بزرگان تابعين و آقاي ــه (م728ق) على  بن  حس ــن  تيمي اب

ديانت» بر شمرده است.4 
شمس  الدين ذهبى (م748ق) مورخ و شرح حال نويس بزرگ مى گويد: 

على  بن  حسين ، آقا، امام، زينت عبادت كنندگان بود... او داراى جاللت 
عجيبى بود و به خدا سوگند سزاوار چنين جاللتى بود. او به جهت شرافت، 

سيادت، دانش، الهى بودن و كمال عقلش سزاوار مقام امامت برتر بود.5
 ــمندان خاندان رسول خدا ــت كه «دانش ــر بزرگ بر اين باور اس ابن كثير (م774ق) مفس
هنگامى كه بر راه راست باشند از برترين دانشمندانند». او امام على و دو فرزندش امام حسن 
ــين و على  بن  حسين و امام باقر و امام صادقاز آن جمله مى شمارد كه «به  و امام حس
ريسمان استوار الهى و راه راست متمسك شدند و جايگاه به حّق هر كس را مى شناختند».6
ــنت نيز او را بسيار ستوده اند. از آن جمله اند: محمد  بن   ــمندان فراوان ديگرى از اهل س دانش

1.  يعقوبى، تاريخ يعقوبى، 2/ 303. 
2.  ابن حبان، مشاهير علماء األمصار، ص 104. 

3.  تسترى، احقاق الحق، 129/12 به نقل از «حلية األولياء»3/ 133 (طبع مطبعة السعادة، مصر)، نوشته ابونعيم 
اصفهانى. 

ــته على فكرى  ــان، 28/ 7، به نقل از «أحســن القصص»، 4/ 265 (طبع دارالكتب العلميه، بيروت)، نوش 4.  هم
الحسينى المصرى. 

5.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 398. 
6.  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2/ 591. 
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ــج  البالغه2، عالمه محمد  ــارح نه ــافعى (م652ق)،1 ابن  ابى  الحديد (م656ق) ش طلحه ش
ــى (م855) 4، محمد خواجه  ــد  الهادى حنبلى (م756 ق)3، ابن  صباغ مالك ــن  أحمد  بن  عب  ب
 پارساى بخارى (م865ق) فقيه، محدث و صوفى5، حافظ زين الدين زكريا  بن  محمد أنصارى 
ــنكى أزهرى شافعى (م925ق)6، شمس  الدين محمد  بن  طولون حنفى (م 953ق) مورخ  س
ــوكانى(م1255ق)  ــن  حجر هيتمى مكى (م974ق)،8 محمد  بن  على ش ــدث7، احمد  ب و مح
ــدوزى (م1294ق)10، حافظ محمد عبدالرحمن  ــيخ بلخى قن فقيه و قاضى  القضاآل يمن،9 ش
ــارح صحيح ترمذى،11 شيخ مصطفى رشدى (م1309ق)،12 محمود  مباركفورى (م1353) ش
ــرح  حال نويسان معاصر،14 دكتر  ــى(م1342ق) اديب و مفسر،13 خير الدين زركلى از ش آلوس
عبد السالم ترمانينى،15 دانشمند معاصر عبد الرحمن شرقاوى،16 مشاور فرهنگى ارتش مصر 

1.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 408. 
2.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة، 15/ 277. 

3.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 130 به نقل از «الصارم الُمنكى فى الرد على السبكى»، ص 99 (طبع مطبعة اإلمام)، 
نوشته محمد بن أحمد بن عبد الهادى حنبلى. 

4.  ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص 200. 
5.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 378. 

6.  تسترى، إحقاق الحق، 28/ 6، به نقل از «تعليقة فتح الباقى على ألفية العراقى»، 1/ 24 (طبع دار الكتب العلميه 
بيروت). 

7.  ابن طولون، االئّمة االثنا عشر، ص 78. 
8.  ابن حجر الهيتمى، الصواعق المحرقة، ص 201. 

9.  شوكانى، نيل األوطار،1/ 23. 
10.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 153. 

11.  مباركفورى، تحفة األحوذى، 6/ 501. 
12.  تسترى، احقاق الحق،21/ 135 به نقل از «الروضة الندية»، ص 12، (طبع الخيريه، مصر). 

13.  آلوسى، تفسير آلوسى، 3/ 356. 
14.  زركلى، األعالم،4/ 277. 

15.  تسترى، احقاق الحق، 28/ 110، به نقل از «إحداث التاريخ اإلسالمى بترتيب السنين»، 1/ 632 (طبع كويت). 
16.  همان، 28/ 146، به نقل از «أئمة الفقه التسعه»1/ 23، (طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
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عبدالحليم جندى1، شيخ جابر جزايرى از معاصران، 2استاد احمد ابوكف، 3عالمه محمد خضر 
حسين استاد دانشگاه األزهر، 4شيخ ياسين بن إبراهيم سنهوتى شافعى. 5

4ـ امام باقر
بسيارى از دانشمندان اهل سنت به لقب آن حضرت به باقر تصريح كرده اند؛ و در وجه تسميه 
آن گفته اند كه: او را باقر گفتند؛ زيرا دانش را شكافت و به اصل و پنهان آن دست يافت.6 

محمد  بن  منكدر(م130ق) از تابعين، عابدان و رجال حديث در مدينه مى گويد: «كسى را برتر 
از على بن الحسين نديدم تا اين كه فرزندش محمد باقر را ديدم».7

ــد بن عطاء از رجال حديث مى گويد: «هيچ كس را مانند ابو جعفر محمد بن على نديدم  محم
ــند». او َحَكم بن عتيبه، فقيه بزرگ كوفه را در نزد او  ــمندان در نزد او كوچك باش كه دانش

چون شاگردى مى شمارد.8
ــورد وثوق و داراى علم و حديث فراوان» توصيف  ــعد (م230ق) مورخ بزرگ او را «م ابن س

مى كند.9
ابن  ابى  الحديد(م656ق) شارح نهج البالغه دربارة او مى گويد: 

ــالميه،  ــئون اإلس ــه نقل از «اإلمام جعفرالصادق»، ص 134، (طبع المجلس األعلى للش ــان، 28/ 192، ب 1.  هم
القاهره)، نوشته عبد الحليم الجندى. 

2.  همان، 28/ 152، به نقل از «العلم والعلماء»، ص 25 (طبع دار الكتب السلفيه)، نوشته جابر الجزائرى. 
3.  همان، 28/ 192، به نقل از «آل بيت النبى فى مصر»، ص 59 (طبع دارالمعارف، القاهره)، نوشته احمد ابوكف. 

4.  همان، 28/ 30، به نقل از «تراجم الرجال»، ص 25 (طبع التعاونيه)، نوشته محمد الخضر حسين. 
5.  همان، 19/ 439، به نقل از «األنوارالقدسيه»، ص 23 (طبع السعاده مصر)، نوشته ياسين بن إبراهيم السنهوتى 

الشافعى. 
ــى، 2/ 320؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 339؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، 4/ 174؛  ــى، تاريخ يعقوب 6.  يعقوب
قرطبى، تفسير قرطبى، 1/ 445؛ نووى، شرح صحيح مسلم، 1/ 103؛ قارى، شرح مسند ابى حنيفه، ص 211. 
جوهرى، الصحاح، 2/ 595؛ ابن منظور، لسان العرب، 4/ 74؛ فيروز آبادى، القاموس المحيط، 1/ 376. آيةاهللا 
مرعشــى نجفى در اين باره از بيســت منبع اهل سنت، نقل سخن كرده است، مراجعه شود به: تسترى، احقاق 

الحق، 160/12 ـ 165. 
7.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 313. 

8.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 54/ 278؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 340. 
9.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 324؛ ابن كثير، تاريخ مدينة دمشق، 54/ 276. 
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محمد  بن  على... سيد فقهاى حجاز بود. به واسطه او و فرزندش جعفر 
ــر العلم بود. پيامبر به او  ــردم دانش فقه را آموختند. لقب او باقر و باق م

چنين لقبى داد و قبل از او كسى چنين لقبى نداشت.1
ــافعى مى گويد: «محمد باقر را چنين نام نهادند؛  محيى الدين نووى(م676ق) فقيه بزرگ ش
زيرا او دانش را شكافت و در آن داخل شد و به جايگاه بلندى دست يافت و به غايت پسنديده 

آن رسيد».2 
ابن خلكان (م 681ق) شرح حال نويس و شمس الدين محمد بن طولون حنفى(م953ق) مورخ 
ــّيد و كبير» توصيف كرده اند. ابن خلكان مى گويد: «به او باقر  ــمند، س و محدث او را «دانش

گفتند؛ زيرا به دانش گسترده اى دست يافت».3
ــمس الدين ذهبى(م748ق) بزرگ ترين شرح حال نويس اهل سنت او را اين گونه توصيف  ش

مى كند: 
ابو جعفر باقر، سيد، امام بود... او كسى بود كه ميان علم، عمل، سيادت، 
ــود... او، امام،  ــته مقام خالفت ب ــرافت، وقار و وثاقت جمع كرد و شايس ش

مجتهد، تالوت كننده كتاب خدا و داراى جايگاه بزرگ بود.4 
همو در تذكرآل الحفاظ مى گويد: 

امام و حجت محمد  بن  على باقر يكى از بزرگان... و سيد بنى هاشم در عصر 
ــبانه روز صد و پنجاه ركعت نماز مى خواند.  ــده: او در ش خود بود... گفته ش

نسايى و ديگران او را از فقهاى تابعين شمرده اند.5
ابن كثير (م774ق) مفسر و شرح حال نويس در مورد او مى گويد: 

او را را باقر ناميدند؛ زيرا دانش ها را شكافت و احكام را استنباط مى كرد. او 
ذاكر، خاشع، صابر و از نسل نبوت بود. نسبى بلند، منزلتى عالى داشت. امور 

1.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 277. 
2.  نووى، شرح صحيح مسلم، 6/ 137. 

3.  ابن خلكان، وفيات األعيان، 4/ 174؛ ابن طولون، االئمة االثنا عشر، ص 81. 
4.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 401. 

5.  ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 124. 
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خطير را مى شناخت و بسيار اهل گريستن و اشك ريختن بود و از جدال و 
خصومت گريزان بود.1

ــته و در آن به  ــيعه نوش احمد  بن  حجر هيتمى مكى(م974ق) در كتابى كه در رد مذهب ش
شدت شيعيان را مذمت كرده است، مى گويد: 

وارث امامان در عبادت، علم، و زهد ابو جعفر محمد باقر بود... او نيز 
گنج هاى پنهان معارف و حقائق احكام و حكمت ها و لطائف علوم را آشكار 
ــى كه از بصيرت بى بهره  ــاخت به گونه اى كه مخفى نماند مگر بر كس س
است يا باطنى زشت دارد. به همين علت به او گفته شده كه شكافنده دانش 
ــنديده  و گردآورنده آن و برپاكننده دانش. دلى پاك، و دانش و رفتارى پس
داشت، جانى طاهر و اخالقى شريف داشت. زندگى خود را به اطاعت از خدا 
گذراند. از او در مقام بيان جايگاه عارفان آثارى است كه زبان ها از توصيف 

حسن آنها عاجز است. 2
دانشمندان ديگر اهل سنت نيز او را بسيار ستوده اند. از جمله : محمد  بن  طلحه شافعى(م652ق)،3 
زبيدى (م1205ق) لغت شناس بزرگ،4 شيخ مصطفى رشدى(م1309ق)،5 محمد عبد الرؤوف 
مناوى (م1331ق) شارح احاديث،6 شيخ يوسف  بن  اسماعيل نبهانى بيروتى (م1350ق) رئيس 
محكمه حقوق در بيروت،7 على  بن  محمد فكرى حسينى قاهرى (م1372ق)،8 شيخ ياسين 

1.  ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 338. 
2.  ابن حجر الهيتمى، الصواعق المحرقة، ص 201. 

3.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 425. 
4.  زبيدى، تاج العروس، 3/ 55

ــته مصطفى  ــترى، احقاق الحق، 12/ 170 به نقل از «الروضة الندية»، ص 12 (طبع الخيريه، مصر)، نوش 5.  تس
رشدى. 

6.  مناوى، فيض القدير،1/ 15. 
ــل از «جامع كرامات األولياء»1/ 164 (طبع مصطفى الحلبى، قاهره)،  ــترى، احقاق الحق، 12/ 181 به نق 7.  تس

نوشته يوسف بن اسماعيل نبهانى. 
8.  همان، 28/ 292 به نقل از «أحسن القصص»4/ 276 (طبع دار الكتب العلميه، بيروت)، نوشته على بن الدكتور 

محمد عبداهللا فكرى الحسينى. 
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 بن  إبراهيم سنهوتى شافعى،1 شيخ محمد خضر حسين استاد جامعآل األزهر. 2

5ـ  امام صادق
مالك بن أنس (م179ق) پيشواى مذهب مالكى كه از شاگرادان امام صادق بود، 3مى گويد: 
با جعفر بن محمد رفت و آمد داشتم. او را تنها در سه حالت مى ديدم، يا نماز 
 مى گزارد، يا در حال روزه بود و يا به تالوت قرآن مشغول بود. او از پيامبر
نقل حديث نمى كرد مگر با طهارت بود. در امور بيهوده سخن نمى گفت. او 

از دانشمندان اهل عبادت و زهدى بود كه خوف از خدا داشت.4
از ابو حنيفه (م150ق) پيشواى مذهب حنفى كه شاگرد امام صادق بود5نيز نقل شده است 
ــؤال شد: فقيه ترين كسى كه ديدى كه بود؟ پاسخ داد: «فقيه تر از جعفر بن محمد  كه از او س

نديدم». 6
ــنت، از امام صادق و امام باقر  به عنوان «ائمه» در فقه  در مهم ترين منابع فقهى اهل س

ياد شده است. محيى الدين نووى (م676ق) از او به با عنوان «امام العترآل» ياد كرده است.7
ــادات اهل بيت در علم، فقه و  ــم محمد بن حبان (م354ق) مورخ و رجالى او را از «س ابوحات

فضل» مى شمارد.8
ــل روايت در ميان  ــند نق ــابورى (م405ق) محدث بزرگ، معتبرترين س ــه نظر حاكم نيش ب

اهل بيت پيامبر، روايت جعفر بن محمد از پدرش از جّدش از على است.9

1.  همان، 19/ 489 به نقل از «األنوارالقدسية»، ص 34 (طبع السعاده بمصر)، نوشته ياسين بن إبراهيم السنهوتى 
الشافعى. 

2.  همان، 28/ 293، به نقل از «تراجم الرجال»، ص 29 (طبع المطبعة التعاونيه)، نوشته محمد الخضر حسين. 
3.  بخارى، تاريخ الكبير،2/ 188؛ رازى، الجرح والتعديل، 2/ 487؛ ابن حبان، الثقات، 131/6. 

4.  ابن عبد البر، التمهيد، 66/2. 
5.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة، 1/ 18. 

6.  ابن عدى، الكامل، 132/2؛ ذهبى، تاريخ اإلسالم، 9/ 88؛ مناوى، فيض القدير، 255/2؛ مزى، تهذيب الكمال، 
74/5؛ صفدى، الوافى بالوفيات،98/9؛ الذهبى، سيرأعالم النبالء، 6/ 258. 

7.  نووى، المجموع، 14/ 155. 
8.  ابن حبان، الثقات،6/ 131. 

9.  نيشابورى، معرفة علوم الحديث، ص 55. 
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ابن  عبد  البر (م463ق) از محدثان مى گويد: 
ــادق، مورد وثوق، امين، عاقل، حكيم،  «جعفر  بن  محمد معروف به ص
اهل ورع و فاضل بود... بيشتر سخنان او حكمت بود. او عاقل  ترين مردم و 

كمتر از همه آنها آخرت را فراموش مى كرد».1 
أبو  الفرج عبدالرحمن  بن   جوزى (م597ق) او را به علم، زهد و عبادت توصيف كرده است.2

ابن  ابى  الحديد (م656ق) شارح نهج البالغه دربارة ايشان مى گويد: 
ــت كه دانش و فقه او همه دنيا را پر كرده  ــى اس جعفر  بن  محمد كس
است. گفته شده ابو حنيفه و سفيان ثورى از شاگردان او بوده اند. وجود اين 

دو در ميان شاگردانش براى اثبات اين ادعا كافى است.3
محيى الدين  نووى (م676ق) فقيه بزرگ شافعى بعد از فتوا به استحباب زيارت اهل قبور در 
بقيع در هر روز، نام هشت نفر را به عنوان صاحبان قبور طاهره ذكر مى كند كه زائر مستحب 
ــت نفر، نام چهار امام شيعيان، حسن بن على،  ــت قبر آنها را زيارت كند. در ميان اين هش اس

على بن الحسين، محمد بن على و جعفر بن  محمدبه چشم مى خورد.4
ابن خلكان (م681ق) مى گويد: 

جعفر بن  محمد از سادات اهل بيت پيامبر است. او را به جهت راستگويى، 
ــهورتر از آن است كه ذكر شود... او در قبرى  صادق ناميدند. فضائل او مش
ــد كه پيش از آن پدرش محمد باقر و جدش زين العابدين و عموى  دفن ش

جدش حسن بن على دفن شده بود. چه قبر با شرافت و با كرامتى!5
ــادات  ــمس الدين ذهبى (م747) دربارة امام صادق مى گويد: «او يكى از بزرگان و س ش
است... مناقب جعفر بن  محمد بسيار است، چه كسى از او بهتر در علم حديث است؟».6 

1.  ابن عبد البر، التمهيد، 2/ 66. 
ــترى، إحقاق الحق،33/ 807، به نقل از «المنتظم فى تاريخ الملوك واألمم»، 8/ 110 (دار الكتب العلميه  2.  تس

بيروت) نوشته أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، 8/ 110. 
3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه،51/ 274. 

4.  نووى، المجموع، 8/ 275. 
5.  ابن خلكان، وفيات األعيان،1/ 327. 

6.  ذهبى، تذكرة الحفاظ،166/1. 



191

يعه
م ش

 اما
زده

دوا
ت 
مام

بر ا
ين 

 نو
يلى

دل

صالح الدين صفدى (م764ق) شرح حال نويس مى گويد: 
ــت... داراى مناقب فراوان بود  ــهرت داش او امام و بزرگ بود و به صادق ش
ــيادت و شرافتش اليق مقام خالفت بود... محاسن او بسيار  و به جهت س
بود. خداوند او را مشمول رحمت خود گرداند... در بقيع در كنار محمد باقر و 
جدش على زين العابدين و عموى جدش حسن بن على ـ كه خداوند از آنها 
خشنود باد ـ دفن شد. خداى او را نيكى دهد چه قبر كريم و با شرافتى! به 

علت راستگويى او را صادق لقب دادند.1
ابن حجر عسقالنى (م852ق) در شرح حالش دربارة امام صادق به او سه لقب «صدوق، 

فقيه و إمام» داده است.2
ــمس الدين محمد  بن  طولون حنفى (م953ق) نيز بعد از آن كه امام صادق از سادات  ش

اهل بيت شمرده است مى گويد: «فضيلت او مشهورتر از آن است كه ذكر شود».3
احمد بن حجر هيتمى مكى (م974ق) در كتابش كه در رد شيعه نوشته است مى گويد: 

ــه مردم از او نقل  ــى ك ــين و وصّى محمد باقر بود. دانش جعفر صادق جانش
كرده اند تا هر جا كه انسان پا نهاده گسترش يافت و نام او در همه سرزمين ها 

انتشار پيدا كرد. بزرگ ترين پيشوايان علم شاگرد او بوده اند.4
ــوايان بزرگ در دين دانسته  ــف  بن  إسماعيل نبهانى (م1265ق) او را يكى از پيش ــيخ يوس ش
است.5محمود آلوسى (م1342ق) از مفسران، ايشان را به صالح و ورع و وثاقت ستوده است.6 
او بعد از نقل ديدگاهى در تفسير يكى از آيات مى گويد: «اين قول از جعفر  بن  محمد صادق؛ 

يعنى از درياى اهل بيت نقل شده است و ربّ البيت آگاه تر است به آنچه در بيت است».7

1.  ابن خلكان، الوافى بالوفيات، 11/ 99. 
2.  ابن حجر، تقريب التهذيب، 1/ 163. 

3.  ابن طولون، االئمة االثنا عشر، ص 81. 
4.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 201. 

5.  تسترى، احقاق الحق، 33/ 808 به نقل از «جامع كرامات األولياء»، 2/ 4 (طبع مصطفى البابى و شركاه، مصر)، 
نوشته يوسف بن إسماعيل النبهانى. 

6.  آلوسى، تفسير آلوسى، 2/ 395. 
7.  همان، 1/ 82. 
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ــارح صحيح ترمذى او را «ثقآل، صدوق،  حافظ محمد عبد الرحمن مباركفورى (م1353) ش
فقيه و إمام» مى داند.1 

ــاب التوفيق الربانى فى الرد على ابن  تيميآل الحرانى كه تأليف گروهى از علماى معاصر  در كت
اهل  سنت است، ذيل مبحثى علمى آمده است: «... برهان اول از صاحب فضايل پاك، نسب 
برتر، سيد علماء و وارث بهترين پيامبران، جعفر صادقـ  رضى اهللا  عنهـ  اقتباس شده است».2 
زركلى شرح حال نويس معاصر و دكتر عبدالرحمن عميرآل داراى مذهب أباضى و رئيس بخش 

علوم اسالمى در دانشگاه سلطان قابوس دربارة امام صادق مى گويند: 
ــت. جماعتى از جمله امام  او از برترين تابعين بود و جايگاه بلندى در علم داش
مالك و امام ابو حنيفه از او كسب دانش كردند. لقبش صادق بود؛ زيرا هيچگاه 
از او دروغ شنيده نشد. او در مقابل خلفاى بنى عباس شجاع بود و از حق دفاع 

مى كرد.3
ــنت از گذشته تاكنون آن حضرت را به بزرگى در علم، اخالق  ــمندان فراوانى از اهل س دانش
ــافعى (م652ق)،4 ابن  صباغ مالكى  ــتوده اند، از آن جمله اند : محمد  بن طلحه ش و عبادت س
ــا (م865ق)،6 شيخ ياسين  بن إبراهيم سنهوتى شافعى،7 شيخ  (م855)،5 محمد خواجه پارس
ــگاه األزهر و از بزرگ ترين دانشمندان علوم  ــتاد دانش محمد أبو زهرة مالكى (م1394ق) اس
اسالمى در عصر خود كه كتابى به نام االمام الصادق نگاشته است،8سيد محمد  بن  عبدالغفار 

1.  مباركفورى، تحفة األحوذى، 1/ 115؛ 3/ 43. 
2.  جماعة من العلماء، التوفيق الربانى فى الرد على ابن تيمية الحرانى، ص 196. 

3.  زركلى، األعالم، 2/ 126؛ تسترى، إحقاق الحق، 28/ 512، به نقل از «تعليقة على كتاب مشارق أنوار العقول»، 
1/ 86 (طبع دار الجيل، بيروت)، نوشته شيخ عبد اهللا السالمى األباضى. 

4.  محمد بن طلحه، مطالب السؤول، ص 436. 
5.  ابن الصباغ، الفصول المهمه، 2/ 927. 

6.  قندوزى، ينابيع المودة، ص380. 
7.  تسترى، إحقاق الحق، 19/ 505، به نقل از «األنوار القدسية»، ص 36 (طبع السعاده، مصر)، نوشته شيخ إبراهيم 

بن ياسين السنهوتى الشافعى. 
8.  همان، 28/ 326، به نقل از «تاريخ المذاهب اإلسالمى»، ص 713 (طبع دار الفكر العربى)، نوشته شيخ محمدأبو 
زهرة. همچنين مراجعه شود به همان،82/ 446، به نقل از «الميراث عند الجعفرية»، ص 34، (طبع دار الرائد 
العربى، بيروت)، نوشته محمد ابوزهرة، و همان،12/ 217، به نقل از «مالك حياته و عصره و آراؤه و فقهه»، 
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ــتاد جامعآل األزهر،2 سيد محمد  بن  أبى  ــيخ عبد الوهاب عبد  اللطيف أس ــمى أفغانى،1 ش هاش
 بكر  بن  عبداهللا علوى حضرمى،3 أبو الفوز محمد  بن  أمين،4 دكتر عبدالسالم ترمانينى،5 سيد 
ــورد وكيل مدافع و عضو «اتحاد المورخين  ــندگان معاصر،6 باقرأمين ال عباس مكى از نويس
العرب»7، شيخ أحمد محيى  الدين عجوز8، نويسندة سرشناس عبد الرحمن شرقاوى9، مشاور 
فرهنگى ارتش مصر عبد الحليم جندى صاحب كتاب االمام جعفر الصادق10، ژنرال عبد الرزاق 

محمد أسود11. 
6ـ امام كاظم

ــو حاتم رازى، محمد  بن  ادريس (م277ق) از محدثان بزرگ، امام كاظم را به وثاقت،  اب
صداقت و امامت وصف كرده است.12

ــى (م284ق) مورخ بزرگ او را از «عابدترين مردمان» مى داند.13 أبو الفرج عبد الرحمن   يعقوب

ص 104 (طبع مطبعه مخيم، مصر)، نوشته محمد ابوزهرة. 
ــيد محمد بن عبد الغفار الهاشمى  ــته س 1.  همان، 12/ 218 به نقل از «أئمة الهدى»، ص 117(طبع القاهرة)، نوش

األفغانى. 
2.  همان، 19/ 507، به نقل از «المبتكر الجامع لكتابى المختصر و المعتصر فى علوم األثر»، ص 132 (طبع دار 

الكتب الحديثية، القاهرة)، نوشته شيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. 
3.  همان، 19/ 508، به نقل از «المشرع الروى»، ص35 (طبع القاهرة) نوشته سيدمحمد بن أبى بكرعلوى الحضرمى. 

4.  همان، 28/ 315 به نقل از «سبائك الذهب»، ص 329 (طبع بيروت)، نوشته أبو الفوز محمد بن أمين. 
ــته  ــنين»، 2/ 916 (طبع الكويت)، نوش ــالمى بترتيب الس ــان، 28/ 316 به نقل از «أحداث التاريخ اإلس 5.  هم

الدكتورعبد السالم الترمانينى. 
6.  همان، 214/12 به نقل از «نزهة الجليس»، 2/ 35؛1، ص50(طبع القاهرة) نوشته سيد عباس مكى. 

7.  همان، 317/28 به نقل از «معجم العلماء العرب»، 94/1 (طبع عالم الكتب، بيروت)، نوشته باقر أمين الورد. 
8.  همان، 28/ 449، به نقل از «مناهج الشريعة اإلسالمية»، 3/ 114 (طبع مكتبة المعارف، بيروت)، نوشته شيخ 

أحمد محيى الدين العجوز. 
9.  همان، 450/28، به نقل از «أئمة الفقه التسعة»، 27/1، (طبع الهيئة المصريه)، نوشته عبد الرحمن الشرقاوى. 

ــته عبد  ــه نقل از «اإلمام جعفر الصادق»، ص 63 (طبع المجلس األعلى، القاهرة)، نوش ــان، 28/ 467، ب 10.  هم
الحليم الجندى. 

11.  همان، 28/ 512، به نقل از «المدخل إلى دراسة األديان والمذاهب»، 3/ 82 (طبع دار العربية للموسوعات)، 
نوشته عبد الرزاق محمد أسود. 

12.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 10/ 302؛ ابن حجر، لسان الميزان، 7/ 402؛ ذهبى، تاريخ اإلسالم، 12/ 417؛ 
همو، سيرأعالم النبالء، 6/ 270؛ مزى، تهذيب الكمال، 29/ 43. 

13.  يعقوبى، تاريخ يعقوبى، 2/ 414. 
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ــيار اهل عبادت و بخشنده بود. هر گاه به  ــان مى گويد: «بس بن جوزى(م597ق) درباره ايش
ــت، هزار دينار براى او مى فرستاد و خود براى  ــيد كه مردى او را آزار داده اس او خبر مى رس
ــتى به نزد او مى رفت»1 نواده اش سبط  بن  جوزى (م654ق) نيز او را با كلماتى مشابه  دوس

ستوده است. 2
ــح بود. او ميان فقه، دين،  ــى  بن  جعفر عبد  صال ــن  ابى  الحديد (م656ق) مى گويد: «موس اب

عبادت، بردبارى و صبر جمع نمود».3
ــان بزرگ  حافظ ابو  الحجاج مزى (م742ق) و ذهبى (م747ق) كه هر دو از شرح حال نويس
ــافعى (م767ق) مورخ و صوفى اهل يمن و  ــند، همچنين عبداهللا  بن  أسعد يافعى ش مى باش
ــب زنده دارى، كرم،  ــر، آن حضرت را به علم، عبادت، ش ــورخ و مفس ــر (م774ق) م ابن كثي

مردانگى، بردبارى و بخشش وصف كرده اند.4
ــته  ــيعه نوش احمد  بن  حجر هيتمى مكى (م974ق) در كتاب الصواعق المحرقآل كه در رّد ش

است مى گويد: 
ــم و معرفت و كمال و فضل بود. به علت  ــى كاظم وارث پدرش در عل موس
گذشت و بردبارى فراوانش به او كاظم مى گفتند. نزد اهل عراق به باب قضاء 
ــنده ترين مردم  ــج نزد خدا معروف بود. او عابدترين، و داناترين و بخش حوائ

زمان خود بود.5
ــى كاظم نزد اهل عراق به باب  ــد  بن  على صبان مالكى (م1206ق) مى گويد: «موس محم
قضاء حوائج نزد خدا معروف بود. او عابدترين مردم زمان خود بود و از بزرگ ترين دانشمندان 

1.  تسترى، إحقاق الحق، 33/ 821، به نقل از «المنتظم فى تاريخ الملوك واألمم»، 9/ 87 (طبع دار الكتب العلميه، 
بيروت)، نوشته أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى. 

2.  ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 348. 
3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 291. 

4.  مزى، تهذيب الكمال، 29/ 44؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 6/ 271؛ همو، تاريخ اإلسالم، 12/ 417. ابن كثير، 
ــترى، إحقاق الحق، 12/ 301 به نقل از «مرآة الجنان»، 1/ 394 (طبع حيدر  البداية و النهاية، 10/ 197؛ تس

آباد) نوشته عبداهللا بن أسعد يافعى شافعى. 
5.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 203. 
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بخشنده بود».1
شيخ مصطفى رشدى (م1309ق) پس از مدح فراوان او مى گويد: «كرامات او مشهور است 

و عقل ها در آن حيران مى باشند».2
ــى بن جعفر از سادات  ــرح حال نويس معاصر دربارة امام كاظم مى گويد: «موس زركلى ش

بنى هاشم و از عابدترين مردم زمان خود و يكى از عالمان بزرگ و اهل بخشش بود».3
شيخ عبدالرؤف مناوى نيز او را با عبارتى مشابه ستوده است.4

شيخ حمد اهللا هندى داجوى حنفى مى گويد: «از دالئل جواز توسل بعد از مرگ، سخن امام 
شافعى است كه مى گويد: قبر موسى كاظم پادزهرى مجّرب براى برآورده شدن دعا است»5. 
ــمندان ديگرى از اهل سنت امام كاظم را ستوده اند، مانند محمد  بن  طلحه شافعى  دانش
ــيخ ياسين بن  ــا (م 865ق)،8 ش (م652ق)،6 ابن صباغ مالكى (م 855)،7محمد خواجه پارس

إبراهيم سنهوتى شافعى.9

7ـ امام رضا
ــرى(م1372ق) از ابراهيم  بن عباس صولى كه از  ــينى قاه على بن محمد عبداهللا فكرى حس

بزرگ ترين شعراء و فصحاء عصر خود بود نقل مى كند كه دربارة امام رضا مى گويد: 

1.  تسترى، إحقاق الحق، 12/ 300، به نقل از «إسعاف الراغبين»، ص 247 (طبع شده در هامش نوراألبصار طبع 
العثمانيه، مصر)، نوشته محمد بن على الصبان المالكى. 

2.  همان، 12/ 300، به نقل از «الروضة الندية»، ص 11 (طبع الخيريه، مصر)، نوشته شيخ مصطفى رشدى. 
3.  زركلى، األعالم، 7/ 321. 

4.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 300، به نقل از «الكواكب الدرية»، 1/ 172 (طبع األزهريه، مصر) نوشته شيخ عبد 
الرؤف المناوى. 

ــالمبول)، نوشته حمد اهللا  ــل بأهل المقابر»، ص 42، (طبع إس 5.  همان، 28/ 553، به نقل از «البصائرلمنكر التوس
الهندى الداجوى الحنفى. 

6.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 447. 
7.  ابن الصباغ، الفصول المهمة، 2/ 949. 

8.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 382. 
9.  تسترى، احقاق الحق، 19/ 358، به نقل از «األنوارالقدسية»، ص 38، (طبع السعادة، مصر)، نوشته شيخ ياسين 

بن إبراهيم السنهوتى الشافعى. 
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ــى از هيچ چيز پرسش نمى شد مگر اين كه آن را مى دانست.  على بن موس
نديدم كسى مانند او به تاريخ گذشته تا زمان حاضر آگاه باشد... بسيار صدقه 

مى داد و نيكى فراوان مى كرد... او اهل زهد و ورع بود.1
حسن  بن  سهل (م236ق) وزير زيرك مأمون خليفه عباسى و پدر زن او مى گويد: 

ــرار داد؛ زيرا او در ميان  ــى را ولى  عهد بعد از خود ق مأمون، على  بن  موس
فرزندان عباس و فرزندان على كسى را برتر، با تقواتر و داناتر از او نيافت2. 

ابو حاتم محمد  بن  حبان (م354ق) مى گويد: 
على بن موسى از سادات اهل بيت و عقالء آنان و همه بنى هاشم و خردمندان 
ايشان بود... قبر او در سناباد خارج از نوقان در كنار قبر هارون الرشيد است 
ــيار به زيارت آن رفته ام. هيچگاه در  ــد. من بس ــهورى مى باش كه مزار مش
ــم پيش نيامد كه به زيارت  ــدت زمانى كه در طوس بودم گرفتارى براي م
قبر على بن موسى بروم و از خداوند درخواست رفع آن را بنمايم مگر دعايم 
ــد و آن گرفتارى بر طرف گرديد و اين را به دفعات تجربه كردم.  اجابت ش

خداوند ما را بر محبت مصطفى و اهل بيت او بميراند.3
أبو محمد عبداهللا  بن  محمد  بن  قدامآل مقدسى (م620 ق) فقيه بزرگ حنبلى و صاحب كتاب 

مشهور المغنى مى گويد: 
ــر و فرزندش على  بن  ــى  بن  جعف «جعفر  بن  محمدصادق و فرزندش موس
ــى، همگى امامان مورد رضايت خداوند مى باشند و فضائل آنها بسيار و   موس

مشهور است».4
ــخاوت  مندترين و كريم ترين مردم»  ابن  ابى  الحديد (م656ق) آن حضرت را «داناترين، س

1.  همان، 28/ 622، به نقل از «أحسن القصص»4/ 289، (طبع دار الكتب العلمية، بيروت)، نوشته على بن الدكتور 
محمدعبداهللا فكرى. 

2.  طبرى، تاريخ الطبرى، 7/ 139؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 9/ 390؛ ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، 4/ 140. 
3.  ابن حبان، الثقات، 8/ 456. 

4.  تسترى، احقاق الحق، 28/ 565، به نقل از «التبيين فى أنساب القرشيين»، ص 133 (طبع بيروت)، نوشته الموفق 
أبو محمدعبد اهللا بن قدامه. 
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توصيف مى كند.1
ــته  ــيادت و شايس ذهبى (م747ق) نيز او را «امام و داراى جايگاه بلندى در علم، دين و س
ــم در زمان خود و برترين آنها و  ــت» مى داند. 2همچنين مى گويد: «او آقاى بنى هاش خالف

عاقل ترين ايشان بود».3
ــقالنى (م852ق) شرح حال نويس و سمعانى (م564ق) نسب شناس مى گويند:  ابن حجر عس

«على بن موسى عالوه بر شرافت در نسب، فاضل و دانشمند بود».4
ــمندان فراوان ديگرى از اهل سنت مانند محمد  بن  طلحه شافعى (م652ق)،5 احمد بن  دانش
ــيخ عبداهللا  بن  محمد شبراوى شافعى (م 1172ق) استاد   حجر هيتمى مكى (م974ق)،6 ش
ــگاه األزهر در عصر خود،7 شيخ يوسف  بن  إسماعيل نبهانى (م 1265ق)،8 عبد المتعال  دانش
ــگاه األزهر،9و شيخ ياسين  بن  إبراهيم  ــتاد دانشكده لغت عرب در دانش صعيدى مصرى اس

سنهوتى شافعى10 امام رضا را بسيار ستوده اند.
 

8ـ  امام جواد
ــافعى (م652ق) مى گويد: «امام ابو جعفر دوم محمد... اگرچه سن كمى  محمد  بن  طلحآل ش

1.  ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 291. 
2.  ذهبى، سيرأعالم النبالء،9/ 387. 
3.  ذهبى، تاريخ اإلسالم،14/ 270. 

4.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 7/ 340؛ سمعانى، األنساب،3/ 74. 
5.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 455. 

6.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 204. 
ــترى، إحقاق الحق،19/ 554، به نقل از «اإلتحاف بحب األشراف»، ص 58، (طبع مصطفى البابى، مصر)،  7.  تس

نوشته عبد اهللا بن محمد الشبراوى الشافعى. 
ــيخ يوســف بن  ــته ش 8.  همان، 12/ 343، به نقل از «جامع كرامات األولياء»، 311/2 (طبع الحبلى، مصر)، نوش

اسماعيل النبهانى. 
9.  همان، 28/ 597، به نقل از «المجددون فى اإلسالم»، ص 88، (طبع مكتبة األداب)، نوشته األستاذ عبد المتعال 

الصعيدى المصرى. 
ــعاده، مصر)، نوشته شيخ ياسين بن إبراهيم  ــية»، ص 39، (طبع الس 10.  همان، 19/ 554، به نقل از «األنوارالقدس

السنهوتى الشافعى. 
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داشت، اما بسيار بزرگ و نام آور بود».1
سبط بن جوزى (م654ق) دربارة امام جواد مى گويد: «او در علم و تقوا و زهد و بخشش 

بر شيوه پدرش بود».2 
ــم بود و به آقايى و  ابن  تيميه (م728ق) مى گويد: «محمد  بن  على جواد از بزرگان بنى هاش

بخشش معروف بود و براى همين او را جواد ناميدند».3
شمس  الدين محمد  بن  يوسف  أنصارى زرندى مدنى حنفى (م747ق) دربارة او مى گويد: 

امام دانشمند، عادل، اهل عمل، باورع، عادل، زاهد، كامل، شجاع، بخشنده، 
ــنديده، مورد وثوق، برگزيده، راهنماى به رشد و كسب افتخارات،  پاك، پس

باتقواى انتخاب شده، مورد رضايت بخشنده و ولّى ملقب به تقى.4
احمد  بن  حجر هيتمى مكى (م974ق) و برخى ديگر از دانشمندان اهل سنت نقل كرده اند كه: 

ــى نسبت به امام جواد احسان و اكرام فراوان  چون مأمون خليفه عباس
نمود و تصميم گرفت دخترش أم فضل را به عقد او در آورد، طايفه بنى عباس 
نگران شدند و او را از اين كار باز داشتند. مأمون علت اين تصميم خود را اين 
ــن كمى دارد، اما در دانش و  گونه توضيح داد كه امام جواد با اينكه س
فضيلت و بردبارى بر همه دانشمندان برترى دارد. طايفه بنى عباس در اين 
امر اختالف كردند و مصمم شدند كه او را بيازمايند، از اين رو يحيى بن أكثم 
را به نزد او فرستادند و به او وعده فراوان دادند كه محمد بن على را مفتضح 
ــم و بزرگان حكومت به نزد خليفه  ــازد. از اين رو به همراه يحيى بن أكث س
ــاند و آن گاه يحيى  ــد. مأمون، امام جواد را بر جايگاه نيكويى نش آمدن
ــخ همه  ــرد و امام به بهترين وجه پاس ــود را مطرح ك ــش هاى خ پرس
ــخ دادى اى  ــش هاى او را داد، آن گاه مأمون به امام گفت: نيكو پاس پرس
ــؤالى كرد كه  ــش از يحيى كنى؟ امام س ابو جعفر، مى خواهى يك پرس

1.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 467. 
2.  ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 359. 

3.  شاكرى، موسوعة المصطفى والعترة، 13/ 541، به نقل از «منهاج السنة»، نوشته ابن تيمية الحرانى. 
4.  همان، 13/ 540، به نقل از «معارج الوصول»، نوشته: محمد بن يوسف األنصارى. 
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يحيى در پاسخ به آن درماند و گفت: نمى دانم. امام پاسخ پرسش خويش 
ــود داد. در اين هنگام مأمون خطاب به خاندان بنى عباس گفت: حال  را خ
دانستيد آنچه را انكار مى كرديد. او در همان مجلس دخترش ام فضل را به 

عقد امام جواد در آورد. 1
ــان مى گويد: «او در  خواجه عبد  الفتاح  بن  محمد نعمان حنفى هندى (م1096ق) دربارة ايش

دوران كودكى داراى خوارق و كرامت بود».2 
شيخ يوسف  بن  إسماعيل نبهانى (م1265ق) او را «يكى از بزرگان امامان و 

چراغ هاى فروزان امت از سادات ما و خاندان اهل بيت» مى شمارد.3
دكتر عبد السالم ترمانينى و خير الدين زركلى او را همچون پدرانش داراى «منزلتى رفيع» و 

نيز «هوشى فراوان و زبانى گويا و حاضر جواب» وصف كرده اند.4 
على حسينى فكرى قاهرى دربارة ايشان مى گويد: «چون داراى فضيلت، دانش، كمال عقل 

و برهان آشكار بود مامون شيفته اش شد».5
9ـ امام هادى

محمد  بن  طلحآل شافعى (م 652ق) مى گويد: 
ــا همچون گوهر ها در  ــد... مناقب او در گوش ه ــن على  بن  محم ابو الحس
گوش وارها جاى گرفته و مانند مرواريد هاى گرانبها كه صدف ها آنها را در 
ــيفتگى در آغوش دارند. اين مناقب  برگرفته اند، گوش ها نيز مناقب او با ش

1.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 206. آية اهللا مرعشى نجفى اين روايت را عالوه بر ابن حجر هيتمى 
ــترى، احقاق الحق، 12/ 424؛  ــت، مراجعه شود به: تس ــنت نقل كرده اس از يازده منبع ديگر از منابع اهل س

586/19؛ 9/29. 
2.  تسترى، إحقاق الحق، 19/ 585، به نقل از «مفتاح العارف» (مخطوط)، نوشته الخواجة المولوى عبدالفتاح ابن 

محمدنعمان الحنفى الهندى. 
3.  همان، 874/33، به نقل از «جامع كرامات األولياء»، 1/ 168، (طبع مصطفى البابى، مصر)، نوشته يوسف بن 

إسماعيل النبهانى. 
4. همان، 3/29، به نقل از «أحداث التاريخ اإلسالمى بترتيب السنين»2/ 1259 (طبع الكويت)، نوشته الدكتور عبد 

السالم الترمانينى؛ زركلى، األعالم،7/ 155. 
5.  همان، 29/ 15، به نقل از «أحسن القصص»4/ 295 (طبع بيروت)، نوشته على الحسينى فكرى القاهرى. 
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شهادت مى دهند كه ابو الحسن به نيكوترين اوصاف متصف است.1
ابن كثير (م774ق) مى گويد: «ابو الحسن على  هادى زاهد و عابد بود».2

محمد خواجه پارساى بخارى (م865ق) فقيه، محدث و صوفى و نيز أبو الفالح عبد الحى  بن 
 عماد حنبلى (م1089ق) مى گويند: «او عابد، فقيه و امام بود».3 

احمد  بن  حجر هيتمى مكى (م974ق) دربارة امام هادى مى گويد: «او دانش و سخاوت 
را از پدرش به ارث برده بود».4

خير الدين زركلى مى گويد: «او يكى از صالحان اهل تقوا بود».5 
على حسينى فكرى قاهرى مى گويد: «ابو الحسن عسكرى وارث پدرش در دانش و بخشش 

بود. او فقيه، فصيح، زيبا و با هيبت بود. او خوش روترين و راستگوترين مردمان بود». 6

10ـ امام عسكرى
سبط  بن جوزى (م654ق) امام عسكرى را به «وثاقت و دانش» ستوده است.7

ــيوه صالح پدران خود در تقوا، بندگى و  ــان مى گويد: «او بر ش خير الدين زركلى دربارة ايش
عبادت بود».8

ساير دانشمندان اهل سنت هم در مورد هر يك از امامان شيعه به طور جداگانه يا در مورد 
همه آنها اظهاراتى مشابه آنچه ذكر شد دارند كه از نقل آنها خوددارى مى كنيم و خوانندگان 

را به كتاب هاى مربوطه ارجاع مى دهيم. 9

1.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 471. 
2.  ابن كثير، البداية و النهاية، 11/ 15. 

3.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 386؛ تسترى، إحقاق الحق، 29/ 38، به نقل از «الشذرات»2/ 128 (طبع دار إحياء 
التراث العربى، بيروت)، نوشته أبو الفالح عبد الحى ابن العماد الحنبلى. 

4.  ابن حجر الهيتمى، الصواعق المحرقة، ص 207. 
5.  زركلى، األعالم، 5/ 140. 

6.  تسترى، إحقاق الحق، 29/ 32، به نقل از «أحسن القصص»، 4/ 300 (طبع دار الكتب العلميه، بيروت)، نوشته 
على بن الدكتور محمد عبداهللا فكرى الحسينى. 

7.  ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 362. 
8.  زركلى، األعالم، 2/ 215. 

9.  به عنوان نمونه مراجعه شود به: ابن جوزى، تذكرة الخواص؛ ابن صباغ، الفصول المهمه؛ طبرى، ذخائر العقبى؛ ابن 
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نتيجه
ــل حضرت  ــان برگزيده در نس ــت اطمينان مى يابيم كه دوازده انس ــا توجه به آنچه گذش ب
ــماعيل بوده، كه مورد بشارت كتاب مقدس بوده است و نيز دوازده جانشين براى پيامبر  اس
اكرم كه در روايات معتبر از آنها ياد شده است، همان دوازده امام شيعيان مى باشند؛ زيرا 
تنها مجموعه دوازده نفر انسان بزرگ، دانشمند و وارسته كه عدد دوازده در آنها موضوعيت 
ــت، آنها را از ديگران  دارد و ويژگى خاصى د ر ميان آنها كه همان رابطه پدر و فرزندى اس
متمايز ساخته و موجب شده كه اين مجموعه در طول تاريخ بشر بى نظير باشند همين جمع 
ــت. پس اگرچه مى توان دوازده انسان دانشمند و وارسته ديگر غير از امامان شيعه براى  اس
ــترك ديگرى يافت  تعيين مصداق اين روايات ذكر كرد، اما نمى توان براى آنها ويژگى مش
كه عدد آنها را منحصر به دوازده نمايد و همين موجب تمايز ائمهاز ديگران و تشخيص 

درست آنان مى گردد. 

طولون، االئمة االثناعشر؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ؛ انصارى، الجوهرة فى نسب اإلمام على وآله؛ ابن كثير، البداية 
ــاكر، تاريخ مدينة دمشق؛  ــعد، الطبقات الكبرى؛ ابن عس و النهاية؛ احمد بن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى؛ ابن س

قندوزى، ينابيع المودة و آثار ديگر. 
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نقدى بر فرضية تطور امامت شيعى
بررسى استنادهاى كتاب «مكتب در فرآيند تكامل»
 بخش مربوط به دوران امامت حضرت صادق
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چكيده
اين نوشتار به بررسى بخشى از كتاب مكتب در فرايند تكامل مى پردازد كه در آن، به تحليل 
تاريخِى «باور شيعيان نسبت به ضرورت قيام مسلحانه توسط امامان» و ابعادى از «عقيده 
به مهدويت» پرداخته شده است. در مباحث اين بخش از كتاب، نهايتاً امور ياد شده، در تطور 
«امام شناسى شيعيان» تأثيرگذار دانسته (يا اين گونه به مخاطب القا) مى شود. در نقد حاضر، به 
مواردى همچون عدم تطبيق دليل و مدعى در كتاب، و بازخوانى مدارك ذكر شده در بخشى 
از پاورقى ها (بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق، صفحات 35 تا 37 كتاب)، 

عدم تطابق آنها با مدعاى مطرح در متن كتاب نشان داده خواهد شد. 

كليد واژه ها: شيعه شناسى تاريخى؛ مدرسى طباطبايى، سيدحسين؛ مكتب در فرايند تكامل؛ 
تطور تاريخى شيعه

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 246ـ  207

نقدی بر فرضية 
تطور امامت شيعی
بررسى استنادهاى كتاب «مكتب در فرايند تكامل»، 
بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق
جواد عالء المحدثين*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
jmoh_85@yahoo.com ،دكتراى علوم قرآن و حديث؛ مدير پژوهش هاى فرهنگى دانشگاه آزاد تهران شمال .*
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مقدمه 1
در كتاب مكتب در فرايند تكامل، انتظار دائمِى «قيام مسلحانه هر يك از امامان»، به عنوان 
ــده، هيچ يك بر وجود چنين  ــده، اما روايات ارائه ش ــيعيان مطرح ش «اميد» و «عقيده» ش
«اعتقاد»ى داللت ندارند؛ البته «اميد» شيعيان به اصالح اوضاع را مى رساند، اما نه الزاماً از 
ــود، از باب  رهگذر قيام امام وقت؛ اگر هم در مواردى، چنين اميدى از روايت فهميده مى ش

يك اعتقاد شيعى نيست.
از سوى ديگر مؤلف كتاب در ادامه، «عقيده» يا «اميد» يادشده را با «اعتقاد به قائميت» گره زده، 
به اين شكل كه ابتدا، پس از طرح «عقيده شيعيان به ضرورت قيام مسلحانه هر يك از امامان»، 
موضوع «پيشينة اعتقاد به ظهور يك منجى انقالبى از دودمان پيامبر كه به نام قائم شناخته 
مى شد» را مطرح ساخته و سپس درباره توقع شيعيان از امام باقر، تعبير «قيام موعود و مورد 

انتظار عمومى» را به كار برده است. 
با طرح مباحث ديگر، نهايتاً ادعاى مطرح، به سوى «انتظار و اعتقاد دائمِى قيام مسلحانه امام 
ــپس  ــتمر به قيام هر امام به مصداِق منجى موعود (امام قائم)» پيش رفته و س و اميِد مس
با فضاسازى هايى، اين «انتظار و اعتقاد» تحقق نيافته، چنان پررنگ نشان داده شده كه گويا 
برآورده نشدن مكرر آن، موجب ايجاد «حيرت»، «شوك» و نهايتاً «تجديد نظر» در اعتقادات 

شيعيان شده است.
در اين مقاله، به بررسى پيرامون نارسايى هاى سندى و داللى كتاب در اين باره مى پردازيم:

1ـ رويكرد ضرورى در روش «راستى آزمايى مدارك كتاب»
بررسى هاى مقاله قبل، روشن مى ساخت كه نتايج القايى در متن كتاب، چيزى فراتر از جمع 
بندى «علمى» و «فاقد جهت گيرى»؛ از مدارك ارائه شده است، يعنى در كتاب چند مقدمه 
ــنادى را براى آن ها ذكر مى كرد، اما به واسطه فضاسازى ها و روش هاى خاصى،  بيان و اس

ذهن مخاطب به سمت نتايجى فراتر از آنچه در مقدمات مطرح بود، سوق داده مى شد.

1.  تفصيل ادعاهايى كه در ابتداى مقدمه آمده، در مقاله «نقدى بر فرضيه تطور امامت شيعى، بررسى استنادهاى 
كتاب مكتب در فرايند تكامل، بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام باقر» منتشر شده در شماره 7 

همين فصلنامه طرح و مستند گرديده است.
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به عنوان مثال در كتاب:
ــام، اميد يا اعتقاد  ــيعيان به ضرورت قيام نمودن هر ام ــد ش 1ـ ادعا مى ش

داشتند، و مداركى ارائه مى گرديد.
ــأله قائميت اعتقاد داشتند، و مداركى ارائه  ــد شيعيان به مس 2ـ ادعا مى ش

مى گرديد.
3ـ با ذكر تعبير «قيام موعود و مورد انتظار عمومى»ـ  بدون آن كه تصريح 
ــد كه اميد و اعتقاد مطرح در بند1، دربارة «ضرورت قيام  ــودـ  القا مى ش ش

نمودن هر امام» به مصداق «قائم آل محمد» بوده است.
ــارة اعتقاد به  ــده در كتاب درب ــويش و اضطراب ادعا ش بدين ترتيب، تش
ــرى مى يافت  ــى امامت»، به چهارچوب «اعتقاد به قائميت» نيز تس «مبان
ــد؛ يعنى اين القا به ذهن  ــديد مى ش و موضوع در ذهن مخاطب كتاب تش
ــيعيان نه تنها همواره اعتقاد داشته اند كه  مخاطب صورت مى گرفت كه: ش
ــان را مصداق «قائم آل محمد ــام وقت بايد قيام كند، بلكه همواره ايش ام
ــته اند. در نتيجه دائماً با اين دغدغه مواجه بوده اند كه اعتقاد  » مى پنداش

آنان، در دو زمينه «ضرورت قيام امام وقت» و «قائميت امام وقت» محقق 
نمى شود.

 ،ــيعيان درباره قيام امامان ــال ديگر اينكه ضمن ادعا پيرامون اميد، انتظار و اعتقاد ش مث
ــى از عدم برآورده شدن آن اميد، انتظار و  ــوك» ناش يك باره ادعاى ايجاد «حيرت» و «ش
ــود، بدون آن كه ذيل اين تعابير، پاورقى اى وجود داشته باشد؛ و اين در  اعتقاد مطرح مى ش
حالى است كه حتى مدارك ارائه شده براى اصل ادعاى «اميد، انتظار و اعتقاِد مذكور» نارسا 
و فاقد داللت مى باشند، تا چه رسد به ادعاى بدون مدرِك ايجاد «حيرت» و «شوك» ناشى 

از عدم برآورده شدن آن ها.
ــاية  ــد، در س ــى، بيش از آن كه مبتنى بر مدارك باش ــى از نتايج نهاي ــن ترتيب بخش بدي

فضاسازى هاى ويژه و روش هاى خاص، در ذهن مخاطب شكل مى گيرد.
اين ويژگى كتاب، الزم مى آورد كه مدارك هر پاورقى، نه تنها با مطلب ذكر شده در همان 
ــود؛ يعنى از ابتدا كه  ــير بحث نيز سنجيده ش ــماره، بلكه با نتيجه گيرى كلى كتاب در س ش
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مدارك مورد استناد كتاب دربارة «اميد، انتظار و اعتقاد شيعيان درباره قيام امامان» بررسى 
مى شود، يادآورى شود كه اين مدارك، داللتى بر «اعتقاد شيعيان به قائميِت يكايك امامان
ــوك» در آن  ها ديده نمى شود. در  » نيز ندارد، و به عالوه اثرى از وجود «حيرت» و «ش

اين نوشتار نيز الزم است چنين كنيم.

2ـ طرح موضوع «ذهنيت مسلمانان و شيعيان درباره ضرورت اقدام سياسى از 
«سوى امام صادق

مؤلف در ادامه همان روند پيشين، چنين ادامه مى دهد:
در سال هاى اواخر دهه سوم قرن دوم كه مسلمانان در سرزمين اسالمى عليه 
حكومت جائرانه يكصد ساله اموى برخاسته و جامعه شاهد يك انقالب عظيم 
و قيام عمومى بود، امام صادق محترم ترين فرد از خاندان پيامبر در نظر 
تمامى مسلمانان از شيعه و سّنى بود. همه جامعه به وى به عنوان روشن ترين 
و شايسته ترين نامزد احراز خالفت مى نگريستند و بسيارى انتظار داشتندكه 
او براى به دست گرفتن آن و ايفاى نقش سياسى خود قدم پيش نهد. عراق 
ماالمال از هواداران او بود. يك شيعه با حرارت به او خبر مى داد كه «نيمى از 
جهان هوادار او هستند.» مردم كوفه تنها منتظر دستور او بودند تا شهر را از 
دست اردوى اموى مستقر در آنجا بگيرند و آنان را اخراج كنند. حّتى عّباسيان 
كه سرانجام قدرت را به دست گرفتند بر اساس روايات تاريخى در آغاز به او 
به مثابه اولويت نخست براى رهبرى معنوى قيام مى انديشيدند. امتناع امام از 
دخالت و بهره بردارى از موقعيت، عكس العمل هاى گوناگونى را در ميان مردم 
به وجود آورد: عده اى از هواداران وى بى مجامله مى گفتند كه در آن وضعيت، 
ــكوت و عدم قيام براى او حرام است. ديگران فقط اظهار يأس و نااميدى  س
مى كردند كه با وجود چنين موقعيت مناسب، روزگار رهايى و دوران طاليى 

موعود شيعيان همچنان دور به نظر مى رسد.1

1.  مدرس طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص35و36
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ــى بيان مى كند كه پيش تر، عدم  ــويم كه مؤلف، اين عبارات را در جاي ــدداً يادآور مى ش مج
ــوك» در شيعيان و زمينه «تجديد  ــى امام پنجم را موجب «حيرت»، «ايجاد ش اقدام سياس
نظر نمودن» آنان در عقايدشان دانست. ايشان در ادامه نيز به تقويت همين فضاى ترسيم 
شده مى پردازد و توصيفات فوق راـ كه نشان خواهيم داد بسيار اغراق آميز استـ   زمينه ساز 

چرخش اعتقادى شيعيان مى شمارد.

3ـ بررسـى مدارك «ذهنيت ها درباره ضرورت اقدام سياسـى از سوى امام 
«صادق

ــندة كتاب، جامعه اسالمى در اواخر دهة سوم از قرن دوم، شاهد يك انقالب  به تعبير نويس
عظيم و قيام عمومى عليه بنى اميه بوده است. طبعاً امام صادق شخصيتى هستند كه در 
چنين شرايطى، چشم ها به سوى ايشان دوخته مى شود، اما نكته مهم اين است كه آيا توجه 

شيعيان به آن حضرت، از همان زاويه  اعتقادى است كه مؤلف ترسيم مى كند يا نه؟
اكنون مدارك ارائه شده براى مطالب اخير را عالوه بر مطلب متناظر در متن كتاب، با فضاى 

در حال تصوير از سوى مؤلف نيز مى سنجيم.
ــيارى افراد، جهت ايفاى نقش سياسى از  ــخن از«انتظار بس در پاورقى3 (صفحه35) كه س
سوى امام صادق» است، اين مدارك ارائه شده است: كشى ص 158 و 398؛ مناقب ابن 

شهرآشوب 362:3؛ دعائم االسالم 75:1؛ كافى331:8
1ـ3ـ روايت كّشى  158 و 398

ــده از رجال كشى2، از جمله رواياتى است كه مضمون آن  ــتين روايت نقل ش 16/4 1ـ نخس

1.  منظور از 16/4 اين است كه (با احتساب مقاله قبل)، اين شانزدهمين مدركى است كه در ضمن دسته چهارم از 
مدارك ارائه شده كتاب، به بررسى استناد انجام شده به آن مى پردازيم.

2.  كشى، إختيار معرفة الرجال ، ص158 . قال: سمعت زراره، إنى كنت أرى جعفراً أعلم مما هو، و ذاك أنه يزعم 
أنه سأل أباعبداهللا عن رجل من أصحابنا مختفى من غرامه، فقال: أصلحك اهللا إن رجًال من أصحابنا كان 
مختفيًا من غرامه فإن كان هذا األمر قريبًا صبر حتّى يخرج مع القائم و إن كان فيه تأخير صالح غرامه. فقال له 
أبوعبداهللا: «يكون». فقال زراره: يكون إلى سنة. فقال أبوعبداهللا: «يكون إن شاء اهللا». فقال زرارة: فيكون 
إلى سنتين. فقال أبو عبد اهللا: «يكون إن شاء اهللا». فخرج زراره، فوطن نفسه على أن يكون إلى سنتين فلم يكن، 

فقال ما كنت أرى جعفراً إال أعلم مما هو.
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موجب تنقيص مقام «زرارآل بن اعين» مى باشد و لذا در جاى خود؛ مورد بحث و مداقه فراوان 
واقع شده است. 

ــندى و متنى اين روايات  ــى س ــآلاهللا خويى در معجم رجال، به تفصيل به بررس ــوم آي مرح
ــت، به دليل  ــد،1 و از جمله مواردى را كه روايت مورد بحث ما نيز از آن جمله اس پرداخته ان

وجود «جبرئيل بن احمد» ضعيف دانسته اند.
ــندى صرف استـ  كه  ــة وارد بر اين روايات، امرى فراتر از ايراد س تأكيد مى كنيم كه خدش
پرداختن به جزئيات بيشتر آن، از حوصلة بحث جارى بيرون است و جا دارد عالقه مندان به 

منبع اخيرالذكر مراجعه كنند. 
مرحوم آيآلاهللا خويى در ضمن بحث از روايات ياد شده مى نويسند:

ال يكاد ينقضى تعجبى كيف يذكر الكّشى و الشيخ هذه الروايات التافهة 
الساقطة غير المناسبة لمقام الزرارة و جاللته المقطوعة فسادها السيما ان 

رواة الرواية باجمعهم مجاهيل.2
ــى و شيخ، اين روايات بى ارزش و  تعجبم پايان ندارد از اين كه چگونه كش
ــده را كه با مقام زراره و عظمت او3 تناسب ندارد و بطالن آن ها  ــاقط ش س
قطعى است، نقل كرده اند، به ويژه آن كه همگى از نظر سندى مجهولند. 

ــان كه قطعاً از  ــى اظهار تعجب كنيم. ايش نابه جا نخواهد بود اگر ما نيز از جناب آقاى مدرس
مناقشات جدِى درگير پيرامون شخصيت دينى زرارآل بن اعين و مباحث مطرح دربارة صحت 
و سقم روايات مربوط به اين موضوع مطلعند، چگونه يكى از رواياتـ  الاقلـ  مشكوك اين 

باب را به عنوان شاهد بحث خود مى آورند؟
البته بر فرِض چشم پوشى از عدم اعتبار سندى حديث فوق الذكر، هم سويى داللى آن با سير 
مطالب كتاب نيز قابل مناقشه است، اما با توجه به آنچه گذشت، از اين بحث در مى گذريم. 

1.  خويى، معجم رجال الحديث، 8/ 237ـ  254.
2.  همان، صفحه 245. 

ــام زراره نقل نموده و در  ــگرف مق ــوم آيةاهللا خويى در ضمن همين بحث، بيســت روايت در عظمت ش 3. مرح
ــت، مضاف بر اينكه تعدادى از آن ها صحيح السند  ــتفاضه اس ــته اند: «اين روايات در حد اس جمع بندى نوش

است.»(همان. صفحه237)
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2ـ3ـ روايت مناقب ابن شهرآشوب 362:3
17/4: در روايت مناق ب1 ابن شهر آشوب ، راوى مى گويد: 

ــهل بن حسن خراسانى به حضور امام صادق رسيد و عرض كرد: يا  س
ابن رسول اهللا شما اهل رأفت و رحمت و اهل بيت امامتيد، چه چيزى مانع 
مى شود تا از حقى كه متعلق به شما است دست بكشيد و حال آن كه صد 

هزار شيعه شمشير به دست داريد كه حاضرند برايتان بجنگند؟
امام در پاسخ به مرد خراسانى دستور مى دهند كه وارد تنور روشن شود، 
ــش مى كند. در همين حال، هارون مّكى وارد  ــت عفو و بخش و او درخواس
مى شود و حضرت به او دستور ورود به تنور مى دهند. او بالفاصله  اطاعت 
مى كند. آن گاه حضرت به گفتگو با مرد خراسانى ادامه مى دهند و پس از 

مدتى به او مى فرمايند داخل تنور را نگاه كن.2
راوى مى گويد من نيز نگاه كردم و هارون را ديدم كه چهار زانو داخل تنور 
نشسته بود، پس بيرون آمد و به ما سالم كرد. امام به خراسانى فرمودند 
ــورد كه «يكى هم  ــم خ ــد اين مرد؛ چند نفر داريد»؟ و او قس ــه: « مانن ك
نداريم.» حضرت فرمودند: «من در زمانى كه (حتى) پنج ياور (اين چنينى) 

1.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب،237/4... حدث إبراهيم عن أبى حمزه عن مأمون الرقى، قال: كنت عند 
ــهل بن حسن الخراسانى، فسّلم عليه، ثم جلس، فقال له: يا ابن رسول اهللا لكم  ــيدى الصادق إذ دخل س س
الرأفة و الرحمة، و أنتم أهل بيت اإلمامة، ما الذى يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه و أنت تجد من شيعتك 

مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف؟ 
ــجرته حتى صار  ــجرى التنور، فس ــانى، رعى اهللا حّقك»، ثم قال: يا حنفيه، اس        فقال له: «اجلس ياخراس
كالجمره و ابيض علوه، ثم قال: «يا خراسانى، قم فاجلس فى التنور». فقال الخراسانى: يا سيدى، يا ابن رسول 
اهللا، ال تعذبنى بالنار، أقلنى أقالك اهللا. قال: «قد أقلتك». فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المّكى و نعله فى 
سبابته، فقال: السالم عليك يا ابن رسول اهللا، فقال له الصادق: «ألق النعل من يدك و اجلس فى التنور». قال: 
فألقى النعل من سبابته، ثم جلس فى التنور، و أقبل اإلمام يحدث الخراسانى حديث خراسان حتّى كأنه شاهد 
لها. ثم قال: «قم يا خراسانى، و انظر ما فى التنور». قال: فقمت إليه فرأيته متربعًا، فخرج إلينا و سّلم علينا. فقال 
له اإلمام: كم تجد بخراسان مثل هذا؟ فقلت: واهللا، و ال واحداً. فقال: «ال واهللا و ال واحداً، أما إنا ال نخرج 

فى زمان ال نجد فيه خمسه معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت». 
ــؤال جا دارد كه آيا مؤلف اين  2.  داللت اين روايت بر واليت تكوينِى امام صادق قابل توجه اســت و اين س

مطلب را در جاى خود مى پذيرد يا خير؟ 
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ندارم، قيام نمى كنم. ما به زمان مناسب، آگاه تريم.»
از اين حديث، چند نكته را مى توان دريافت:

ــيعه خراسانى، حكومت را ـ مطابق عقيده ديرين و هميشگى شيعه ـ حق «اهل  1ـ مرد ش
بيت امامت» مى داند. 

2ـ مرد خراسانى معتقد است كه «صد هزار شيعه شمشير به دست» آماده اند تا در ركاب امام 
ــوى ايشان، بجنگند.  صادق و براى احقاق حق آن حضرت، يعنى تصدى حكومت از س

وى طبيعى مى داند كه امام در اين شرايط، براى به دست گرفتن حكومت اقدام نمايند.
3ـ امام اقدام جهت تصاحب حكومت را منوط به داشتن يارانى مى دانند كه نسبت به امام 
خويش، به عنوان دارنده مقام «مفترض الطاعآل» از سوى خداوندـ  و نه صرفاً يك رهبر سياسى 

يا نظامىـ  كامًال تسليم باشند و اظهار مى دارند كه از چنين افرادى بسيار اندك دارند.
اما در باب قابل استناد نبودن اين حديث در سير مباحث كتاب، بايد گفتـ  چنان كه در مقاله 
قبل نيز ذكر شدـ  اعتقاد هميشگى شيعيان مبنى بر «حق حاكميت امامان» به منزله «حقى 
الهى»، در كنار فراهم شدن شرايط اجتماعى و سياسى خاص، مانند درگرفتن قيام هايى عليه 
بنى اميه، به طور طبيعى مى توانست اميد بازگشت اين «حق الهى» به امام را در دل و جان 
ــيعيان زنده كند. در اين چهارچوب طبيعى بود كه برخى از افراد نيز به اقدام يا همراهى  ش
امام با اقدامات جارى، اميدوار شوند و چشم بدوزند؛ ولى اين ها هيچ كدام، «فضاى اعتقادى 
شيعيان» را پيرامون مسأله قيام، آن هم به منزله يك وظيفه براى امام نشان نمى دهد؛ تا چه 
رسد به آنچه كه مؤلف كتاب ادعا نموده، و نه تنها موضوع «ضرورى شمردن قيام امام»را يك 
امر عقيدتى شمرده، بلكه چهارچوب اعتقادى شيعيان نسبت به امامت را شديداً تحت تأثير اين 

موضوع دانسته است.1

1.  در مقاله پيشين نوشتيم: «آنچه باعث شده افرادى نسبت به حضور امام در منازعات، اميدوارى نشان دهند، 
حوادث خاص سياسى، در كنار عقيده پيشينى شيعيان، مبنى بر حق حاكميت امام بوده است، نه عقيده پيشينى 
آنان نسبت به «ضرورت قيام بى درنگ امام»، آن هم به شكلى كه خوددارى از اين وظيفه، حيرت خيز، شوك 

دهنده و موجب تجديدنظر اعتقادى در امامت گردد. 
      توضيح آنكه با توجه به اعتقاد شيعيان مبنى بر «تعلق حق الهى حكومت به ائمه معصومين»، بسيار طبيعى 
بود كه وقتى زمينه هاى اجتماعى براى تغيير حكومت فراهم مى شده است، آنانـ  يا گروهى از آنانـ  اميدوار 
شوند تا جهت حوادث به سمتى پيش رود كه منجر به حاكميت امام گردد، اعم از اينكه اين اتفاق، با دخالت 
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اكنون مجدداً به مفاد روايت مورد بحث توجه كنيد:
 يك شيعه خراسانى معتقد است «صد هزار شيعه شمشير به دست» آماده جنگيدن در ركاب 
ــت.  ــتند؛ از طرفى قيام عليه بنى اميه درگرفته و بنيه آنان رو به ضعف نهاده اس حضرت هس
اين شرايط، كامًال ويژه و خاص است و با «هر شرايط مقتضى» تفاوت دارد. در اين شرايط، 
ــان گر يك اصل و  ــخص به قيام نمودن امام، به هيچ وجه نش اميد يا حتى توقِع اين ش
ضرورت اعتقادى در انديشه وى، مبنى بر اينكه «هر وقت شرايط و مقتضيات فراهم شود، 
ــد به اين كه موضوع  ــت؛ تا چه رس ــير برگرفته و قيام خواهد كرد» نيس امام آن دوره شمش
فوق، يكى از مبانى امامت در انديشه وى بوده باشد، كه تحقق نيافتن آن، موجب «حيرت» 

و «شوك» مى شده است. 
در نتيجه، اين روايت بر ادعاى مؤلف كتاب داللت ندارد.

3ـ3ـ روايت دعائم اإلسالم 75:1
18/4ـ  در نسخه مورد استناد مؤلف از كتاب دعائم االسالم، در صفحه مورد نظر(75:1) هيچ 
روايتى كه مربوط به بحث جارِى كتاب باشد، وجود ندارد. موضوع روايات از چند صفحه قبل 
تا چند صفحه بعد، مقام واالى شيعيان راستين اهل بيت و تأكيد بر اين است كه على رغم 

پشت كردن «اكثر» مردم، به اهل بيت، شيعيان واليت آنان را پذيرفتند و ...
اما در صفحه 74 كتاب، روايتى از امام صادق نقل شده كه مخالف ادعاى آقاى مدرسى 
است1. حضرت در ضمن اين روايت، شيعيان را به «إحدى الُحسنيين» بشارت داده، فرموده اند: 

مستقيم امام در منازعات درگير رخ دهد يا بدون آن. به بيان ديگر، چنين ديدگاهى، اساسًا ناظر به «حق 
حاكميت امام» است و نه «وظيفه قيام توسط امام».

اين وضعيت، كامًال متفاوت است با آنچه مؤلف كتاب ترسيم مى كند، مبنى بر اين كه:
اين مسأله، انتظار و اعتقادى عمومى، ناظر به وظايف مقام امامت بوده است.

      انتظار بدين شكل بوده كه امام بايد «در صورت فراهم شدن شرايط مناسب، بى درنگ به پا مى خاست.»
و از همه مهم تر اينكه انتظار ياد شده چنان بوده است كه محقق نشدنش «موجب حيرت شيعيان» مى گرديد.

ــيعته: «أنتم أولو األلباب الذين ذكر اهللاـ   ــالم، 74/1: و عنه: أنه قال لقوم من ش 1.  تميمى مغربى، دعائم االس
ــنيين من اهللا، إما أن  ــروا فإنّكم على إحدى الحس ُر ُأولُوا اْألَلْباِب، فأبش عّزوجّلـ  فى كتابه فقال: ِإنَّما َيَتَذكَّ
يبقيكم اهللا حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم، فيشفى اهللا  ـ عّزوجّل  ـ صدوركم، و يذهب غيظ قلوبكم، و هو 
قوله ـ  عّزوجّل: َو َيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن َو يُْذِهْب َغْيَظ ُقُلوبِِهْم، و إن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم 
على دين اهللا الذى رضيه لنبيه، و بعثتم على ذلك. فو اهللا، ما يقبل اهللا من العباد يوم القيامه إال ما أنتم عليه، 
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ــويش گردن مى كشيد،  ــما را باقى مى دارد تا آنچه را كه به س يا خداوند ش
ببينيد؛ و خداوند دل هايتان را بدين وسيله شفا بخشد... و اگر هم قبل از آن، 
ــنديد، از دنيا رفته ايد و (بر  از دنيا برويد، بر دين خدا كه براى پيامبرش پس

آن) مبعوث خواهيد شد... .
 «به شيعيان تعليم مى داده اند تا منتظر «فرج آل محمد ،اين روايت نشان مى دهد كه ائمه
باشند، اما در عين حال بى صبرى نيز نكنند و بدانند كه اگر در حال انتظار از دنيا بروند نيز عاقبت 

به خير شده اند.
اين مضمون، با القاى «انتظارى عمومى در ميان شيعيان براى ايفاى نقش سياسى از سوى 

امام صادق» فاصله زيادى دارد.
4ـ3ـ روايت كافى331:8 

19/4ـ اين روايت از كافى(331:8)1، ارسال نامه هاى برخى اصحاب و ديگران به حضور امام 
ــنهاد يا سؤال درباره نظر  ــياه جامگان را گزارش مى كند كه پيش صادق، در اوائل قيام س

حضرت راجع به رهبرى قيام را دربرداشته است. 
ــتم. آيا نمى دانند او  ــام نامه ها را به زمين زده، فرمودند: «اف، اف، من امام اينان نيس ام

كسى است كه سفيانى را مى كشد»؟
اين روايت نيز در همان سياق روايت قبل است، مضاف بر آنكه به روشنى، نويسندگان نامه ها 
ــتند كه يادآور  ــده اند، بلكه اين حضرت هس از زاويه «قائميت امام» به موضوع وارد نش

مى شوند آنچه شما دنبالش هستيد، به دست «قائم آل محمد» محقق مى شود.
3ـ روايت كافى 307:1 5ـ 

20/4ـ در كافى307:1 روايتى كه به بحث مربوط باشد، وجود ندارد.

و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقر به عينه إال أن تبلغ نفسه إلى هذه». ثّم أهوى بيده إلى الحلق، ثم بكى. 
َالِم بِْن نَُعْيٍم َو َسِديٍر َو ُكتُِب َغْيِر َواِحٍد  1.   كلينى، كافى، 331/8: ...َعِن الُْمَعلَّى بِْن ُخنَْيٍس، قَاَل: َذَهْبُت بِِكتَاِب َعْبِد السَّ
ْرنَا أَْن يَئُوَل َهَذا اْألَْمُر إِلَْيَك فََما  َّا قَْد قَدَّ َدُة قَْبَل أَْن يَْظَهَر ُولُْد الَْعبَّاِس بَِأن ــوِّ إِلَى أَبِى َعْبِداهللاِ ِحيَن َظَهَرِت الُْمَس
؟!  ْفيَانِىَّ ََّما يَْقتُُل السُّ َُّه إِن ، َما أَنَا لَِهُؤَالِء بِِإَماٍم؛ أََما يَْعَلُموَن أَن ، أُفٍّ تََرى؟ قَاَل: فََضَرَب بِالُْكتُِب اْألَْرَض؛ ثُمَّ قَاَل: «أُفٍّ

ْرتُ  أَمر كذا و كذا؛ أَى نويتُه و َعَقْدُت عليه. لسان العرب)  (قَدَّ
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4ـ ادعاى تعداد بى شمار هواداران امام
مؤلف در ادامه روند قبل مى نويسد: «عراق ماالمال از هواداران او [امام صادق] بود. يك 

شيعه با حرارت به او خبر مى داد كه نيمى از جهان هوادار او هستند.»
ــهر آشوب362:3 است. روايت  ــتند اين بخش، دو حديث از كافى242:2 و مناقب ابن ش مس

مناقب، در شماره 17/4 بررسى شد.
1ـ 4ـ روايت كافى242:2 در استناد به تعداد هواداران امام

21/5ـ در اين روايت1، سدير صيرفى به امام صادق عرض مى كند كه «امكان خوددارى 
ــخن خود را كثرت ياران و شيعيان حضرت و  ــت»؛ و دليل س ــما فراهم نيس از قيام براى ش
تعداد آنان را صد يا دويست هزار يا نصف دنيا (كنايه از كثرت) برمى شمارد. سدير سپس به 
حضرت عرض مى كند كه اگر اميرالمؤمنين اين تعداد يار داشتند قبائل تيم و عدى، در 

غصب خالفت حضرت طمع نمى كردند.
در نهايت امام به 17 گوسفند اشاره نموده، مى فرمايند كه اگر به تعداد اين ها يارانى داشتم 

نمى توانستم كنار بنشينم.
در رابطه با بحث ما، دو نكته مهم در اين حديث وجود دارد: 

1ـ به روشنى، دليل اين نظر سدير كه ياران امام را بالغ بر صد يا دويست هزار مى داند، 
ــر اين  صورت چنين  ــت؛ در غي ــياه جامگان و درگرفتن حركات ضد اموى اس ــركات س تح
ــأله؛ با نكته پيش گفته سازگارى دارد. گفتيم چنين  تخمين زدنى كامًال بى معنا بود. اين مس
ــيعيان مبنى بر «تعلق  ــى از اعتقاد ش اظهارنظرهايى راجع به قيام امامى از اهل بيت، ناش
حق الهى حكومت به ائمه معصومين» بوده است؛ كه در نتيجه وقتى زمينه هاى اجتماعى 
براى تغيير حكومت فراهم مى شد، اميدوارى به حاكميت يافتن امام در ميان آنان نضج 

مى گرفت. 

، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى أَبِى َعْبِداهللاِ، فَُقْلُت لَُه: َو اهللاِ َو اهللاِ َما يََسُعَك  ْيَرفِىِّ 1.  كلينى، كافى، 2/ 242:... َعْن َسِديٍر الصَّ
الُْقُعوُد! فََقاَل: «َو لَِم يَا َسِديُر»؟ قُْلُت: لَِكْثَرةِ َمَوالِيَك َو ِشيَعتَِك َو أَنَْصاِرَك، َو اهللاِ لَْو َكاَن ِألَِميِر الُْمْؤِمنِيَن َما لََك 
. فََقاَل: «يَا َسِديُر َو َكْم َعَسى أَْن يَُكونُوا»؟ قُْلُت: ِمائََة  يَعِة َو اْألَنَْصاِر َو الَْمَوالِى َما َطِمَع فِيِه تَْيٌم َو َال َعِدىٌّ ِمَن الشِّ
نْيَا. قَاَل: فََسَكَت َعنِّى،  أَلٍْف. قَاَل: «ِمائََة أَلٍْف»؟ قُْلُت: نََعْم، َو ِمائَتَْى أَلٍْف. قَاَل: «ِمائَتَْى أَلٍْف»؟ قُْلُت: نََعْم، َو نِْصَف الدُّ
ثُمَّ ... فََقاَل: «َواهللاِ يَا َسِديُر، لَْو َكاَن لِى ِشيَعٌة بَِعَدِد َهِذهِ الِْجَداِء َما َوِسَعنِى الُْقُعوُد». ...فََعَدْدتَُها فَِإَذا ِهَى َسْبَعَة َعَشر.
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ــير برگرفتن براى كسب قدرت و راندن  ــدير، داللت بر اين ندارد كه او، «شمش اين كالم س
ــت؛  ــته اس غاصبين»، «در هر وقت مقتضى» را جزئى از «مبانى اعتقاد به امامت» مى دانس
زيرا فرض وجود صد يا دويست هزار يار، با «هر وقت مقتضى» تفاوت دارد، و شرائط كامًال 
ويژه اى است، مضاف بر اينكه پيشنهاداتى از طرف سران قيام ضداموى، در جهت همكارى 

و قيادت امام، به ايشان ارائه مى شد.
ــا غصب خالفت  ــود از دوران صدور حديث؛ ب ــان تلقى خ ــه راوى؛ مي ــه اى ك 2ـ مقايس
ــتگاه نظرى ديدگاه او را مشخص تر و ثابت مى كند،  اميرالمؤمنين انجام مى دهد، خاس

مطلب همان است كه ما گفتيم. 
ــت كه اگر اميرالمؤمنين، اين تعداد يار داشتند، غاصبين در خالفت  ــدير اين اس تعبير س
ــدن «حق الهى  ــه او در اين كالم، در وهله اول بر حفظ ش ــرت طمع نمى كردند. تكي حض
اميرالمؤمنين» است، نه جنگيدن آن حضرت با غاصبين. محور اين سخن قبل از هر چيز 
«حق الهى امام در خالفت است» و نه «وظيفه امام بر كسب خالفت با شمشير» و داشتن 

يار را به عنوان زمينه ساِز تحقق خالفت الهى مطرح مى داند. 
ضمن آن كه گزارش هاى تاريخى، نشان نمى  دهد كه شيعيان اميرالمؤمنين در طول 25 
سال دورى ايشان از خالفت، اعتقاد به امامت حضرت را دائرمدار اقدامات ايشان در تصاحب 
قدرت مى دانسته اند و خوددارى امام از چنين امرى، سؤالى برايشان پيش مى آورده است. 

شيعيان بعدى نيز چنين ابهامى نداشته اند.
ــوى سدير، اصًال ناظر  ــان مى دهد طرح موضوع از س همچنين متن روايت مورد بحث، نش
به مسأله مهدويت نيست؛ زيرا موضوع مهدويت و قائميت، دربارة اميرالمؤمنين ـ كه از 

سوى راوى مورد قياس قرار گرفته ـ منتفى بوده است.

5ـ  ادعاى انتظار كوفيان براى دستور امام 
ــپس مى خوانيم: «مردم كوفه تنها منتظر دستور او [حضرت صادق] بودند تا  در كتاب س

شهر را از دست اردوى اموى مستقر در آنجا بگيرند و آنان را اخراج كنند.»
ــده است. نخستين مطلب، تكرار روايتى است كه در  در پاورقى اين عبارت، دو منبع ارائه ش

شماره 19/4بررسى شد (كافى331:8) و البته ربطى هم به مردم كوفه ندارد.!! 
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1ـ 5ـ  روايت رجال كشى
 22/5ـ اين حديث، از رجال كّشى(353ـ354)1 كه وصول نامه اى به محضر امام صادق
را گزارش مى كند. نويسندگان نامه به اطالع حضرت مى رسانند كه كوفه «در آشوب» است 

و اگر امام دستور دهند، آنان شهر را در اختيار خواهند گرفت.
ــابه همان است كه در روايت 19/4، نسبت به نامه اى مشابه انجام شد.  واكنش حضرت مش

ايشان نامه را پرت كرده و فرمودند: «من امام اينان نيستم.»
آنچه در متن روايت، در مورد وضعيت كوفه بيان شده است، با آنچه كه مؤلف ذكر كرده و 
«مردم كوفه را منتظر دستور امام» دانسته بسيار فرق دارد. نحوة توصيف ايشان، گمان 
ــى امام و امامت در ديدگاه  ــبت به فرماندهى حضرت، و جايگاه سياس آمادگى مردم نس

مردم را بسيار تشديد مى كند، كه البته واقعيت ندارد. 
خاستگاه نظرى نويسندگان نامه نيز همان استـ  يا الاقل مى تواند باشدـ  كه در موارد قبل 

بيان شد، و نه منطبق بر تئورى كتاب مكتب در فرايند تكامل.

6ـ  ادعاى امام، اولويت نخست رهبرى معنوى قيام از نظر عباسيان
ــاس روايات  ــت گرفتند براس ــرانجام قدرت را به دس ــيان كه س در ادامه آمده: «حّتى عّباس
تاريخى در آغاز به او [حضرت صادق] به مثابه اولويت نخست براى رهبرى معنوى قيام 

مى انديشيدند.» 
ــيم پررنگى از نقش سياسى صادقين انجام داد. ادعاى اميد بسيارى از  كتاب تا اينجا، ترس
مردم به اين كه آنان رهبرى نهضت ضد اموى را به دست گيرند، به طورى كه خوددارى آنان 
موجب «حيرت» شيعيان شده باشد؛ و تعبيراتى از اين دست، كه ميزان انطباق آن ها با مدارك 
 را سنجيديم. همچنين تأكيد بر جمله مبالغه آميز يك راوى كه «نيمى از جهان هوادار امام
هستند.»، گنجاندن مطلبى در ترجمه كه در متن روايت وجود ندارد؛ بدين مضمون كه «مردم 

كوفه تنها منتظر دستور امام بودند تا شهر را از دست بنى اميه درآورند.»

1.  كّشى، رجال الكّشى، 353... قال : كنت عند أبى عبداهللا، فأتاه كتاب عبد السالم بن عبد الرحمن بن نعيم و 
كتاب الفيض بن المختار و سليمان بن خالد، يخبرونه  أن الكوفة شاغرة برجلها و أنه إن أمرهم أن يأخذوها، 

أخذوها، فلما قرأ كتابهم رمى به، ثم قال: «ما أنا لهؤالء بإمام، أ ما علموا أن صاحبهم السفيانى »؟
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آخرين جزء اين مجموعه، اين ادعاست كه حتى عباسيان در آغاز، امام صادق را « اولويت 
نخست رهبرى معنوى قيام» مى دانستند.

مدارك ارائه شده براى اين عبارت، مناقب ابن شهرآشوب 3: 355و356 / ملل و نحل 179:1 
و كافى 8: 274 است.

1ـ 6ـ روايت مناقب ابن شهرآشوب 3: 355و356
23/6ـ روايت مناقب1، تفاوت عمده اى با گزارش ارائه شده در كتاب دارد، و در آن آمده است 
ــلم خراسانى، پس از مرگ ابراهيم امام (برادر سفاح و رهبر حزب  عباسى در قيام  كه ابومس
ــن و محمد بن على بن الحسين نامه  بر عليه بنى اميه)، به امام صادق، عبداهللا بن الحس

نوشت و يكايك آنان را به خالفت دعوت كرد. پاسخ امام، آتش زدن نامه بود.
در مقام بررسى بايد گفت: آنچه روايت فوق گزارش مى كند؛ اصًال مربوط به ديدگاه عباسيان 
ـ و همچنين مربوط به اوائل كار آنان ـ نبوده، بلكه اقدامى است كه ابومسلم پس از مرگ 
ابراهيم امام (برادر بزرگ سفاح و گزينه اصلى خالفت) انجام داد؛ چرا كه نسبت به موقعيت 
خود و اين كه توسط عباسيان از سر راه برداشته شود (يعنى همان اتفاقى كه در نهايت افتاد) 

نگران شده بود.
ــتاده و آنان را نيز به همكارى  ــز به موازات امام، براى دو نفر ديگر نامه فرس ــى او ني حت

خوانده است....
اين مدرك مؤيد ادعاى كتاب نيست.

1.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، 229/4: ... لما بلغ أبا مسلم موت إبراهيم اإلمام وجه بكتبه إلى الحجاز إلى 
جعفر بن محمد و عبد اهللا بن الحسن و محمد بن على بن الحسين، يدعو كّل واحد منهم إلى الخالفه. فبدأ بجعفر 
فلما قرأ الكتاب أحرقه و قال: «هذا الجواب». فأتى عبد اهللا بن الحسن، فلّما قرأ الكتاب، قال: أنا شيخ، و لكن 
ابنى محمداً مهدى هذه األمه، فركب. و أتى جعفراً، فخرج إليه و وضع يده على عنق حماره و قال: «يا أبا محمد، 
ما جاء بك فى هذه الساعة»، فأخبره. فقال: «ال تفعلوا؛ فإن األمر لم يأت بعد». فغضب عبد اهللا بن الحسن، و 
قال: لقد علمت خالف ما تقول، و لكنه يحملك على ذلك الحسد البنى. فقال: «ال واهللا، ما ذلك يحملنى و لكن 

هذا و إخوته و أبناءه دونك»، و ضرب بيده على ظهر أبى العباس السفاح ثم نهض ...
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2ـ 6ـ روايت مناقب و ملل و نحل 179:1
24/6و25ـ  دو روايت مناقب ابن شهر آشوب1 و ملل و نحل2 نيز گزارش مشابهى از پيشنهاد 

ابومسلم به امام صادق و غيرمنطبق بر ادعاى مؤلف است. 
ــيان به «اولويت  ــلم از امام؛ به منزله اعتقاد عباس بايد گفت كه قلمداد كردن دعوت ابومس
نخست بودن حضرت براى رهبرى معنوى قيام»، بى توجهى به مسلمات تاريخى و دسيسه هاى 
عباسيان براى رسيدن به قدرت و پيچ و تاب هاى اين فراز از تاريخ است. اساساً بايد پرسيد كه 
مؤلف محترم، به چه دليل يا قرينه اى، عباسيان را در پى قيامى معنوى مى دانند؛ تا خواسته باشند 

رهبرِى معنوى آن بر عهده امام يا هر شخص ديگر بنهند؟!
اين نمونه ديگِر استنتاج غلط از منابع ارائه شده و مصادره به مطلوب نمودن نقليات تاريخى است. 

7ـ ادعاى اعتراض ياران امام به سكوت و عدم قيام امام
در ادامه باز هم بر حرارت مطلب افزوده شده: «[در اثر] امتناع امام از دخالت و بهره بردارى 
از موقعيت، ...عده اى از هواداران وى بى مجامله مى گفتند كه در آن وضعيت، سكوت و عدم 

قيام براى او حرام است.» 
26/7ـ  مستند اين نقل، روايتى از كافى242/2 است كه قبًال در شماره 21/5 بررسى كرديم. 
ــدير صيرفى به امام صادق عرض مى كند: «واهللا ما يسعك القعود»  در اين روايت، س

ودليل سخن خود را كثرت ياران و شيعيان حضرت مى شمارد.

1.   ... أن أبا مسلم الخالل وزير آل محمد، عرض الخالفة على الصادق، قبل وصول الجند إليه، فأبى و أخبره 
أن إبراهيم اإلمام ال يصل من الشام إلى العراق، و هذا األمر ألخويه األصغر، ثم األكبر، و يبقى فى أوالد األكبر 
ــبعين ألف مقاتل وصل إلينا  ــلم بقى بال مقصود. فلما أقبلت الرايات كتب أيضا بقوله و أخبره أن س و أن أبا مس
ــافهتك». فكان األمر كما ذكر؛ فبقى إبراهيم اإلمام فى حبس مروان  فننتظر أمرك. فقال: «إن الجواب كما ش
ــم السفاح و قرأت فى بعض التواريخ لما أتى كتاب أبى مسلم الخالل إلى الصادق بالليل، قرأه  وخطب باس
ثم وضعه على المصباح فحرقه، فقال له الرسول و ظن أن حرقه له تغطيه و ستر و صيانة لألمر، هل من جواب؟ 

قال: «الجواب ما قد رأيت». 
2.  شهرستانى، الملل و النحل،154/1: ... فبعث [ابو مسلم] إلى الصادق جعفر بن محمدـ  رضى اهللا عنهما: إنى قد 
أظهرت الكلمه ودعوت الناس عن مواالة بنى أميه إلى مواالة أهل البيت؛ فإن رغبت فيه فال مزيد عليك. فكتب 
إليه الصادقـ  رضى اهللا عنه: «ما أنت من رجالى، وال الزمان زمانى». فحاد أبو مسلم إلى أبى العباس عبداهللا بن 

محمد السفاح وقلده أمر الخالفه.
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ــما حرام است» گرفته، كه  ــعك» را در عبارت فوق، به معناى «بر ش مؤلف كتاب، «ما يس
ترجمه صحيحى نيست. در كتاب العين آمده: «اليسعك، أى: لست منه فى سعة» يعنى: 

«امكان آن (به راحتى) برايت فراهم نيست.» يا «راه اين كار برايت باز نيست.»
تفاوت فاحش ترجمه و اصل عبارت قابل توجه است.

ــت و معلوم شد كه اساساً نظريه مؤلف را تأييد نمى كند. ضمنًا  توضيح متن روايت نيز گذش
ــخن يك نفر است كه ـ صرف نظر از مناقشه در اصل برداشت  كه اين روايت، تنها نقل س
ــدهـ  مؤلف آن را به «عده اى از هواداران» نسبت داده است. اين يك نفر نيز، پس  انجام ش
از رد نظريه اش از سوى امام، هيچ عالمتى از «حيرت» و «شوك»، يا حتى «تعجب»، 

از خود بروز نداده است.

8ـ   ادعاى اظهار يأس ونااميدى ياران
ــه متن كتاب مى خوانيم: «ديگران فقط اظهار يأس و نااميدى مى كردند كه با وجود  در ادام
ــب، روزگار رهايى و دوران طاليى موعود شيعيان همچنان دور به نظر  چنين موقعيت مناس

مى رسد.» 
ــيخ  ــت ش ــى: 198،294،288و330؛ غيب ــت نعمان ــى1: 368؛ غيب ــه كاف ــى ب در پاورق

طوسى262،263و265 اشاره شده است.
1ـ 8ـ  روايت كافى1: 368

27/8ـ در اين صفحه از كافى، تنها سؤال اصحاب درباره زمان فرج و ظهور قائم و پاسخ 
ــتَْعِجُلون» آمده است كه نهى از تعيين  ائمه به مضمون «َكَذَب الَْوقَّاتُوَن َو َهَلَك الُْمْس
وقت و عجله ورزيدن براى فرج موعود است و اشاره اى هم به «فرجى» است كه خداوند در 
ــپس در اثر عملكرد مسلمانان به تأخير افتاد و ما در  ــال 70 هجرى مقدر فرموده بود و س س

مقاله قبل، از آن به «فرج نسبى» تعبير كرديم.
 بايد گفت كه هيچ يك از اين مطالب، ربطى به مسأله مطرح در متن كتاب ندارد. 

2ـ 8ـ  روايت غيبت نعمانى: 198 
28/8ـ  اين روايت غيبت نعمانى نيز داراى همين مضامين سه گانه است. جالب آنكه در اين 
ــى از حاالت شيعيان، اعم از «يأس و نااميدى» يا هر حالت ديگرى  صفحات، اصًال گزارش
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نيست. تنها در اولين روايت از كتاب غيبت، راوى چنين پرسيده است: «جعلنى اهللا فداك، 
متى هذا األمر الذى تنتظرونه فقد طال علينا؛ فدايت شوم امرى كه در انتظار آن هستيد، 
كى خواهد بود؟ همانا انتظار ما به طول انجاميده است». آيا مؤلف از اين تعبير، برداشت كرده 

كه «ديگران فقط اظهار يأس و نااميدى مى كردند»؟! 
3ـ 8ـ  روايت غيبت نعمانى: 294،288 و 330

ــات صفحه 288 و 294 غيبت نعمانى هم؛ تنها برخى از موضوعات فوق الذكر  29/8ـ رواي
را دربردارد.

30/8ـ روايات صفحه 330 از غيبت نعمانى، مربوط به باب «ما جاء فى أن من عرف إمامه 
لم يضره تقدم هذا األمر أو تأخر؛ آنچه در اين موضوع آمده كه هر كس امامش را بشناسد، 
جلو يا عقب افتادن اين امر (ظهور قائم ) به او ضررى نمى زند.» و مضمون آن ها مطابق 

همين عنوان است1 كه ابداً هيچ ربطى به بحث مؤلف ندارد.
4ـ 8ـ  روايت غيبت شيخ طوسى262،263و265

ــتين روايت مورد استناد از غيبت شيخ (صفحه262)2، راوى مى پرسد كه آيا  31/8ـ در نخس
ــت؟ امام پاسخ منفى مى دهند، و يكى از عالئم نزديك شدن ظهور  زمان فرج معلوم اس

1.  نعمانى، الغيبة، 330: ح3: ... عن أبى بصير، قال: قلت ألبى عبداهللا: جعلت فداك، متى الفرج؟ فقال: «يا أبا 
بصير، وأنت ممن يريد الدنيا من عرف هذا األمر، فقد فرج عنه بانتظاره». 

      ح4: قال: سأل أبو بصير أبا عبداهللا: و أنا أسمع. فقال: ترانى أدرك القائم؟ فقال: «يا أبا بصير ألست تعرف 
إمامك»؟ فقال: إى و اهللا، و أنت هو. وتناول يده. فقال: «واهللا ما تبالى يا أبا بصير أال تكون محتبيا بسيفك فى 

 .«ظل رواق القائم
      ح5: عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر، يقول: «من مات و ليس له إمام، فميتته ميتًة جاهليه، و 
من مات و هو عارف إلمامه لم يضّره تقدم هذا األمر أو تأخر، و من مات و هو عارف إلمامه كان كمن هو قائم 

مع القائم فى فسطاطه».  
2.  طوسى، الغيبة، 427: قال: إن لبنى فالن ملكًا مؤجًال حتّى إذا أمنوا واطمأنوا و ظنوا أن ملكهم ال يزول صيح فيهم 
صيحة فلم يبق لهم راع يجمعهم و ال واع يسمعهم و ذلك قول اهللا عّزوجلّ َحتَّي ِإذا َأَخَذِت اْألَْرُض ُزْخُرَفها 
يََّنْت َوَظنَّ َأْهُلها َأنَُّهْم قاِدُروَن َعَلْيها أتاها أْمُرنا لَْيًال َأْو نَهاراً َفَجَعْلناها َحِصيداً َكَأْن لَْم َتْغَن بِاْألَْمِس َكذلَِك  َو ازَّ
ُروَن. قلت: جعلت فداك، هل لذلك وقت؟ قال: «ال؛ ألن علم اهللا غلب علم الموقتين.  لُ األياِت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ نَُفصِّ
إن اهللا تعالى وعد موسى ثالثين ليلة وأتّمها بعشرلم يعلمها موسى ولم يعلمها بنوإسرائيل، فلما جاوز الوقت قالوا 
غرنا موسى فعبدوا العجل، ولكن إذا كثرت الحاجه والفاقه فى الناس و أنكر بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا أمر 

اهللا صباحا و مساء».

ى 
شيع

ت 
مام

ور ا
 تط

ضية
 فر
 بر
دى

نق



224
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

را بيان مى فرمايند.
ــخن مى گويند كه چند نوبت به تأخير  ــبى س 32/8ـ در روايت دوم، امام درباره فرج نس

افتاده است.1
33/8ـ در روايت سوم2، از ابوبصير نقل شده كه از امام سؤال مى كند: آيا براى اين امر (فرج 
ــت تا ما به سرآمد كارمان برسيم و راحتى بيابيم؟ حضرت در  آل محمد ) زمان معينى هس

پاسخ فرمودند: «بله، بوده، اما شما مطلب را اعالم كرديد و در نتيجه خداوند، زمان را افزود».
ــخنى از  ــود، در متن اين روايات نيز مانند چند مورد قبل، هيچ س چنان كه مالحظه مى ش
«يأس و نااميدى» شيعيان، در اثر «امتناع امام از دخالت و بهره بردارى از موقعيت» وجود 

ندارد، بلكه باالتر اينكه اصًال ربطى ميان اين روايات، با ادعاى مطرح در كتاب نيست.

9ـ چرخش در مطالب كتاب
ــيعيان، در زمينة وظايف سياسى  در كتاب تا اين جا ادعاهاى ناواردى را دربارة نوع نگرش ش
ــتگى شديد در  ــد. رويكرد مباحث، ارائه نوعى اعتقاد و دلبس مقام امامت و قائميت مطرح ش
ميان شيعيان، نسبت به اقدامات سياسى و ضد حكومتى ائمه بود، به نحوى كه خوددارى 
ــيعيان را تا سرحد شوكه شدن و تجديد نظر  آن بزرگواران از اقدام در حيطه هاى مذكور، ش

كردن در عقايد پيشين (نسبت به امامت) پيش مى برده است.
در ادامة اين افراط ورزى، در سوى ديگر؛ ادعاهايى تفريطى درباره موضع گيرى هاى سياسى 
ـ  اجتماعى امام صادق مطرح مى شود، به شكلى كه گويا آن حضرت عالوه بر خوددارى 
از هرگونه فعاليت سياسى و مسلحانه و منع شيعيان از اين امور، حتى آنان را از هر نوع تبليغ 

1.  همان، 428: و عنه عن الحســن بن محبوب عن أبى حمزة الثمالى، قال: قلت ألبى جعفر: إن عليًا كان 
يقول إلى السبعين بالء، و كان يقول بعد البالء رخاء، و قد مضت السبعون، و لم نر رخاء. فقال أبوجعفر: «يا 
ــين اشتد غضب اهللا على أهل األرض  ــبعين، فلّما قتل الحس ثابت، إن اهللا تعالى كان وقت هذا األمر فى الس
فأخّره إلى أربعين ومائة سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث و كشفتم قناع السر، فأّخره اهللا و لم يجعل له بعد ذلك 
 .قال أبو حمزه: و قلت ذلك ألبى عبد اهللا .«ــاُء َويُْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ الِْكتاِب عندنا وقتًا، و َيْمُحوا اهللاُ ما َيش

فقال: «قد كان ذاك». 
... عن عثمان النواء، قال: سمعت أبا عبد اهللا يقول: «كان هذا األمر فّى، فأخره اهللا و يفعل بعد فى ذريّتى ما يشاء». 
2.  همان، 431: عن أبى بصير، قال: قلت له: ألهذا األمر أمد نريح أبداننا و ننتهى إليه؟ قال: «بلى، و لكنّكم أذعتم 

فزاد اهللا فيه».  
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و دعوت افراد به تشّيع نيز بازداشته بودند و .... .
 اين تحليل تفريط گرايانه در كنار افراط پيشين، تضاد شديدى را شكل مى دهد كه خواننده 

را به سوى نتيجه اى ناصواب سوق خواهد داد.
 در ادامه به بررسى تفصيلى اين موضوع مى پردازيم.

10ـ چند ادعاى تأمل برانگيز
مؤلف در ادامه بحث، چند مطلب قابل تأمل را مطرح كرده است. ايشان نوشته: 

اّما امام نه تنها خود مطلقاً از سياست دورى ُجست بلكه پيروان خود را نيز به 
شّدت از هر عمل سياسى منع كرد و دستور داد كه شيعيان حق ندارند به هيچ 
يك از گروههاى مسلّح فعال پيوسته يا تبليغات شيعى كنند يا با استفاده از 
 شرايط و جّو موجود اجتماع كه شعار آن طلب رضايت از اهل بيت پيامبر

بود درصدد جذب افراد جديد به حلقة پيروان مكتب تشّيع جعفرى باشند.1
مطلب برخى پاورقى ها، به بحث اصلى و مورد نظر ما ربط ندارد، اما در ادامه ادعا شده «امام 
ــيعيان حق ندارند تبليغات شيعى كنند، يا درصدد جذب افراد  ــتور دادند كه ش صادق دس
ــيع جعفرى باشند»؛ گرچه اين مطلب نيز ارتباط اندكى با  جديد به حلقه پيروان مكـتب تش
ــت كه به مقايسه آن با منابع  ــه ادعاى قابل تأملى اس موضوع اصلى بحث دارد، اما فى نفس

ارائه شده خواهيم پرداخت.
ــن  ــارت اول)؛ محاس ــراى عب ــى221:2ـ226 و 369ـ372 (ب ــوق، كاف ــب ف ــراى مطل ب
ــده  ــى200:1و201و203/ كافى165:1ـ 167 (براى عبارت دوم) به عنوان منبع ارائه ش برق
است. ما محتواى روايات چهار بخش فوق را طى چهار شماره مطرح و سپس استناد مؤلف 

به مجموع آن ها را در انتها نقد مى كنيم.
1ـ10ـ مدارك ارائه شده براى ادعاى «منع امام صادق از تبليغات شيعى»

1ـ1ـ10ـ روايات كتاب كافى
 34/9ـ كافى221:2تا226 «باب الكتمان» است و رواياتش تأكيد بر تقيه و كتمان سّر ائّمه

1. مدرس طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص36.
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ــيعى نكردن. خاّصآلً برخى از اين احاديث درباره ضرورت كتمان مطالبى  دارد، نه تبليغات ش
است، كه اگر گفته شود، مورد انكار قرار مى گيرد.

در حديث پنجم باب، از امام صادق نقل شده: «... ِمِن اْحتَِماِل أَْمِرنَا َسْتُرهُ َو ِصيَانَتُُه ِمْن 
ثُوُهْم بَِما يَْعِرفُوَن َو اْستُُروا َعْنُهْم َما يُْنِكُرون ...»؛ «از لوازم پذيرش واليت  َغْيِر أَْهلِِه ... َحدِّ
ما، پوشاندن و حفظ آن، از كسانى است كه اهليت آن را ندارند ... با مردم مطالبى را بگوييد 

كه برايشان قابل پذيرش است و آنچه را انكار مى كنند، بپوشانيد.» 
و در حديث هشتم آمده: «إِنَّ التَِّقيََّة ِمْن ِدينِى َو ِديِن آبَائِى َو َال ِديَن لَِمْن َال تَِقيََّة لَه».

اين احاديث، هيچ گونه ارتباطى با ادعايى كه به آن ها استناد داده شده، ندارد. 
35/9 ـ اين بخش از كافى 2: 369 تا 372 «باب االذاعة» (افشاى ِسرـ ضد تقيه) مى باشد 
كه همين مضامين را دارد و تأكيد بر تقيه از جّباراِن صاحب قدرت است. از جمله در روايات 
ــخن از افراد و امت هايى رفته كه دربارة انبياء خود يا برخى مؤمنان،  ــم باب، س پنجم و شش
مطالبى را نقل كردند كه در نهايت به گوش جّباران رسيد و باعث كشته شدن آن پيامبر يا 

مؤمن گشت و آن افشاگران ِسر، در خون آنان شريك محسوب شدند.
اين احاديث نيز كامًال با ادعاى متن كتاب، بى ارتباط است.

2ـ1ـ10ـ روايات محاسن برقى
ــده از محاسن برقى، باب «الهداية من اهللا عزوجل» ـ همچنين  36/9 ـ در صفحات ياد ش
ــماره بعد بدان مى پردازيم ـ مطلب دقيق ترى  ــتنادى از جلد اول كافى كه در ش روايات اس
ــديدترى نيز از سوى آقاى مدرسى، در استناد به اين روايات رخ  وجود دارد و البته خطاى ش

داده است.
در روايت سى و چهارم اين باب1، از امام صادق نقل شده كه به راوى فرمودند: 

ــت برداريد و كسى را به عقيده خود  ــما را به مردم چه كار؟ از مردم دس ش

ــعيد قال قال أبوعبداهللا  يا ثابت ما لكم و للناس كفوا عن  ــن، 1/ 200: 34. .. عن ثابت أبى س 1.  برقى، محاس
الناس و ال تدعوا أحدا إلى أمركم فو اهللا لو أن أهل السماوات و أهل األرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد 
اهللا ضاللته ما استطاعوا على أن يهدوه و لو أن أهل السماوات و أهل األرضين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا هللا 
يريد اهللا هداه ما استطاعوا أن يضلوه كفوا عن الناس و ال يقل أحدكم أخى و ابن عمى و جارى فإن اهللا إذا أراد 
بعبد خيرا طيب روحه فال يسمع معروفا إال عرفه و ال منكرا إال أنكره ثم يقذف اهللا فى قلبه كلمة يجمع بها أمره 
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دعوت نكنيد. به خدا قسم، اگر اهل آسمان ها و زمين براى هدايت بنده اى 
كه خدا ضاللتش را خواسته جمع شوند، نخواهند توانست هدايتش كنند، و 
اگر اهل آسمان ها و زمين براى گمراهى بنده اى كه خدا هدايتش را خواسته 
جمع شوند، نخواهند توانست گمراهش كنند. از مردم دست برداريد و كسى 
از شما نگويد اين برادرم است، يا پسر عمويم است، يا همسايه ام است... .

ــت. مثًال در روايت شماره  ــده اس در بقيه روايات اين صفحات1 نيز؛ همين مضمون تكرار ش
سى و نه آمده: «شما را به دعوت كردن مردم چه كار؟ هيچ كس وارد اين عقيده نمى شود، 

مگر آن كه خداوند برايش نوشته باشد....»
3ـ1ـ10ـ روايت كتاب كافى165:1ـ167

» است كه در آن نيز سه روايت  َوَجلَّ ََّها ِمَن اهللاِ َعزَّ 37/9ـ كافى165:1ـ167 باب «الِْهَدايَِة أَن
ــت) همان روايت  ــون روايات قبلى وجود دارد. اولين مورد (كه روايت اول باب اس ــه مضم ب

شماره 34 از محاسن برقى است كه در شماره قبل، متن آن را آورديم.
در روايت بعدى2  ـ كه روايت سوم باب است ـ از امام صادق نقل شده كه فرمودند: 

1.  همان،1/ 201:ح36: عن كليب بن معاوية األسدى، قال: قال أبو عبداهللا: «ما أنتم و الناس؟ إن اهللا إذا أراد 
بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة بيضاء فإذا هو يجول لذلك و يطلبه».  

ح 39: عنه عن أبيه عن صفوان و فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد، قال: كان أبى يقول: «ما لكم و لدعاء الناس 
إنه ال يدخل فى هذا األمر إال من كتب اهللا له...».  

      ح40: عن أيوب بن الحر، قال سمعت أبا عبداهللا يقول: «إن رجال أتى أبى، فقال: إنى رجل خصم أخاصم 
من أحب أن يدخل فى هذا األمر؟ فقال له أبى: ال تخاصم أحداً؛ فإن اهللا إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة 

حتى أنه ليبصر به الرجل منكم يشتهى لقاءه»..
      محاسن ج 1ص203: 48: عنه عن يحيى بن إبراهيم بن أبى البالد عن أبيه عن جده عن رجل من أصحابه يقال 
له عمران إنه خرج فى عمرة زمن الحجاجـ  لعنه اهللا، فقلت له: هل لقيت أبا جعفر؟ فقال: نعم. فقلت: ما قال 
لك؟ قال: قال لى يا عمران، ما خبر الناس فقلت تركت الحجاج يشتم أباك على المنبر أعنى على بن أبى طالب

. فقال: «أعداء اهللا يبدهون بسبنا أما إنهم لو استطاعوا أن يكونوا من شيعتنا لكانوا و لكنهم ال يستطيعون؛ إن 
اهللا أخذ ميثاقنا و ميثاق شيعتنا و نحن و هم أظلة فلو جهد الناس أن يزيدوا فيهم رجال أو ينقصوا منهم رجال 

ما قدروا على ذلك».  
ــم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر قال: «ال        ح 49: عنه عن أبيه عن القاس
تخاصموا الناس؛ فإن الناس لو استطاعوا أن يحبونا ألحبونا إن اهللا أخذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبيين فال 

يزيد فيهم أحدا أبدا و ال ينقص منهم أحدا أبدا». 
اٍل َعْن َعلِىِّ بِْن ُعْقبََة َعْن أَبِيِه، قَاَل:  ٍد َعِن ابِْن فَضَّ ةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ 2.  كلينى، كافى، 166/1: ح3: ِعدَّ

ى 
شيع

ت 
مام

ور ا
 تط

ضية
 فر
 بر
دى

نق



228
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ــب را مريض مى كند.  ــارة دينتان جدل نكنيد، كه جدل قل ــا مردم درب ... ب
خداى متعال به پيامبرش فرموده: تو نمى توانى هر كسى را كه دوست 
دارى هدايت كنى، ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند و او به 
هدايت يافتگان آگاه تر است .(قصص/56) و فرموده: [و اگر پروردگار تو 
ــانى كه روى زمين هستند، همگى به (اجبار) ايمان  مى خواست، تمام كس
ــان بياورند؟  ــردم را مجبور كنى كه ايم ــد] آيا تو مى خواهى م مى آوردن
ــس/99) مردم را رها كنيد كه آنان [دين خود را] از مردم گرفته اند، در  (يون
ــما از پيامبر خدا گرفته ايد. از پدرم شنيدم كه فرمود:«هرگاه  حالى كه ش
ــدنش، از  ــدن در اين عقيده را مقّرر كند، واقع ش ــداى عّزوجّل داخل ش خ

رسيدن پرنده به النه اش سريع تر خواهد بود.»
در بررسى آتى، نشان خواهيم داد كه هيچ يك از اين روايات، بر ادعاى مطرح در كتاب مورد 

نقد، داللت ندارد.
2ـ10ـ بررسى استنادات «منع تبليغ و جذب افراد به تشيع»

يادآور مى شود كه مؤلف كتاب درصدد يافتن قطعات گمشده از پازل تاريخى تشيع بود و در 
همين راستا، در بخش اخير نيز به عنوان يك قطعه تاريخى، از «منع تبليغ و جذب افراد به 
ــيع، از سوى امام صادق» سخن گفته است. در اين جهت، وى با بيان عبارت « امام  تش
صادق دستور داد كه شيعيان حق ندارند ... با استفاده از شرايط و جّو موجود اجتماع كه 
ــعار آن طلب رضايت از اهل بيت پيامبر بود درصدد جذب افراد جديد به حلقه پيروان  ش
ــند»، اين اتفاق را يك حادثه تاريخى و مرتبط با دورة خاصى از  ــيع جعفرى باش مكتب تش
زمان امامت امام صادق دانسته كه شعار جلب رضايت آل محمد، از سوى قيام كنندگان 

َُّه َما َكاَن ِهللاِ فَُهَو ِهللاِ َوَما َكاَن لِلنَّاِس فََاليَْصَعُد  َسِمْعُت أَبَا َعْبِداهللاِ يَُقوُل: «اْجَعُلوا أَْمَرُكْم ِهللاِ َو َالتَْجَعُلوهُ لِلنَّاِس فَِإن
ََّك ال تَْهِدى َمْن  إِلَى اهللاِ َوَال تَُخاِصُموا النَّاَس لِِدينُِكْم فَِإنَّ الُْمَخاَصَمَة َمْمَرَضٌة لِْلَقْلِب، إِنَّ اهللاَ تََعالَى قَاَل لِنَبِيِِّه :إِن
أَْحبَْبَت َو لِكنَّ اهللاَ يَْهِدى َمْن يَشاُء؛ َو قَاَل: أَفََأنَْت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن؛ َذُروا النَّاَس فَِإنَّ النَّاَس 
َُّكْم أََخْذتُْم َعْن َرُسوِل اهللاِ؛ إِنِّى َسِمْعُت أَبِى يَُقوُل: إِنَّ اهللاَ َعزَّ َو َجلَّ إَِذا َكتََب َعَلى َعْبٍد  أََخُذوا َعِن النَّاِس َو إِن

ْيِر إِلَى َوْكِرهِ».  أَْن يَْدُخَل فِى َهَذا اْألَْمِر َكاَن أَْسَرَع إِلَْيِه ِمَن الطَّ
     ح4:  َعْن فَُضْيِل بِْن يََساٍر، قَاَل: قُْلُت ِألَبِى َعْبِداهللاِ: نَْدُعو النَّاَس إِلَى َهَذااْألَْمِر. فََقاَل: «َال يَافَُضْيُل، إِنَّ اهللاَ إَِذا 

أََراَد بَِعْبٍد َخْيراً أََمَر َمَلكًا فََأَخَذ بُِعنُِقِه فََأْدَخَلُه فِى َهَذا اْألَْمِر َطائِعًا أَْو َكاِرهًا».  
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ضداموى مطرح شده بود.
ــيع نبوده،  ــتناد اصًال ناظر به فراز خاصى از تاريخ تش در مقام نقد بايد گفت روايات مورد اس
ــت كه همواره در تعاليم اهل بيت آمده است؛ به عالوه، آنچه  بلكه راهبردهايى دائمى اس
مبناى «منع تبليغ و جذب افراد به تشيع» تلقى كرده اند، مبانى فرا زمانِى مورد تأكيد قرآن 

كريم است.
مطالب مذكور دو محور دارد: 

1ـ تقيه و كتمان عقايد از جباران، دشمنان و مخالفان، و همچنين از كسانى كه اهليت آن 
را ندارند.

«تقيه» دستورالعملى هميشگى از سوى خاندان رسالت به پيروان خود بوده، و در همان 
روايات مورد استناد آقاى مدرسى نيز تصريحاتى بدين «استمراِر دستور» وجود دارد، از جمله 
ــت. هر  فرموده امام صادق كه پيش تر ذكر كرديم: «تقيه دين من و دين پدران من اس
ــده: «التَِّقيَُّة ِمْن ِديِن  كس تقيه ندارد، دين ندارد.»1 و از آن حضرت، در همان كتاب نقل ش
اهللا»2 و همچنين: «إِنَّ التَِّقيََّة ُجنَُّة الُْمْؤِمن؛ تقيه سپر مؤمن است..»3 با مراجعه به ابواب تقيه 
در منابع روايى، مستندات فراوانى بر اين ها افزوده مى شود، ضمن آنكه مستند قرآنى تقيه نيز 
ــير و روايات تفصيًال آمده، آيه 106سورة نحل4 و مربوط به ماجراى عمار  ـ چنانكه در تفاس
ياسر است كه در اثر شكنجة مشركان، سخنانى خالف اعتقاد خود را به زبان راند و خداى 

متعال عمل او را تأييد فرمود.
ــت؛ از جمله سخن منقول از  ــده اس ــتند تقيه ذكر ش در برخى روايات، اين آيه به عنوان مس
ــت و كسى كه تقيه نمى ورزد؛ ايمان ندارد.» راوى  امام صادق5 : «تقيه حافظ مؤمن اس
مى گويد: «پرسيدم آيا اين مطلب، همان آيه إِالَّ َمْن أُْكِرَه... است؟» حضرت فرمودند: «مگر 

1.  كلينى، كافى322/2 ح8 .
2.  كلينى، همان، 217/2: باب التقية، حديث3.

3.  همان،220، حديث14.
  .4َمْن َكَفَر بِاهللاِ ِمْن بَْعِد إيماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْإليماِن َو لِكْن َمْن َشَرَح بِالُْكْفِر َصْدراً َفَعَلْيِهْم َغَضٌب 

.ِمَن اهللاِ َو لَُهْم َعذاٌب َعظيٌم
5.  حر عاملى، وسائل الشيعة، 227/16: «َعْن أَبِى َعْبد اهللاِ، قَاَل: «إِنَّ التَِّقيََّة تُْرُس الُْمْؤِمِن َو َال إِيَماَن لَِمْن َال تَِقيََّة 
لَُه فَُقْلُت لَُه ُجِعْلُت فَِداَك قَْوُل اهللاِ تَبَاَرَك َو تََعالَى إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َو قَْلبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْإلِيماِن قَاَل َو َهِل التَِّقيَُّة إِالَّ َهَذا». 
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تقيه غير از اين است؟»
همچنين ضرورت كتمان حقايق دينى از نااهالن، دستورى هميشگى بوده و هست. محدثان 
ــيعه در كتب خود، ابواب مستقلى در اين موضوع گشوده اند. به عنوان مثال باب «وجوب  ش

كتمان دين از غير اهل آن، با تقيه» در وسائل الشيعه و مستدرك آن1. 
ــده، از مستدرك وسائل، از رسول اكرم و اميرالمؤمنين و  در دو حديث اول باب يادش
ــجاد كالمى با مضمون مشترك و بدين معنا نقل شده: «با  ــم، از امام س در حديث شش
ــخن بگوييد و از گفتن آنچه انكار مى كنند (يا تحمل قبولش را  مردم از آنچه مى پذيرند س
ندارند) خوددارى ورزيد.» دليل اين امر نيز جلوگيرى از تكذيب خدا و رسول از سوى مردم 

ذكر گرديده است. 
بنابراين، نسبت دادن اين دستورات به برهة تاريخى خاص و باركردن تحليل تاريخى بر آنها 

از اساس غلط است.
ــتخراج  ــيع» از روايات اس محور دومى كه به عنوان مبناى «منع تبليغ و جذب افراد به تش

كرده اند، عبارت است از: 
ــت خدا است و هيچ كس به عقيده حقه درنمى آيد، مگر   2ـ اينكه هدايت و ضاللت در دس

خداوند برايش نوشته باشد.
اين درحالى است كه مطلب فوق، يكى از مبانى مورد تأكيد قرآن كريم و  ـ مانند مورد قبل 

ـ قاعده اى هميشگى است، نه مربوط به دوره اى خاص از تاريخ تشيع.
قابل توجه اينكه در يكى از روايات مورد استناد در كتاب ـ كه در شماره 35/8 بازگو كرديم 
ـ امام صادق به دو آيه قرآن كريم استناد فرموده اند، از جمله: [اى پيامبر!] تو نمى توانى 
هر كسى را كه دوست دارى هدايت كنى ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند و 

او به هدايت يافتگان آگاه تر است .(قصص/56)
مضمون ساير روايات نيز بر همين منوال است، مثًال در روايتى كه ترجمه اش راـ  طى شماره 
37/9ـ آورديم، امام ابتدا مخاطبان خود را از دعوت مردم به تشيع بازمى دارند، آن گاه در 
مقام بيان علت مى فرمايند: به خدا قسم اگر اهل آسمان ها و زمين براى هدايت بنده اى كه 

1.  همان، 235/16؛ نورى، مستدرك الوسائل، 12/ 274.



231

ــته جمع شوند، نخواهند توانست هدايتش كنند، و اگر اهل آسمان ها  خدا ضاللتش را خواس
ــت  ــوند، نخواهند توانس ــته جمع ش و زمين براى گمراهى بنده اى كه خدا هدايتش را خواس
ــتناد امام در روايت قبل و  ــابه مضمون آيه مورد اس گمراهش كنند؛ اين مطلب نيز مش

ده ها آيه ديگر قرآن كريم است.
ــت، تحليل كتاب مكتب در فرايند تكامل از روايات مذكور،  با توجه به توضيحاتى كه گذش

سه اشكال عمده دارد:
ــتنتاج صورت گرفته، تابع حوادث و مربوط به برهه  ــتورات مورد استناد، برخالف اس 1ـ دس

خاص تاريخى نيست و لذا احكام تاريخى استخراج شده از آن ها نيز معتبر نخواهد بود.
2ـ اين دستورات قرآنى است و نه صرفاً روايى.

3ـ نكته مهمى كه بايد بر مطالب قبلى افزود؛ اينكه استنتاِج ناصحيح انجام گرفته از روايات 
ــت؛ يعنى اگر از اينكه  ــتلزم تعطيلى دائمى تبليغ دينى اس مذكور، منجر به جبرگرايى و مس
ــت، نتيجه گرفته شود كه «نبايد با تبليغات، درصدد  ــت خداوند اس هدايت و ضاللت به دس
ــى را به دين و مذهبى  ــيع جعفرى بود»، پس هرگز نبايد كس جذب افراد جديد به مكتب تش

دعوت كرد، زيراـ به حكم قرآن كريمـ  هدايت و ضاللت هميشه به دست خداوند است.
ــت، پس مقدمه آنـ  يعنى استنتاج آقاى مدرسى از رواياتـ   اين نتيجه اى بديهى البطالن اس

باطل است.
جا دارد1 يادآورى كنيم كه آيات قرآنى با مضمون اين كه هدايت در دست خدا است، بسيار 

زيادند. به عنوان نمونه:
 2َمْن َيَشِأ اهللاُ يُْضِلْلُه َو َمْن َيَشْأ َيْجَعْلُه َعلي  ِصراٍط ُمْسَتِقيم ـ

3  َمْن يُْضِلِل اهللاُ َفال هاِدَى لَه ـ

ــتنتاجات آقاى مدرسى وارد شد، آن استنتاجات ابطال  ــود كه تا اينجا با ايرادات نقضى كه بر اس 1.  يادآور مى ش
گرديد. از اينجا به بعد، توضيحات حلى است و لذا، صرف نظر از اين توضيحات و يا حتى با فرض قابل مناقشه 

بودن آن، نقض ها وارد و بطالن برداشت هاى آقاى مدرسى به قوت خود باقى خواهد بود.
2.  انعام/39.

3.  اعراف/186.
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1
َفُيِضلُّ اهللاُ َمْن َيشاُء َو َيْهِدى َمْن َيشاء ـ

2
َوَمْن َيْهِد اهللاُ َفُهَو الُْمْهَتِد َوَمْن يُْضِلْل َفَلْن َتِجَد لَُهْم أَْولِياَء ِمْن ُدوِنه ـ

ـ َوأَنَّ اهللاَ ال َيْهِدى الَْقْوَم الْكاِفِريَن أُولِئَك الَِّذيَن َطَبَع اهللاُ َعلى  ُقُلوبِِهْم 
3
َو َسْمِعِهْم َو أَْبصاِرِهْم َو أُولِئَك ُهُم الْغاِفُلوَن

4
 َو اهللاُ َيْهِدي َمْن َيشاُء ِإلي  ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ـ

5
 َفَمْن َيْهِدى َمْن أََضلَّ اهللاُ  َو ما لَُهْم ِمْن ناِصِرينـ

6 
ذلَِك ُهَدى اهللاَ َيْهِدى بِِه َمْن َيشاُء َو َمْن يُْضِلِل اهللاُ َفما لَُه ِمْن هاد ـ

7
َفِإنَّ اهللاَ يُِضلُّ َمْن َيشاُء َو َيْهِدى َمْن َيشاء ـ

اما معناى صحيح اين آياتـ  در قبال معناى غلطى كه از استنتاج ياد شده الزم مى آمدـ  چيست؟ 
از آنجا كه پاسخ تفصيلى به اين سؤال به طول خواهد انجاميد، تنها به يك جهت كه با بحث 

ما مرتبط تر است مى پردازيم:
آخرين آيه اى كه ذكر كرديم(فاطر/8) چنين فرمود:خداوند هر كه را بخواهد گمراه مى سازد 
ــّدت  ــت: پس جانت به خاطر ش و هر كه را بخواهد هدايت مى كند؛ ادامة آيه چنين اس

. تأسف بر آنان از دست نرود، خداوند به آنچه انجام مى دهند داناست
بخش آخر آيه، در مقام تسلى خاطر دادن به رسول خدا است، تا از شدت تأسف بر ايمان 
ــن درمى يابيم كه آن مقدمه نيز در  ــركين، جان خود را به خطر نياندازد. بنابراي نياوردن مش
جهت تمهيد همين امر است، يعنى به پيامبر اكرم يادآور مى شود كه سررشته امر هدايت 
ــت خداى متعال است، و چون چيزى از شمول اراده  و ضاللت، مانند همه امور عالم در دس
ــول خدا و تأسف خوردن تا حد به  ــت، پس جايى براى نگرانى رس قاهره الهى خارج نيس

خطر افتادن جان نيست.

1.  ابراهيم/ 4.
2.  اسراء/ 97.

3.  نحل/ 107و108.
4.  بقره / 213 .
5.  روم / 29.  

6.  زمر/ 23.
7.  فاطر/ 8.
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ــابه همين معنا را دارد، تأييد  ــه گفتيم با مضمون آيات متعددى از قرآن كريم كه مش آن چ
مى شود، از جمله: 

ــا (و قاطع) ازآِن  ــاَء لََهداُكْم أَْجَمعيَن 1 بگو: «دليل رس ُة الْبالَِغُة َفَلْو ش ُقْل َفِللَِّه الُْحجَّ
خداست، و اگر او بخواهد، همه شما را (به اجبار) هدايت مى كند؛ يعنى خداوند داليلى دارد 
و «توسط عقل يا انبياء» ارائه مى كند تا حدى كه براى هيچ كس بهانه اى باقى نمى گذارد، 
اما معنايش اين نيست كه اگر كسى پس از اتمام حجت الهى، از پذيرفتن سرباز زد، از حيطة 

قاهريت و سلطه او خارج است، بلكه اگر او بخواهد، همه را به اجبار هدايت مى كند.
ــت با آياتى از قبيل َو ُقِل الَْحقُّ ِمْن  ــازگار اس با اين توضيح، مضمون آيات فوق كامًال س
َربُِّكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َو َمْن شاَء َفْلَيْكُفر... 2 بگو: اين حّق است از سوى پروردگارتان، 

.پس هر كه مى خواهد ايمان بياورد و هر كه مى خواهد كافر گردد
اگر به رواياتى با مضمون اين كه «هدايت و ضاللت دست خدا است.» و مورد استناد مؤلف 
كتاب قرار گرفت، بازگشتى كنيم، روشن خواهد بود كه سياق آنان مشابه همان است كه در 

آيات ياد شده گذشت. 
بنابراين همچنان كه خداى متعال به رسول خود تسلى مى دهد كه به خاطر ايمان نياوردن 
كثيرى از مشركان تأسف نخورد، ائمه نيز با همان لحن؛ به شيعيان خود كه از سويى با 
بى اقبالى مردم به مذهب حق مواجه بودند، و از سويى در شرايط فشار و تقيه نمى توانستند 
اطرافيان خود را به راحتى به تشّيع دعوت كنند و از اين بابت تأسف و خون دل مى خوردند، 
ــلى مى دهند و آنان را از حرص بر ايمان اطرافيان بازمى دارند. در عين حال اين سخنان  تس
به معناى «منع تبليغ و جذب افراد به تشيع» نيست، همان گونه كه آيات ياد شده، به معناى 

«منع رسول خدا از تبليغ اسالم» نبود.

11ـ ادعاى عدم تمايل امام به امام خواندن خويش
مؤلف كتاب در ادامه، ادعاى عجيب ديگرى را مطرح كرده است: 

1.  انعام/ 149.
2.  كهف/ 29.
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ــد خود را امام  ــرت صادق مايل نبودن ــان مى دهد حض رواياتى كه نش
ــايد در همين روند  ــتـ  ش ــأله جاى تواضع نيس بخوانند ـ با آنكه اين مس
ــيع» كه در فراز قبلى مطرح شد] بوده است.  [يعنى روند «منع از تبليغ تش
ــت و در  ــيعان خود صريحاً مى فرمود كه او قائم آل محمد نيس وى به ش
روزگار زندگى و امامت او تغييرى در وضع سياسى جامعه روى نخواهد داد.1
ــش از جانب حضرت صادق را در روند  ــف؛ عدم تمايل ادعايى در امام خواندن خوي مؤل
پيشين قلمداد مى كند؛ يعنى در جهت «منع كامل از فعاليت هاى سياسى، مسلحانه و هرگونه 

تبليغ افراد به تشيع». 
مدارك پاورقى اول، محاسن برقى289,288:1؛ تفسير عياشى327:1؛ كافى181:1؛ كشى:281 
و 349 و 419 و 421 و 422ـ423 و 427 و براى ادعاى مشابه درباره امام كاظم، كشى:283 

است.

1ـ11ـ روايت محاسن برقى
38/10ـ  در نخستين روايت، كه از محاسن برقى2 است، معاذ بن مسلم مى گويد: برادرم عمر 
ــما بشنود.  را به حضور امام صادق بردم و عرض كردم كه وى مى خواهد مطلبى را از ش

حضرت فرمودند: «هر چه مى خواهى بپرس». 

1.  مدرسى طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص37 .
2.  برقى، محاسن، 288/1:َعْن ُمَعاِذ بِْن ُمْسِلٍم قَاَل: أَْدَخْلُت ُعَمَر أَِخى َعَلى أَبِى َعْبِد اهللاِ، فَُقْلُت لَُه: َهَذا ُعَمُر أَِخى 
َِّذى َال يَْقبَُل اهللاُ ِمَن الِْعبَاِد َغْيَرُه  ا ِشْئَت». فََقاَل: أَْسَألَُك َعِن ال َو ُهَو يُِريُد أَْن يَْسَمَع ِمْنَك َشْيئًا. فََقالَ لَُه: «َسْل َعمَّ

َو َال يَْعِذُرُهْم َعَلى َجْهلِِه. 
َلَواُت الَْخْمُس َو ِصيَاُم َشْهِر َرَمَضاَن َو الُْغْسلُ ِمَن  داً َرُسولُ اهللاِ َو الصَّ       فََقالَ: «َشَهاَدُة أَْن َال إِلََه إِالَّ اهللاُ َو أَنَّ ُمَحمَّ

ٍد».  ِة الَْحقِّ ِمْن آِل ُمَحمَّ الَْجنَابَِة َو ِحجُّ الْبَْيِت َو اْإلِْقَراُر بَِما َجاَء ِمْن ِعْنِد اهللاِ ُجْمَلًة َو اِالْيتَِماُم بَِأئِمَّ
ُد  ِهْم لِى أَْصَلَحَك اهللاُ. فََقالَ: «َعلِىٌّ أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن َو الَْحَسُن َو الُْحَسْيُن َو َعلِىُّ بُْن الُْحَسْيِن َو ُمَحمَّ       فََقالَ ُعَمُر َسمِّ
بُْن َعلِىٍّ َو الَْخْيُر يُْعِطيِه اهللاُ َمْن يََشاُء». فََقالَ لَُه: فََأنَْتـ  ُجِعْلُت فَِداَك؟ قَاَل: «َهَذا اْألَْمُر يَْجِرى ألِخِرنَا  َكَما يَْجِرى 
ٍد َو َعلِىٍّ فَْضُلُهَما». قَاَل: فََأنَْتـ  ُجِعْلُت فَِداَك؟ فََقاَل: «َهَذا اْألَْمُر يَْجِرى َكَما يَْجِرى اللَّْيُل َو النََّهاُر».  لِنَا َو لُِمَحمَّ ِألَوَّ
اِرِق». قَاَل: فََأنَْت ُجِعْلُت فَِداَك؟  انِى َو السَّ قَاَل: فََأنَْتـ  ُجِعْلُت فَِداَك؟ قَاَل: «َهَذا اْألَْمُر يَْجِرى َكَما يَْجِرى َحدُّ الزَّ
قَاَل: «الُْقْرآُن نََزَل فِى أَْقَواٍم َو ِهَى تَْجِرى فِى النَّاِس إِلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة». قَاَل: قُْلُت ُجِعْلُت فَِداَك أَنَْت لَتَِزيُدنِى َعَلى أَْمرٍ . 
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عمر بن مسلم مبانى اصلى دين را مى پرسد. حضرت موارد را ذكر مى فرمايند، تا به عبارت 
 «ــان حق از آل محمد ــام بأئّمة الحق من آل محمد»؛ «پيروى كردن امام «واالئتم
مى رسند. عمر نام هاى آنان را مى پرسد و امام، از اميرالمؤمنين تا امام باقر را نام 

مى برند، سپس مى فرمايند:«خدا خير را به هر كه بخواهد عنايت مى كند.»
مخاطب  مى پرسد: «سپس شماييد، فدايتان شوم؟» امام مى فرمايند: «اين  امر (امامت) درباره 

نفر آخر ما، مانند نفر اولمان جريان مى يابد».
وى دوباره مى پرسد:«سپس شماييد، فدايتان شوم»؟ حضرت مى فرمايند:«اين امر مانند شب 

و روز جريان مى يابد.»
ــوم»؟ حضرت مى فرمايند:«اين امر مانند  ــپس شماييد، فدايتان ش وى مجدداً مى پرسد:«س

حّدهاى مقرر در قرآن، جريان مى يابد».
او بازمى پرسد:«سپس شماييد، فدايتان شوم»؟ حضرت مى فرمايند:«قرآن درباره اقوامى نازل 

شد، اما تا قيامت درمردم جريان دارد.»
در پايان، معاذ به امام عرض مى كند: «أنت لتزيدنى على أمر» كه به نظر مى رسد منظور 
از امر، «امر واليت» باشد؛ يعنى «شما بر عقيده (يا استوارى) من در امر امامت مى افزاييد.» 
ــى روايت و استناد آقاى مدرسى، بايد گفت: اوًال اين روايت نشانه تبليغ تشيع  در مقام بررس

توسط شخص امام و با ادعاى قبلى ايشان هم سويى ندارد.
ــار با كنايات «ابلغ من التصريح» امامت خود را مطرح  ــاً حضرت در متن روايت، چند ب ثاني

ساخته اند.
ثالثاً فضاى تقيه در روايت «اظهر من الشمس» است. 

بنابراين؛ حضرت ضمن اقدام به جذب افراد به تشيع، اصرار بر تقيه  ورزيدن دارند، در نتيجه 
ــورد نظر در كتاب را اثبات نمى كند، بلكه در  ــن روايت، نه تنها چيزى را در جهت روند م اي

جهت خالف مدعاى ايشان است.
2ـ11ـ روايت تفسير عياشى

39/10ـ در روايت تفسير عياشى(327:1)1 ابن  ابى يعفور ضمن عرض عقايد به محضر امام 

َِّذى أَِديُن  1.  عياشى، تفسير عياشى، 327/1: َعِن ابِْن أَبِى يَْعُفوٍر، قَاَل: قُْلُت ِألَبِى َعْبِداهللاِ: أَْعِرُض َعَلْيَك ِدينَِى ال
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صادق، امامت حضرت را نيز ذكر مى كند. آن گاه امام مى فرمايند: «تو را از اين كه نام 
مرا بين مردم مطرح كنى، نهى مى كنم.» 

ابن ابى يعفور در ادامه مى گويد:«آيه اولى االمر» را به عنوان آيه اى كه در شأن ائمه نازل 
شده ذكر كردم و سپس حضرت، «آيه واليت» را نيز برآن افزودند.

در اين روايت امام صادق به امامت خود تصريح و تنها رعايت «تقيه» را به راوى تأكيد 
فرموده اند. باالتر اينكه حضرت، دو آيه قرآن را در باب امامت خويش ـ و ديگر امامان ـ 
دانسته اند. اين مطلب چه ربطى به ادعاى مورد نقد دارد كه «حضرت صادق مايل نبودند 

خود را امام بخوانند»؟ 

3ـ11ـ روايت كتاب كافى
ــادق در مورد ائّمه پس از  ــى1(1: 181)، ذريح از حضرت ص ــت از كاف 40/10ـ در رواي
پيامبر سؤال مى كند. حضرت تا امام باقر را نام مى برند و مى فرمايند: انكار ايشان چون انكار 
ــول است. راوى مى پرسد: «پس از آنان شما هستيد»؟ و سه بار  معرفآل اهللا  و معرفآل الرس
ــخنان را به تو گفتم تا از گواهان خداوند در  تكرار مى كند. حضرت مى فرمايند: «من اين س

زمينش باشى.»
 مؤلف از اين روايت استفاده كرده كه حضرت مايل نبودند خود را امام بخوانند، اما مالحظه 

مى شود كه از آن چيزى غير از تقيه فهميده نمى شود. 
بايد گفت كه مستندات اين بخش، نشانگر رعايت شديد «تقيه» از سوى امام و دستور 

داً َرُسوُل اهللاِ َو أُقِرُّ بَِما َجاَء بِِه ِمْن ِعْنِد اهللاِ. قَاَل:  اهللاَ بِِه. قَاَل: «َهاتِِه». قُْلُت: أَْشَهُد أَْن َال إِلََه إِالَّ اهللاُ َو أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
َة َحتَّى انْتََهْيُت إِلَى أَبِى َجْعَفٍر. قُْلُت: َو أَقُوُل فِيَك َما أَقُوُل فِيِهْم فََقاَل: «أَنَْهاَك أَْن تَْذَهَب  ثُمَّ َوَصْفُت لَُه اْألَئِمَّ

بِاْسِمى فِى النَّاِس». 
َِّذيَن قَاَل اهللاُ فِى الُْقْرآِن َأِطيُعوا اهللاَ َو  َُّهْم ال ــَكَالِم اْألَوَِّل َو أَْزُعُم أَن ْ ــاٌن: قَاَل ابُْن أَبِى يَْعُفوٍر: قُْلُت لَُه: َمَع ال َ ــاَل أَب        قَ
ُسوَل َو ُأولِى اْألَْمِر ِمْنُكْم. فََقاَل أَبُوَعْبِداهللاِ: «َو الآليََة اْألُْخَرى فَاْقَرأْ». قَاَل: قُْلُت لَُه: ُجِعْلُت فَِداَك،  َأِطيُعوا الرَّ

 . َكاَة َو ُهْم راِكُعون الَة َو يُْؤُتوَن الزَّ أَىَّ آيٍَة؟ قَاَل: ِإنَّما َولِيُُّكُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
 فََقاَل: «َكاَن أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن . ِة بَْعَد النَّبِىِّ 1.  كلينى، كافى، 1/ 181: َعْن َذِريٍح، قَاَل: َسَألُْت أَبَا َعْبِد اهللاِ َعِن اْألَئِمَّ
ُد بُْن َعلِىٍّ  إَِمامًا، ثُمَّ َكاَن الَْحَسُن إَِمامًا، ثُمَّ َكاَن الُْحَسْيُن إَِمامًا، ثُمَّ َكاَن َعلِىُّ بُْن الُْحَسْيِن إَِمامًا، ثُمَّ َكاَن ُمَحمَّ
إَِمامًا، َمْن أَنَْكَر َذلَِك َكاَن َكَمْن أَنَْكَر َمْعِرفََة اهللاِ تَبَاَرَك َو تََعالَى َو َمْعِرفََة َرُسولِهِ». ثُمَّ قَاَل: قُْلُت: ثُمَّ أَنَْتـ  ُجِعْلُت 
ْثتَُك لِتَُكوَن ِمْن ُشَهَداِء اهللاِ تَبَاَرَك َو تََعالَى فِى أَْرِضِه».   ََّما َحدَّ اٍت. فََقاَل لِى: «إِنِّى إِن فَِداَك؛ فََأَعْدتَُها َعَلْيِه ثََالَث َمرَّ
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 به رعايت آن توسط شيعيان است و روند مورد ادعاى مؤلف، يعنى «منع نمودن امام صادق
از تبليغ تشيع» را تصديق نمى كند.

4ـ11ـ روايات كّشى
ــده، از هشام  ــى(ص281) نقل ش ــتين روايتى  كه در اين بخش؛ از رجال كش 41/10ـ نخس
بن سالم است1 كه مى گويد: امامت حضرت صادق را در مدينه به شخصى اعالم كردم. 
آن شخص گفت كه مطلب را به اباعبداهللا خواهم گفت. هشام مى گويد اين موضوع؛ بسيار 

نگرانم كرد و ترسيدم حضرت مرا نفرين كنند... .
ــى از اين بخش روايت، استنباط كرده است كه «حضرت صادق مايل  طبعاً آقاى مدرس
نبودند خود را امام بخوانند»؛ در صورتى كه از همين مقدار هم، نبايد چنان نتيجه اى گرفت، 
بلكه بايد گفت «حضرت صادق شديداً ُمِصر بودند كه در باب امامت ايشان، رعايت تقيه 

بشود.» 
ــخص  ــرح كه آن ش اما ادامه روايت، نتيجه گيرى مؤلف را به كلى ابطال مى كند، بدين ش
ــام را نقل مى كند. حضرت سخنان هشام را تأييد  ــد و سخن هش به حضور امام مى رس

مى فرمايند و هشام از شنيدن اين خبر خوشحال مى شود. 
بدين ترتيب، اين روايت نيز از جمله مستندات كتاب مكتب در فرايند تكامل است كه خالف 

ادعاى كتاب را ثابت مى كند.
42/10ـ در روايت بعدى از كشى(ص349)2 راوى مى گويد: 

ــمردند و آن گاه  ــك ائمه را تا امام باقر برايم برش ــام صادق يكاي ام

1.  كشى، رجال كّشى، 281: 501: عن هشام بن سالم، قال: كلمت رجًال بالمدينه من بنى مخزوم فى اإلمامه، قال: 
فقال: فمن اإلمام اليوم؟ قال: قلت: جعفر بن محمد. قال: فقال: واهللا ألقولنها له. قال: فغمنى بذلك غمًا شديداً 
خوفًا أن يلعنى أبو عبد اهللا أو يتبرأ منى. قال: فأتاه المخزومى فدخل عليه، فجرى الحديث. قال: فقال له مقالة 
ــام. قال: فقال أبو عبد اهللا: «أفال نظرت فى قوله؟ فنحن لذلك أهل». قال: فبقى الرجل ال يدرى أيش  هش

يقول و قطع به، قال: فبلغ هشامًا قول أبى عبد اهللا ففرح بذلك و انجلت غمته.
2.  همان، 349: 653: أخذ أبو عبداهللا بيدى ثم عد األئمهإمامًا إمامًا يحسبهم بيده حتى انتهى إلى أبى 
جعفر فكف. فقلت: جعلنى اهللا فداك، لو فلقت رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت 
حرام و ما أحللت حالل. فقال: «فحسبك أن تقول بقوله، و ما أنا إال مثلهم لى ما لهم و على ما عليهم، فإن أردت 

أن تجى ء يوم القيامة مع الذين قال اهللا تعالى َيْوَم نَْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهْم، فقل بقوله».
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توقف نمودند. گفتم: «فدايت شوم، اگر انارى را بشكافيد و بخشى را حالل 
ــهادت مى دهم كه آنچه حالل دانسته ايد  ــمتى را حرام بدانيد، من ش و قس

حالل و آن چه حرام شمرده ايد حرام است.»
ــخن امام را بگويى (و بپذيرى) تو را كافى  امام فرمودند: «اين كه مانند س
است، و جز اين نيست كه من؛ مانند آنانم. هرچه آن ها دارند، من نيز دارم 

و هرچه بر عهده آن ها است، بر عهده من نيز هست...»
 مالحظه مى شود كه اين حديث، كامًال بر خالف آنچه در كتاب ادعا شده،  گواهى و نشان 

مى دهد امام صادق بر امامت شخص خويش تصريح نموده اند.
ــان را  گويا در دو مورد اخير، مؤلف به صدر حديث توجه كرده، اما ادامه آن ـ كه ادعاى ايش

رد مى كند ـ مورد توجه قرار نداده اند.
ــى(ص419)1 راوى مى گويد: در حضور امام صادق، ائمه  43/10ـ در روايت بعدى از كش
ــيدم. حضرت فرمودند: «تو را كافى است. خداوند زبانت را  را نام بردم تا به امام باقر رس

[بر حق] ثابت و قلبت را هدايت فرمايد.»
مؤلف از اينكه امام پس از نام برده شدن پدر گرامى خود، به راوى فرموده اند كافى است، 

چنين استنتاج كرده است كه حضرت «مايل نبودند خود را امام بخوانند.»
در مقام بررسى بايد گفت كنار هم نهادن اين نقل با انبوه روايات مشابه ديگرـ كه تعدادى از 
آن ها در ضمن همين بحث گذشت و يا در ادامه مى آيد ـ و در آن ها راوى، در مقام عرضه 
عقايد نام همه ائمه را برده ، نشان مى دهد كه بايد وجه خاصى در تفاوت اين روايت، با موارد 

ديگر مطرح باشد. 
يك احتمال منطقى و مطابق با حقايق تاريخى، تقيه است. قطعاً به قرينه اى، مسأله امامت 
حضرت صادق كه مخاطِب راوى بوده اند و مورد رجوع وى قرار داشته اند، روشن بوده و 

لذا امام به جهت تقيه، از تصريح به نام خود جلوگيرى كرده اند.2 

1.  همان، 419: 793: قال: وصفت األئمة ألبى عبد اهللا حتى انتهيت إلى أبى جعفر، فقال: «حسبك قد ثبت 
اهللا لسانك و هدى قلبك».

2.  در برخى رواياتى كه عرضه اعتقادات به محضر ائمه معصومين را گزارش مى كند، معموالً آن بزرگواران با 
تعابيرى از اين قبيل، اعتقاد اشخاص را تأييد فرموده اند: «اين دينى است كه من و پدرانم برآنيم» يا «اين دينى 
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نكتة مهم ديگر دربارة اين حديث، سندشناسى1 آن است. 
ــتين راوى حديث، كه خود شرح گفتگويش با امام را نقل كرده «زكريا بن سابق»  نخس
است. راوى دوم «ابى الصباح» كه از وى نقل كرده در بسيارى از كتب رجال تضعيف شده، 
ضمن آنكه گفته شده وى اصحاب امام صادق را درك نكرده2 و لذا سند منقطع است. 

اما راجع به راوى نخست، صاحب اعيان الشيعآل از رجال منهج المقال نقل مى كند كه: «پيش 
از اين اصًال ذكرى از زكريا بن  سابق نديده ام»؛ و نيز اينكه: «عالمه اين نقل (يا اين شخص) 

را جز از كشى بازگو نكرده است و ديگران ذكرى از آن نكرده اند.»3
اين در حالى است كه در نقل مورد بحث نيز «زكريا بن سابق» شخصاً راجع به خود سخن 
ــى؛ در ساير كتب يافت  ــت. ضمناً اين نقل كش گفته كه از نظر مبانى توثيق قابل اتكا نيس

نمى شود و از «زكريا بن سابق» نيز هيچ اثر و يا نقلى در كتب حديث ديده نمى شود. 
ــى (صفحه 421)4 راوى يكايك ائمه معصومين را تا  44/10ـ در روايت بعدى از نجاش
ــت، چنان كه  ــخص امام صادق نام برده و مورد تأييد و تفقد حضرت قرار گرفته اس ش
ــه از اين پس تو را  ــده و فرمودند: هرچه مى خواهى از من بپرس، ك ــد: «امام خندي مى گوي
ناشناس نخواهم شمرد»؛ مالحظه مى شود كه همين كالم امام در عين حال، وجود تقيه 

است كه خداوند براى بندگانش پسنديده» و امثال اين تعابير كه جنبه شخصى نسبت به مخاطب ندارد. اما در 
روايت فوق، حضرت به راوى فرموده اند: «تو را كافى اســت.» در صورتى كه اعتقاد صحيح امرى شخصى و 
اختصاصى نيست، لذا وجهى ندارد آن را با چنين عبارتى تصديق فرمايند. در نتيجه از همين تعبير نيز اشاره به 
مسأله تقيه فهميده مى شود، و اينكه حضرت مى خواهند بفرمايند: «تصريح به همين مقدار برايت كافى است»؛ 

در ادامه نيز مشابه اين تعبير را در روايات مشابه خواهيم ديد.
1.  سندى كه در رجال كشى نقل شده، چنين است: «جعفر و فضالة، عن أبى الصباح، عن زكريا بن سابق »

2.  ر.ك: امين، اعيان الشيعة،65/7: البته صاحب اعيان الشيعة توضيح داده كه در بعضى نسخه ها «ابوالصباح» قيد 
شده، و بيان كرده كه در هر دو صورت سند فاقد اتصال است.

3.  همان.
4.  كشى، رجال كّشى،421: 795: فقلت أصلحك اهللا، و قد علمت أن أباك لم يذهب حتى ترك حجه ممن بعده 
ــهد باهللا أنك أنت الحجة و أن طاعتك مفترضة. فقال: «كفـ  رحمك اهللا». قلت: أعطنى  كما ترك أبوه، و أش

رأسك أقبله، فقبلت رأسه، فضحك، ثم قال: «سلنى عّما شئت فال أنكرك بعد اليوم أبدا».
      797: قال، قلت ألبى عبد اهللا أصف لك دينى الذى أدين اهللا به، فإن أكن على حّق فثبتنى و إن كنت على 
غير الحّق فردنى إلى الحّق، قال: «هات». قلت: أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، و أن محمدا عبده و 
رسوله، و أن عليًا كان إمامى... أنت جعلت فداك على منهاج آبائك. قال: فقال عند ذلكـ  مرارا: «رحمك 

اهللا». ثم قال: «هذا و اهللا دين اهللا و دين مالئكته و دينى و دين آبائى الذى ال يقبل اهللا غيره». 
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شديد را نشان مى دهد.
مراتب مخالفت اين حديث با ادعاى مؤلف، روشن است.

45/10و46ـ   مدرك ارائه شده بعدى، دو صفحه از رجال نجاشى (ص422و423) است، كه 
در آن دو روايت وجود دارد. 

ــا صراحت تمام نام امام صادق را به  ــخصى در مقام عرضه عقايد، ب در هر دو مورد1، ش
عنوان جانشين آباء گرامش كه اطاعت از آنان، مانند اطاعت رسول خدا واجب است، 

در حضور حضرت ذكر مى كند و ايشان مؤكداً سخن او را تأييد مى فرمايند.
ــده، نام امام را برده است، حضرت  ــخص يادش هر چند در همين روايت نيز، پس از آنكه ش
فرموده اند: «همين مقدار تو را كافى است، سكوت كن». و سپس عباراتى در حقانيت عقايد 
او بيان داشته اند. اين امر نشان مى دهد كه شرايط تقيه كامًال برقرار بوده، گرچه مانع تبليغ 

صريح توسط امام صادق نشده است.
ــپس  ــى را براى راوى طلب نموده، س ــرت چند بار رحمت اله ــت دوم، حض ــان رواي در پاي
مى فرمايند: «به خدا قسم، اين دين خدا و فرشتگانش، و دين من و پدرانم است كه خداوند 

غير از آن را نمى پذيرد.»
در نتيجه مالحظه مى شود كه آنچه روايات فوق نشان مى دهد، هيچ ربطى به «روند ادعايى 
كتاب در منع نمودن امام صادق از تبليغ افراد به تشيع» و «عدم تمايل حضرت به امام 

خواندن خود» ندارد.

12ـ بازگشت مؤلف به بحث قائميت 
در عبارات بعدى كتاب، تصريح امام صادق به اين دو مطلب نقل شده كه: من «قائم آل 
ــتم و اين كه «در روزگار من؛ تغييرى در وضع سياسى جامعه روى نخواهد  محمد» نيس

ُد أَنَّ َعِليًّا  ــهَ َِّذى أَِديُن اهللاَ بِِه ... ثُمَّ قَاَل: َو أَْش 1.  همان، 422: فََقاَل لَُه: ُجِعْلُت فَِداَك، إِنِّى أُِريُد أَْن أَِصَف لََك ِدينَِى ال
 ... أَْشَهُد أَنَّ  ٍد َعَلى النَّاِس فََقاَل َكَذلَِك َكاَن َعلِىٌّ اَعِة الَْمْفُروَضِة َعَلى الِْعبَاِد ِمْثُل َما َكاَن لُِمَحمَّ َكاَن لَُه ِمَن الطَّ
ُد  اَعِة الَْواِجبَِة َعَلى الَْخْلِق ِمْثُل َما َكاَن لَِعلِىِّ بِْن الُْحَسْيِن قَاَل فََقاَل َكَذلَِك َكاَن ُمَحمَّ  َكاَن لَُه ِمَن الطَّ َد بَْن َعلِىٍّ ُمَحمَّ
ََّك أَْوَرثََك اهللاُ َذلَِك ُكلَُّه. قَاَل: فََقاَل أَبُو َعْبِد اهللاِ: «َحْسبَُك اْسُكِت اْآلَن فََقْد قُْلَت َحّقًا ... َو  بُْن َعلِىٍّ قَاَل َو أَْشَهُد أَن

اَعِة الَْواِجبَِة». نَْحُن َعَلى ِمْنَهاِج نَبِيِّنَا لَنَا ِمْثُل َما لَُه ِمَن الطَّ
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داد.»1
ذكر اين مطلب؛ در ادامه همان القاى پيشين است كه گويا شيعيان دائماً در معرض عملكرِد 
ــكلى كه موجب تعجب، حيرت و حتى  ــوى امام خويش بودند، به ش ــى نامتوقع از س سياس

تجديد نظر اعتقادى آنان مى شد، از همين روست كه در ادامه مى نويسد: 
ــنى دودمان پيامبر كه از نظر  ــاخه حس ــيعيان، در نتيجه به ش برخى از ش
ــورش نظامى محمد  ــى فعال تر و بلندپروازتر بود روى آوردند و به ش سياس
ــردم او را منجى موعود  ــيارى از م ــتند كه بس بن عبداهللا  نفس زكّيه پيوس
مى دانستند. اعتقاد به اينكه قائم به زودى ظهور خواهد كرد در آن سال ها 
ــى پس از آنكه قيام نفس زكيه در  ــان در اذهان رخنه كرده بود كه حّت چن
ــال 145 شكست خورده و خود او كشته شد براساس نقل هاى تاريخى،  س
ــدن نفس  ــته ش مردم اميدوار بوده اند كه قائم در فاصله 15 روز پس از كش

زكيه ظهور كند. اين البته اتفاق نيفتاد.2
مالحظه مى شود كه مؤلف، چرخش اعتقادى برخى از شيعيان و گرايش يافتن آنان به سوى 
نفس زكيه را، ناشى از تحليل خود دانسته است، البته در اين پاراگراف؛ مدركى براى اين ادعا 

ارائه نكرده و در مطالب قبلى نيز داللتى بر آن وجود نداشت.
ايشان در ادامه، مجدداً شيوع اعتقاد به «قيام قريب الوقوع قائم» را چنان پررنگ معرفى 
مى كند كه در نتيجه اين اعتقاد، مردم اميدوار بوده اند تا قائم در فاصله 15 روز پس از كشته 

شدن نفس زكيه ظهور كند.

ــده خود دانسته است. فضاى اعتقاد و اصرار شيعيان به  ــيم ش 1.  مؤلف كتاب، اين فراز را نيز در تأييد فضاى ترس
ضرورت قيام امام از يك طرف؛ و انكار مطلب از سوى امام از سوى ديگر، طورى كه اين تضاد زمينه ساز 

تحول اعتقادى شيعيان گرديد.
ــتنادى، آنجا كه صادقين قائميت خود را رد مى كردند، نه  ــد كه در روايات اس       اما پيش از اين مالحظه ش
از باب آن بود كه راويان آنان را مصداق «قائم آل محمد» مى دانستند؛ تا چه رسد كه بر اين امر، اعتقاد يا 
ــتند تأكيد كنند كسى كه امور را اصالح مى  ــند، بلكه از اين جهت بود كه اماممى خواس اصرار ورزيده باش
كند آن جناب است و نه منـ  يا سادات حسنى و امثال ايشان كه داعيه اصالح دارند، و شما بايد به آن جناب 
اميد ببنديد، نه به ما. روايتى كه در اين بخش در پاورقى، آدرس داده شده، يكى از همان روايات قبلى است. 

2.  مدرس طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص37.
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در عبارت اخير، به اين نكته قابل توجه است كه ادعا شده «مردم اميدوار بودند» و اين تعبير 
ــت از يك اعتقاد فراگير دارد، اما مجدداً با عدم تطبيق مدارك با ادعا (به نحوى قابل  حكاي

توجه) برمى خوريم.
در پاورقى4 از صفحه 37، اين مدارك ارائه شده: كمال الدين:649 ؛ عقدالدرر سلمى:116و119؛ 

مصنف ابن ابى شيبآل 679:8؛  كافى534:1 و 310:8 1
47/11 تا50 ـ در روايت كمال الدين2 از امام صادق نقل شده: «بين قيام  قائم وكشته  

شدن نفس زكيه بيش از   15 شب فاصله نخواهد بود.» 
در كتاب «عقد الدرر» نيز مطالبى بر همين سياق، در باب نزديكى كشته شدن نفس زكيه 
و قيام قائم آمده است، مانند اين كه: «و آخر الفتن و العالمات، قتل النفس الزكية فعند 
ذلك يخرج االمام المهدى»؛ و عن عامر قال: سألت عبداهللا بن بشار عن النفس الزكية 

.«قال: «هو من أهل البيت و عند قتلها ظهور المهدى
 در مصنف ابن  ابى  شيبآل (از منابع تسنن) نيز همين مضمون به نقل يكى از اصحاب پيامبر

بيان شده است3 و داللت بر كم بودن فاصله ميان دو امر مذكور دارد. 
در روايت كافى(310:8)4 «كشته شدن نفس زكيه» يكى از عالئم «قيام قائم» شمرده 

شده است.
در مقام نقد بايد گفت روايات مورد استناد از چهار كتاب فوق، هيچ ربطى به مدعاى كتاب 
ــاى تاريخى» بر «اميد مردم به قيام قائم در  ــده، «داللت نقل ه ندارد. آنچه در متن ادعا ش

1.  در اين پاورقى، به « ابن حجر هيتمى، القول المختصر:55» نيز اشاره شده، كه به اين مدرك دست نيافتم.
2.  صدوق، كمال الدين، 649/2: قال: سمعت أبا عبداهللا الصادق يقول: «ليس بين قيام قائم آل محمد و بين قتل 

النفس الزكيه إال خمس عشرة ليله». 
3.  ابن ابى شيبه، 679/8: حدثنى مجاهد قال: حدثنى فالن رجل من أصحاب النبى: أن المهدى ال يخرج حتى 
تقتل النفس الزكيه، فإذا قتلت النفس الزكيه، غضب عليهم من فى السماء ومن فى األرض، فأتى الناس المهدى، 
فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليله عرسها، وهو يمأل األرض قسطًا وعدالً وتخرج األرض نباتها وتمطر 

السماء مطرها، وتنعم أمتى فى واليته نعمه لم تنعمها قط».
ــِمْعُت أَبَا َعْبِداهللاِ يَُقوُل: «َخْمُس َعَالَماٍت قَْبَل قِيَاِم  4.  كلينى، كافى، 310/8: 483: َعْن ُعَمَر بِْن َحْنَظَلَة، قَاَل َس
». فَُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك، إِْن َخَرَج أََحٌد ِمْن أَْهِل  ِكيَِّة َو الْيََمانِىُّ ْفيَانِىُّ َو الَْخْسُف َو قَْتُل النَّْفِس الزَّ ْيَحُة َو السُّ الَْقائِِم الصَّ
ماِء  ْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّ ا َكاَن ِمَن الَْغِد تََلْوُت َهِذهِ اْآليََة إِْن نََشْأ نُنَزِّ بَْيتَِك قَْبَل َهِذهِ الَْعَالَماِت أَ نَْخُرُج َمَعُه؟ قَاَل: َال فََلمَّ
 .« ْيَحُة؟ فََقاَل: «أََما لَْو َكانَْت َخَضَعْت أَْعنَاُق أَْعَداِء اهللاِ َعزَّ َو َجلَّ آيًَة فََظلَّْت أَْعناقُُهْم لَها خاِضِعيَن. فَُقْلُت لَُه: أَ ِهَى الصَّ
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فاصله 15 روز پس از كشته شدن نفس زكيه» است، اما:
ــاً گزارش تاريخى وجود ندارد، بلكه نقلياتى از زمان رسول  اوًال، در چهار مدرك فوق، اساس
ــب الوقوع بودن قيام قائم آل  ــگويى مى كند يكى از عالئم قري خدا به بعد آمده كه پيش

محمد، كشته شدن نفس زكيه است. 
ثانياً، عده اى به غلط از جانب خود و با تحريف حقيقتى دينى، براى القاى اينكه قيام موعود 
ــن» بستند، تا براى او  ــت، لقب «نفس زكيه» را بر «عبداهللا  بن  محمد بن  الحس نزديك اس
طرفدار دست  و پا كنند، اما چرا آقاى مدرسى بدون تفكيك مسأله، احاديث ناظر به واقعيت 
ــًال مطالب را به هم  ــك نكرده و برعكس، كام ــز تفكي ــاى دروغ و تحريف آمي را از آن ادع

درآميخته است؟ 
ثالثاً، اين از كجا استفاده شد كه مردم منتظر بودند تا 15 روز پس از كشته شدن نفس زكيه 

... و نه «عده اى از مردم»؟
رواياتى بيان مى كند كه «نفس زكيه»، 15 روز قبل از «قيام قائم» كشته مى شود؛ گروهى، 
ــن» قرار مى دهند  عنوان «نفس زكيه» را به طور جعلى، براى «عبداهللا  بن  محمد بن  الحس
تا به اقدامات سياسى و نظامى خود جلوه اى ديگر ببخشند. اكنون مؤلف كتاب مورد نقد، كه 
«ذهنيت شيعيان درباره قائميت» را به نحو خاصى گزارش نموده است، با استناد به روايات 
ــتندات تاريخى، ادعا مى كند «مردم اميدوار بوده اند كه قائم در  ــده و نه نقليات و مس ياد ش

فاصله 15 روز پس از كشته شدن نفس زكيه ظهور كند.»
واقعاً ميان اين روش، با انگيزه اى كه در ابتداى كتاب، تحت عنوان تالش براى «روشن ساختن 

يك پازل تاريخى از راه يافتن قطعات گمشده تاريخ تشيع» عنوان شد، فاصله زيادى است.
51/11 ـ مؤلف دربارة روايت بعدى از كافى (534:1)1، چنين نوشته: «داستان مرد شيعه اى 

ــى أَالَّ آُكَل َطَعامًا بِنََهاٍر أَبَداً َحتَّى يَُقوَم قَائُِم آِل  اٍم، قَاَل: َحَلْفُت فِيَما بَْينِى َو بَْيَن نَْفِس 1.  همان، 534/1: 19: َعْن َكرَّ
ٍد؛ فََدَخْلُت َعَلى أَبِى َعْبِد اهللاِ، قَاَل: فَُقْلُت لَُه: َرُجٌل ِمْن ِشيَعتُِكْم َجَعَل ِهللاِ َعَلْيِه أَالَّ يَْأُكَل َطَعامًا بِنََهاٍر أَبَداً  ُمَحمَّ
اُم َوَالتَُصِم الِْعيَدْيِن َو َال ثََالثََة التَّْشِريِق َو َال إَِذا ُكْنَت ُمَسافِراً َو َال  ٍد. قَاَل: «فَُصْم إِذاً يَا َكرَّ َحتَّى يَُقوَم قَائُِم آِل ُمَحمَّ
َّنَا ائَْذْن لَنَا فِى  َماَواُت َو اْألَْرُض َو َمْن َعَلْيِهَما َو الَْمَالئَِكُة فََقالُوا يَا َرب ِت السَّ ا قُتَِل َعجَّ َمِريضًا؛ فَِإنَّ الُْحَسْيَن لَمَّ
ُهْم َعْن َجِديِد اْألَْرِض بَِما اْستََحلُّوا ُحْرَمتََك َو قَتَُلوا َصْفَوتََك؛ فََأْوَحى اهللاُ إِلَْيِهْم: يَا َمَالئَِكتِى  َهَالِك الَْخْلِق َحتَّى نَُجدَّ
ٌد َو اْثنَا َعَشَر َوِصيًّا لَُه َو أََخَذ  َو يَا َسَماَواتِى َويَا أَْرِضَى اْسُكنُوا ثُمَّ َكَشَف ِحَجابًا ِمَن الُْحُجِب فَِإَذا َخْلَفُه ُمَحمَّ

اٍت. بِيَِد فَُالٍن الَْقائِِم ِمْن بَْينِِهْم». فََقاَل: «يَا َمَالئَِكتِى َويَا َسَماَواتِى َويَا أَْرِضى بَِهَذا أَنْتَِصُر لَِهَذا»ـ  قَالََها ثََالَث َمرَّ
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كه نذر كرده بود تا ظهور قائم  آل محمد روزه بگيرد  ـ كه از سياق كالم پيداست آن را 
امرى قريب الوقوع مى دانسته است.» 

مضمون روايت اين است كه راوى مى گويد (قسم خورده و) نذر كرده بودم كه تا قيام قائم 
آل محمد روزه بگيرم. در ادامه روايت، تأييد حضرت صادق بر اين عمل بازگو مى شود.

ــه مؤلف از اين حديث  ــوى راوى، ك ــتن قيام قائم  آل  محمد از س اما قريب الوقوع دانس
استفاده نموده است، جاى تأمل بسيار دارد.

نخست اينكه امام، رويكرد و ديدگاه راوى را تأييد فرموده اند، و اگر ديدگاه وى مستلزم 
آن نتيجه غلط دانسته شود، الجرم بايد پذيرفت كه حضرت، بر مطلب غلطى صحه گذاشته 

باشند!!!
ديگر اينكه امام صادق در ضمن حديث، ماجراى مكاشفه اى را كه خداى متعال پس از 

عاشورا براى فرشتگان پيش آورد ذكر فرموده اند، كه در ضمن آن آمده: 
سپس خداوند حجابى را كنار زد، كه در پشت آن [حضرت] محمد و دوازده 
وصى ايشان بودند؛ و از بين آنان دست قائم را گرفت و سه بار فرمود: «اى 
 [امام حسين]فرشتگانم! و اى آسمان و زمينم! به وسيله اين شخص، او

را يارى خواهم كرد.»
ــه شيعى، نوعى  اين تصريح امام صادق به دوازده نفر بودن امامان، در قاموس انديش
ــت؛ و در  ــلة امامت اس ــت كه قائم آل محمد، دوازدهمين نفر از سلس يادآورى به اين اس

نتيجه قيام آن حضرت، در زمان امام صادق قريب الوقوع نخواهد بود.
ــه اى روزه بگيرد، وـ  در  ــخصى نذر كند تا زمان حادث ــت بايد گفت صحت اينكه «ش در نهاي
مشكل ترين فرضـ  بداند كه اين حادثه، در مدت عمر او به وقوع نخواهد پيوست» مسأله اى 
فقهى و از موضوع بحث ما بيرون است. اين مسأله، حداكثر مانند آن است كه شخصى روزه 
تمام عمر را بر خود واجب نمايد و نمى توان چنين فرضى را بى دليل مردود دانست، و سپس، 

نذر مطرح شده در روايت را به منزله « قريب الوقوع دانستن قيام قائم  آل  محمد» شمرد.
در تأييد مطلب اخير به روايت ديگرى، با موضوع مشابه اشاره مى كنيم:

در نوادر، از احمد بن محمد بن عيسى نقل شده كه از امام باقر، درباره «شخصى كه بر خود 
واجب كرده تا قيام قائم شما روزه بگيرد» سؤال كرده و در ضمن پاسخ حضرت آمده: « قال 
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وكان عارفا أو غير عارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتم الصوم...».1در واقع امام
، تحقق نذر يادشده را منوط به اين دانسته اند، كه شخص، عارف باشد. 

به نظر مى رسد منظور حضرت آن است كه وى بداند چه نذرى انجام داده، و واقف باشد كه 
اين نذر به معناى روزه دارى در طول عمر است.

 نتيجه 
در اين مقاله به بررسى جهت گيرى بخشى از كتاب مكتب در فرايند تكامل پرداختيم كه از 
آن، به:«ارائه روندى اضطراب آلود و پرنوسان، در شكل گيرى چهارچوب امام شناسى شيعى» 
ــده، مربوط به در دوران امامت امام صادق بود. محور اين  ــى ياد ش تعبير نموديم. بررس
ــبت به «ضرورت قيام  ــيعيان، اميدها و اعتقاداتى نس ــد كه ش القائات، از اين  ادعا آغاز مى ش
امامان» داشته اند و در اثر برآورده نشدن آن ها به تجديدنظر در اعتقادات، روى آورده اند.

ــه اى در باب  ــاى تفريط گرايان ــوارد فوق، گزارش ه ــاب، عالوه بر م ــر از كت ــش اخي در بخ
موضع گيرى امام صادق نسبت به مسائل امامت و تبليغ تشيع وجود داشت، كه در كنار 

افراط ورزى هاى پيش گفته، غيرواقعى بودن نتايج حاصل را تشديد مى كرد.
افراط در انعكاس ديدگاه اعتقادى شيعيان، راجع به «ضرورت قيام امامان» تا حد ايجاد 
شوك و حيرت در آنان، و تفريط در گزارش موضع گيرى امام صادق، تا حد اين ادعا كه 

حضرت، تبليغ تشيع را منع كردند.
در بررسى، نشان داديم كه داللت مستندات ارائه شده، در همه موارد، نارسا و بعضاً در نقطه 

مقابل ادعاى متن كتاب است.
مؤلف مكتب در فرايند تكامل در ادامه مباحث كتاب، بخش ديگرى از مقدمات خود در ارائه 
«وضعيت مشّوش در اعتقادات شيعيان به امامت» را تمهيد و نهايتاً در موضوع امام شناسى 

نتيجه گيرى كرده است، كه نياز به ادامه اين روند بررسى، در مقاالت ديگر دارد.

1.  اشعرى قمى، النوادر، 176: قال سألته (أبى جعفر) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم. 
قال: «شئ عليه أو جعله هللا»؟ قلت: بل جعله هللا. قال: «وكان عارفًا أو غير عارف»؟ قلت: بل عارف. قال: «إن 

كان عارفًا أتم الصالة وال يصوم فى السفر والمرض وأيام التشريق».
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كشى، محمد بن عمر، رجال الكشى، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348ش؛  

كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، جلد 1و2و8، تهران، دارالكتب االسالميه، 1365ش؛ 
مدرسى طباطبايى، سيد حسين، مكتب در فرايند تكامل، تهران، انتشارات كوير، 1386ش؛ 

نعمانى، محمد بن ابراهيم، الغيبآل، تهران، انتشارات صدوق، 1397ق؛ 
نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك وسائل الشيعآل، جلد 12، قم، مؤسسآل آل البيت  ، 1408ق؛ 
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درباره كتاب 
« الخصائص العلويآل على سائر البريآل»
معرفى مجموعه مقاالت علم امام 
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فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 254ـ  249

مقدمه 
 كتاب الخصائص العلويآل على سائر البريآل، نوشته ابوالفتح محمد بن احمد بن على نطنزىـ  از 
دانشوران سدة ششم هجرىـ  در زمرة آثارى است كه اصل آنها به دست نيامده و مفقود شده؛ 
اما منقوالتى از آن در كتاب هاى پس از او زياد بوده است. بر اساس همين منقوالت، شيخ على 

آل كوثر ، به بازسازى و انتشار اين كتاب پرداخته است.
در اين تالش علمى، 147 حديث در 57 باب گرد آمده است.

متن كتاب، همراه با فهارس فنى مرتبط، دويست صفحه دارد و در سال 1433 قمرى/ 1390 
شمسى توسط مجمع احياء الثقافآل اإلسالميه در قم چاپ شده است.

درباره کتاب:
 «اخلصائص العلويه
علی سائر الربيه»
عبدالحسين طالعى*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rahimian133@gmail.com ،دانش آموخته حوزه و دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر .*
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براى آشنايى با اين كتاب و مؤلف، گزارشى از مقدمة محقق مى آوريم:
1ـ دربارة كتاب

خصائص نطنزى در اختيار عالمان پيشين بوده و از آن نقل كرده اند، خواه به شكل اشاره يا به 
صراحت، از آن ياد شده است. اين ناقالن به ترتيب زمان چنين اند:

ــوب متوفاى 588، صريحاً از آن نام برده، و 65  ــهر آش 1ـ معاصر او، ابن ش
حديث از آن نقل كرده و در ضمن مقدمه كتاب مناقب آل ابى طالب، آن را 

در شمار منابع خود از كتب تسنن ياد كرده است.1
2ـ ابن حلّى متوفاى 645 در مثيراالحزان (ص 196) يك حديث.

3ـ سيد ابن طاووس متوفاى 664 در كتاب اليقين (ص 196)، يازده حديث.
4ـ على بن عيسى اربلى متوفاى 692 در كشف الغمآل، سه حديث.

5ـ عالمه حلى متوفاى 726 در كشف اليقين، دو حديث نقل كرده است.
ــف بن حاتم شامى (قرن هفتم)، در كتاب الدر النظيم  6ـ جمال الدين يوس

فى مناقب االئمآل اللهاميم، بيست حديث.
ــش حديث. وى  ــن محمد حّمويى متوفاى 730، پنجاه و ش ــم ب 7ـ ابراهي
طريق روايت خود از اين كتاب را ياد مى كند كه گروهى از مشايخ او در حلّه 

و بغداد و واسط (عراق) و قدس، كتاب را از او روايت كرده اند.
همچنين زين الدين بياضى متوفاى 877 در كتابش الصراط المستقيم إلى مستحقى القديم 

با اشاره از آن ياد كرده و نُه حديث آورده است.
كتاب نزد عالمه مجلسى بوده، چنان كه در بحار األنوار (ج 107، ص 132) ذيل اجازات بنى 

زهره مى گويد: «ومن ذلك كتاب خصائص اميرالمؤمنينللنطنزى...».
سيد ضياء الدين ابوالرضا فضل اهللا بن على راوندى (483 ـ 571) كتاب را در اختيار داشته، 
چنانكه در مقدمة كتاب النوادر ضمن بر شمردن مشايخ خود گويد: محمد بن احمد نطنزى 
ــيد راوندى چندين دعاى پيامبر و  ــانى (480 ـ 550) صاحب كتاب الخصائص، كه س كاش

امامان را در ضمن يك رساله، از او روايت كرده است. ( النوادر، ص 20، رقم 9).

1.  مناقب آل ابى طالب، 1/ 32.
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1ـ1ـ  نكات كلى در مورد اين سلسله كتابها
1ـ1ـ1ـ شيوة نگارش آنها به سبك سّنتى است؛ يعنى خبرى از شماره جلد 
ــع نيامده، و در مواردى كه  ــت. البته در برخى موارد، نام منب و صفحه نيس
ــود، بدون شماره جلد و صفحه كه  ــت، فقط نام منبع ذكر مى ش چنين نيس

قابل پيگيرى باشد.
2ـ1ـ1ـ بر اساس بند پيشين، مّدعاهاى بى دليل نيز در اين كتاب ها فراوان 
ديده مى شود، كه خواننده نمى داند چگونه بايد آنها را پيگيرى كند تا زمينة 

نقد و بررسى و ارزيابى فراهم شود.
3ـ1ـ1ـ مصداق آل البيت در اين كتاب ها، بر اساس سليقة نويسنده تعريف 
ــاى موجود در مصر را در زمرة  ــود؛ مثًال در حالى كه صاحبان هزاره مى ش

اهل بيت بر مى شمارند، از اماماِن پس از سيد الشهداءيادى نمى شود.
4ـ1ـ1ـ در همان حّد كه از خمسة طيبه ياد مى شود، وظايف انسان در برابر 
ــت نه اطاعت از  ــل و مانند آنهاس آن بزرگواران، منحصر به محبت و توس
آنها و قبول محوريت شان در دين. شايد اين مطلب به دليل رواج فرهنگ 
تصوف در مصر باشد، و البته اين نكته بسيار مهم نياز به بررسى بيشتر دارد.
ــندگان و  ــت كه نويس 5ـ1ـ1ـ محبت مصرى ها به اهل بيت، چنان اس
ــته اند. و خود، جاى  ــارى دربارة اين بزرگواران نوش ــدگان مصرى آث پژوهن

تحليل جّدى دارد. از جمله اينان:
الف) شبلنجى؛
ب) قلعجى؛

ج) بنت الشاطى؛
د) عقاد؛

هـ) شرقاوى؛
و) صبان؛

ز) موسى محمد على؛
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2.  مؤلف
1ـ2ـ نام او 

حاكم الدين ابو عبداهللا محمد بن احمد بن على بن احمد بن محمد بن ابراهيم نطنزى؛1
2ـ2ـ كنيه او 

كنيه اش را به دو صورت نام برده اند:
الف) ابوعبداهللا ـ به گفتة: حموى2، ابن شهر آشوب3، مجلسى4.

ب) ابوالفتحـ  به گفتة: ابن طاووس؛5 حموى6، صفرى7.
3ـ2ـ والدت و وفات

سمعانى (م 562) والدت او را چهار صد و هشتاد و اندى در اصفهان مى داند8. اما محقق كتاب 
نوادر راوندى، 480 گفته است.

وفاتش در مقدمة ياد شده، به سال 550 ياد شده است.
4ـ2ـ شهر او

حموى9 و سمعانى10 آن را نطنز، در حومة اصفهان دانسته اند.
5ـ2ـ مذهب او

علماى گذشته در شرح حال او آشكارا گفته اند كه از اهل سنت بوده است. از جمله:
سيد ابن طاووس در كتاب اليقين: مقدمه (ص 90)، باب 31 تا 34، 180 تا 182، 201.

6ـ2ـ اساتيد او

1.  فرائد السمطين، 1/ 41، باب 2، ح 5.
2.  همان.

3.  معالم العلماء، ص 119.
4.  بحاراالنوار، 10/ 132.

5.  اليقين، ص 90.
6.  معجم البلدان، 292/5، ماده « نطنزه».

7.  الوافى بالوفيات، 161/4.
8.  االنساب، 5/ 505.

9.  معجم البلدان، 5/ 292 ماده نطنزه.
10.  االنساب سمعانى، 5/ 505.
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آنچه از اساتيد او يافته ايم كه همگى نشان مى دهد نطنزى از بزرگان سنى بوده است:
الف) على بن ابراهيم قاضى در فرات ( اليقين، باب 31)

ب) شيخ االسالم احمد بن فضل خواص (همان، باب 32 و 180)
ج) ابوعلى حسن بن احمد بن حسين بن احمد بن محمد بن مقرىء در اصفهان (همان ، باب 

33 و 201)
د) محمد بن منذر سكر هروى (همان، باب 34)

هـ) ابوالقاسم اسماعيل بن محمد بن فضل حافظ تيمى طلحى اصفهانى (475ـ  535) ( اليقين، 
باب 181 ؛ شذرات الذهب، ج 2، ص 105).

و) ابوعلى حّداد ( اليقين، باب 182 ؛ انساب سمعانى، ج 5، ص 506)
ز) ابو سعيد مّطرز در اصفهان ( انساب، ج 5، ص506)
ح) غانم بن ابى نصر برجى در اصفهان (همان منبع)

ط) ابوالقاسم بن بيان رّزاز در بغداد (همان منبع)
ى) ابوعلى بن نبهان كاتب و افراِد هم طبقة او در بغداد (همان منبع)

3. كلمات بزرگان دربارة او
برخى از كلماتى كه بزرگان دانش و ادب درباره اش گفته اند:

1ـ3ـ سمعانى متوفاى 562 در كتاب األنساب:
ــان و  ــمند خراس ابوالفتح محمد بن على بن ابراهيم نطنزى، برترين دانش
حران در لغت و ادب و شعر. در سال 521 ... به مرو آمد. در ادب از او درس 
آموختم. پس در همدان او را ديدم. در ايامى كه بغداد بودم بارها به ديدنم 

آمد. هر بار ديدمش، از او نوشتم و فرا گرفتم....1
2ـ3ـ ابن شهر آشوبـ  متوفاى 588:

«ابوعبداهللا محمد بن احمد نطنزى دانشمند سّنىـ  صاحب دو كتاب: الخصائص العلويآل على 
سائر البريآل، المآثر العلويآل سّيد الذريآل»2.

1.  االنساب، 5/ 505 ماده ى "نطنزى".
2.  معالم العلماء ص 119.
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3ـ3ـ ابى فوطى شيبانىـ  متوفاى 723:
«قوام الدين محمد بن على رازى در كتاب: الخصائص العلويآل على سائر البريآل و المآثر العلويآل 

سّيد الذريآل را در سال 560 از نويسنده اش شنيد و روايت كرد»1.
4ـ3ـ ابن طاووس حلّىـ  متوفاى 664:

ــزى ... محمد بن نجار در ذيل تاريخ  ــت ابوالفتح محمد بن على كاتب اصفهانى نطن «رواي
ــود. و در بعض فضائل بر اهل زمان  ــتوده و گفته: نادرة روزگار و نابغة دهر ب ــداد، او را س بغ

برترى يافت...».2
5ـ3ـ ابن داوود حلّىـ  متوفاى 707:

«محمد بن احمد نطنزى ـ دانشمند اهل سنت بود»3.
6ـ3ـ صالح الدين خليل صفرى؛ 

وى اشعارى از نطنزى آورده و درباره اش گويد:
محمد بن على بن ابراهيم بن ابى الفتح كاتب نطنزى. از اهل بالغت بود. 
ــت. به شهرها سفر كرد و بزرگان را ديد. محفوظات زيادى  نظم و نثر نوش
ــيار اهل صدقه و روزه بود. نزد  ــنت را دوست داشت. بس ــت. علم و س داش
ــاهان رتبه واال داشت. نسبت به اهل علم متواضع بود. در اصفهان و  پادش

خراسان و بغداد، از مشايخ بسيار شنيد. در حدود 550 درگذشت.4 
ــا  ــماعيل پاش ــرح حال مفصل او آمده5 و ابراهيم حمدينى (م 730)،6 اس ــز در الذريعآل ش ني

بغدادى7، و عمر رضا كحاله8 از او نام برده اند.

1.  معجم االلقاب، 531/3 رقم 3134.
2.  اليقين، باب 31.

3.  رجال ابن داوود، ص 269 رقم 424.
4.  الوافى بالوفيات، 161/4.

5.  الذريعة، 170/7.
6.  فرائد السمطين، 41/1، باب2ح 5.

7.  كشف الظنون، 430/3. وفات او را اشتباهًا 804 دانسته است.
8.  معجم المؤلفين، 9/ 26. او نيز وفاتش را مانند كشف الظنون به خطا سال 804 نوشته است.



فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 275ـ  255

چكيده 
اين نوشتار به معرفى كتاب مجموعه مقاالت علم امام مى پردازد. علم امام يكى از بارزترين 
صفات امامت است كه از ديرباز در امام شناسى مورد توجه عالمان و متفكران اسالمى بوده 
ــمندان شيعى در اين باره رساله ها و كتاب هايى نگاشته اند. در اين  ــت. از همين رو، دانش اس
مجموعه 19 رساله و مقاله از دانشمندان شيعه با رويكردهاى متفاوت در باب علم امام گرد 

آمده است. 

كليد واژه ها: امام؛ علم غيب؛ علم امام؛ كيفيت علم امام. 

 معرفی جمموعه
 مقاالت علم امام

محمد حسن نادم*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. عضو هيات علمى دانشگاه اديان، مدير گروه شيعه شناسى.
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علم امام يكى از بارزترين صفات امامت است كه از ديرباز در امام شناسى مورد توجه عالمان 
و متفكران اسالمى بوده است. انديشمندان شيعى اين ويژگى (علم امام) را از شروط بنيادين 
ــتدالل كرده اند.  ــالمى بر آن اس ــته و در رويارويى با ديگر گروه هاى جامعه اس امامت دانس
ــه در اين موضوع همواره با نگرش ها و رويكردهاى فكرى مختلفى صورت گرفته، و  مطالع

در مسير تاريخ دربارة چگونگى آن اختالف نظرهايى وجود داشته است.
ــان دادن رويكردهاى فوق كتابى تحت عنوان مجموعه مقاالت علم امام  ــتاى نش در راس
ــاب علم امام گزينش،  ــا رويكردهاى متفاوت در ب ــه كمياب يا ناياب ب ــكل از 19 مقال متش

تصحيح و تأليف شد.
ــاختن مسير تحقيق در باب علم امام، دو كار را  نگارنده در مقدمة اين كتاب، براى هموار س
ــته دانسته: نخست آنكه كتاب ها و مقاالتى را كه به گونه اى با مسأله علم امام ارتباط  بايس
دارند به پژوهندگان اين قلمرو معرفى كرده، كه حاصل اين كار فهرستى است كه در همين 
ــاله ها و مقاالت  ــت؛ دوم آنكه رس ــى علم امام» آمده اس ــه با عنوان «كتاب شناس مجموع
ــيده بوده و يا اينكه  پراكنده اى كه به اين موضوع اختصاص دارد و تاكنون يا به چاپ نرس
اگر چاپ شده بود، دسترسى به آنها به سادگى امكان نداشت؛ در مجموعه اى گردآورى و به 

عنوان منبعى مستقل منتشر گرديد.
ــد تا اوًال: نوشتارهايى گرد آيد كه كما بيش مبّين و مكّمل  ــعى بر آن ش در اين مجموعه س

يكديگر، گوياى رويكردهاى متفاوت علماى شيعه دربارة علم امام باشند.
ثانياً: به آثار خطى و احياى آنها نيز توجه ويژه اى شده، بعضى از مقاالت از ميان نسخه هاى 
خطى انتخاب گرديده، رسالآل فى علم النبى، فى كيفيآل علم اإلمام و منابع ذلك العلم، براى 

نخستين بار تصحيح و منتشر شده است.
ــى بر اساس ارتباط محتوايى و بخشى  ثالثاً: ترتيب و چينش مقاالت در اين مجموعه بخش

ديگر بر اساس سليقه شخصى بوده و داللتى بر ارزش علمى آنها ندارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                   

1ـ المعارف السلمانى بمراتب الخلفاء الّرحمانى
ــيد  ــلمانى بمراتب الخلفاء الّرحمانى» به قلم س ــاب «المعارف الس ــتين مقاله اين كت نخس
ــين نجفى الرى (1262 ـ 1342 ق/ 1303 ش) است. اين مرجع شيعه و مجاهد  عبدالحس
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بزرگ، دو رساله دربارة علم امام تأليف كرده است: يكى همين مقاله است و ديگرى رسالة 
دوم همين مجموعه است. در اين رساله چند مسأله مهم دربارة علم امام را به بحث گذاشته 

است.
1ـ1ـ كميت و كيفيت علم امام

مؤلف در ابتداى مقاله به كميت و كيفيت علم امام مى پردازد، مى گويد: مراد از عموم كميت 
ــت. او رواياتى كه نفى كنندة برخى  علم امام، علم او به ما كان و ما يكون تا روز قيامت اس
از علم ها از ائمه است را معارض با روايات متواتره اى مى داند كه علم ما كان و ما يكون 
ــرانجام روايات مثبت علم عام را بر روايات نافى ترجيح  را براى امامان ثابت مى كنند. او س

مى دهد.
ــد: مراد از روايات نافى عموم علم امام، نفى تعميم علم امام دربارة  مؤلف در ادامه مى نويس
ــود. او مشهور علماى اماميه را مثبت  ــت كه منجر به جهل به حكم الهى نش موضوعاتى اس
ــت علم امام را برخى از معاصرين از  ــوم كميت و فعليت علم امام مى داند و نافيان فعلي عم
جمله صاحب حقائق االصول و از گذشتگان شيخ صدوق را معرفى مى كند كه قائل به سهو 
النبى است و نافى سهو النبى را غالى مى داند. البته مؤلف تأكيد مى كند كه مراد صدوق 
از سهو، سهو در تبليغ رساالت الهى و سهوى كه به اختالل عقلى منتهى مى شود نمى باشد.

2ـ1ـ منشأ اختالف در علم امام
مؤلف در بخشى ديگر از اين رساله، منشأ اختالف در علم امام را در نوع برداشت از آيات و 
روايات و نفى و اثبات و عموم و خصوص آن ها مى داند و در ادامه به صورت مبسوط به ذكر 
ــت و نافى عموميت علم امام مى پردازد؛ آنگاه به راه هاى عالج اختالف  ــات و روايات مثب آي
ــتدالل به آيات و روايات و استنباط هاى عقلى اشاره مى كند، و سپس به  نصوص فوق با اس
ــواهد جمع بين روايات پرداخته آن شواهد را در چهار دسته كلى: الف) قراين معّينه قويه،  ش
ب) مرجحات داللى، ج) مرجحات سندى، د) مرجحات معتضد به يكى از ادله اربعه1 تقسيم 

مى كند.

ــتفاده شده كه قدرت استنباط و  ــواهد فوق از دالئل عقلى و نقلى چنان ظريف اس 1.  قابل توجه اينكه در ذيل ش
اجتهاد و تسلط وى بر آيات و روايات را نشان مى دهد، و اثر او را از بسيارى از آثار مشابه ممتاز و در نوع 

خود كم نظير مى سازد.
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ــاله، ذيل بيان مرجحات دال بر عموميت علم امام. اجماع محدثين،  در بخش ديگر اين رس
ــته، مى گويد: آنچه از  ــهو النبى دانس ــا و متكلمين دربارة عصمت امام را دليل بر عدم س فقه
ــت مى شود َرد اخبار  كتاب هاى مختلف علماى اماميه و كتب حديثى اربعه، به صراحت برداش
مربوط به سهو است، او با تمسك به اجماع اماميه بر عصمت، روايت ذى الشمالين درباره سهو 
النبى را مخالف با عقل دانسته و باطل مى شمارد. عالوه بر اينكه مى گويد: كتاب هاى اصول 

اعتقادى ما اعتقاد به عصمت پيامبر و امام را از سهو و نسيان واجب مى دانند.
مؤلف پس از طرح مسأله سهو و منافى دانستن آن با علم امام و استناد به آراء و نظرات بسيارى 
از چهره هاى شاخص اماميه وارد بحث عصمت شده، به علت ارتباط وثيقى كه بين عصمت و 
علم امام قائل است، بحث عصمت را مستدل دنبال مى كند. دليل عمده عصمت را قاعده لطف 
برمى شمارد، كه موافق با نصوص نقل شده در اين رابطه است و استفاده مى كند كه كامل ترين 
مخلوق خدا يعنى امام بايد كامل ترين صفات را مانند عصمت دارا باشد. اين همان فعليت علم 

و عموم كميت علم امام است كه ما در صدد اثبات آن هستيم.
او مى افزايد: اگر از قاعده لطف اصل امامت و عصمت و تنزيه امام از جميع كاستى هاى خلقى 

و اخالقى ثابت مى شود، به طريق اولى فعليت و عموميت علم امام را مى توان ثابت كرد.
3ـ1ـ شبهات علم امام

ــام و جواب و نقد آنها  ــبهات مربوط به علم ام ــف در ادامه به صورت مفصل به ذكر ش مؤل
مى پردازد كه از جمله اين شبهات، قول شيخ صدوق مبنى بر جواز سهو النبى است كه به 

تفصيل با روشى اجتهادى اين سخن را پاسخ داده است.
4ـ1ـ حكم فقهى اعتقاد به علم امام

ــت كه دربارة حكم فقهى اعتقاد به علم امام  ــاله سخن پايانى آن اس از ويژگى هاى اين رس
ــت كه همانند مباحث گذشته به صورت استداللى به آن پرداخته شده و رساله به انجام  اس

رسيده است.

2ـ ر سالآل و جيزآل فى كّميآل علم االمام وكيفيته
اين مقاله كوتاه نيز به قلم سيد عبدالحسين نجفى الرى به رشته تحرير درآمده است. وى 
در اين رساله از عموميت و فعليت علم امام دفاع مى كند، حصولى بودن علم امام را در برابر 
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حضورى بودن علم خداوند متعال مى داند و همچنين ارادى بودن علم امام را مستلزم جهل 
فعلى مى خواند و در اثبات نظر خويش از ادله اربعه به اختصار نمونه هايى مى آورد.

ــهادت به محل شهادت مى رود و  ــبهه كه چرا امام با وجود علم به ش در خاتمه نيز به اين ش
ــموم بودن، چيز مسمومى را مى خورد، در حالى كه القاء در تهلكه است،  با وجود علم به مس
مى پردازد و در پاسخ مى گويد: القاء در تهلكه كه در لسان آيات از آن نهى شده است، تهلكه 
عبث و سفهى است وگرنه هالك و اهالك در راه خدا به خاطر تعظيم حرمات الهى و تسليم 

و رضاى به قضاى الهى از اعظم قربات و فرائض است.

3ـ فى تحقيق القول فى علم المعصومين
ــاگردان ميرزاى  ــن گلپايگانى (1218ـ  1289ق) از ش ــن مقاله مال زين العابدي ــنده اي نويس
شيرازى است. مجموعه اى از رساله هاى كالمى وى با نام انوار الواليآل به چاپ رسيده است 

كه اين مقاله يكى از آن رساله هاست.
مؤلف در اين رسالة تقريباً كم حجم، نكات عالمانه اى را در پى اثبات «علم گسترده امام به 
همه امور عالم به تعليم الهى» بيان كرده و جايگاه متفاوت امام را از لحاظ ظاهرى و باطنى و 

برترى  او از ديگران را نشان داده است.
مؤلف سخن خود را با طرح چند پرسش كه از او شده است آغاز مى كند كه اين پرسش ها يكى 
دربارة عموميت علم امام و باورمندى به آن است، ديگرى دربارة حاضر و ناظر بودن امام پس از 
مرگ و اينكه آيا منكر حضور و نظارت امام منكر ضرورى مذهب هست يا نه؟ سپس در پاسخ 
به اين سؤال ها به سخن عالمه مجلسى استناد مى كند كه مى گويد: «به تظافر علماى اماميه 

و برخى از احاديث عموميت علم پيامبر و امام به اثبات رسيده است». 
ــت و آنان مأذون من  وى تأكيد مى كند كه علم امام علم اعطايى از خداوند متعال به آنهاس
عنداهللا هستند، استقاللى در اين زمينه ندارند، او در ادامه آيات و روايات عديده اى را شاهد بر 
قول خود ارائه مى كند و از دالئل عقلى نيز بر اثبات عموميت علم پيامبر و امام شواهدى را 
ذكر مى كند، آنگاه مى گويد: بين امام على و پيامبر و ساير ائمه فرقى نيست. همانطور 
ــم هر چيز در قرآن كريم  ــت؛ زيرا عل ــت امام نيز چنين اس كه پيامبر آگاه به همه قرآن اس
موجود است و خداوند قرآن را به پيامبر و پيامبر به وصى خود و وصى به وصى بعد از خود 
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منتقل مى كند؛ پس هر كس كه از ظاهر و باطن قرآن مطلع باشد، نمى تواند چيزى را نداند.
وى همچنين اشاره مى كند به اينكه وقتى گفته مى شود علم ائمه به جميع اشياء بالفعل 
ــت؛ يعنى علوم نزد آنها محفوظ و به احوال آن علوم التفات دارند. اگرچه گاهى به علت  اس

استقراق در عبادت ملتفت نيستند. 
ــخ آنها مى پردازد. سپس با ذكر  ــبهات پيرامون آن و پاس آنگاه به تبيين نوع التفات ائمه و ش
ــتفاده عموميت مى كند وارد مباحثى مفصل  حديث «أنا مدينة العلم و على بابها» از آن اس
در بارة مقامات تكليفى و تكوينى پيامبر و امام مى شود كه هيچ كس به درجه آنها نمى رسد 
حتى اگر بخواهد با جعل رواياتى مانند روايت فوق خود را مشابه آنها به شمار آورد، در ذيل 
همين بحث در ده عنوان، نكات با اهميتى درباره علم پيامبر و امام ايراد مى كند؛ دربارة 
ــخن مى گويد،  ــياء و كيفيت علم نبى و امام س كيفيت علم خداوند به ذات خويش و به اش
ــتفاده آنان از  دربارة كيفيت حضور و نظارت نبى و امام توضيحاتى مى دهد و علت عدم اس

علوم خويش در بعضى موارد را تذكر مى دهد.

4ـ كيفيآل علم اإلمام
ــهيد ثالث، مشهور به امام جمعه  اين مقاله از ميرزا محمد تقى بن عبداهللا بن محمد تقى ش
قزوينى برغانى (متوفاى 1327 ق) است. وى در اين رساله علم امام به جميع كائنات را در 
ميان علماى تشيع اجماعى خوانده و اختالف آنان را تنها در «حضورى و احاطى» يا «ارادى 
و حصولى» بودن آن دانسته است. آنگاه سى و شش دليل عقلى و نقلى بر اثبات حضورى 
ــر متكلمين، اولين دليل خود بر اثبات حضورى و احاطى  ــودن علم امام آورده و مانند ديگ ب
ــاس قاعده لطف واجب  ــته، مى گويد: اصل امامت بر اس بودن علم امام را قاعده لطف دانس
است و از آنجا كه امام رياست عامه امور دين و دنياى مردم را در دست دارد بايستى معصوم 
باشد تا فايده نصبش منتفى نشود. امام حافظ شرع و همه شوون مردم از امور دينى و دنيوى 

است پس براى اينكه به فايده مطلوب برسد بايستى از امور باطنى باخبر باشد.
ــبهه را مطرح مى كند كه گفته اند: علم به تكليفيات براى امام كافى است و علم  بعد اين ش
به تكوينيات الزم نيست و در پاسخ مى گويد: جميع عوالم براى عبادت خدا خلق شده اند و 

همه امور يا از مقدمات عبادتند يا عين عبادت يا فرع آنند و در عبادت نياز به امام هست.
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سپس دربارة فعليت علم امام مى گويد: الزم نيست امام به امور باطنى علم حضورى داشته 
باشد، علم ارادى براى او در اين امور كافى است. امام حافظ شرع و راعى امت در اين امور 
ــتى به همه امور شرعى در هر وقتى از اوقات عالم باشد وگرنه فايده از نصبش  ــت، بايس اس

منتفى خواهد شد.
ــه به ادله دوازده گانه قائلين به علم حصولى و ارادى امام مى پردازد و هر يك را  وى در ادام
نقد مى كند و سرانجام نتيجه مى گيرد كه آيات، عالمات، اخبار و حكايات دال بر حضورى و 

احاطى بودن علم امام آنقدر زياد است كه جاى ترديد و انكار باقى نمى گذارند.

5ـ رسالآل فى علم النبى و االئمآل األطهار صلوات اهللا عليهم
اين مقاله به نام محمد على بهبهانى معروف به كرمانشاهى (1144ـ  1216 ق) فرزند وحيد 
بهبهانى به ثبت رسيده است، اما گردآورنده اين مجموعه با ذكر چهار دليل انتساب اين رساله 
را به محمد على كرمانشاهى مخدوش مى داند، درج آن در اين مجموعه به دو جهت مناسب 
ديده شد: اول، به جهت اينكه نمايندگى از رويكردى خاص از ميان علماى شيعه دارد؛ دوم، 

از جهت اينكه اولين بار است كه به چاپ مى رسد.
مؤلف اين رساله ـ كه بنابر شواهدى از علماى شيخيه است ـ در پاسخ به سؤالى كه درباره 
ــط جبرئيل است يا بدون واسطه؟  ــده كه آيا علم پيامبر و امام توس علم پيامبر و امام از او ش
مى گويد: با توجه به اينكه اين مسأله از مشكل ترين مسائل است، احاديث درباره آن فراوان 
با مضامين مختلف آمده؛ عده اى با اتخاذ بعضى از آنها راه افراط، و عده اى ديگر راه تفريط 
پيموده اند. در ادامه مى نويسد: مقامات اهل البيت عبارتند از: مقام اعلى (عليت)؛ مقام وسطى 
(قطبيت)؛ و مقام ادنى (بشريت). سپس به طور مبسوط به تبيين جايگاه امام در هر يك از 
اين مقامات سه گانه پرداخته و كوشيده است در هر مورد برخورد افراطى و تفريطى يا غلّو و 

َقلّو را با استناد به آيات و روايات نشان دهد كه به اختصار از اين قرار است.
1ـ5ـ مقام اعلى (علّيت)

ــتناد به احاديث خلقت انوار معصومين مى گويد كه انوار و حقايق آن بزرگواران  مؤلف با اس
ــبيح و تقديس مى كردند، در حالى كه هيچ موجودى خلق  در عالم اول أعلى خداوند را تس
نشده بود. در اين مقام جميع موجودات در جميع فيوضات محتاج آل محمدند، علم آنها علّت 
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موجودات است، اگر به موجودات علم نداشته باشند، تمام موجودات فانى و باطل خواهند بود.
وى در ادامه مراد از علت را، علت حكايتى برشمرده، مى گويد: مراد از علت، علت استقاللى 
ــت و معنى علت، واليت است كه عين حكايت است كه در  ــت؛ بلكه علت حكايتى اس نيس
همين زمينه خداوند متعال مى فرمايد: إنّما ولّيكم اهللا و رسوله والذين آمنوا كه البته 
ــت و به طور حكايت ظاهر شده است. پس عليت  در مقام حقيقت، واليت مخصوص خداس
بودن اهل بيت منافاتى ندارد با توحيد فعل؛ زيرا علت، حكايت فاعليت حق را مى كند. پس 

در اين مقام بايد كسى غالى و قالى نشود.
مؤلف همچنين به مراتب غلو در مقام عليت اشاره دارد، مى گويد: يكى از اقسام غلو اين است 
ــه اين مرتبه عليت را عين رتبه واجب و مقام اتصال خلق به حق بدانيم، مرتبه ديگر اين  ك
است كه نسبت خالق به خدا و خلق به طور اشتراك باشد؛ يعنى اينكه اگر اهل بيت نباشند 
در كار خداوند خللى ايجاد مى شود كه اين شرك در نفس فعل است. وى دربارة َقلو در مقام 
عليت نيز مى گويد: مرتبه اول َقلو اين است كه مرتبه آيتيت و عليت حكايتى را از اهل بيت 
سلب كنيم. اين قسم، انكار وساطت در توحيد است «بنا عرف اهللا و بنا عبداهللا»؛ پس نبايد 

در اين مسأله هم به تفريط دچار شد.
مؤلف سپس سه جدول با عنوان لوح را در اختيار خواننده قرار مى دهد تا مراتب غلو و َقلو و 

مراتب عارفين اهل بيت را بهتر بشناساند.
2ـ5ـ مقام وسطى (قطبيت)

ــم مى داند، مى گويد:  ــبت به عال ــف مرتبه قطبيت را به معناى قلب بودن اهل بيت نس مؤل
تصرف آن بزرگواران در عالم، مثل تصرف قلب است در بدن؛ و احوال اربعه خلق و رزق و 
موت و حيات به واسطه وجود امام جارى مى شود، در اين مقام در همه جهات متصرف 
هستند. يعنى علم امام در اين مقام علم احاطى كونى است بنحوى كه «لو كشف الغطاء ما 

ازددت يقيناً» مى شود.
ــود و گويا امام علم  ــام قواعد و اصول هر علمى باطل مى ش ــت كه در اين مق ــد اس او معتق
حضورى دارد، علم اهل بيت به واسطه مالئكه نيست؛ زيرا در اين مقام عالى و سافل بالنسبه 

متساوى اند.
وى غلو در اين مقام را اعتقاد به استقالل امام يا شراكت امام با خداوند مى داند.
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3ـ 5ـ مقام ادنى (بشريت)
مؤلف مرتبه بشريت را ظهور مرتبه جسميت در حدود خاصه بشرى عنوان مى كند، مى نويسد: 
ــم اول آنكه در عين وجدان حركات خاصه، فاقد  ــم است: قس ــريت بر دو قس اين حالت بش
وجودِى حركات عامة قطبى نمى باشند بلكه فاقد وجدانى است. فقط اين قسم بشريت خاصه 

معصومين است.
قسم دوم بشريت ساير موجودات است، كه از وجدان جهتى فقدان جهتى ديگر مى شود.

ــد: برخى معتقدند به استناد آيه إنّما  ــاره مى كند، مى نويس ــبهه اى اش مؤلف در ادامه به ش
ــرند و از اين جهت منكر فضايل و كماالت اهل بيت  ــر مثلكم پيامبر و امام نيز بش أنا بش
هستند و با اين آيه اثبات مى كنند كه جميع نقايص بشريت به معصومين نيز منسوب است. 
در حالى كه معصوم و غيرمعصوم در فقدان وجدانى مشابه مى باشند و اين سبب اشتباه آن 

دسته شده است.1

6ـ فى كيفيآل علم اإلمام و منابع ذلك العلم
ــت كه از شرح حال وى اطالعى به  ــاله، على اكبر بن محمد امين الرى اس مؤلف اين رس
دست نيامد. مؤلف مقاله در پاسخ به كسانى كه امام را همانند ديگر مردمان عادى مى پندارند 
با تكيه بر آيات و روايات و حكايات با رويكردى عرفانى به مقامات معنوى امامان پرداخته و 
كوشيده است، تفاوت اين خاندان را با ديگر آدميان از جهات مختلف به ويژه از جهت علمى 

به طور مبسوط بيان كند.
او مى گويد: بدان كه بشريت ايشان نه مثل بشريت ساير انسانيان است، در آيه ما خلقت 
ــان فقط براى عبادت و  ــدون و روايات مؤيد اين آيه خلقت انس ــّن و اإلنس إّال ليعب الج
ــناخت خداست، از آنجا كه ميان شناسنده و شناخته شده بايد مناسبت و جنسيت باشد و  ش
ميان بندگان و خداوند هيچ مناسبتى نيست و از طرفى ما مأمور به شناخت هستيم، خداوند از 
ميان خلقش كسى را كه ابتدائا واسطه آفرينش و جامع صفات خدايى بود، براى هدايت بشر 
فرستاد كه لزوم اين واسطه از ضروريات است، و منكر آن كافر است. آن واسطه نفس پيامبر 

1.  حقير اين قسمت از سخن مؤلف محترم را متوجه نشدم فقط از باب اينكه گزارشم را كامل كرده باشم آورده ام.
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خاتم و سپس اهل بيت او هستند؛ و بايد صفات خدايى داشته باشند تا بتوانند كار خدايى كنند 
و خلق آنها را تصديق كنند و پيروى نمايند.

او همچنين در بيان برترى مقامات جسمانى و روحانى پيامبر و ائمه، مى گويد: پيامبر اكرم 
ــرف مخلوقات است بايستى داراى جسمى لطيف تر و بهتر از عرش و كرسى  كه اقدم و اش
داشته باشد؛ چرا كه همه موجودات رعيت اويند و نمى شود كه رعيت لطيف تر و شريف تر از 
او باشند و الزمه اين مسأله اين است كه اگر جسم ايشان و اهل بيت افضل از عرش باشد، 
جميع فيوضاتى كه به عرش مى رسد بايد از جسم شريف ايشان بر عرش وارد آيد. عرش 
بر جميع عالم محيط است و بر كل آگاه است و بايد اين صفت را پيامبر و امام داشته باشند 

كه عرش حيران ماند.
از ديگر مباحثى كه مؤلف اين مقاله به آن پرداخته منابع علوم ائمه اطهار است:

او منابع علم امام را با استناد به آيات و روايات چند چيز مى داند: اول، لوح محفوظ؛ دوم، لوح 
محو و اثبات؛ سوم، تعليمات رسول اكرم؛ چهارم، علمى كه در شب هاى جمعه و شب هاى 

قدر به آل محمد ـ صلوات اهللا عليهم ـ مى رسد؛ پنجم، قرآن كريم.
ــتند  مؤلف درباره علوم قرآنى مى گويد: حضرت محمد و آل محمد همه مخلوق خدا هس
و در علم خود محتاج خدايند. قرآن وحى خداست به سوى پيامبر و علم پيامبر همه از قرآن 
است؛ زيرا به فرمودة قرآن پيامبر پيش از قرآن هيچ نمى دانست؛ پس از آنجا كه بايد پيامبر 
ــتى پيامبر پيش از قرآن باشد؛ زيرا  ــت نبايس به تعليم خدا بداند و تعليم خدا هم در قرآن اس
ــد، پيامبر جاهل مطلق باشد و پيامبر جاهل  ــد و قرآن نباش الزم مى آيد كه وقتى پيامبر باش

نمى شود، پس بايد كه قرآن در رتبه پيامبر باشد.
نگارنده پس از تطبيق قرآن با عقل پيامبر به تطبيق قرآن ناطق و قرآن صامت مى پردازد، و 

وجوه مطابقت را با استفاده از آيات و روايات بيان مى كند.
وى در بخش ديگر به شبهه اى كه دربارة علم غيب داشتن ائمه وجود دارد اشاره مى كند، 
ــل آيات و روايات مثبت و نافى علم غيب را مطرح و به جمع بين اين دو طايفه از  ــه تفصي ب
 آيات و روايات تناقض نما مى پردازد و در ادامه بحث مبسوطى دربارة مقامات اميرالمؤمنين
 ــين ــهادت امام حس مطرح مى كند. در پايان هم بحث القاء نفس در تهلكه را با گريز به ش

دنبال مى كند، و با تبيين و تحليل الزم به اين شبهه هم پاسخ مى دهد.
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و عصمت انبياء و اوصياء 7ـ علم امام
ــيد محمد حسين طباطبايى(ره)،  ــله مقاالت «علم امام» به قلم عالمه س اين مقاله از سلس

صاحب تفسير شريف الميزان است.
ــان شده و پاسخ هايى داده اند، آنچه با موضوع اين  ــش هايى از محضر ايش در اين مقاله پرس

مجموعه ارتباط داشته انتخاب شده است. 
در بخشى جنبه هاى مختلفى از علم امام محل بحث واقع شده و عالمه با اشاره به تفاوت 
مقام نورانيت و مقام وجود عنصرى امام و نيز با پيش كشيدن فرق ميان علم به امور ضرورى 

و علم به امور مشروط، به گره گشايى پرداخته است.
ــان دربارة علم غيب و جمع بين آيات مربوط  ــاخص اين گفتگو اظهار نظر ايش از نكات ش
ــاؤوا  به آن، اعتقاد به علم غيب امام و ضرورى نبودن آن نزد اماميه، معناى روايت «لو ش
علموا»، چگونگى علم امام به امامت خود، موروثى بودن علوم ائمه از پيغمبر اكرم، معناى 
افزايش علوم ائمه در شبهاى جمعه، علم ائمه به جزئيات وقايع عالم، عدم تفاوت تعلم امام 

بعد و قبل از امامت و موضوعات ديگر مى باشد.
ــش ديگر اين مقاله به مقوله عصمت و تعريف آن پرداخته مى گويد: «عصمت نوعى  در بخ
ــه در راه بندگى قرار مى دهد و مانع از  ــت كه صاحبش را به طور دائم و براى هميش علم اس

صدور معصيت از او مى شود...».
در ادامه به توضيح معناى عصمت، عدم تنافى عصمت با اختيار، علت استغفار پيغمبر اكرم، 

و عدم منافات قضا شدن نماز با عصمت مى پردازد.

8ـ رسالآل فى علم النبى و اإلمام بالغيب
اين مقاله نيز از ديگر آثار عالمه طباطبايى است. در اين نوشتار نخست ميان آياتى كه علم 
غيب را خاص خداى متعال شمرده و آياتى كه پيامبر را بهره مند از علم غيب قلمداد كرده، 
اشاره و نتيجه گيرى مى كند. سپس در باره روايات مربوط به علم غيب چنين داورى مى كند 
ــب وجود  ــب مقام نورانيت خود، علم فعلى به هر چيز دارند، اما به حس كه معصومان به حس
ــر اتصال به مقام نورانيت علم پيدا مى كنند  ــرى دنيوى خويش، هرگاه بخواهند، در اث عنص
ــر مى آيد در آنها  ــد. آنگاه مى گويد: مواردى كه به نظ ــد علم پيدا نمى كنن ــرگاه نخواهن و ه
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معصومان به حوادث آينده آگاهى نداشته اند بايد بر همين معنا حمل كرد.

9ـ بحثى كوتاه درباره علم امام
اين رساله را نيز عالمه طباطبائى در پاسخ به پرسشى نوشته است كه به دنبال انتشار كتاب 
شهيد جاويد، گروهى از روحانيان، درباره «علم امام حسين به شهادت خويش» از ايشان 
پرسيده اند، در اين پاسخ كوتاه و در عين حال متقن، مى گويد: علم امام به حوادث و وقايع بر 
دو قسم و از دو راه است: نخست علم غير عادى امام به همه حقايق هستى در هر شرايطى 

به اذن الهى، دوم علم عادى امام.
ــت، بلكه به تعليم الهى و از لوازم مقام نورانيت است.  ــتقاللى نيس ــت ذاتى و اس علم نخس

اليتغير و تخلف ناپذير است و ارتباطى با تكليف ندارد، اما علم دوم متعلق تكليف است.
آنگاه به اوضاع زمان سيد الشهداء اشاره كرده و وظيفه و تكليف ايشان را بر اساس علم 

عادى حضرت، قيام بر ضد حكومت يزيد و خوددارى از بيعت با او دانسته است.

10ـ پاسخ به استاد عالمه طباطبايى پيرامون رساله «بحثى كوتاه درباره علم 
«امام

ــهيد جاويد است، در  ــندة كتاب ش اين مقاله اثر صالحى نجف آبادى (1302 ـ 1384) نويس
پاسخ به رساله بحثى كوتاه درباره علم امام كه در بخش پيشين نقل شد و اشاره شد كه آن 
ــهيد جاويد. نويسنده كتاب نقدهايى بر سخنان عالمه طباطبائى  مقاله ناظر بود به كتاب ش

وارد مى كند كه عبارتند از:
1ـ بدون دليل بودن سخنان عالمه؛

2ـ ادعاى نادرست عالمه دربارة وجود روايات فراوان دال بر عموميت علم امام؛
3ـ عدم توجه به روايات نافى علم امام؛ 

4ـ ناسازگارى ادعاى فعلى بودن علم امام با قرآن و روايات؛
5ـ افراط و اغراق نمودن منجر به انحرافى مى شود كه مسيحيان در رابطه با مسيح شدند؛

6ـ تناقض گويى درباره فعليت علم امام؛
7ـ غيرقابل اعتماد بودن روايات مربوط به اشائى بودن علم امام؛
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8ـ قضاوت نادرست دربارة پيشرفت تشيع پس از قتل امام حسين؛
9ـ تناقض گويى در رابطه با عزم امام حسين براى بيعت و شهادت؛

10ـ تعجب از تشريعى دانستن مشّيت الهى.
در پايان مى گويد: «آنچه استاد عالمه درباره علم امام فرموده اند، نظر شخصى خودشان بوده 
و براى ديگران قابل پيروى نيست، زيرا مسأله علم امام از مسائل اعتقادى است و در مسائل 

اعتقادى نمى توان تقليد كرد و گفته عالمى را بى دليل پذيرفت».

11ـ نقد و پاسخ
اين مقاله نيز واكنشى از عالمه طباطبايى در پاسخ به جوابيه نويسنده كتاب شهيد جاويد است.
نويسندة شهيد جاويد همانطور كه گذشت نقدهاى متعددى بر سخنان عالمه در مقاله گذشته 
وارد كرد كه عالمه طباطبايى در اين مقاله يك يك نقدها را بيان نموده و به پاسخ آنها پرداخته 

است كه از ذكر آنها به جهت محدوديت بحث خوددارى مى شود.

12ـ اقوال علما در علم امام
ــهيد جاويد است كه به ضميمة كتاب قضاوت زن در فقه  ــنده كتاب ش اين مقاله نيز از نويس
ــت. مؤلف در اين مقاله در پى اثبات نظر خويش به اختالف نظر  ــالمى به چاپ رسيده اس اس
شديدى كهـ  به زعم ايشانـ  علماى شيعه دربارة علم امام دارند، پرداخته آنها را غير قابل جمع 
ــانى مى داند كه به اخبار جعلِى  مى داند. اعتقاد به علم امام به همه چيز را ديدگاه افراطى كس
ساخته و پرداخته غاليان و كذابان استناد مى كنند، با ذكر نمونه هائى از جريان هايى كه امام از 
آنها آگاه نبوده باور به اين كه امام هرگز از همه غيب آگاه نيست را، ديدگاه معتدل علما مى نامد، 
احاديث مورد استناد صاحبان ديدگاه نخست را همه جعلى و مخالف قرآن مى خواند، به تفصيل 
در باب رأى عالمه طباطبايى سخن مى گويد، و آن را مخالف اخبار و قرآن مى داند، و چندين 

تالى فاسد براى نظر ايشان بر مى شمارد. 
در اين مقاله عالوه بر پيش گفته ها اضافه مى كند كه آنچه مربوط به امام گفته شده كه هر 

وقت اراده كند چيزى را بداند مى داند اين سخن با عصمت امام در تنافى است.
ــنده در اين مقاله، كمابيش همان  ــت كه نويس آنچه مى توان دربارة اين مقاله گفت اين اس
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ــد عالوه  ــخنانى را گفته كه در مقاالت قبلى آورده، منتها در اينجا همانطور كه گفته ش س
ــتر به  ــا خود همراه كند با تكرارهاى فراوان، تفصيلى بيش ــر اينكه مى خواهد علمائى را ب ب

بحث هاى گذشته بخشيده است.

13ـ رساله اى در داللت آيه تطهير بر علم گسترده پيامبر و امام
اين رساله نوشته شهيد سيد محمد على قاضى طباطبايى (1291ـ  1358) از علماى پرورش 
يافته حوزه هاى علميه نجف و قم و از شاگردان برجسته بزرگانى از جمله شيخ محمد حسين 

كاشف الغطاء و امام خمينى است.
چنان كه از سخنان او برمى آيد، يكى از مهم ترين دغدغه هاى وى مسائل اعتقادى، به ويژه 

مباحث امامت و از جمله «علم امام» بوده است.
از اين شهيد بزرگوار دو اثر دربارة علم امام به جاى مانده كه در اين مجموعه نقل مى شود: 
يكى رساله اى است در داللت آيه تطهير بر علم گسترده پيامبر و امام؛ و ديگرى مقدمه اى 

است بر كتاب علم االمام مرحوم مظفر.
در اثر حاضر،  نويسنده دنبال برداشتى جديد از آيه تطهير است، مى گويد: رجسى باطنى باالتر 
از جهل و نادانى نيست؟ پس بايد امام به چيزى جاهل نباشد و اال خالف مدلول مطابقى آيه 
است در نتيجه كسانى كه امام را فقط عالم به احكام شرعيه مى دانند با مدلول آيه تطهير به 

صورت عام مخالفت دارند.
مؤلف در ادامه به سه تذكر با سه برداشت از آية تطهير اشاره كرده، مى گويد:

ــد؛ زيرا خود  ــامل مالئكه نيز باش ــت كه ش اول، مراد از عصمت در آيه مطلق معصوم نيس
.ال علم لنا إّال ما علمتنا مالئكه اعتراف دارند كه

ــت كه به  دوم، مراد از علم امام، علم باطنى فطرى لدنى موهوبى از جانب خداوند عالم اس
الهام و وحى مع الواسطه يا بال واسطه و يا با هر اسبابى كه اختصاص به انبياء و اوصياء آنها 

دارد حاصل مى شود.
سوم، مراد از عموم علم امام و كيفيت حضورى بودن آن اين نيست كه امام احاطه بر تمامى 
ــت كه علم به اين معنا از خصايص  معلومات دارد به نحو عليت و معلوليت؛ زيرا واضح اس

ذات واجب الوجود است.
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14ـ مقدمه اى بر كتاب علم امام
ــيخ محمد حسين مظفر، در اثبات علم  ــت به عربى، نوشته مرحوم ش علم االمام كتابى اس
حضورى امام به همه حقايق. شهيد قاضى طباطبايى مقدمه اى بر ترجمه فارسى اين كتاب 

با عنوان مقدمه اى بر كتاب علم االمام نگاشته كه از چند جهت قابل توجه است:
نخست آنكه ناظر به سخنان مرحوم مظفر و در واقع شرحى بر مطالب موجز آن كتاب است.
دوم اينكه به معرفى كتاب المعارف السلمانى فى مراتب الخلفاءالرحمانى، نوشته مرحوم سيد 

الرى مى پردازد.
ــت مانند: عدم تقليدى بودن اعتقاد به  ــوم آينكه خود اين مقاله داراى نكات قابل تأملى اس س
اصول دين، تبيينى دربارة ضرورى دين، آگاهى داشتن پيامبر و امام از اعمال بشر، تبليغات سوء 

وهابيان در رابطه با علم امام، اوصاف امام در مقام فعليت، مخالفت با شأنى بودن علم امام.

15ـ اختصاص العلم بالغيب باهللا
اين مقاله بخشى از نوشتار تفسيرى شيخ جعفر سبحانى مندرج در آثار تفسيرى ايشان مى باشد. 
ــا مى تواند يكى از  ــه علم غيب اختصاص دارد؛ ام ــاله اگرچه اوًال و بالذات ب ــث اين رس مباح
جامع ترين نوشته ها در باب علم امام باشد: اساساً مبحث علم غيب ارتباط تنگاتنگى با بحث 

علم امام دارد.
اين نوشتار برگرفته از كتاب معالم النبوآل فى القرآن الكريم است كه ناظر به بحث هاى تفسيرى 
عالمه طباطبايى بوده و هم اكنون در جلد سوم مجموعه مفاهيم القرآن، نوشته مؤلف محترم، 

قرار گرفته است.
ــاله كه با رويكرد تفسيرى دنبال مى شود، نخست به مسأله علم غيب و اختصاص  در اين رس
ــپس به صفات اختصاصى ذات الهى پرداخته شده است، آنگاه امكان  آّن به خداى متعال و س
راه يابى آدمى به عالم غيب مورد بحث و استدالل قرار گرفته، و آيات مثبت و نافى علم غيب 
بررسى شده است. در ادامه علم غيب از منظر قرآن، به دو دسته تقسيم شده: يك دسته مختص 
ــتة ديگر به مالئكه، پيامبران و بندگان  ــى در آن شريك نيست؛ دس ــت كه كس به خداوند اس

شايسته نيز تعلق دارد، سزاوار نيست اين دسته از علوم بر خداوند تبارك و تعالى اطالق شود.
ــان از غيب اشاره مى كند، مى گويد: خداوند مى تواند  ــنده در ادامه به امكان آگاهى انس نويس
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برخى از علوم غيبى را به برخى از افراد اعطا كند همانطور كه در آيه شريفه آمده است: عالم 
1.الغيب فال يظهر علي غيبه أحد إّال من ارتضي من رسول

سپس به شواهدى از قرآن كريم دال بر داشتن علم غيب برخى از پيامبران الهى اشاره مى كند. 
در پايان پاسخ هاى جامع و مانعى به برخى از مطرح ترين پرسش ها پيرامون علم غيب پيامبر 

و امام از ديگر بخش هاى اين مقاله ارزنده مى باشد.

16ـ عقيدتنا فى صفات اإلمام و علمه
ــت كه در حوزه نجف  ــگران معاصر لبنانى اس اين مقاله، اثر محمد جميل حمود، از پژوهش
اشرف پرورش يافته و داراى تأليفات متعدد كالمى از جمله «الفوائد البهية فى شرح عقائد 
ــرح كتاب عقايد اإلماميآل نوشته عالم بزرگ شيعى مرحوم محمد  ــت كه در ش اإلمامية» اس

رضا مظفر نگاشته شده است.
بخشى از شرح فوق كه به علم امام اختصاص دارد براى مجموعه حاضر برگزيده شد.

محور اساسى بحث اين رساله سرچشمه علم امام و نحوه فراگيرى امام از طرق گوناگون، اعم 
از طرق عادى و غيرعادى است. نتايجى كه مؤلف از بحث هاى خود گرفته از اين قرار است:

1. علم امام همانند علم پيامبر است؛
2. نحوه تلّقى علم امام استثنايى است؛

3. علم امام از «مقوله الهام» ربّانى است.
ــت به اين نتيجه مى رسد كه نزد اماميه امام، قائم مقام پيامبر  نگارنده در توضيح مورد نخس
در تمامى شؤون است و فقط وحى تشريعى دريافت نمى كند. از اين رو امام در تمام صفات 
ــده و نقض غرض  ــت؛ زيرا در غير اينصورت لطف تمام نش جماليه و كماليه مانند نبى اس

حاصل مى شود.
ــارة بخش دوم نيز به تفصيل نحوة تلقى علم امام را تبيين مى كند، مى گويد: بدون  وى درب
ترديد علم امام، علمى الهى است و اكتسابى نيست؛ زيرا در تاريخ، علم آموزى آنان در نزد 
هيچ استادى ثبت نشده است. علوم آنان لدنّى و حضورى است كه از جانب خداوند به آنها 

1.  جن/26 و 27
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ــلين تقدم در  ــده، آنان آگاه به احكام كليه و جزئيه اند و بدين جهت از انبياء و مرس عنايت ش
فضل دارند.

نويسنده در ادامه علوم امام را با استناد به روايات به پنج دسته تقسيم مى كند كه عبارتند از:
1. علومى كه از طريق پيامبر به آنان منتقل مى شود كه علوم موروثى هستند و شامل احكام 

و تكاليف شرعيه مى باشند.
2. علومى كه حضرت على به امالء پيامبر اكرم نوشته است كه «جامعه» نام دارد و 
به فرمايش حضرت امام صادق: «همه علوم از حالل و حرام و هر چيزى كه مردم به آن 

نياز داشته باشند حتى حكم خراشى كه بر بدنى وارد شود» در آن وجود دارد.
3. علومى كه به دست حضرت على نوشته شده كه جفر نام دارد. ظرفى است از پوست 
و در آن علم پيامبران و اوصياء و زبور داود و تورات موسى و انجيل عيسى و صحف ابراهيم 

موجود است.
4. علومى كه حضرت فاطمه زهرا  شنيده و حضرت على نوشته است و «مصحف» 

نام  دارد.
ــات ائمه محّدث از جانب  ــده ، به تعبير رواي ــى كه به قلب آنان افكنده مى ش 5 . الهامات

مالئكه بوده اند.
مؤلف دربارة الهامى بودن علم امام مى نويسد: الهام ربانى، همان اصدار اوامر به آنان به اظهار 
آنچه از مردم پنهان است. پس نزول جبرئيل بر پيامبر اكرم و اهل بيت دال بر اعلم بودن 
ــت، چون اعلميت جبرئيل مستلزم تفضيل مفضول بر فاضل است  ــتگان از ايشان نيس فرش

كه قبيح مى باشد.
از ويژگى هاى اين رساله بررسى وحى و الهام از نگاه قرآن كريم است كه پايان بخش اين 

مقاله مى باشد.

17ـ علم امام در ديدگاه شيخ مفيد و شاگردان وى
ــيده است. در اين نوشتار مؤلف عقيده به علم نامحدود  اين مقاله در مجله حوزه به طبع رس
ــيعى دانسته، و  امام و اعتقاد به علم محدود او را دو گرايش عمده و رايج در ميان متفكران ش
با توجه به انديشه شيخ مفيد و شاگردان وى، سيد مرتضى و شيخ طوسى، به گزارش گرايش 
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دوم پرداخته است.
نويسنده به دوران پيش از شيخ مفيد و آراى كسانى چون نوبختى اشاره كرده و در مجموع 
بر آن است كه از رهگذر اين گزارش نشان دهد كه همين ديدگاه دوم (علم محدود امام) در 
ــتين پس از غيبت امام عصر  ديدگاه غالب بوده است نه ديدگاهى كه امروز  قرون نخس

رواج دارد.
ــيخ مفيد مى نويسد: «نوبختيان به  ــنده ابتدا درباره رأى نوبختى در علم امام از قول ش نويس

حكم عقل علم و آگاهى امام را به تمامى لغات و حرفه ها و صنعت ها الزم دانسته اند».
سپس ديدگاه شيخ مفيد را دربارة علم امام در خالل سه مورد اشاره مى كند:

ــت كه امامان در برخى موارد از نهان آدميان  ــيخ مفيد در اوائل المقاالت معتقد اس 1. ش
مطلع بودند و برخى از حوادث را پيشگويى مى كردند. از طرفى آگاهى محدود ائمه به نهان 
آدميان و حوادث آينده، ويژگى الزم عقلى براى آنان نيست و علم غيب ذاتى و نامحدود از 

آن خداوند متعال است.
2. شيخ مفيد در همان كتاب معتقد است: آگاهى امامان نسبت به حرفه ها، پيشه ها و لغات 
و لهجه ها، محال نيست و عقل آگاهى فوق را براى امام واجب نمى شمرد. همچنين رواياتى 
از طريق ائمه رسيده است كه امامان از چنان آگاهى برخوردار بودند ولى شيخ مفيد معتقد 

است كه نتوانسته است اطمينانى به صحت مضمون اين روايات به دست آورد.
ــيخ مفيد اظهار مى كند كه در اين نظر، گروهى از اماميه با من هم نظرند ولى  در نهايت ش

بنى نوبخت مخالفت كرده و اين نوع آگاهى را براى امام عقًال ضرورى و الزم شمرده اند.
3. شيخ مفيد در كتاب الفصول المختاره در بخش مناظره خويش با بزرگان معتزله دارد كه: 
ــرى در محدوده ظواهر است و اگر علم به بواطن و اسرار دارد از  علم امام همچون علم بش

طريق تعليم خداوندى است.
پس از آن به بررسى ديدگاه سيد مرتضى دربارة علم امام مى پردازد و نتيجه  مى گيرد كه اين 
ــتة شيعى با صراحت بيشترى، از ديدگاه علم محدود امام دفاع مى كند؛ نكات  متكلم برجس

برجسته آراى او عبارتند از:
1. امام مى تواند بر مبناى شرايط عادى محاسبه كند و به اقدام بپردازد.

2. امام در محدوده اى كه حكومت و واليت او اقتضا دارد بايستى از علم و آگاهى بهره مند باشد.
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ــود و موضوعاتى را در بر دارد كه به تخصص هاى  ــاجراتى كه به امام ارجاع مى ش 3. در مش
حرفه اى نيازمند است امام مى تواند از نظر كارشناسان كمك بگيرد.

4. امام بايستى در زمان پيشوايى و امامت دانا به احكام دينى باشد و نه قبل آن.
ــرعى، حكم صادر كند و يا حدى اجرا نمايد و  5 . امكان دارد كه امام با اعتماد به امارات ش

اتفاقاً مطابق با واقع نباشد.
ــد و يا به صنايع و حرفه ها  ــته باش ــت به نهان و باطن آدميان وقوف داش 6 . امام الزم نيس

آگاهى پيدا كند.
نويسنده همچنين آراى شيخ طوسى را بازتاب ديدگاه هاى شيخ مفيد و سيد مرتضى مى داند، 
ــيخ طوسى معتقد است كه محدوده زمانى علم امام معين است، يعنى در زمان  مى گويد: ش
امامت علم و آگاهى به احكام شرعى ضرورى است نه قبل از آن ، امام آگاهى و علم خويش 

را از امام پيشين دريافت مى كند و به مرور زمان علم وى كمال مى يابد.
نويسنده در پايان به آراء كراجكى كه يكى ديگر از متكلمان مكتب بغداد است اشاره كرده، 

تفاوت و تشابه نظرات او را با نظرات ديگر متكلمان اين مكتب نشان داده است.

18ـ علـم األئمآل بالغيب و اإلعتراض عليه باإللقاء إلى التهلكآل و اإلجابات عنه 
عبر التاريخ

نويسنده اين مقاله، سيد محمد رضا حسينى جاللى، از محققان معاصر است، وى با دغدغه دفاع 
از مبانى اعتقادى شيعه، كوشيده است چنان كه از عنوان مقاله نيز برمى آيد، به طرح شبهات 
مربوط به علم امام، به ويژه علم غيب امام بپردازد و با تأكيد بر آيات و روايات و با استفاده از 

نظرات علماى شاخص شيعه در دوره هاى پيشين، به اين شبهات پاسخى مستدل بدهد.
ــير تاريخى مسأله علم امام و شبهات  از ويژگى هاى اين مقاله پى گيرى بحث با توجه به س

پيرامون آن از آغاز پيدايى تاكنون است.
مؤلف ابتدا اعتراض به علم غيب امام را به دو بخش عمده تقسيم كرده، و اعتراض دوم را 

مبتنى بر اعتراض نخست دانسته است.
اولين اعتراض اينكه غيب ويژه خداوند است، دوم اينكه اگر پيامبر و ائمه علم غيب داشتند 
 نبايستى خود را در معرض ضرر و تهلكه قرار مى دادند؛ مثل مسجد رفتن حضرت على
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در شب 19 رمضان و مواردى از اين قبيل.
نويسنده پس از تذكر چند امر مهم دربارة علم غيب دانستن ائمه به آراء برخى از علماى 
اهل سنت كه هم داستان با نظريه علماى شيعه دربارة تفسير آيات علم غيب هستند برگرفته 
ــوى مقرم مى پردازد كه وى از ابن حجر  ــيد عبدالرزاق موس ــين س از كتاب مقتل الحس
ــن ابى الحديد معتزلى و ابن عربى  ــابورى، اب هيثمى صاحب صواعق المحرقه ، قاضى نيس
ــوى خداوند متعال  مالكى نام مى برد كه قائل به اعطاى علم غيب به بندگان برگزيده از س

هستند.
ــبهات و پرسش هاى پيرامون علم غيب امام را بر اساس  ــاره شد، نويسنده ش آن طور كه اش

دوران هاى تاريخى به قرار ذيل تقسيم بندى كرده، كه عبارتند از:
1ـ دورة امام رضا؛
2ـ دورة شيخ كلينى؛
3ـ دورة شيخ مفيد؛

4ـ دورة شيخ طوسى؛
5ـ دورة ابن شهرآشوب؛

6ـ دورة عالمه حلى؛
7ـ دورة عالمه مجلسى؛
8ـ دورة شيخ بحرانى؛

9ـ دورة ميرزا محمد هادى خراسانى؛
10ـ دورة معاصر.

نويسنده در هر يك از اين دوره ها به ذكر پرسش و پاسخ هاى مربوط به علم امام به تفصيل 
پرداخته و در پايان خالصه  مقاله خود را در چند مسأله بيان مى كند، مى گويد:

اول، به اعتقاد شيعه اماميه علم غيب مستقل به نص قرآن ويژه خداوند متعال است.
دوم، خداوند از طريق وحى و الهام، پيامبر را آگاه مى كند و ائمه به واسطه پيامبر اكرم از 

غيب مطلع مى شود.
سوم، پيامبر و امامان به احكام و موضوعات و اسباب مرگشان و مصيبت هاى وارده به آنها 

از طريق اعالم الهى به صورت تفصيلى آگاهى دارند.
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ــيع در َرد علم غيب امامان هم به آيات استدالل  ــمنان مكتب تش چهارم، منحرفان و دش
كرده اند و هم به دليل عقل كه پاسخ آيات به آيات ديگر داده مى شود و پاسخ به دليل عقلى 
ــيم علم به ذاتى و عرضى داده مى شود كه علم ذاتى از خداوند و علم عرضى از  هم به تقس

غير خداوند خواهد بود.
ــيعه دربارة اعتقاد به علم غيب پيامبر و ائمه مى گويد، كه از طريق وحى و  پنجم، آنچه را ش
اسباب الهى حاصل مى شود و محدود به حدود وحى و الهام و اعالم الهى است همه به آيات 

و احاديث و آثار متواتر ثابت شده است.
ــم، اگرچه جريانات تاريخى وجود دارد كه از آنها انكار غيب دانى پيامبر و ائمه برداشت  شش

شده اما به آنها نمى توان به دالئلى تمسك كرد.
ــد اعتراض به ائمه در اينكه خود را به تهلكه  ــر مقاله ذكر ش هفتم، بنابر آنچه در سراس
ــت، به انحاء گوناگون مى توان جواب داد از جمله با نگاه تاريخى كه  درانداخته اند وارد نيس

رسالت اين مقاله بود.

19ـ كتاب شناسى علم امام
ــت: بديهى  ــت. در اين مقاله آمده اس مقاله پايانى اين مجموعه، از گرد آورنده كتاب حاضر اس
ــت با توجه به اهميت علم امام كه از كهن ترين مسائل اعتقادى وكالمى است، از دير باز  اس
تاكنون مورد توجه دانشمندان اسالمى بوده، پديد آمدن آثار مكتوب پيرامون آن امرى طبيعى 
ــت مباحثى كه  ــد؛ اما عالوه بر روايات فراوانى كه در مجامع روايى در اين باره پراكنده اس باش
دانشمندان نيز در اين موضوع ارايه كرده اند بيشتر در ميان ديگر آثار قرار گرفته، كمتر به صورت 
مستقل به تك نگاشته هايى در اين رابطه بر خورد مى كنيم، اضافه اينكه همه ميراث علمى 
ما در اين مبحث هنوز به چاپ نرسيده است، از اين رو براى سهولت دسترسى پژوهشگران به 
منابع مرتبط با علم امام در اين مقاله شاهد گزارشى از مشخصات آثار چاپ شده و چاپ نشده 
هستيم، كه البته اين آثار همه آنچه به اين موضو ع پرداخته اند نمى باشند، بلكه 308 منبع عربى 

و فارسى است كه به صورت كلى وجزيى به اين بحث پرداخته اند.
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     1          امير المؤمنين در كتابهاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى امارات متحده عربى
[عبدالحسين طالعى]

درونماية بيشتر كتاب هايى كه در زمينة امامت نوشته شده اند، تا حد زيادى به هم شباهت دارد؛ 
به گونه اى كه پژوهشگر اين عرصه با نگاهى شتاب زده مى تواند چند كتاب را برگزيند كه با 

مطالعة آنها از غالب منابع امامت بى نياز شود. 
ديگر  از  را  كتاب  آن  كه  گرفته اند  پيش  در  ابتكارى  رويكردى  كتابها  برخى  ميان،  اين  در 

كتاب هاى امامت كامًال ممتاز مى كند. 
اين كتاب هاى ابتكارى غالباً در پى برخورد به يك نياز تازه يا آشنايى با فضايى جديد به شيوة 

ميان رشته اى يا در پاسخ به يك پرسش روز تهيه مى شوند. 
نو آورى و روزآمدى كه در اين كتابها ديده مى شود، آنها را بر سر دوراهى قرار مى دهد كه آيا 

در محتوا قصد تجربة فضاى جديد را دارند يا در نوع عرضه نيز چنين است؟ 
بارى، هدف از اين قلم انداز، بررسى اين مقوله نيست كه به مجالى مستقل نياز دارد. بلكه هدف، 

معرفى پژوهشى در باب امامت است كه در نوع خود كم مانند است. 
كتاب امام على از زبان اهل سنت نوشته محمد باقر ياورى (اصفهان: انتظار سبز، 1381 ، 
208 ص ) مرورى است بر كتاب هاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى امارات متحده عربى در 
مورد امام امير المؤمنينـ  صلوات اهللا عليهـ  كه نويسندة كتاب طى دو سال تدريس در دوبى 

در سالهاى 1374 و 1375 تدوين كرده است. 
براى تدوين و نگارش اين كتاب، هفتاد كتاب از متون درسى دوبى بررسى شده، و از ميان آنها 
36 كتاب كه در آنها از امير المؤمنين ياد شده، مورد استفاده بوده است. فهرست اين كتابها 
در صفحه 192 و 193 آمده است: 8 عنوان دورة ابتدايى، 14 عنوان دورة راهنمايى، 13 عنوان 
دورة دبيرستان و يك عنوان دورة شبانه. اين متون از سال 1986 تا 1997 را در بر دارد، كه 
برخى از آنها بيش از 17 بار چاپ شده اند. برخى از عناوين مشترك آنها چنين است: التربية 

االسالمية، التطبيق اللغوى، تاريخ الدولة االسالمية. 
نويسندة مطالب كتاب هاى درسى را با منابع معتبر سنيان تطبيق داده تا استناد آنها روشن شود. 
براى اين كار، از 193 كتاب ياد كرده كه نويسندگان آن متون بدانها استناد داده اند. (ص194 تا 201)

نويسنده كتاب، خود در ميان اين منابع، به 62 كتاب مرجع، رجوع و استناد كرده كه فهرستى از 
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آنها را در صفحات 202 تا 206 آورده است. 
پس از مقدمه، مطالب كتاب در 15 فصل و يك خاتمه سامان يافته اند:

ف 1. مولود كعبه؛
ف 2. در آغوش پيامبر (دوره كودكى)؛

ف 3. فضائل و مكارم؛
ف 4. مأموريت ها و مسؤوليت ها از سوى پيامبر؛ 

ف 5. پيكار با دشمنان اسالم؛
ف 6. جمع آورى قرآن؛
ف 7. فصاحت و بالغت؛

ف 8. مقام علمى و اخالقى حضرتش؛
ف 9. خطبه ها، سخنان و اشعار؛

ف 10. همراه و همراز پيامبر از بعثت تا رحلت؛
ف 11. در دوران سه خليفه؛

ف 12. دورة خالفت؛
ف 13. جمل و صفين و نهروان؛

ف 14. اشاره اى گذرا؛
. ف 15. على و فاطمه و دو فرزندشان

خاتمه. قصيده علويه منسوب به محمد عبدالمطلب و قصيدة كميت. 
از نكات جالب مقدمه، آمارهايى از چند كتاب معتبر تسنن است كه توجه اين متون به چهار 

خليفه را به شيوه مقايسه اى در آنها مى توان ديد. 
الف) مسند ابن حنبل (ج 1، ص 5 تا 252)

خليفة اول 20 صفحه / 82 حديث
خليفة دوم 66 ص/ 318 ح
خليفة سوم 30 ص/ 162 ح

امير المؤمنين 131ص/ 821 ح
 ب) تاريخ يعقوبى (ج 2 ص 127 تا 213)
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خليفة اول 12 ص
خليفة دوم 23 ص
خليفة سوم 16 ص

امام 36 ص
ج) حلية االولياء ( مبتنى بر فهارس ج 11)

خليفة اول 23 ح 
خليفة دوم 144 ح
خليفة سوم 28 ح
امام 166 ح

د) مجمع الزوائد (ج 9، ص 40 تا 100)
خليفة اول 20 صفحه / 7 باب
خليفة دوم 19 ص / 21 ب
خليفة سوم 20 ص / 16 ب

امام 45 ص / 30 ب
جدا از بررسى كيفى و محتوايى اين منابع، ِصرف بررسى كّمى ميان اين مطالب، خود نوعى 

مؤيد بر افضليت امام امير المؤمنين است. 
به هر حال، اين پژوهش، يادآور خألهاى پژوهشى در حوزة امامت و شناخت امامان معصوم 

است كه اميد است اهل نظر اين ضرورت را جدى بگيرند. 
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   2          گوشه اى از انحرافات عقيدتى چند تن از معروف ترين رجال علمى اهل سّنت 1
[عالمه سيد محمد على روضاتى]

بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا  رّب العالمين. والّصالة والّسالم على سيّدنا ونبيّنا محمد المصطفى وآله الطيّبين 

الطاهرين المعصومين ولعنة اهللا على أعدائهم من األولين واألخرين.
وبعد، مقصود از تحرير اين كلمات بيان گوشه اى از انحرافات عقيدتى چند تن از معروف ترين 
رجال علمى اهل سّنت و جماعت است به نحو اجمال و اختصار با پرهيز و اجتناب از اطناب 

و اكثار واهللا الموفق.
اينك گوييم كه در ميان شاگردان عرب زبان ابو حامد غزالى طوسى (450 ـ 505) نويسنده 
كتاب مشهور احياء العلوم و غيره، شخصى است معروف به قاضى ابن العربى (468 ـ 543) 
كه نام كاملش ابوبكر محمد بن عبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن احمد بن العربى المغافرى 
است. او در شهر اشبيليه اندلس به دنيا آمد و در نزديكى فاس مراكش بدرود حيات گفت و 

در فاس به خاك رفت و پس از اين درباره او گفتگو مى كنيم.
ــيار  ــود به جز ابن عربى بس اين ابن العربى كه همواره با الف و الم «العربى» خوانده مى ش
مشهور است كه او محيى الدين صاحب كتاب بزرگ فتوحات مّكيه، متولد 560 در گذشته 
ــن عبداهللا حاتمى طائى  ــر محمد بن على بن محمد بن احمد ب ــام كاملش ابوبك 638، و ن
ــيخ اكبر و ابن عربى  ــوف پيشواى وحدتيان، و معروف به ش ــى صوفى ظاهرى فيلس اندلس
ــر زبانها گاه اين يكى را ابن االعرابى خواندند كه گويا تعريضى  ــت، و بر س «بدون الم» اس

باشد از جانب مخالفان عقيدتى او. 
وحدتيان يا اهل وحدت همانا قائالن به «وحدت وجود»اند كه صاحب كتاب لطائف االعالم 
ــت: «وحدة الوجود، يعنى به عدم  ــام آن را چنين توضيح داده اس ــارات اهل االله فى اش

انقسامه الى الواجب والممكن» انتهى.
ــت كه حتى بياناتش دستاويزى براى  حال، محيى الدين در اين وادى آنچنان پيش رفته اس

1.  اين نوشتار مكتوب عالمه سيد محمد على روضاتى به آقاى سيد مصلح الدين مهدوى در سال 1407 بوده و از 
اجازات وى اخذ شده است.
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ــته اند مسأله  ــخنان او به طمع درافتاده خواس اهل صليب گرديده از توجه به آراء و ظواهر س
«اقانيم» را براى مسلمين صورت حق به جانبى داده لباس حقانيت پوشانند؛ و لذا كوششى 
از برخى شرق شناسان آنچنانى در راه احياء و ترويج آثار وى به چشم مى خورد تا بدانجا كه 

در يك اثر تازه چاپ ارمنى پيرامون افكار محيى الدين چنين آمده است:
ــكال آن  ــت كه بدون درك برخى از عقايد و اش ــالم اس «تصّوف آنچنان عامل حياتى در اس

نمى توان به ُكنه حيات مذهبى اسالم پى بُرد»!
سبحان اهللا. بَرداشت هاى شگفت انگيز مغرضانه همانند سخنان ديگر در همان اثر ضاللت گستر.

ــناس شصت سال پيش، يعنى ميگل اسين پالثوس اسپانيايى، كشف ديگر  باز محيى الدين ش
نموده چنين نوشت كه وحدت وجود ابن عربى و آداب رايج تصوف مانند تغّنى و وجد و سماع 
و تصفيق «كه ابو حامد هم روا دانست» اين همه از عبادات برهمنان هندو مذهب يوگا گرفته 

شده است1.
از اين بحث وحدت كه مثنوى مولوى دكان آن است بگذريم و درباره دو نفر ابن عربى دانشمند، 

مطلب ديگرى گوييم:
ــى دينى سالطين اموى ديار  ــف اين دو تن مغربى زير تأثير عقايد تحميلى سياس مع االس
اندلس ديده به جهان گشوده، با همه بلندى پايگاه علمى مرسوم زمان و مكانشان، به برخى 
مقّدسات دينى و شعائر مذهبى به سختى تاخته و در اين راه كوتاهى نكرده اند، اگرچه قاضى 
ــت كه فتوا به روا بودن لعن  ــت پرورده و پيرو مكتب ابوحامد اس ابن العربى دراين باره ها دس
ــينا و امثال او را به صراحت كافر دانست، اّما در باب  ــيعيان (روافض) داد و همو ابن س بر ش
يزيد بن معاويه، قاتل حضرت سيدالشهداءـ  صلوات اهللا عليه و آلهـ  و اصحاب آن حضرت، 
ــارت به چنان پليدى نداد، با اين وصف، شاگرد  لعن بر يزيد را حرام مؤّكد گفت و اجازه جس
غزالى يعنى قاضى ياد شده چنان رسوائى به بار آورد كه به قول مشهور «رحم اهللا النبّاش 
األّول»، وى گويد: «جنگ كنندگان با حسين بن على و كشندگانش او را با شمشير جّدش 

رسول خدا كشتند!» 

1.  همين مستشرق گويد: دانته ايتاليايى هم كه 25 سالى پس از ابن عربى به دنيا آمد از آثار افكار او بهره گرفت 
و كمدى الهى خود را زير نفوذ همان مطالعات نوشت!
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ــن معاويه را در گروه زاهدان  ــد: «جناب امام احمد حنبل در كتاب الزهدش يزيد ب ــز گوي ني
صحابه و تابعين قلمداد كرده است». 

و باز هم پا فراتر نهاده گويد:
«شگفتا كه مردم از واليت بنى امّيه گريزانند حالى كه رسول خدا نخستين كسى بود كه براى 

بنى امّيه عقد بيعت واليت فرمود»!
البته در اظهار اين گونه سخنان شگفت عوامل و هدف ها متفاوت است، ابوحامد و شاگردش 
ــتگى به دربارها و ارباب قدرت زمان كه با تكيه بر آنها به عّزت ظاهرى و  ــبب وابس به س
رياست چند روزى مى زيستند و به ناچار به خاطر حمايت و دفاع از آنان با عقايد مخالفانشان 
ــمنى با آنها كار را به جايى  ــماعيليان بودند نبرد مى كردند، و در اظهار دش كه باطنيان يا اس
ــز بى باكانه اهانت روا  ــم امامان معصوم ني ــات عاليه، يعنى حري ــانيدند كه به مقّدس مى رس

مى داشتند و جانب دشمنان را مى گرفتند!
ابوحامد با بيشتر شاهان سلجوقى و وزرايشان و با خلفاى عباسى و درباريانشان حشر و نشر 
داشت كه احتياج به توضيح نيست، و ابن العربى را امام ابو عبداهللا بن مجاهد زاهد اشبيلى 
مّدتى به درسش حاضر شد و ناگهان ترك نمود و از او بُريد، بدين علّت كه او اگرچه مدّرس 
ــود تا او را به نزد  ــة اوقات، چارپايش درب مدرس حاضر و منتظر ب ــت اّما هميش خوبى اس

سلطان ببرد!
اين چند كلمه درباره ابن العربى و استادش ابوحامد غزالى.

اّما محيى الدين كه او نيز از دست آموزان افكار غزالى بود و محمد بن خالد صدفى احياء را 
برايش مى خواند، و خود استاد و پدرخوانده صدرالدين قونوى دوست مولوى صاحب مثنوى 
(هر دو متوفى به سال 672) است، او به اقتضاى زمان و ضعف و ناتوانى حكمرانان، خود به 
ــتقالل تمام، لواى قطبّيت و پيشوايى برافراشت و در نظم و نثرش اّدعاى «خاتم واليت  اس
ــينا كه در بحث «رأس الفضائل» اشاره  مطلقه» بودن اظهار كرد و با الهام گرفتن از ابن س
ــالگى  ــآل اللهى دارد، خود را «خليفآل اهللا» خواند، و با اينكه در حوالى چهل س ــه مقام خليف ب
ــمندى پيرامون مقام واالى حضرت اميرالمؤمنينـ  صلوات اهللا  ــخنان ارزش در فتوحاتش س
وسالمه عليه ـ نوشت، اّما در كتاب فصوصش كه سى سال پس از آن زمان تأليف كرد به 
كلّى نّص نبّى اكرم را در باب خالفت بالفصل آن حضرت اِنكار نمود، و پيش از آن هم 
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شيعيان آن حضرت را اين چنين اهانت و جسارت كرد كه گفت: «رجبّيون اولياء بزرگوارى 
هستند كه در عالم كشف و شهود رافضيان را به شكل خنزير مى بينند»!

اينك سخنى از شمس تبريز بايد شنيد: شمس گويد كه محيى الدين گهگاه ركوع و سجودى 
مى كرد ولى پيرو شريعت نبود! شمس روزى سخن از حاالت ابن عربى مى گفت و اين كه 
او همى خطاهاى ديگران را به اسم و رسم برمى شمرد، و شمس نيز اشتباهاتش را به رخش 

مى كشيد و او مى گفت: «فرزند، تازيانه مى زنى قوى»!
شمس، اين شخص را كه به گمان خود «خاتم واليت مطلقه» و بسيار سِر خود معّطل بود، 
پس از وقوف بر احوال و اطوارش نپسنديد و رها كرد و رفت تا به جالل الدين محمد بلخى 
ــت كه گويند: «موالنا او را از ذات بارى تفريق  ــت و آن چنان در مالى روم اثر گذاش پيوس

نمى كرد»! و اين است عين حكايت شمس براى مولوى:
ــجود و ركوع  ــيخ محمد [يعنى محيى الدين صاحب فتوحات] س وقت ها ش
ــت! مرا از او فائده بسيار  ــرعم، اّما متابعت نداش كردى و گفتى بنده اهل ش

بود، اّما نه چنانك از شما، از آِن شما بدان نماد!
بارى، افكار و آراء ابن عربى بخصوص داعيه دارى عظيم و به سوى خودخوانى و برترى جويى 
او را كه شمس تبريزى پيام آور آن بود، زيركانه جالل الدين محمد بلخى به كار گرفت و آنچه 
را كه پسنديد به زبان شيواى پارسى درآورد. و الفاظى چون مرشد، ولى، قطب، امام و نظائر 
آنها را در سراسر آثارش به همان منظور استعمال كرد و در نظم و نثرش به رشته تحرير و 
ــيد و اّدعاى خاتميت محيى الدين را رد كرد تا آن باب را براى خود و پس از خود  تقرير كش

مفتوح نگه دارد، چنانكه گفت:
پس به هر دورى ولّيى قائم است

تا قيامت آزمايش دائم است
پس امام حّى قائم آن ولى است

خواه از نسل عمر خواه از على است
مهدى و هادى وى است اى راه جو

هم نهان و هم نشسته پيش رو
يعنى خود ايشان! كه البته اين ابيات هم رّد بر ابن عربى و خاتم الواليه بودن 
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اوست و هم رّد بر مهدويت شيعه، هر دو با هم!
ــيد، اضافه كنيم كه برخى آراء و افكار غلط و خطاهاى فاحش  ــخن بدينجا رس حال كه س
ــر نيز از متقدمان بر مولوى در مكتب او راه يافت، چنانكه از باب نمونه اظهارات غزالى  ديگ
ــاگردش قاضى ابن العربى در باب فاجعه كربال و وقعه جانگداز عاشورا به اين شكل در  و ش
ــت كه شهادت حضرت سّيدالشهداء ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ را  كالم بلخى پديدار گش

كه موجب حزن و اندوه و تعزيت جن و انس و اولين و آخرين است مايه شادمانى دانست:
چون كه ايشان خسرو دين بوده اند
وقت شادى شد چو بشكستند بند
بر دل و دين خراب ات نوحه كن
كه نمى بيند جز اين خاك كُهن
روح سلطانى نزندانى بَِجست

جامه چه دارئيم وچون خائيم دست
يعنى امام حسينـ  عليه الصالآل والسالمـ  خسرو دين بود و چون از بند حيات مجازى رهايى 
ــتافت، كنون براى ما هنگام شادى و شادمانى است و عاشورا  ــراى جاودانى ش يافت و به س
ــّنت بنى امّيه و دشمنان)، نه آنكه  ــن و احتفال و تبّرك خواهد بود (توجيه س همواره روز جش
ــهادت آن حضرت بگريند و مويه  ــرايند و بر ش مجلس عزا به پادارند و ندبه كنند و نوحه س
نمايند، اين خيل عزاداران جملگى كورباطنان و ظاهر بينانند، نه پاكى دل دارند نه پارسايى 

دين، همين و همين!
در اين باره آنچه بيشتر مايه شگفتى است اينكه همان قاضى ابن العربى با آن جسارت بزرگش، 
مع ذلك، درباره عزاى شهادت آن حضرت ايرادى ندارد بلكه گويد: «تا دنيا بپاست حزن و اندوه 

همگانى براى پسر دختر پيامبر رواست».
اين سخنى است مطابق با اصل فطرت انسانى و لذا از خود حضرت سيدالشهداء آمده است 

كه فرمود: «أنا قتيل الَعبرة اليذكرنى مؤمن إال استعبر»، و چه خوش سروده است شاعر:
روزى كه ِگل آدم و حّوا بِسرشتند

در نام حسين بن على گريه نوشتند
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ــّنى مذهب  ــمند س بارى، در همين زمينه ها بيفزاييم كه به هنگام ظهور دولت صفوى دانش
متعّصب پرجوش و خروشى در بالد عربى پديدار گشت كه به ابن حجر مّكى معروف و نام 
و نسبش ابوالعباس شهاب الدين احمد بن محمد بن على بن حجر هيتمى سعدى انصارى 
ــيعيان تأليف كرد كه  (909 ـ 974) و كتابش صواعق محرقه را براى آتش زدن دل هاى ش

بسى معروف و مشهور و چند بار در مصر و غيره چاپ شد و دست به دست گرديد.
اين متعّصب يكجا پس از آوردن سخن غزالى پيرامون يزيد، مضمون مطالب ابن العربى را 
ــهداء و شهادت آن حضرت نوشته و از كلمات شقاوت آثار او  نيز درباره حضرت سيدالش
بدنش لرزيده و گويد: «يقشعّر منه الجلد»! سپس اعتقاد آنان را در اين باره ها باطل محض 

دانسته است!
شگفتى ديگر اين كه بر خالف آنچه ابن العربى از كتاب ُزهد احمد حنبل [نقل كرده] مبنى 
ــدان صحابه و تابعان بود، اين ابن حجر متعّصب در چند جا از  ــر اين كه يزيد در زمره زاه ب

همان جناب احمد آورده است كه او يزيد را كافر مى دانست!
سبحان اهللا! كدام يك راست مى گويند!

ــطحى وسيع به چاپ رسيده است كه عنوانش چنين  در اين زمان حاضر ما هم كتابى در س
است: « حقائق عن امير المؤمنين يزيد بن معاوية، المكتبات المدرسيّة، وزارة المعارف، 

المملكة العربيّة السعودية»!
اين سخن پايان ندارد خيز زيد

بَر بُراق ناطقه بر بند قيد
ــّم صّل على محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين و ضاعف اللهّم عذابك وهوانك  الله

وخذالنك على أعدائهم أجمعين من اآلن الى قيام يوم الدين (آخر ذى حجة 1407).
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    3         رساله اى در مناقب امير المؤمنين از گنجينه خطوط محمد بيكا
[عبدالحسين طالعى]

ــت كه به نام جامع آن ـ كه در  ــمند مخطوط، مجموعه اى اس يكى از مجموعه هاى ارزش
قرن دوازدهم مى زيستهـ  به «گنجينه خطوط محمد بيكا» شهرت يافته است. نسخة خطى 
آن به شماره 14190 در كتابخانة مجلس موجود است كه در فهرست كتابخانه مجلس (ج 
38، ص 251) به بعد معرفى شده و عكسى از آن در مؤسسه كتابشناسى شيعه وجود دارد.

يكى از رسائل اين مجموعه، رساله اى است مختصر در مناقب اميرالمؤمنين از نويسنده اى 
ــببى است براى ياد كردى از  ــال 1115 نوشته است. چاپ اين رساله، س ــناس كه در س ناش
ــام اميرالمؤمنين، ضمن آنكه  ــتان مقدس ام ــت به آس عالِمى گمنام، و عرض ادبى اس

نمونه اى از نثر قرن دوازدهم را در آن مى توان ديد. والحمد هللا أّوًال وآخراً.

رساله در مناقب اميرالمؤمنين
از: ناشناس. (تأليف در 1115)

بسم اهللا الرحمن الرحيم
آللى گرانبهاى الفاظ و معانى، و جواهر ثمينة مضامين و مبانى را نور و بها و آب و رنگ و ضيا، 
ــپاس خداوند يكتايى كه در بحر زّخار حكمت بالغه اش نفوس غّواصان لجج  بعد از حمد و س
غامرة حقايق معرفت غريق و دم به خود دزديده و از قلل شامخة قدرت كامله اش قدم هّمت 

بلند فكرتان اوج دقايق شناخت، كوتاه و كشيده است.
بلندى بخِش هر هّمت بلندى
به پستى افكِن هر خودپسندى

پديدآرندة هر انس و جانى
اثرهاى زمينى و آسمانى
تعالى اهللا، زهى قّيوم دانا

توانايى دِه هر ناتوانا
ــنگ ريزه در دست  ــبيح س ــول معجز نمايى كه لعل و ياقوت از عّزت تس و پس از نعت رس
ــيم ماه به انگشت  ــّق قرص س ــرخ رو  خجل، وطالى مهر از بيم ش مباركش تا قيامت، س
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همايونش در صفره وجل است.
شرف گوهر بنى آدم

وز شرف سرور همه عالم
احمد مرسل آن خالصة كون
مغفرت خواِه عام و خاّصة كون
همه هستى طفيل واو مقصود

او محمد، رسالتش محمود
از ذكر منقبت لؤلؤ الالى صدف امامت و واليت و گوهر يكتاى ِعقد َعقد اخوت و وصايت است كه 
نقد مهرش اگر سرماية بازرگان وجود نمى بود، به اميد سود، اختيار سفر از ممكن غيب نمى كشيد. 

اميد از تفضالت بى منتهاى الهى كه بر وفق خواهش از آن ثواب بهره مند گردد:

حديث اول:
در تفسير ثعلبى مذكور است كه از سفيان بن عيينه پرسيدند كه قول پروردگار تعالى شأنه: 
سأل سائل بعذاب واقع در شأِن ِكه نازل شده؟ گفت: به تحقيق كه سؤال كردى مرا از 

مسأله اى كه سؤال نكرده بود مرا از آن مسأله كسى پيش از تو. و گفت: روايت شده است كه 
آنگاه كه رسول خدا در غدير خم بود، ندا كرد مردم را. پس جمعيت كردند و گرفت دست 

على را، و فرمود كه :«هر كس من موالى اويم پس على موالى اوست».
پس شايع شد اين خبر در همة شهرها تا رسيد به حرث بن نعمان فهرى. پس سوار شد بر 
ــتافت به جانب رسول خدا، تا وارد ابطح شد. پس فرود آمد از شتر، و شتر  ــتر خود، و ش ش
را خوابانيد، و پاى آن را بست، و آمد نزد رسول خدا، در حالى كه آن حضرت با جمعى از 

بزرگان اصحاب نشسته بودند.
پس گفت: يا محمد! امر كردى ما را از جانب پروردگار كه شهادت دهيم كه نيست خدايى 
ــر كردى ما را كه در پنج  ــو پيغمبر خدايى، پس قبول كرديم از تو. و ام ــر اهللا، واينكه ت مگ
وقت نماز بگزاريم، پس قبول كرديم از تو. و امر كردى كه يك ماه روزه بداريم، پس قبول 
ــو. و امر كردى ما را كه حج خانة خدا كنيم، پس قبول كرديم از تو. پس راضى  ــم از ت كردي
به اينها نشدى تا بلند كردى دو بازوى پسر عّم خود را، و زيادتى دادى او را بر ما، و گفتى: 
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«هر كس من موالى اويم پس على موالى اوست». آيا اين سخنى است كه از پيش خود 
گفتى يا از جانب خداست؟

پس آن حضرت فرمود كه: «قسم به ذات آن كسى كه نيست خدايى مگر او، كه اين به امر 
خداست جّل شأنه». پس حارث بن نعمان باز گرديد به جانب شتر خود و مى گفت: خداوندا! 
ــنگى از آسمان يا بياور ما را عذابى  ــت، پس بباران بر ما س اگر آنچه محمد مى گويد حق اس
درد رساننده. پس نرسيد به شتر خود، تا آنكه انداخت خداى جل شأنه بر او سنگى. پس بر 
فرق سر او خورد و بيرون رفت از مقعد او، وكشت او را. و نازل ساخت خداى تبارك و تعالى 
اين آيه را كه: سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له دافع؛ يعنى: سؤال كرد سؤال 

كننده عذابى را كه واقع است براى كافران، و نيست براى آن دفع كننده اى.

حديث دويم:
در كتاب مناقب ابى الحسن ابن المغازلى از انس بن مالك مروى است كه چون روز مباهله 
ــول خدا ميان مهاجرين و انصار، و على ايستاده بود و  ــيد، برادرى انداخت رس در رس
ــت جاى او را، و برادرى نينداخت ميان او و احدى. پس  آن حضرت مى ديد او را، و مى دانس
ــول خدا طلب كرد آن جناب را، و فرمود كه:  ــد على با ديدة گريان. پس رس روانه ش
«چه شد ابوالحسن»؟ گفتند كه رفت با ديدة گريان. پس فرمود كه: «برو اى بالل، و بياور 
على را به نزد من». پس رفت بالل به سوى على بن ابى طالب، و حال آنكه آن جناب 
ــده بود و فاطمه  به او گفته بود كه: «چه چيز تو را به گريه درآورده  داخل خانة خود ش
ــمهاى تو را»؟ و آن جناب فرموده بود كه: «اى  ــت كه خداى تعالى هرگز نگرياند چش اس
ــتاده بودم، مى ديد  ــول خدا ميان مهاجرين و انصار، و من ايس فاطمه! برادرى انداخت رس
ــاخت ميان من و كسى». پس فاطمهـ  عليها  ــت جاى مرا، و برادرى واقع نس مرا و مى دانس
ــا باشد كه آن حضرت  ــالمـ  گفت كه: «خداى تعالى اندوهگين نكند تو را، بس الصالآل والس
ذخيره كرده باشد تو را براى برادرى خود». در اين حال، رسيد بالل و گفت: يا على اجابت كن 
امر پيغمبر را، و بيا نزد او. پس آمد على به خدمت آن حضرت. پس آن حضرت فرمود 
ــن»؟ آن جناب گفت: «يا رسول اهللا! برادرى  كه:« چه چيز تو را به گريه درآورده يا اباالحس
انداختى ميان مهاجرين و انصار، و من ايستاده بودم، مى ديدى مرا و مى دانستى جاى مرا، و 
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برادرى نينداختى ميان من و كسى».
ــحال نمى كند تو را كه  پس آن حضرت فرمود كه: «ذخيره كردم تو را براى خودم. آيا خوش
ــى»؟ آن جناب گفت: «بلى، يا رسول اهللا، و كجاست از براى من اين  برادر پيغمبر خود باش

مرتبه»؟
پس آن حضرت گرفت دست على را و باال برد بر منبر و گفت: «خداوندا! به تحقيق 
كه اين از من است و من از اويم. آگاه باشيد! به تحقيق كه اين از من به منزلة هارون است 

از موسى. آگاه باشيد كه هر كسى من موالى اويم پس اين على موالى اوست».
گفت انس كه: بازگرديد على خوشحال، و از عقب او روان شد عمر بن الخطاب و گفت: 

به به مر تو را اى ابوالحسن، صبح كردى موالى من و موالى هر مسلمانى.
تّم الحديث، والحمد هللا أّوالً وآخراً.

حسب األمر و خواهش جناب فضايل مآب مفاخر انتساب مظهر كماالت صورى و معنوى، 
مورد فيوضات موهبى و مكتبى، صاحب اين سفينه و جامع اين مجموعه حاجى محمد بيكا، 
ــنة  ــهر جميدى الثانيه س بلغه اهللا تعالى غايآل ما يتمّناه فى الدارين. به تاريخ جمعه ثانى ش

1115، تسويد صفحات بياض نمود. 
ــم مناظره در آن ننگرند و از عين اغماض  ــت كه به چش ملتمس از ناظران با بينش آن اس
ديدة اصالح بر آن افكنند كه سهو و خطا، الزمة ذات انسانى و غلط و نسيان سرشتة طبيعت 

آدمى است إال من عصمه اهللا تعالى.
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4        ِنكاتى دربارة دعاى قنوت شبانة اميرالمومنين    
[على لباف]

نكتة اوّل: شيخ ابو السعادات أسعد بن عبدالقاهر اصفهانى (ره) (زنده در سال 635ق) در كتاب 
َرشُح الَوالء فى شرح الدعاء اين دعا را شرح كرده است.1 

عّالمه سّيد محسن امين (ره) در أعيان الشيعآل2 به معّرفى شخّصيت علمى شيخ ابو السعادات 
پرداخته و با وصفهايى همچون عالم، فاضل، جليل، و محّقق از وى تجليل نموده و به تأليف 

اين كتاب توّسط شيخ ابو السعادات تصريح كرده است.
شيخ ابوالسعادات (قدس سره) از بزرگاِن حديث و از َمشايخ جمال العارفين، سّيد بن طاووس 
حلّى (رضى الدين على) مى باشد.3 شايان ذكر است كه سّيد بن طاووس (قدس سره) نسخه اى 
از اين شرح را در اختيار داشته و در كتاب اليقين4 با استناد به اين شرح، حديثى را نيز نقل كرده 

است. 
سّيد بن طاووس (قدس سره) در سال 635 قمرى در شهر بغداد، محضر جناب شيخ ابوالسعادات 

(قدس سره) را درك نموده و از ايشان اجازة حديث دريافت كرده است.5 
نكتة دوم: عالم جليل القدر شيخ تقى الدين ابراهيم كفَعمى از عالماِن بلند آوازة جبل عامل 
لبنان، در سال 895 ق با مراجعه به بيش از 239 منبع و مأخذ، كتاب ُجّنآل األمان الواقيآل مشهور 

به ِمصباح كفعمى را تأليف كرده است. 
وى اين دعا را در كتابش نقل كرده و در حواشى آن، جهت شرح برخى فرازهاى اين دعا، به 

بخش هايى از كتاب َرشُح الَوالء اشاره و استناد نموده است. 
از نكات قابل توّجه دربارة كتاب ِمصباح كفَعمى آن است كه:

مولّف در دوران اقامتش در نجف اشرف، به گنجينة كتاب هاى موجود در خزانة كتابخانة حرم 

1.  اين كتاب با تحقيِق شيخ قيس العّطار (بى نا، 1421ق) منتشر شده است.
2.  جلد3، / 297.

3.  ر.ك: فالح السائل، ص 15؛ اليقين،ص 279، باب 98. 
4.  ص473، باب184.

5.  ر.ك: فالح السائل، ص 15.
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اميرالمؤمنين دسترسى داشته است.1  
مولّف در ابتداى اين اثر گران قدر (چاپ سنگى،  صفحة 4) تصريح مى فرمايد كه: «مطالب 

اين كتاب را از منابع و مآخذ مورد اعتماد جمع آورى نموده ام». 
بى ترديد، شهادت دادِن اين عالم بلند آوازة جهان تشّيع به اعتباِر منابِع مورد استفاده اش در 

تأليف كتاِب مصباح، در «وثوق به صدور» اين دعا، بسيار حائز اهمّيت است. 
نكتة سوم: عّالمة مجلسى در بحاراألنوار2 تصريح دارد كه: «اين دعا در ميان شيعيان شهرتى 

فراگير دارد».
ــيعه برخوردار نبود، هرگز به چنين  بى ترديد، اگر اين دعا از «وثوق صدورى» نزد علماى ش

مرتبه اى در ميان شيعيان دست نمى يافت.
نكتة چهارم: شيخ اعظم، مرتضى انصارى(ره)ـ  كه حوزه هاى علمّيه شيعه وامدار كتاب هاى 
ــت، ذيل بحثى فقهى در«كتاُب الصالآل»3 به انتساب اين دعا به امير  ــائل و مكاسب اوس رس

( كدعاء صنمى قريش الذى كان يقنت به اميرالمومنين...= ).تصريح دارند المومنين
نكتة پنجم: كتاب شناس بلند آوازة جهان تشّيع مرحوم شيخ آغا بزرگ تهرانىدر كتاب 
الّذريعآل (مجلّدات11و13) بيش از ده كتاب را برمى شمرد كه در شرح اين دعا به رشته تحرير 

درآمده اند: 
همچنين در الّذريعآل4 تصريح مى نمايند كه:

دعاى صنمى قريش، همچون دعاهاى ابوحمزه،  جوشن، ِسمات، َمشُلول و 
ــناخته شده) است كه عالمان امامّيه به شرح  كميل از زمرة ادعّية معروفه (ش

آن پرداخته اند.

1.  ر.ك: رياض العلما، 21/1.
ــيارى به خود گرفته اســت كه اسامى آن عبارتند از: «الخزانة       كتابخانه حرم مطّهر، در طول تاريخ نام هاى بس
الغروية» كه مشهورترين و شايع ترين نام نزد مردم است؛ «مكتبة الصحن العلوى»، «المكتبة العلوية»، «المكتبة 

الحيدرية». نام كنونى آن «مكتبة الروضة الحيدرية» است.
2.  394/30، چاپ بيروت

3.   المكاسب، 1/ 415ـ416، چاپ كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى. 
246/13  .4
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نكتة ششم: شهيد ثالث قاضى نوراهللا شوشترى در اِحقاق الحق1  به اين دعاى اميرالمؤمنين
 استناد فرموده و فرازهايى از آن را نيز نقل كرده است.  

ــى نجفى (ره) در پارقى شمارة 2 از همين صفحه، به حصوِل اطمينان به صدور  آيآلاهللا مرعش
اين دعا به دليِل اعتماد بزرگان شيعه به اين دعا و نقل نمودِن آن در كتاب هايشان،  تصريح 
مى فرمايد: «وبالجملة صدور هذا الدعاء مّما يطمئن به، لنقل األعاظم إيّاها فى كتبهم و 

اعتمادهم عليها». 

337 /1  .1
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    5         مرورى بر كتاب «حديث الثقلين»
[عبدالحسين طالعى]

در سال 1422 كتاب حديث الثقلين (تحقيق و نشر قم: مدرسه باقر العلوم) انتشار يافت 
كه در نوع خود كارى ابتكارى و جامع به شمار مى آيد. اين يادداشت، مرورى است بر مباحث 
اين كتاب كه اميد است اهل تحقيق را به كار آيد، و ضرورت رجوع به اين كتاب را در 

پژوهش هاى مربوط به امامت، يادآور شود.
توضيح اين كه در اين كتاب، حديث ثقلين به 587 روايت بر اساس 180 كتاب از كتب عاّمه 
ــت آنها در صفحات  ــت آنها در صفحات 557 تا 572) از 63 صحابى و تابعى (فهرس (فهرس
ــت. در خالل اين روايات، 41 آيه نيز تفسير شده (فهرست آنها:  ــده اس 503 تا 507) نقل ش

ص 443 ـ 448) كه وجهة قرآنى اين كتاب را نشان مى دهد.
اول. مكانهاى صدور حديث

1ـ بعد از محاصرة طائف؛
2ـ بعد از بازگشت از طائف؛

3ـ حجآل الوداع [در كنار زمزم/ در عرفات / در مسجد خيف]؛
4ـ در غدير خم؛

5ـ در مدينه [مسجد/ خانه پيامبر] (ص 23 ـ 26)؛
دوم. زمانهاى صدور حديث

1ـ حجآل الوداع ـ روز عرفه؛
2ـ حجآل الوداع ـ روز غدير؛

3ـ اواخر عمر. (ص 29 ـ 30)؛
4ـ بعد از فتح مكه (ص 33).

سوم. نكات در الفاظ حديث
ـ66)؛ 1ـ إنّى قد تركت فيكم/ تارك فيكم/ خلّفت فيكم/ مخلّف فيكم/ (ص43 

2ـ اوصيكم بكتاب اهللا وعترتى (ص 67 ـ 68)؛
3ـ اتمام حجت: 

الف) وقد قّدمت إليكم القول معذرآل اليكم (ص 70)؛
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ــدى كّفاراً، يضرب بعضكم  ــهد! فال ترجعوا بع ب) أال هل بلّغت؟ اللهّم اش
أعناق بعض (ص 70 ـ 72)؛

ج) فما أنتم قائلون؟ (ص 72 ـ 73)؛
د) فانظروا كيف خلّفتمونى فيهما (ص 73 ـ 74)؛

هـ) وأنا أشهد (ص 75).
چهارم. اوصاف مشترك در ثقل

1ـ انّهما الثقالن (ص 79 ـ 94)؛
2ـ انهما خليفتان للنبى (ص 94 ـ 100)؛

3ـ مثلهما مثل سفينة نوح (ص 101 ـ 102)؛
4ـ عدم افتراقهما أبداً:

الف) خبر دادن پيامبر از عدم افتراق آنها (ص 103 ـ 126)؛
ب) دعاى پيامبر به عدم افتراق آنها (ص 127 ـ 130)؛

ج)  خداوند عهد كرده و وعده داده به عدم افتراق آنها (ص 131 ـ 132)؛
د) خداى تعالى خبر داده به عدم افتراق (ص 133 ـ 139).
1ـ هيچگاه منقضى و زائل نمى شوند  (ص 140 ـ 142).

پنجم. واجبات امت در برابر دو ثقل
1ـ أخذ: ان أخذتم به لن تضلّوا (ص 145 ـ 149)؛
2ـ تمّسك: إن تمّسكتم به .... (ص 150 ـ 157)؛

3ـ متابعت: لن تضلّوا ان اتبعتموهما (ص 158 ـ 160)؛
4ـ اعتصام: لن تضلّوا بعدى ان اعتصمتم به (ص 160)؛

5ـ تقّدم و تأّخر از آنها جايز نيست: ال تتقدموهما فتهلكوا، وال تفتروا عنهما 
فتهلكوا. (ص 161 ـ 162)؛

6ـ يارى آنها: ناصرهما لى ناصر و خاذلهما لى خاذل (ص 162).
ششم. چگونه جانشين پيامبر در مورد دو ثقل باشيم؟

فانظروا كيف تخلفونى فيهما؟ (ص 163 ـ 168) و مشابه آن پنج لفظ
هفتم. ثمرات متابعت كتاب و عترت
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1ـ اعتصام از ضاللت (ص 171 ـ 180)؛
2ـ اعتصام از عمى وزلل: لن تعمى أبصاركم، ولن تضّل قلوبكم، ولن تزّل 

اقدامكم (ص 181)؛
3ـ اعتصام از هالكت (ص 182).

هشتم. سؤال و جواب دربارة ثقلين
1ـ سائل كيست؟

الف) خدا درباره آنها مى پرسد: إن اهللا سائلكم كيف خلفتمونى (ص 185)؛
ب) پيامبر دربارة آنها مى پرسد: انى سائلكم / انى سألتكم / و.... (ص 186 

ـ 190)؛
2ـ مسؤول كيست؟

الف) شخص پيامبر: إنى مسؤول وأنتم مسؤولون (ص 190)؛
ب) امت: إنّكم مسؤولون (ص 191 ـ 192).

نهم. ثقلين در قيامت
1ـ شناساندن حوض كوثر و ويژگى هاى آن (ص 195 ـ 200)؛

2ـ كتاب و عترت توأماً بر حوض وارد مى شوند (ص 200 ـ 202)؛
ــوند مانند اين دو انگشت من  3ـ كتاب و عترت توأماً بر حوض وارد مى ش

(ص 203)؛
4ـ مردم در كنار حوض بر پيامبر وارد مى شوند. (ص 204 ـ 206)؛

5ـ در آنجا خداوند، از مردم مى پرسد: كيف خلفتمونى فى كتاب اهللا وأهل 
بيتى؟ (ص 207)؛

6ـ پيامبر نيز از مردم مى پرسد. (ص 208 ـ 210)؛
ــر چه دنبال آنها  ــتند و ه ــى از اصحاب پيامبر در آنجا مفقود هس 7ـ بعض

مى گردند، پيدايشان نمى كنند، مانند گمشده ها. (ص 211)؛
ــا رب أصحابى  ــرد. مى فرمايد: ي ــراغ آن اصحاب را مى گي ــر، س 8ـ پيامب
ــود: اينها پس از تو بدعت گذاشتند و دين تو را تغيير  أصحابى! گفته مى ش

دادند. (ص 212 ـ 213)؛
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دهم. اوصاف قرآن در حديث ثقلين
1ـ ثقل اكبر يا ثقل اعظم (ص 219 ـ 224)؛

2ـ هدايت و نور در آن است. (ص 225 ـ 228 و 236 ـ 240)؛
3ـ حبل اهللا حبل محدود من أسماء إلى األرض (ص 229 ـ 233)؛

4ـ من اتّبعه كان على الهدى (ص 229 ـ 233)؛
5ـ سبب بين اهللا وخلقه. (ص 234 ـ 236).

يازدهم. وظايف امت در برابر قرآن
1ـ تمسك به قرآن (ص 244 ـ 250)؛

2ـ اخذ به قرآن (ص 251 ـ 260)؛
3ـ پيروى قرآن. (ص 261 ـ 264)؛

4ـ جايگزينى براى آن نجوييد (ص 265)؛
ــان بياوريد. حالل آن را  ــابه آن ايم 5ـ به محكم آن عمل كنيد و به متش

حالل و حرام آن را حرام بدانيد (ص 265).
دوازدهم. ثمرات پيروى از قرآن

1ـ هدايت (ص 269 ـ 272)؛
2ـ ترك قرآن موجب ضاللت مى شود (ص 273 ـ 274)؛

3ـ اعتصام از ضاللت (ص 275)؛
4ـ اعتصام از لغزش (ص 276)؛
5ـ اعتصام از ذلّت (ص 276)؛
6ـ اعتصام از زوال (ص 276)؛

سيزدهم. تأكيد پيامبر بر قرآن (ص 279ـ  283)
چهاردهم. تعابير از عترت در حديث ثقلين
1ـ عترت (ص 289 ـ 297)؛

2ـ اهل البيت (ص 298 ـ 304)؛
3ـ اهل البيت والعتره. (ص 305 ـ 317)؛

4ـ نسبى / نسبتى (ص 318)؛
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پانزدهم. صفات عترت در حديث ثقلين
1ـ ثقل اصغر (ص 321)؛
2ـ ثقل ديگر (ص 322)؛

3ـ خاصآل النبى وحاّمته (ص 322)؛
4ـ مانند سفينة نوح هستند. (ص 323)؛
5ـ مانند باب حّطه هستند. (ص 324)؛

6ـ اولى الناس بالمؤمنين (ص 324 ـ 325)؛
7ـ اعلم الناس (ص 325)؛

8ـ حجآل اهللا على خلقه (ص 326).
شانزدهم. تأكيدات پيامبر در مورد عترت

1ـ در مورد عترت به شما سفارش مى كنم (ص 329 ـ 332)؛
2ـ خدا را در مورد عترت و اهل بيتم به ياد شما مى آورم (ص 333ـ  347).

هفدهم. وظايف امت در برابر عترت
1ـ به آنها تعليم نكنيد چون اعلم الناس هستند (ص 351)؛

ــاز نمانيد كه هالك و گمراه  ــبقت و تقدم نجوييد و از آنها ب ــر آنها س 2ـ ب
مى شويد (ص 352 ـ 355)؛

3ـ آنها را نكشيد. ال تقهروهم وال تقصروا عنهم (ص 355)؛
4ـ از آنها فرا گيريد (ص 356)؛

5ـ خدا را در مورد اهل بيت و حقوق آنها ياد كنيد (ص 357 ـ 364)؛
6ـ توصيه كنيد كه با آنها به خير رفتار شود. (ص 364).

هيجدهم. ثمرات اتباع عترت
1ـ نجات (ص 367)؛

2ـ اعتصام از هالكت و ضاللت (ص 367 ـ 369).
نوزدهم. اميرالمؤمنين

1ـ على مع القرآن والقرآن مع على (ص 396 ـ 400)؛
ــى (ص 397ـ  398  ــرآن، والقرآن والحق مع عل ــع الحق والق ــى م 2ـ عل
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و400)؛
3ـ علّى سّيد العرب (ص 401)؛

4ـ اخو الرسول و وزيره و وارثه (ص 401)؛
5ـ ترد على الحوض رايته ... فيبيّض وجهه ووجوه أصحابه. (ص 402)؛

6ـ ولى المؤمنين / مولى المؤمنين (ص 405 ـ 413)؛
7ـ خليفآل النبى فى أّمته (ص 413).

بيستم. وظايف مردم در برابر اميرالمؤمنين
1ـ او را ولّى خود بدانيد (ص 417 ـ 420)؛

2ـ به او اخذ و تمّسك كنيد (ص 421 ـ 422).
بيست و يكم. ثمرات پيروى از اميرالمؤمنين

1ـ هدايت، و حفظ از ضاللت (ص 425).
بيست و دوم. نكات ديگر

1ـ احتجاج امير به حديث ثقلين در روز شورا (ص 429 ـ 438)؛
ــلمه به مولى ابى ذر در جنگ جمل (ص 121 تا 123  2ـ بيان جناب ام س

و396).
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 6        معرفى سه كتاب چاپ مصر در پانزده سال اخير، دربارة اهل بيت    
[عبدالحسين طالعى]

ــد و نه محدودة زمانى. در هر دورة زمانى و در هر  محبت اهل بيتنه مرز مكان مى شناس
گوشة مكانى، مى توان نشانه هايى از آن يافت. گرچه در تغيير حدود و ثغور آن اختالف باشد، و 
 ، هر كسى به زبانى سخن از وصف آن بگويد»، ولى نقطة اشتراك همگان، فضائل اهل بيت»

به ويژه انتساب آن بزرگواران به پيامبر  است، كه فضيلت بزرگى به شمار مى آيد.
ــان دارد،  بارى، يكى از اين مكانها كه در زمينة محبت اهل بيت، كارنامه اى بس درخش
ــير خاّص خود از اهل بيت پيامبر،  ــت. طبيعى است كه مكاتب اهل تسنن، با تفس مصر اس
محبت قلبى خود را ابراز مى دارند، و بر آن تأكيد مى ورزند. كاهش پيوندهاى فرهنگى ميان 
ايران و مصر در سال هاى اخير، سبب شده كه مردم ماـ  و حتى خواّص آنهاـ  كمتر در مورد 
«تجلّى محبت مصريان به اهل بيت در كارنامه تأليف و نشر»، آگاهى داشته باشند. نگارندة 

كمترين نيز ـ كه در شمار عوام است ـ از اين قاعده، مستثنى نيست.
به تازگى در رجوع به مجموعه اى كه استاد محقق كتابشناسى جناب حسين متقى، در شمار 
كتابهاى تخصصى مربوط به حضرت سيد الشهداءبراى كتابخانة حسينية اعظم زنجان 
خريدارى مى كن د، چند كتاب چاپ مصر ديدم كه از سال 1999 ميالدى تاكنون چاپ شده، و 
همه دربارة اهل بيتاست. بدين روى، تصميم گرفتم در يادداشتى كوتاه سه كتاب از آنها 

را بشناسانم، باشد كه نظرهاى بيشترى به اين موضوع مهم جلب شود. 
اين يادداشت در فرصتى بس كوتاه نوشته شد. بدين روى، در معرفى هر كتاب، فقط به نكاتى 

پرداختم كه در نظر قاصر، بارز مى نمود، و تفصيل به فرصتهاى ديگر موكول مى شود.
اين نكته شايان ذكر است كه حدود بيست سال پيش، عالوه محقق ذوفنون مرحوم آيآل اهللا سيد 
عبدالعزيز طباطبايى، كتابى تحت عنوان أهل البيت فى المكتبآل العربيآل نگاشت و در آن 865 

كتاب مستقل به زبان عربى، از آثار اهل تسنن را شناساند كه مختص اهل بيتاست.
ــود، چه در  ــتدرك هايى نياز دارد كه در هر زمان روز آمد ش اين كتاب پر نفع و فايده، به مس
ــود، و فهارس كه نسخه هاى  ــته منتشر مى ش حيطة زبان عربى كه كتابهاى مختلف پيوس
خطى را شناسانده نيز به طور مستمر انتشار مى يابد؛ و چه در حيطة زبان هاى ديگر، كه اساسًا 

محقق طباطبايى بدان نپرداخته است.
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نگارنده، در زمينة دوم، فهرستى تهيه كرد تحت عنوان «كتابشناسى آثار مكتوب فارسى و 
فارسى شدة دانشمندان اهل تسنن در باب اهل بيت» كه در ُجنگ انجمن فهرست نگاران 
نسخه هاى خطى، دفتر سوم (يادمان محقق طباطبايى، قم: انجمن فهرست نگاران، 1390) 
ص 378 ـ 433 منتشر شد. و پس از آن نيز منابع ديگرى يافتم كه به عنوان گفتارى ديگر 

آماده انتشار است.
اما اين گفتار، به عنوان گامى كوچك در جهت استدراك كتابهاى عربى، به كار مى آيد. اميد 

آنكه اين كار در دستور بعضى مؤسسات يا پژوهشگران قرار گيرد.

كتاب اول:
ادعية الرسولـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  و أهل البيتـ  رضى اهللا عنهم، 
فى كشف الشدائد و طلب الرزق و تخريج الهموم ودفع البدر واداو الدين 
وقضاء الحاجة، اسماء صبرى محمد. الجيزه (مصر): الدار العالمية للكتب 

والنشر، الطبعة األولى 2010 م، 179 ص.
مجموعه اى است شامل 130 دعاى كوتاه و بلند، از رسول خدا، على مرتضى، فاطمه زهرا، 

 :امام حسين و امام سجاد
باب اول ـ در قضاء حوائج؛ 

باب دوم ـ در گره گشايى از كارها و دفع؛ 
باب سوم ـ در رفع مهمات و رفع گرفتارى ها؛ 

باب چهارم ـ در طلب رزق و اداى دين. 
آنچه در مالحظه كتاب ديدم، چنين است:

1ـ در مورد هيچ يك از دعاها، نه سندى ذكر شده و نه مأخذى، مگر موارد 
معدود.

ــان به رسول  ــبت داده كه از طريق ايش 2ـ چند دعا را، به امام رضا  نس
خدا  يا امير  مى رسد، مانند: ص 23، ص 160 (دعاى هفتاد استغفار)، 

ص 165 (دعاى استغفار ديگر).
3ـ چند دعا را از طريق امام صادق از پيامبر نقل كرده، مانند: ص 26.
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ــرده، مانند: دعاى  ــورد، بحاراألنوار را به عنوان مأخذ ذكر ك ــد م 4ـ در چن
جبرائيل، ص 32 ـ 38.

ــاكنان عراق،  ــدح و دعاء كنز العرش (ص38ـ  48) كه ميان س ــاء الق 5ـ دع
ــهرت و رواج فراوان دارد، در اينجا نقل شده اند كه در هر دو، نام دوازده  ش
امامياد شده است. (ص 42 و 44). اواخر دعاى كنز العرش، عباراتى است 
كه روايتى ديگر از دعاى مربوط به حضرت ولى عصر است، بدين كلمات: 
اللهم و كن لوليك فى أرضك و حّجتك على عبادك وليّاً وحافظاً وقائداً 
ــكنه أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويالٌ؛ وعّجل  وناصراً ودليًال حتّى تس

فرجه، واجعلنا من شيعته و أوليائه وأعدائه وأنصاره ومحبّيه و أتباعه.
همين گونه است: دعايى از امام سجاد  در قضاى حوائج كه از ابوحمزه 
 ثمالى روايت شده و در آن توجه و توسل و طلب شفاعت از دوازده امام
ــوند و تولّى به آنها و تبرى از دشمنشان  ــت، كه به نام ياد مى ش مطرح اس
مطرح است (ص69ـ  73)؛ دعاى اميرالمؤمنين به روايت ابن عباس در 

توجه به اهل بيت (ص 119)؛
6ـ نقل از سيد بن طاووس (ص50).

7ـ روايت از معاويه بن عمار از امام صادق  (ص51 ـ البته اشتباه چاپى 
دارد).

ــادق  از حضرت زهرا  نقل  ــاى حاجت كه امام ص ــاز و دع 8ـ  نم
مى كند (ص60).

ــام صحيفه به عنوان منبع ـ  ــجاديه ـ بدون ذكر ن 9ـ دعاهاى صحيفه س
ــه دارد؛  مثًال: دعاى 13 (ص67)، دعاى 54  ــور جدى در اين مجموع حض
ــاى7 (ص144)، دعاى15 (ص145)،  ــاى 22 (ص139)، دع (ص89)، دع

دعاى29 (ص171)، دعاى30 (ص172).
10ـ دعايى كه رسول خدا  در عالم رؤيا به امام كاظم  براى رهايى 

از حبس هارون آموخت، و حضرتش آزاد شد. (ص81).
ــهور مانند: دعاى يستشير (ص 112ـ  114)،  11ـ نقل بعضى دعاهاى مش
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دعاى مشلول (ص 128 ـ 131).
ــعده بن  ــجاد به روايت مس ــدائد از امام س 12ـ دعايى در رفع مهمات و ش

صدقه از امام صادق (ص134).
  ــه نقل از حضرت باقرالعلوم ــى براى قضاى َدين، از پيامبر ب 13ـ دعاي

(ص 155).
14ـ احتماًال مهج الدعوات، نوشته مرحوم سيد ابن طاووس، يكى از منابع 

اصلى اين كتاب بوده است. 
ــيعى براى ترويج  ــت از ظرفيت باالى متون دعايى ش به هر حال، اين كتاب، نمونه اى اس

فرهنگ اهل بيتدر مجامع ديگر، كه از اين ظرفيت غفلت كرده ايم.

كتاب دوم:
ــرف المؤيد آلل محمد صلى اهللا عليه وسلم، يوسف بن اسماعيل  الش
النبهانى، قّدم لها وضبطها واعتنى بها: السيد حسن منصور شعبان. القاهره: 

دار الحسين اإلسالميه، 2003 م، 120ص.1
ــال 1309 براى  ــته كه در س ــال 1297 قمرى نگاش ــنده قاضى بوده و كتاب را به س نويس
نخستين بار چاپ شده است. وى در مقدمه، در مورد انگيزة تأليف كتاب اشاره مى كند كه در 
سال 1297 در قسطنطنيه (تركيه فعلى) به گروهى جاهل بر مى خورد كه در كينه و دشمنى 
به اهل بيت غرق شده اند، به گونه اى كه احاديث مهّمى همچون حديث ثقلين و آيه تطهير 

1.   محقق كتابشناسى عالمه سيد عبدالعزيز طباطبايى در كتاب اهل البيت فى المكتبة العربية (ص 259، رقم 418) 
از اين كتاب نام برده و درباره آن مى نويسد: «يوسف بن اسماعيل نبهانى (1265ـ  1350)، در قرية إجزم تابع 
حيفا در فلسطين زاده شد، در األزهر درس آموخت، رياست محكمه حقوق در بيروت را به عهده گرفت، در 

مصر و بيروت، حدود پنجاه كتاب از او چاپ شده است».
ــرف المؤيد، ص140ـ  143 (چاپ قديم)، األعالم، زركلى،  ــرح حال او را در اين منابع مى توان يافت: الش       ش
218/8، األعالم الشرقيه،133/3؛ اعالم االدب، 342/2؛ علماؤنا نوشته كامل محيى الدين داعوق، 130، معجم 

المؤلفين 275/13.
     اين كتاب در سال 1309 در بيروت چاپ شده و افست آن در تهران انتشار يافته است.

ــرف قادرى تحت عنوان بركات آل الرسول  ــط مولوى محمد عبد الحكيم ش       ترجمه كتاب به زبان اردو، توس
(چاپ الهور 1980 م) انتشار يافته، چنانكه در كتاب مرآة التصانيف ص234 آمده است.
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راـ  كه در فضيلت «أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة و مهبط الوحى و منبع الحكمة» (ص 
7) است ـ تأويل مى كنند. مثًال اهل البيت را در حديث ثقلين به معنى علماى امت، در آية 

تطهير به معناى همسران پيامبر، و در حديث «النجوم امان ...» به معناى ابدال مى دانند.
البته نبهانى كار آن گوينده را بر اجتهاد او حمل مى كند، و او را مبّرا مى داند، وحّتى از كسانى 
ــخ به آن مطالب، كتاب خود را در سه  ــده اند، انتقاد مى كند. به هر حال، در پاس كه پيرو او ش

«مقصد» مى نويسد:
ــن، و حديث «أهل بيتى أمان  ــد اول، دربارة آية تطهير، حديث ثقلي مقص

ألّمتى». (ص 9ـ 33)
ــرافت، مزايا و اختصاصات الهى كه اهل بيت دارند.  مقصد دوم، در باب ش

(ص34ـ 68)
مقصد سوم، در باب محبت اهل بيت و رستگارى بزرگى كه در پى دارد، و 

در برابر: دشمنى با اهل بيت و پيامدهاى آن. (ص 69 ـ 94)
ــمنى  خاتمه، در فضيلت صحابه، و توضيح اين مطلب كه اگر محبت اهل بيت همراه با دش

يك تن از اصحاب پيامبر باشد، آن محبت نيز نفعى نمى بخشد. (ص 94 ـ 118)
مؤلف، كتاب را با قطعه شعرى از سروده هاى خود آغاز مى كند (ص 5).

كم خيـرةٌ وأنتم خيار آَل طـه يـا آل خيـر نبــىٍّ             جـدُّ
ِت قِدمـاً فانتـم األطهار ـ             بـي أذهب اهللا عنكم الرجس اهل ال

الف) مقصد اول، دربارة سه حديث سخن مى گويد:
حديث اول، روايت ذيل آية تطهير است. در اين بحث، در مورد نقل مشهور كه مربوط به پنج 
نور پاك است، مى گويد كه: «از طرق عديدة صحيحه استوار شده است». (ص 10) و اگر مراد 

از آن همسران پيامبر بود، بايد ضمير جمع مؤنث به كار مى رفت نه جمع مذكر (ص 11).
نبهانى مى گويد: «روايات طبرى كه نشان مى دهد اهل بيت يعنى پنج تن، پانزده روايت به 
اسانيد مختلف است، اّما در مورد زوجات حضرتش فقط يك روايت نقل شده است. روايات 

سيوطى در دّر المنثور، به ترتيب بيست حديث و سه حديث است. (ص 12) 
وى نهايتاً اين قول را مى پذيرد كه هم پنج تن و هم ازواج النبى مشمول اين آيه اند (ص 14) 
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و كالم ابن عربى در باب 29 فتوحات مكيه را به تفصيل نقل مى كند (ص4ـ 7).
حديث دوم، حديث ثقلين است. در اين بخش، پس از روايت مسلم و شرح آن از نووى (ص 
20ـ21)، كالم مفصل حكيم ترمذى در نوادر األصول (ص21ـ  23) را آورده و برداشت خود 
از حديث ثقلين، اخذ به كتاب خدا را تمّسك به آن يعنى عمل به احكامش؛ و اخذ به عترت 
ــان ـ  ــر به محبت، عنايت، اعظام، اعزار و اكرام آنها ـ اعم از نيكوكار و بدكردارش را منحص

مى داند. (ص 24) زيرا عترت در نظر او يعنى تمام دودمان پيامبر!
سخن نبهانى در صفحات 23، 282 شامل تعليقاتى بر كالم حكيم ترمذى است.

حديث سوم، حديث «أهل بيتى أمان ألّمتى» است. نبهانى، ابتدا كالم حكيم ترمذى را آورده 
ــخ  ــپس به آن پاس كه اهل بيت را در اينجا به معناى ابدال اّمت مى داند. (ص28ـ31) و س
مى دهد. در پايان اين پاسخ، براى اشتباه ترمذى دو وجه مى يابد:  اول، دست بردن ديگران در 
آثار او، همانند اين كه در آثار ابن عربى و عبد الوهاب شعرانى روى داده است. دوم، معاشرت او 

با شيعيان غالى است كه او را به تفريط در باب اهل بيت كشانده است (ص33).

ب) مقصد دوم شامل ويژگيهاى اهل بيت است.
1ـ تحريم زكات بر آنها، كه به جاى آن سهم ذوى القربى را براى آنها قرار 

داد. (ص34 ـ 38)
2ـ برترين در نسب و واالترين در َحَسب هستند. (ص38ـ40)

ــب و نسب ها در روز قيامت منقطع است به جز سبب و نسب  3ـ تمام حس
پيامبر  (ص40ـ41)

ــريف يا سّيد بر دودمان حسنى و حسينى. (ص41ـ 43)  4ـ اطالق لفظ ش
در اينجا وارد جزئياتى در مورد سادات شده، مانند عمامة سبز بر سر نهادن.

5ـ نقباء فقط از ميان آنهاست. (ص43ـ44)
در اينجا شانزده فايده براى نقابت ذكر مى كند كه ارزش تاريخى دارد.

6ـ طلب اكرام فاسق آنها، و عقيده به اين كه گناهش آمرزيده شده است. 
(ص44ـ46)

7ـ اتّصال نسب آنها به پيامبر در روز قيامت، و بهره گيرى آنها از اين اتصال 
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نسب. (ص46).
8ـ وجودشان در زمين، امان اّمت است. (ص47)

9ـ در زمرة نخستين كسانى اند كه وارد بهشت مى شوند. (ص47)
10ـ با اين كه فرزندان فاطمه اند، به پيامبر نسبت صحيح دارند. (ص48)

بايد گفت: تمام اين مباحث، بر اين اصل غلط مبتنى شده كه اهل بيت يعنى دودمان پيامبر، 
.ولذا عمدة مباحث در باب فضائل سادات است نه فضائل اهل بيت

نبهانى پس از اين به «بعض فضائل الخمسة أهل العباد» مى پردازد.
ذيل عنوان فضائل پيامبر، صلوات كبيرة محمد بن ابى الحسن بكرى را مى آورد كه ظاهراً 
صوفى بوده و مؤلف او را بسيار بزرگ مى داند، و ادعا مى كند كه وى، آن را مستقيماً از امالء 
پيامبر گرفته است. نبهانى در اين مورد، به كتاب ديگرش أفضل الصلوات على سيد السادات 
ارجاع مى دهد كه به گفته خودش: «كتاب نفيس فى بابه، جمع لغرر صيغ الصلوات على 

النبى، ال يستغنى عنه كل مسلم». (ص 49ـ  51).
ــد. و برخى از  ــيدة فاطمة الزهراء رضى اهللا تعالى عنها» مى رس پس از آن به عنوان «الس
فضائل حضرتش را مى آورد. و وفات حضرتش را شش ماه پس از رحلت پيامبر (يعنى شب 

سه شنبه سوم ماه رمضان سال 11) مى داند. (ص51 ـ 55)
گفتارهاى بعد، در باب «ابو الحسنين اميرالمؤمنين على بن ابى طالب رضى اهللا عنه» (ص 
ـ 58)، «اإلمام الحسن رضى اهللا عنه أبو محمد الحسن أميرالمؤمنين سبط رسول اهللا   55
ـ 61)، اإلمام الحسين رضى اهللا عنه أبو عبداهللا الحسين  و ريحانه رضى اهللا عنه» (ص 58 

ـ 66) است. سبط رسول اهللا و ريحانه رضى اهللا عنه (ص 62 
در گفتار اخير، از قول احمد بن حنبل، تصريح به كفر يزيد را مى آورد. البته اختالف علماى 
ــق او را مورد اجماع همگان مى داند. و از بعضى از  ــنى در اين مورد را تذكر داده، ولى فس س

آنها، جواز لعن او را با تصريح به نامش نقل مى كند. (ص 66)
پايان بخش مقصد دوم، فضائل مشترك حسنين  است. (ص 67 ـ 68).

ــاز مى كند و آن را مصداق صلة رحم  ــوم را با بحث دربارة آية موّدت قربى آغ ــد س ج) مقص
مى داند. (ص 69 به بعد)

در اينجا نيز كالم ابن عربى در باب 29 فتوحات مكيه را نقل مى كند (ص 72 ـ 76).
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پس از آن به ترتيب، اين عناوين را مى بينيم: فضل قريش، مناقب اإلمام شافعى، فضل حّب 
العرب ـ با نقل كالمى از كتاب سّر األدب فى مجارى كالم العرب از ابومنصور ثعالبى ـ كه 

صفحات 76 تا 80 را در بردارد.
سپس به تفسير دنبالة آيه ومن يقترف حسنة مى پردازد و حسنه را به معناى مودت آل 

محمد مى داند. احاديثى از فضيلت محبت اهل بيت در اينجا مى آيد.
ــته، عمدتاً در فضائل  ــعرانى را مى آورد، كه مانند گذش كالم مناوى، صبان و عبدالوهاب ش

سادات است. (ص80 تا 89).
آنگاه تحت عنوان «معاملة السلف الصالح وغيرهم ألهل البيت»، حكاياتى در مورد برخورد 

نيكو با سادات مى آورد (ص 89 ـ 94).
پس از آن: «بيان فضل الصحابة» (ص 94ـ  100) كه محبت آل البيت همراه با دشمنى آنها 

بهره اى ندارد، و آنگاه فضائل چهار خليفه اول (ص 101 تا 118) آمده است.

كتاب سوم:
مشارق االنوار فى مناقب آل البيت األخيار. رمضان احمد عبد ربّه عصفور. 

قاهره: دارالحسين اإلسالميه، الطبعآل الثالثآل، 2005 م، 180 ص. 
نويسنده، از عالمان مهم وزارت اوقاف مصر است كه مدتى امام و خطيب مسجد سيده نفيسه 
در قاهره بوده است. در مقدمة دكتر صالح الدين القومى كه خود را «خادم الطريق» ناميده، 
ــال 1425 هجرى و  ــتوده و به خواندن آن توصيه مى كند. چاپ دوم كتاب به س كتاب را س

چاپ اول آن پيش از آن بوده است.
در مقدمه چاپ اول ـ كه تاريخ ندارد ـ آمده است:

ــؤاده، وفلذات كبده ... فهم  ــت النبى هم بضعة من لوزه، وثمرة ف آل بي
أصحاب دعوه، و اصحاب جهاد و كفاح... تلقوا الوحى فة بيوتهم وأعلنوه 
على الدنيا كّلها فى صبر وعزم وكفاح كما أمرهم الوحى. وهم كما ذكر 
الفخر الرازى: اّن اهل بيته صلى اهللا عليه [وآله] وسلم ساووه فى خمسة 
ــياء: فى الصلوة عليه وعليهم فى التشهد، وفى السالم والطهارة وفى  أش

تحريم الصدقة وفى المحبة.
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ــماء، وهم الحلم والعلم والشجاعه  فهم القدوة والمثل: وهم الجود والس
ــدام، والجرأة فى قول الحق والدفاع عنه والمطالبة به، وهم العبادة  واإلق

التبتّل، وهم البالغة والفصاحة والبيان ... .(ص8ـ  9).
ــعر آغاز كرده كه از سرايندة آن تحت عنوان «شاعر محّب»  ــنده كتاب را با دو بيت ش نويس

ياد مى كند: (ص10) 
قيل: تشقـى بحّب آل النبـى         قلـت: هذا كالم غاٍو غبـّى
فاز كلب بحّب أصحاب كهف            كيف أشقى بحّب آل النبـّى

ــامل كلياتى در فضيلت، محبت، كلمات قصار، و زيارت اهل بيتاست.  مقدمه كتاب، ش
(ص11ـ 25).

متن كتاب دربارة چند شخصيت از اهل بيت است، با اين عناوين:
1ـ زهرة البيت النبوى، السيدة فاطمة رضى اهللا عنها؛ (ص 26ـ  42)

2ـ داعية الحّب والسالم، الحسن بن على؛ (ص 43ـ  63)
3ـ شهيدة الدعوة والمبادى، الحسين بن على؛ (ص 64ـ  150)

4ـ عقيلة بنى هاشم زينب بنت على، زينب الكبرى؛ (ص 151ـ  175)
5ـ أم كلثوم بنت على، زينب الوسطى؛ (ص 175ـ  178)

اينك به نكاتى از هر فصل اشاره مى كنيم:
فصل اول، مربوط به حضرت زهرا سالم اهللا عليها

ــا، فرزندان، پس از  ــه، ميالد حضرت زهرا، ازدواج، ويژگى ه ــن فصل: حضرت خديج عناوي
پيامبر، فضائل فاطمه.

چند نكته از اين فصل:
1ـ نويسنده، تولد حضرت زهرا  را پنج سال قبل از بعثت مى داند؛ (ص 27)

2ـ در كتاب، منابع غالباً به طور دقيق معّين نشده و به سبك قدما، فقط نام 
منبع يا راوى قيد شده است.

ــبلنجى آورده، و او خود از مسامرات نوشته  3ـ ماجراى «هل أتى» را از ش
محيى الدين عربى نقل كرده است. (ص 32 ـ 35)

4ـ نويسنده در مورد رويدادهاى پس از پيامبر مى نويسد: 
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مسلمانان در مورد جانشين پيامبر به اختالف افتادند. سيده فاطمه، على بن 
ابى طالب را جانشين رسول خدا دانست. اما اين اختالف داشت بحرانى پديد 
مى آورد، كه خداوند سبحان، خليفه دوم را به رفع اين اختالف توفيق داد كه 
با تعيين خليفة اول، به نزاع پايان دهد، گرچه فاطمه با او بيعت نكرد و از اين 
ماجرا ناخشنود بود. به عالوه نزاعى ميان فاطمه و ابوبكر بود كه اين نزاع بر 

اساس ميراث پيامبر بود و هرگز حل نشد. (ص 39ـ  40).
ــنده، رحلت حضرت زهرا را در شب سه شنبه سوم ماه رمضان 11  5ـ نويس
مى داند (شش ماه پس از پيامبر)، كه على بن ابى طالب ايشان را غسل داد و 

بر حضرتش نماز گزارد. (ص 40)
 فصل دوم: امام حسن مجتبى

ــا، در دوره حيات چهار خليفه، تعيين حضرتش به عنوان  ــا عناوين فرعى: ميالد، ويژگى ه ب
اميرالمؤمنين و پنجمين تن از خلفاى راشدين، زندگى علمى و اخالقى امام مجتبى، مواعظ 

حضرتش، اخالص، عبادت و اطاعت، فرزندان، وفات.
چند نكته از اين فصل:

ــخنانش در كتاب كه  ــنده مّدعايى بى دليل آوردهـ  مانند تمام س 1ـ نويس
بدون مدرك ارائه كردهـ  كه: پس از بيعت مردم با امام على  حضرتش 
تصميم گرفت از مدينه به سمت عراق برود. امام حسن  با او مخالفت 

كرد، ولى بعداً تسليم پدر شد. (ص 48)
ــيعه نسبت داده بدين  ــتند، عقيده اى به ش ــنده بدون دليل و مس 2ـ نويس
صورت كه شيعه عقيده دارد كه امام على از دنيا نرفته و به دنيا باز مى گردد. 

و اين در نظر آنها يعنى رجعت.
ــبت مى دهد كه به آن حضرت گفتند: شيعه  ــن  نس ــپس به امام حس س
مى پندارد كه على باز مى گردد. او پاسخ داد: دروغ گفتند اين كّذاب ها ! اگر چنين 

خبرى داشتيم، نه همسرانش ازدواج مى كردند و نه ميراث او تقسيم مى شد.
ادعاى بعدى نويسنده خواندنى تر است. مى گويد: 

اين است نظر حسن بن على رضى اهللا عنه در مورد فكر شيعى كه اكنون 
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ــالم را فرا گرفته است! به فضل خداى بزرگ هيچ اثرى از  همه جهان اس
اين فكر در مصر نيست! البته آنها كوشيدند كه در مصر نفوذ كنند.

آخرين تالش اين دعوت خبيث، تقريب بين مذهب شيعه و تسنن در فقه 
اسالمى بود كه به ثمر نرسيد. و اين فضل خدا است! آنها االزهر را ساختند 
ــيعى باشد ولى سّنى ماند. و اين يكى از حسناتى است كه مصرى ها  كه ش
براى صالح الدين ايوبى ذكر مى كنند كه تدريس مذاهب شيعى در االزهر 

را لغو كرد و به جاى آن به تدريس مذاهب اهل سنت امر كرد! (ص 49)
3ـ نويسنده كالم ابن سعد در طبقات را مى آورد كه ابن ملجم پس از اين 
ــيار بدى كشته شد (قطع زبان  ــت، به وضع بس كه اميرالمؤمنين را كش
ــپس در پاورقى به اين كالم اعتراض مى كند كه  ــوزاندن به آتش)، س و س
ــخن ابن سعد و استادش ابن قتيبه است. و خدا آنها را ببخشد! زيرا  اين س
اهل بيت، بزرگوارند و چنين كارى نمى كنند. بلكه او را قصاص كردند، 

مانند ديگر قاتالن. (ص50)
ــت نيست و  ــن  عقيده دارد كه ادعاى رافضه درس 4ـ در مورد امام حس
اميرالمؤمنين براى خالفت، او را تعيين نكرد، بلكه بر اساس بيعت مردم 
ــزاوارتر از معاويه و ديگران بود. اما پس از تحوالت  خليفه شد، كه البته س
بعدى براى اين كه خون ريزى نشود، كنار كشيد و بيعت براى معاويه انجام 
ــد. پس معاويه خليفه است و پادشاه نيست! (ص51  و تفصيل بيشتر در  ش

صفحات 54 ـ 56). 
5ـ متن پيمان صلح ميان امام مجتبى و معاويه را كه ـ بدون سند و مدرك 

نقل مى كند، در سه ماده، با متون تواريخ تفاوت هاى آشكار دارد. (ص 53)
ــودن به امام مجتبى در اين كتاب نيز  ــراى «ِمزواج و ِمطالق» ب 6ـ  افت
آمده است (ص61)، البته مانند ديگر مطالب نويسنده، بدون مدرك و مستند.

ــتناد به إعالم الورى نوشتة طبرسى (فضل  7ـ در اين فصل، يك مورد اس
بن حسن) نيز ديده مى شود. (ص62 ـ 63)

 فصل سومـ  امام حسين
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اين فصل، مفّصل ترين فصل كتاب است و نزديك به نيمى از كتاب را در بر دارد. عناوين اصلى 
ــبت به معاويه، برخورد با يزيد،  ــت: تولد، صفات، در زمان چهار خليفه، موضع نس آن چنين اس
خبر دادن مالئكه به شهادت حضرتش، اقدامات يزيد در بدو حكومتش، نامه نوشتن عراقى ها 
به امام حسين، ارسال مسلم بن عقيل به عراق، حركت حضرتش از مكه به سمت عراق، 
رويدادهاى كربال، تفصيل قضاياى عاشورا وكوفه و شام، تحليل حركت حسينى، ازواج و اوالد 

امام، حرم حسينى در قاهره.
بعضى از نكات اين فصل: 

ــهداءـ  صلوات اهللا عليهـ  را پنجم  ــنده، روز تولد حضرت سيد الش 1ـ نويس
شعبان سال چهارم هجرى مى داند. (ص 65)

  ــت. در وصف امام حسين ــيار تحت تأثير تصوف اس ــنده، بس 2ـ نويس
ــد: «فكان سيّد زمانه و قطب أقطاب المتصوفة، وإمام األولياء  مى نويس

علماً وفقهاً وقرباً وصلة وحبّاً وعطفاً وحنانا». (ص 71)
3ـ نويسنده، بحث جنگ رده را مطرح كرده (ص 71ـ  72) كه جاى نقد دارد. 
سيد مرتضى عسكرى در آثار خود و محمد حسن آل ياسين در كتاب نصوص 

الردآل فى تاريخ الطبرى به اين مبحث پرداخته اند.
4ـ نويسنده نسبت به معاويه بسيار خوشبين است و بدبينى شيعه به او را خوش 
نمى دارد. در اين جهت به كلمات ابن تيميه و ابن عطاءاهللا اسكندرى استناد 
  كرده و سخن ابو اسحاق اسفراينى در كتاب نورالعين فى مشهد الحسين
را به تفصيل مى آورد. (ص 75ـ  78) لذا مورخان شيعه را گمراه و گمراه كننده 

مى داند. (ص79)
5ـ بر اساس نظرية مشهور اهل تسنن، بدگويى به صحابه را روا نمى داند. ولى 
وقتى به گزارش و تحليل قضاياى كربال مى رسد، مجبور به نقض فرضية خود 
مى شود و جنايات سپاه شام راـ  كه قطعاً شمارى از آنها صحابة پيامبر بودند 
ــه جنايت مهم يزيد  ــمارد. (ص 80 به بعد). مثًال در صفحة 86 س ـ بر مى ش
ــين، هجوم به مدينه و اهانت به خانه كعبه) را ياد مى كند  (قتل امام حس

و مى نويسد:
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فهذا الذى أجمع الموّرخون على فسقه ومجدنه وفجوره، فكيف يصّح أن 
يقارن باإلمام الحسين رضى اهللا عنه، رجل الطهر والفقه والدين والخلق، 
ــلم؟ وال أدرى كيف ارتضاه  ــبط رسول اهللا صلى اهللا عليه [وآله] وس س
المسلمون حاكماً لهم؟ سؤال ليس له جواب يشفى سوى التسليم ّهللا تعالى 

بما قضى و قدر.
ــلمانان كه او را به  ــش دارد: اوًال، اين مس اين نوع ورود در بحث جاى پرس
عنوان حاكم پسنديدند و برگزيدند، بيشتر آنها صحابه بودند. چراـ  بر خالف 
ــا ترديد روا مى داريد؟ ثانياً، حال كه بحث  ــاى خودتانـ  در انتخاب آنه مبن
علمى به اينجا رسيده، چرا از شيوة علمى طفره مى رويد و كار را به قضا و 
ــليم در  قدر وا مى گذاريد؟ مگر اين انتخاب، كار خدا بوده كه تنها راه، «تس

برابر خداى تعالى» باشد؟!
6ـ  در ص 103 و 104، نويسنده دربارة ارزش كربال و قداست آن با عباراتى 
ــخن مى گويد. همين گونه در ص 126 مرثية منثور نويسنده در  اديبانه س

باب شهداى كربال آمده كه خواندنى است.
7ـ نويسنده روايتى از امام صادق  به نقل از ابو اسحاق اسفراينى آورده 
به اين عبارت: «لما قُتل الحسين، ضّجت المالئكة إلى اهللا وقالوا: يا ربنا 

أيُفعل هكذا بالحسين وهو ابن بنت نبيك؟ فقال لهم: بهذا أنتقُم منهم».
ــطور، فعًال فرصت رجوع به كتاب اسفراينى را ندارم و نمى دانم  نگارنده س
كه عبارت در آن منبع همين است يا اسير نقصان عمدى شده يا افتادگى 

در مرحلة حروفچينى و نمونه خوانى بوده است؟!
ــنى پيدا است. متن كامل آن در كتاب امالى  اّما افتادگى در مطلب، به روش

شيخ طوسى (ص 418، ح 941) چنين است:
لما كان من أمر الحسين بن على ما كان، ضجت المالئكة إلى اهللا (تعالى) 
و قالت: يا رب يفعل هذا بالحسين صفيك و ابن نبيك! قال: فأقام اهللا لهم 

ظل القائم (عليه السالم) و قال: بهذا أنتقم له من ظالميه.
در اين باره رجوع كنيد به بحار األنوار (ج 45، ص 220ـ  229 كه 24 حديث 
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در اين باب نقل كرده است). 
ــات 139ـ 141 و 149ـ150  ــين، در صفح ــورد موضع رأس الحس 8ـ  در م
مطالبى آورده و نحوة انتقال سر مطهر به قاهره در سال 549 را بيان مى دارد.

البته به اختالف مورخان در اين زمينه اشاره مى كند و آنگاه مى نويسد:
هر جا كه بدن يا سر مطهر امام حسين ـ رضى اهللا عنه ـ دفن شده باشد، 
در هر محلى كه باشد، جاى تعظيم و تقدير دارد؛ زيرا امام حسين ـ رضى 
اهللا عنهـ  نمونه و الگو براى هر مسلمانى است كه حق و عدالت را دوست 
دارد، به خدا و مالئكه و كتابها و رسوالنش و روز جزا ايمان آورده و خود را 

در راه تحّقق مبادى و ارزشهاى اسالمى فدا مى كند. (ص 141)
9ـ نويسنده بحث بسيار مهّمى آورده در پاسخ به چند سؤال:

الف) آيا امام حسين بن علىـ  رضى اهللا عنهماـ  در خروج بر يزيد، مخطىء 
بوده است؟

ــرعى كاملى بود كه خروج بر او براى كسى  ب) آيا بيعت با يزيد، بيعت ش
روا نباشد؟

ج) آيا امام حسين، با فرزند معاويه بيعت كرده و سپس پيمان شكسته بود؟
د) آيا خروج امام حسين بر يزيد، سندى است كه خروج و مسلمانى بر حاكم 

مسلمان را در هنگام ظلم و بغى او مباح سازد؟
ــده كه براى  ــيوة فقهىـ  تاريخى پيگيرى ش اين بحث مهم، در صفحات 142ـ  145 به ش

اهل نظر، جالب تواند بود.
فصل چهارمـ  حضرت زينب

نويسندهـ  مانند عموم مصرى هاـ  كنية حضرتش را «اّم هاشم» مى داند، كه به اين كنيه در 
عناوين فرعى اين فصل، بارها اشاره مى رود.

عناوين فرعى اين فصل چنين است:
ــم، تولد و  مقدمه اى در مورد محبت مصرى ها به اهل بيت به ويژه ام هاش
ــى حضرت زينب، جايگاه آن بانو در خانة نورانى جّد و پدرش، القاب  كودك
و كنيه ها، سه دختر حضرت على  كه نام زينب داشتند، زندگى معنوى 
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ــم در مصر، حرم  ــى عقلى و علمى حضرتش، اّم هاش ــب كبرى، زندگ زين
حضرت زينب در مصر و علماى مدفون در آن.

بعضى از نكات اين فصل:
1ـ مقدمه اين فصل، گفتارى است در تمجيد اهل مصر و عالقه آنها به اهل 

بيت، و روايتى از طرق اهل تسنن در مدح مصرى ها. (ص152ـ 154)
2ـ القاب و كنيه هاى حضرت زينب را بدين ترتيب بر مى شمرد. (ص158ـ159)

ـ كنيه اّم هاشم (منسوب به جد سّومش، هاشم بن عبد مناف)؛
ـ كنيه اّم العواجز (به جهت دستگيرى از بينوايان و ناتوانان)؛

ــورى (به جهت اين كه خانه اش محّل تصميم گيرى ها  ـ لقب صاحبآل الش
بود)؛

ـ لقب رئيسآل الديوان (رجال و والى مصر، جلسات خود را در خانة حضرت 
زينب و تحت نظر حضرتش تشكيل مى دادند)؛

اين مطالب، محل نقد و بررسى و ارزيابى تواند بود، گرچه نويسنده مدركى 
براى سخنان خود ارائه نكرده تا راهى براى ارزيابى گشوده شود.

3ـ دعاى «يا عماد من ال عماد له ....» را به حضرت زينب نسبت داده كه 
از پيامبر روايت مى كند. (ص 166). 

4ـ جنبه هاى علمى حضرت زينب را در قالب چند روايت از حضرتش آورده 
كه ظاهراً اين روايات، اختصاص به منابع اهل تسنن دارد. (ص164ـ 169)

5ـ تاريخ ورود حضرت زينب به مصر، و تاريخ حرم حضرتش در اين ديار، 
فصلى خواندنى در اين كتاب است (ص 169 ـ 175) كه البته جاى نقد و 

ارزيابى نيز دارد.
6ـ مؤلف ضمن بحث خود، ذيل كالمى از سيد الشهداء ، اشاره مى كند 
به شش مزار كه مسلمانها براى امام حسين در شش شهر بنا كرده اند: 
ــطين فعلى)، رّقه، دمشق (هر دو  ــقالن (در فلس مدينه، قاهره، كربال، عس
ــوريه فعلى). البته به گفته نويسنده: «امام حسين هميشه در هر جا و  در س

مكان، در درون مسلمانان زنده و جاودانه است» (ص 161).
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7ـ به عقيده نويسنده، حضرت على سه دختر به نام زينب داشت:
الف) زينب كبرى (اّم هاشم)

ب) زينب وسطى (اّم كلثوم). مادر اين دو، حضرت زهرا بود.
ــر عمويش محمد بن  ــر پس ج) زينب صغرى. مادر او، اّم ولد بود، كه همس
عقيل بود، در قرية «راويه» در حومة دمشق از دنيا رفت. و مزارى مشهور 
ــارات و موصلى در كتاب  ــى در كتابش اماكن الزي ــا دارد كه حوران در آنج

المعارف بدان اشاره كرده اند. (ص 159)
فصل پنجم: اّم كلثوم

عناوين فرعى: ويژگى هاى فردى، ازدواج با عمر بن خطاب، وفات و دفن در مدينه.
نكته مهم اين فصل، اين است كه نويسنده ازدواج اّم كلثوم با خليفه دوم را قطعى مى داند (ص 
176) كه محّل بحث و ترديد جّدى برخى از صاحب نظران است و تفصيل آن به منابع مربوطه 

واگذار مى شود.
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    7         نكاتى در مورد مائآل كلمآل جاحظ
[سيد محمد رضا حسينى جاللى]

ــاس اداى نيكو،  ــت كه جاحظ بر اس مائآل كلمآل، انتخابى از كلمات قصار اميرالمؤمنين  اس
ژرفاى معنا، زيبايى اسلوب و اثرگذارى در جان، در كنار ايجاز و روانى برگزيده است. اين رساله 
بارها منتشر شده؛ از جمله: چاپ 1431 كه با تحقيق استاد سيد محمد رضا حسينى جاللى انجام 

شده است. آقاى جاللى در مقدمة اين نسخه، گفتارى آورده كه گزارشى از آن در پى مى آيد:
1ـ جاحظ كيست؟

عمرو بن بحر بن محبوب كنانى. چنين ملقب شد چون جّدش باربر يكى از بنى كنانه در بصره 
بود كه زادگاه و مسكن او بود. تولد او را سال 160 دانسته اند. وى به سال 255 درگذشت.

ــره درس آموخت: لغت و ادب از اصمعى و ابو عبيده، نحو از اخفش، حديث از  ــدارس بص در م
حجاج بن محمد، فقه از ابو يوسف يار ابو حنيفه، وكالم از نّظام. بدين سبب به معتزله منسوب 

است، كه در آن گرايش خاّص داشت.
به كودكان درس داد. بين بغداد و بصره در سفر بود. به ادبيات مشغول شد و در نقد تخصص 
يافت. با حاكمان، وزيران و اميران و حتى خلفا پيوند گرفت. آثار اوـ  به دليل شيوه خاّص نگارش 

ـ ماندگار شد. در موضوعات مختلف نوشت و گاهى گرفتار تناقض شد.1
نوشته هاى او برگزيدة مطالعات اوست، از اشعار شعراى جاهلى و ادبا و شاعران مسلمان، و در 
ــاپيش آنها امام اميرالمؤمنين  كه اثر كلمات حضرتش در نوشته هاى جاحظ نمايان  پيش
ــهو يا نسيان آنها را به خود نسبت داده، به هر  ــت؛ گرچه گاهى جاحظ از روى عمد يا س اس

1.  منابع شرح حال جاحظ (به ترتيب زمان):
تأويل مختلف الحديث از ابن قتيبه دينورى، محمد بن مسلم (م 276)، ص 59ـ  60.

فرق و طبقات المعتزله از قاضى عبد الجبار (م 415)، ص 216ـ  217.
األمالى از سيد مرتضى، على بن الحسين الشريف (م 436)، 1/ 94ـ  99.

تاريخ بغداد از خطيب بغدادى، احمد بن ثابت (م 463)، 12/ 212ـ  220.
تاريخ دمشق از ابن عساكر، على بن الحسن (م 571)، 48/ 294. طبع عاشور.

معجم األدباء از ياقوت حموى (م 626)، 6/ 56 ـ 80 .
سيرأعالم النبالء از ذهبى، 11/ 526 .

لسان الميزان از ابن حجر عسقالنى، احمد بن على (م 852)، 4/ 355.
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حال كالم امام، امام كالم است و در ميان سخنان ديگر، كامًال بارز و هويداست، روح مقدس 
ــد، تا آنجا كه جاحظ بارها به اين واقعيت اعتراف كرده  علوى از آن  تأللؤ دارد و مى درخش
ــت. از جمله آثار اين درخشش، گزينش صد كلمه است كه جاحظ هر كلمه اى از اينها را  اس

با هزار كلمه از كلمات نيكوى عرب برابر مى داند، كلماتى كه هرگز از ديگرى نشنيده اند.
خواهيم گفت كه اين كلمات در ميان كتابها و يادداشتهاى جاحظ پراكنده بوده است.

پس ناگزير بايد فرد متتّبع در ميان ميراث فرهنگى جاحظ آن را بجويد، وگرنه گرفتار تحريف 
و نقصان مى شود. نيز بايد دانست كه زيبايى هاى علوى در نوشته هاى جاحظ، منحصر به اين 

كلمات نيست، بلكه بيش از آن است كه با جستجو به دست مى آيد.

2ـ نسبت و اعتبار كتاب
1ـ 2ـ احمد بن حميد محلى شهيد زيدى (582 ـ قتل 652) گويد: 

ــمى شهيد 495 به اِسناد او از ابى  ــته حاكم ُجَش از كتاب جالء األبصار نوش
الفضل احمد بن ابى طاهر1 يار نزديك ابو عثمان جاحظ روايت كرده اند كه 
گويد: روزى جاحظ به ما گفت: «اميرالمؤمنين على بن ابى طالب صد كلمه 
ــه از نيكوترين كلمات عرب برابرى  ــه هر كلمه از آنها با هزار كلم دارد ك

مى كند [كه هرگز از كسى شنيده نشده است]2».
ــتم كه آن كلمات را گرد آورد و بر من امال كند،  مدتى مديد از او مى خواس
ــى از  ــا به من وعده مى داد و تغافل مى كرد. در اواخر عمر، روزى بخش ام
ــوّدة نوشتارهاى خود را به من نشان داد، كه اين كلمات را از آن ميان  مس
گرد آورد، به خط خودش به من داد، [و مرا به حفظ آن سفارش كرد]3، كه 

1.  احمد بن طيفور، ابو طاهر كاتب خراسانى مرورودى بغدادى (204ـ280) كه خطيب در تاريخ بغداد (211/4) 
شرح حالش را آورده است.

به اوـ يا پسرش فضلـ  كتاب كنز الحكمة را نسبت داده اند كه شرح مائة كلمة جاحظ است. نسخه اى از آن موجود 
است كه محقق طباطبايى در كتاب اهل البيت فى المكتبة العربية (ص 435، رقم 620) ياد كرده است.

2.  اين جمله، از اسرار البالغه افزوده شده است.
3.  اين جمله نيز از اسرار البالغه افزوده شده است.
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اين صد كلمه است.1
  2ـ2ـ خطيب خوارزمى، ابو الموفق بن احمد (484ـ  568) در كتاب مناقب اميرالمؤمنين

سند اين صد كلمه را چنين آورده است:
أخبرنا الفقيه أبوسعيد، الفضل بن محمد األسترآبادى، حّدثنا أبو غالب، 
الحسن بن على بن القاسم؛ حّدثنا أبو على، الحسن بن أحمد الجهرمّى 
بعسكر مكرم2 ؛ حّدثنى أبو أحمد، الحسن بن عبداهللا بن سعيد العسكرى؛3  
حّدثنا أبوبكر محمد بن الحسن بن درى؛ قال: قال ابوالفضل، احمد بن 

ابى طاهر ....4.
ــظ، آن را در كتاب خود، عيون  ــتادش جاح ــن قتيبه دينورى (م 276) به نقل از اس 3ـ2ـ اب

االخبار، آورده است.5
4ـ2ـ شيخ بهايى (م 1030) از محمد بن مفتاح به سند خود از جاحظ متن رساله را نقل كرده 

و مقدمة پيش گفته را آورده است.6
5ـ2ـ ثعالبى در اإلعجاز واإليجاز، صد كلمه را به طور مرسل آورده است.7

6ـ2ـ ابن ميثم بحرانى كه شرح بر اين كلمات نوشته، مى نويسد: 
از جمله حكمت هاى رسا وخورشيدهاى تابان اميرالمؤمنين ، صد كلمه 
ــت كه ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ  از حكمت هاى لطيف آن گرامى  اس
ــت. در اينجا فضيلت علم و ادب گرد آمده  از كلمات حضرتش برگزيده اس
ــا هزار كلمه از  ــا گويد كه هر كلمه آنها ب ــظ خود در مورد آنه ــت. جاح اس
ــه اختصاص داده، نه به  ــخنان عرب برابرى مى كند. آن را ك نيكوترين س

ــخه عكســى به تاريخ 1077ـ كه نزد ما  1.  اين مقدمه را محّلى در كتاب الحدائق الوردية (ص64 ـ 66)، از نس
موجود استـ  آورده است.

2.  عسكر مكّرم، ناحيه اى در خوزستان فعلى بوده است. (مترجم)
3.  عسكرى، در اينجا يعنى منسوب به عسكر مكّرم، نه سامرا (مترجم)

4.  مناقب اميرالمؤمنين، ص270، طبع نجف: المكتبة الحيدرية.
5.  بنگريد: اهل البيت فى المكتبة العربية، ص440.

6.  اسرار البالغة، ص 88، تحقيق محمد التونجى، چاپ رايزنى فرهنگى ايران در دمشق.
7.  اإلعجاز واإليجاز، ص 28، چاپ عكسى دار الغصون، بيروت، 1405.
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جهت مزيد جاللت، بلكه به دليل همراهِى ايجاز با روانى است.1
7ـ2ـ در پايان آنچه از اسرار البالغآل آورده، مى نويسد: «به حمد و يارى خدا، اين كلمات در 

مّكة مشّرفه، به تاريخ ششم صفر سال 853 هجرى به پايان رسيد».2 
من در تحقيق نص رساله جاحظ به تمام نسخه هاى چاپ شدهـ  مانند نسخه بحرانى، بهائى، 
ــخه  ــخه خطى رجوع كردم: يكى نس ثعالبى و خوارزمى ـ اعتماد كردم. همچنين به دو نس
ــى در مجموعه اى به خط آوى به  ــخه عكس كتاب الحدائق الورديآل، تاريخ 1077؛ ديگر نس

تاريخ 708، كه نثر الآللى نيز در آن مجموعه است.

1. شرح مائة كلمة، ص2.
2. اين رساله، به تصحيح دكتر سيد محمد على حسينى در مجله رهنمون (نشريه مدرسه عالى شهيد مطهرى، شماره 

ششم، پاييز 1372 شمسى، ص 4ـ20) منتشر شده كه تحقيق مناسبى است.
ــافعى (8 محرم سال 723) در سفينه تبريزـ  كه شامل 209 رساله  ــاله را ابوالمجد تبريزى ش       نيز تمام اين رس
استـ  ص 99 و 100 (چاپ عكسى كتابخانه مجلس و مركز نشر دانشگاهى، 1381) آورده است (مترجم).
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A Review of the Proceedings of 
Imam’s Knowledge
Muhammad Hassan Nadim

This essay is a review of the proceedings of Imam’s Knowledge. 
Imam’s Knowledge is one of the most noticeable characteristics 
of Imamate that has always been considered by Islamic thinkers 
and scholars in Imamological studies. Thus, Shiite scholars 
have written numerous essays and books on this subject.  This 
collection hosts 19 essays and articles by Shiites scholars with 
different approaches on Imam’s Knowledge. 

Key Words: Imam’s Knowledge; Muhammad Hassan Nadim; 
the Quantity and Quality of Imam’s Knowledge. 



A Critique of the Evolutionary 
Hypothesis of Shiite Imamate
An Examination of the Documents of 
"School in the Process of Evolution” 
The Part Regarding the Imamate Period 
of Imam Sadeq (AS)
Javad ‘Ala alـMuhaddithin

This essay is an assessment of a part of School in the Process of 
Evolution within which a historical analysis has been conducted of 
“Shiites’ belief about the necessity of armed rebellion of Imams (AS)” 
and some aspects of the “belief in Mahdawyat [Messianism]”. In this 
part of the book the aforementioned issues are finally considered (or 
suggested to the reader to be) influential in the evolution of “Shiites’ 
Imamology”. In this critique the inconsistency of the book’s claims 
shall be demonstrated by showing the incompatibility of reason and 
claim and rereading the indicated documents in a part of footnotes 
(the part regarding the Imamate period of Imam Sadeq (AS), pp. 35-
37) while some methodological errors in the compilation of book are 
mentioned. 

Key Words: Historical Shiite Studies; Mudarresi Tabatabaei, 
Seyyed Hussein; School in the Process of Evolution; Historical 
Evolution of Shiism. 



A New Reason for the Imamate of 
Shiite Twelve Imams (AS)
Masoud Emami

Based on evidentialism and by annexing three evidences together 
a new reason has been developed in this essay for the Imamate 
of Shiite Twelve Imams (AS). Having explained the methodology 
of evidentialism in epistemology, the author mentioned triple 
evidences. The first evidence is Torah’s good news about the birth 
of twelve overlords from Samuel’s descent; the second evidence 
is the Prophet Muhammad (SAW)’s good news about the advent 
of twelve successors after him among his people that have even 
been indicated in the most authentic Sunnite sources; the third 
evidence is a wonderful reality in the history of human life that has 
not been underlined yet, i.e. the appearance of twelve great men in 
a continuous generation the opponents of whom have confessed 
to their majesty in knowledge, ethics and devotion. The existence 
of the third evidence causes the real and unique extension of the 
two former evidences to be uncovered.       

Key Words: Twelve Imams, Imam, Torah, Samuel, Twelve 
Caliphs, Sunnis. 



The Archetypes of Imams (AS): An 
Essay of the Ways of Demonstration 
of Imamate of Imams in Shiite 
Prophetic Traditions 
Naeemeh PurMuhammadi

Which evidences and signs do exist in Prophetic Traditions 
that demonstrate the Imamate of Shiite Imams? To answer this 
question, this essay seeks to collect and introduce the ways of 
demonstration of Imamate of Archetypes of Imams (AS) from 
Shiite tradition books. These ways in a general classification can 
be expressed in four parts of Text, Knowledge of the Absent, 
Miracle and Signs. The demonstration of Imamate of Imam Ali 
(AS) is beyond the settled limits of this essay. Since the Prophetic 
Tradition of him besides the aforementioned ways are focused on 
Qur’anic interpretations. Text has its own subdivisions including 
general or particular, hidden or expressive and bailed or unbailed 
texts. Some cases of the ways of miracle and signs will be reported 
to the extent that the essay’s scope allows that appear in the form 
of evidence and not reason. 

Key Words: Text, the Ways of Demonstration of Imamate of 
Imams, Shiite Difference. 



An Investigation of the Principles of 
Twelvers Shiite Interpretation and Its 
Evolution 
Seyyed Muhammad Hadi Gerami 
Muhammd Ghandehari

In the first part of the essay, the authors have relocated Imams’ 
place by Shiite as the only true interpreters of Qur’an and then 
briefed on Twelvers’ views of Qur’an and introduced Twelvers’ 
interpretations. In discussing of the principles of interpretation 
by Twelvers the authors have addressed the issue of Qur’an’s 
distortion, and without more elaboration on the matter, mentioned 
the views of Sheikh Tusi, Mullah Muhsen Feydh Kashani and 
Ayatollah Khoei (RA) and considered the impossibility of Qur’an’s 
distortion as Shiite stance on this issue. Finally, Mahmoud Ayyub 
has examined, for example Chapter 5: 67 that narrates the story 
of Ghadiri Khum, from Shiite interpreters’ points of views. 

Key Words: Ayyub, Mahmoud; Shiite Scholars – 5th Century 
H., Sheikh Tusi, Mullah Muhsen Feydh Kashani; Shiite Scholars 
– 14th Century H; Shiite; the impossibility of Qur’an distortion. 



An Essay of the Pathology of 
Challenges of Inception of Imamate of 
Imam Kazim (AS)
Seyyed Muhammad Kazim Tabatabaei
Ali Reza Bahrami 

The inception of Imamate of Imam Kazem (AS) was simultaneous 
with the pervasion of challenge of vicegerency in the minds of 
Imam Sadeq’s Shiites. The study of prophetic traditions shows that 
the Household of Prophet has been so designed that in the time 
of challenge and trouble the principles of knowing the Imam are at 
people’s disposal. The text, knowledge and the claim of Imamate are 
among the means of removal of wonder. The public belief is in the 
self-introduction of Imam while the teachings of Prophet’s Household 
and disciples are the key players on the ground. This essay is a 
pathology of this challenge. 

Key Words: Imams Vicegerency, Fathyah, the disciples of Imam 
Sadeq, Imam Kazem (AS).



A Study of the Centrality of 
Materialism in the Battles of 
Triple Caliphs Based on Belazari 
Transmissions 
Muhammad Hussein Emamiju
Hussein Radhawi

This essay is a study and analysis of the motives and goals of 
triple caliphs in their wars and battles based on two works by 
Ahmad Ibn Yahya Belazari – i.e. Futuh ul-Buldan and Ansabul 
al-Ashraf . This article shows that the undelying motive of these 
wars and battles were not invitation to Islam, but in the first place, 
they fought their wars to earn alms from those who had revolted 
against their dominion and in the second place they sought to 
expand the borders of Muslim administration and receive more 
ransom and tax. 

Key Words: Islamic Battles, Radeh Wars, Ansabul al-Ashraf, 
Futuh ul-Buldan, Ransom and Tax. 



The Place of Imamate in E‘tesam 
(Hanging on) Verse Relying on the 
Meaning of Hablullah (Divine Rope)
Muhammad Khademi

One of the most important and thematic issues that has a key 
and fundamental impact on the culture of Twelver Shiism is the 
knowledge of the place of Prophet’s Household as the basic element 
in the recognition of religion’s truth. In fact, the understanding 
of religion with all its branches and subsets is contingent upon 
resorting to Qur’an and Prophet’s Household that eternal bliss 
and Muslims’ cohesion are among its results and consequences. 
What the author pursues in this essay is the recognition of place 
of Imamate under the light of E‘tesam (Hanging on) Verse that has 
not been addressed enough in scientific community. This verse’s 
examination based on the semantics of Hablullah is the focus of 
this article; but to understand this word and its realization as the key 
element of the verse we have to examine other terms too. 
      Having analyzed the term Hablullah under the light of Qur’an 
and Prophetic traditions, the author has dealt with the semantics of 
e‘tesam and tafarq and explained the role of Prophet’s Household 
as the preserver of Qur’an. Then in the final part of the essay he has 
studies public opinions of the verse. 

Key Words: Hablullah, Resorting to Qur’an, Hanging on Prophet’s 
Household, people’s division, the explanation and authority of 
Qur’an. 



330
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

330
13

91
ان 

ست
 زم

تمـ 
هش

اهره
شم

ى 
هههههههههههىـ ههه
ژژژژژژژژژژژژژژژوووووووووووووووووو
ت پ

مممم
ت پ

م
ت پ

مم
تپ

ت پمتم
م

تپ
م

ت پپ
م

ژژژژژژژپپپ
ااامممممماااااااااا

اههمه
للـاالن
ــص
ف

صص


