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بررسی ضرورت عقلی امامت از دیدگاه امام هادی

تاريخ دريافت7931/6/71:

امام هادی

تاريخ تأييد7931/9/82 :

محمدتقی یوسفی *

*

محمد کبیری ارانی **

*

با تشکیل براهین عقلی و با استناد به حجیت قرآن و حجیتت

اخباری که مورد تأیید قرآن است ،مانند حدیث ثقلین ،به بیان ضترور امامتت
پرداخته است .حضر با استناد به اجماع امت بر حقانیت قترآن و بتا رکتر آیته
والیت بهعنوان نمونهای از شواهد قرآنی و شأن نزول آن از کالم اهل سنت ،بته
اثبا

حقانیت حدیث ثقلین میپردازد .در ادامه ،امام

شواهد روایی معترو

و مورد اتفاقی چون حدیث غدیر ،حدیث منزلت و حدیث وفتای بته ع،تد ،کته
دال بر انتصاب علی

بته خالفتت از ستوی نبتی مکترم استالم

استت را

برگرفته از حدیث ثقلین میداند و بدین وسیله ،حقانیت آن،ا را اثبا میکند؛ بته
دنبال این مطلب ،حضر با استناد بته اینکته فرمایشتا اهتل بیتت
مصتداقاتی بتته نقتتل از رستتول ختتدا

 ،بیتان

استتت ،وجتتوب ا اعتتت از فتترامین آن

بزرگواران را شرط ایمان میشمارد و متعدیان از آن را با استناد به آیه دیگتری از
* دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه باقرالعلوم

.

** کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم

.
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قرآن کریم ،اهل عناد و گرفتار لعن و عذاب ال،ی معرفی میکند .در ن،ایت ،امتام
برای تأکید بر این مدعا ،به رکر نظایری دیگتر از کلمتا رستول ختدا
درباره حقیقت و جایگاه علی

میپردازد.

برخی براهین عقلی بر اثبا ضرور امامت ،که از دیتدگاه امتام هتادی
میتوان از حتدیث ثقلتین استتنباط کترد ،عبارتنتد از  .1برهتان واستطه فتی

؛

 .9برهان لطف؛  .3برهان نیاز جامعه به امام؛  .4برهان نیاز شترع بته حتاف ؛ .5
برهان هدایت عمومی؛  .6برهان اتمام حجت؛  .7برهان حب والیت.

واژگان کلیدی :امام هادی

 ،امامت ،ضرور

امامت ،براهین عقلی امامت،

حدیث ثقلین.
مقدمه

حضر

علی بن محمد

ملقب به «هادی» دهمین امام شتیعیان استت .از نظتر

برسی و ابن ش،ر آشوب ،اجماع شیعیان به امامت امام هادی دلیل محکم و غیر
قابل تردیدی بر صحت امامت آن حضر

بهشمار میآید (طبرسى441 /2 :4141 ،؛

عطاردى .)21 :4141 ،از میان خلفای عباسی ،متوکل از همه بیشتر با امام هادی
معاصر بود .متوکل نسبت به علی

و خاندانش کینه و عداو

و اگر آگاه میشد کسی به آن حضر

عالقه دارد ،مال او را مصتادره متیکترد و

خودش را به هالکت میرساند (ابن اثير .)11 /1 :4131 ،بغ
بیت

او نستبت بته اهتل

به اندازهای روشن است کته در ستال  936قمتری دستتور داد آرامگتاه

سرور ش،یدان حضر

اباعبداهلل الحسین

و زمین پیرامون آن کشت شود و نیز در ا ترا
زیار

عجیبی داشتت

آن حضتر

و بناهای ا را

آن را ویران کننتد

آن پاستگاههتایی ستاخت تتا از

جلتوگیری کنتد (ابواافرر اصوراای .)114 ::امتام هتادی

بیشترین دوره زندگی خود را تحت مراقبت های امنیتی و زیر فشارهای روانی در
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منزلی در سامرا سپری کرد (شریف قرش.)213 :4141 ،:
با در پیش گترفتن شتیوه تقیته و همننتین ادامته روش پتدر

امام هادی

بزرگوارشان با انتصاب نمایندگانی برای هتر ناحیته ،دستت از تتالش در ج،تت
هدایت و یاری مردم بر نداشت و خدما

شایانی را از خود به یادگتار گذاشتت.

ایشان کام تشنگان والیت را با انشاء زیار

جامعه ستیراب کترد و بتا وجتود آن

همه اختناق و فشار دستگاه خالفت و بهکارگیری تمام نیرو با هتد
اهل بیت

 ،با اقداما

روشنگرانه خود همیشه فاتح این میدان بود .امام

در مباحث کالمی ،آثاری چون «رستاله جبتر و تفتوی
گذاشت که در نوع خود بی نظیتر استت .کلمتا
اقتضای زمان ،بسیار ژر

ا فتاء نتور
،

» را از ختود بته یادگتار

حضتر

در بتاب امامتت ،بته

و م،م است .بهنظر میرسد حضر

در دوران امامتت

خویش ،نسبت به این مسئله ،دیدگاه عقلی داشت.
این مقاله به اثبا

ضرور

عقلی امامت از دیدگاه امام هادی

میپتردازد.

البته قبل از ورود به این مبحث ،به تاریخنه بحث اشتاره متیکنتیم و ستپب بته
معناشناسی امامت خواهیم پرداخت.
تاریخچه بحث

بحث امامت ،از م،م ترین مباحث کالمی است کته از زمتان نبتی اکترم
زبان خود حضر

مطرح شد .ازآنجاکه اولین حکومتت دینتی در آن زمتان و بته

دست با کفایت رسول خدا
نبو

و به هد

تأکید معصومان

و از

تشکیل شده بود ،امامت بهعنوان ادامه خط ستیر

پاسداری از دستاوردهای نبوی

 ،همتواره متورد تعریتف و

بود .همزمان با امامت امتام رضتا

 ،بته دلیتل مقتضتیا

زمان ،مباحث کالمی امامت اهمیت بیشتری یافت و در زمان امام هتادی

بته
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اوج خود رسید .هرچند این مسئله به دلیل اهمیت ویژهای که دارد در هتر زمتانی
مورد بحث و کنکاش بوده و خواهد بود.
 .1معناشناسی

واژه «امام» در لغت از ریشه «امّ ،یؤمّ» به معنای فرد مورد اقتدا و تبعیت است
و به معانی قصد کردن ،مقدم ،ریق و راه ،قیم و سرپرست آمده است (ابن منظار،

21 /42 :4141؛ طریح .)41 /1 :4141 ،:امام نزد عرب بر هر امری که متورد تبعیتت
باشد ،ا الق میشود (انسان ،کردار ،گفتار ،کتاب ،حق یتا با تل (راغو :4142 ،

.)31
اما ارائه تعریف اصطالحی امامت ،از زبان خود ائمه

 ،نزدیکتر بته واقت

بوده ،همننانکه از نظر لغت عرب نیز شکی در پیشتتازی آنتان بته لحتام علتم،
در حدیث معروفی امامتت را منزلتت و

فصاحت و بالغت نیست .امام رضا

جایگاه پیامبران میشمارد و آن را درجه و رتبه ستوم بترای ابتراهیم
نبو

بعتد از

و خلّتش میداند و خا ر نشتان متیکنتد امامتت همتان جانشتینی ختدا و

رسول

است که امین خدا در میان مردم بود و به نمایندگی از ختدای متعتالی

ایفای نقش میکرد .امامت ،حاف دین ،موجتب برقتراری عتدل و آرامتش میتان
مسلمانان ،درستی امور دنیا و عز

مؤمنان است (کلين444 /4 :4111 ،:؛ ابن بابایو

.)241-243 /4:4113
بر این اساس میتوان امام را پیشوای امور دنیوی و اختروی دانستت کته امتر
هدایت مردم را به سمت سعاد

در دست دارد.

 .2براهین امامت در سخن امام هادی

امام هادی
عقلی دال بر ضرور

در مقدمه رساله «جبر و تفوی

» (حرایى ،)113 :4111 ،برهانی

امامت را بیان کرده است .در این راستتا حضتر

ابتتدا بتا
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استفاده از برهان سبر و تقسیم که برهانی عقلی است و موجب حصر عقلی مَقسم
در مَقسومٌ علی،ما شده است ،تمام اخباری که به انسان مسلمان میرسد را بته دو
دسته تقسیم میکند که یا حق است و باید مورد قبول واق شود یا با ل استت و
باید رد و مردود شود؛ در ادامه استدالل ،حضر

با رح این مطلتب کته همته

فرق اسالمی اجماع و اتفاق نظر دارند که قرآن حق استت و هتیی یتک از آحتاد
امت در آن تردیدی ندارد ،این مورد از اجماع را با استتناد بته ستخن پیتامبر
صحیح و به حق میداند.
در مرحله دیگر استدالل را چنین مطرح متیکنتد کته وقتتی همته مستلمانان
[تمامی فرق آن] بر تصدیق کتاب ختدا اجمتاع دارنتد ،اگتر قترآن ،بتهدرستتی و
حقانیت خبر و گفتهای ش،اد

داد و عدهای از امت این خبر را انکار کردند ،بته

ناچار باید[دست از انکار بکشند ،و] آن را بپذیرند .بنابراین ،اگر کسانی به جحتد
و انکار خود [در یکی از اخبار مورد تأیید قرآن] ادامه دهند ،محکوم به خروج از
دین هستند .این فرمایش امام هادی

مبین این مطلب استت کته در صتور

قبول حقانیت کتاب بهعنوان مجموعهای که شامل دستورا

و قوانینی است ،باید

تمامی اجزاء آن نیز مورد قبول و التزام نظری و عملتی قترار گیترد .در غیتر ایتن
صور  ،انکار جزء به منزله انکار کتل خواهتد بتود و موجتب ختروج از حکتم
مؤمنان به کتاب میشود.
مطابق فرمایش حضر  ،اولین سخنی که صدق آن از قرآن بهدست میآیتد و
میتوان کتاب خدا را بر آن گواه گرفت ،حتدیث معترو

پیتامبر

استت کته

فرمود «من در میان شما دو چیز گرانب،ا میگذارم ،کتاب خدا و عترتم یعنی اهتل
بیتم ،که تا بر آن،ا تمسک جویید هرگز گمراه نشتوید ،و ایتن دو هینگتاه از هتم
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1

جدا نشوند تا کنار حوض [کوثر] بر من وارد شتوند» (مريو 211 /4 :4141 ،؛ حور

عامل .)12 /2 :4122 ،:به تصریح امام

 ،این حدیث به اندازهای با قرآن موافق و

برابر است که همه مسلمانان بر حقانیت آن اتفاق دارند.
در واق امام هادی
علی

با بیان این حقایق ،ضمن اثبا

بعد از پیامبر اعظم

 ،به اثبا

ثقلین] پرداخته است؛ به بیان امتام
ثقلین] که سایر نصوص معرو

پیامبر

خالفتت و جانشتینی

حقانیت کالم رسول خدا

 ،روایتت اول رستول ختدا

[حدیث
[حتدیث

[حدیث غدیر ،حدیث منزلت ،حدیث

وفای به ع،د] برگرفته از آن است ،خبر صحیحی است کته متورد قبتول همگتان
است و اختالفی میان فرق اسالمی در مورد آن نیست .به عالوه ،این خبر به دلیل
آیه والیت ،موافق با کتاب خدا نیز هست .بنابراین ،بق فرمایش حضر
از رسول خدا

 ،قرآن تن،ا با همراهتی عتتر

پیتامبر

به نقل

بته منتزل هتدایت

میرساند.
در ن،ایت ،امام هادی

نتیجه برهان خود را چنین بیان میفرماید

1ت قرآن حق است.
9ت هر خبری که گواه صدق آن در قرآن باشد ،حق است.
بنابراین چون کتاب خدا این خبر [حدیث ثقلین] را (به واسطه آیه والیت  ،و
در نتیجه حدیث غدیر ،حدیث منزلت ،حدیث وفای به ع،د تصدیق میکند ،پب

« .1إنّی مخلّف فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی أهل بیتی ،لن تضلّو ما إن تمسّکتم بهما ،و إنّهما
لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض»؛ عالوه بر دانشمندان شیعی ،علمای عامّه نیه د كتها ههای
سیره و تا يخ و جوامع وايی خود از ن ديك ب  03نفر صحابی ،اين وايت ا نقه كهرده انهد.
برای نمون

.ك :احمد بن حنب  11 /0 :و  11؛ ذهبی.063 /9 :1110 ،
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این اخبار حق است و باید همه امت آن،ا را بپذیرند....

3

این بیان در درون خود براهینی دارد که متیتتوان آن،تا را در ضتمن عنتاوین
هفتگانه ریل بهعنوان ادله امامت مطرح کرد
 .1-2برهان نیاز جامعه به امام در کالم امام هادی

در مورد حدیث ثقلین میتوان به سه نکته اشاره کرد
 .1ا الق کلمه «لن تضلّوا»؛ «هرگز گمراه نشوید» ،دال بر این استت کته ایتن
حکم در هر زمینهای [اعتقادی ،سیاستی و اجتمتاعی] جتاری استت و بته متورد
خاصی اختصاص ندارد.
 .9از عبار

«و إنّ،ما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض؛ و این دو هیی گتاه از

هم جدا نشوند تا کنار حوض[کوثر] بر من وارد شوند» ،استفاده میشود که فرض
جدایی قرآن و اهل بیت پیامبر

با ل است و تمسک بته یکتی از آن دو و در

عین حال امید هدایت داشتن ،خیالی پوچ خواهد بود.
 .3همگونگی قرآن و اهل بیتت پیتامبر

از علتم و کفایتت امتام حکایتت

میکند.
ازآنجاکه یکی از موارد اختال

و گمراهی افتراد ،مباحتث اعتقتادی استت و

عقاید در جوام دینی نقش بهسزایی در شکلگیری تناسبا

و تعامل افراد با هتم

دارد ،یکی از مصادیق نیاز جامعه به امام ( بق حتدیث ثقلتین  ،حتل اختالفتا
اعتقادی است .زمان امام هادی
نواحی اختال

در مورد مسئله جبتر و تفتوی

در یکتی از

رخ داد و موجب جنجال ،نزاع و ایجاد تفرقه و دشتمنی در میتان

افراد جامعه اسالمی شد .غالباً چنین ناهنجاریها و انحرافتاتی ،از ف،تم نتاقو و

 .1دنبال سخن امام

 ،د ضمن بیان هر يك از براهین خواهد آمد.
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برداشت غلط از آیا

و روایا

نشأ

میگیرد .بنابر فرمتایش امتام

 ،متردم

چارهای جز استفتاء و رجوع به امام ندارند.
نظام دینی با این هد

و تع،د پدید آمده است که سعاد

دنیتوی و اختروی

مردم جامعه را تأمین کند .نیاز جامعه به امام« ،فراهم آوردن زمینه استتمرار نظتام
دینی است که به وسیله پیامبر تأسیب شده است» ،که این م،م در سایه پذیرش و
همراهی افراد جامعه محقق خواهد شد .این برهان را میتتوان بتا مقتدما

زیتر

تبیین کرد
أ .انسان ،ناگزیر از زندگی اجتماعی است.
ب .آزمندی و عالقه هر انسانی به استخدام دیگران ،جامعه را به صحنه ستتیز
و تعدّی به همنوعان تبدیل میکند.
 .چون قوانین و نظامهای انسان ساخته ،چنانکه عمالً در تول تتاریو و در
عصر حاضر مشاهده و تجربه شده است ،توان غلبه بر این تنازع و تعدّی را ندارد
و به اجماع تمامی فرق اسالم جامعه انسانی به هدایتی آسمانی که بهصور

نزول

قوانین ال،ی در قرآن ظاهر شده است ،نیاز دارد و تبعیت این کتتاب آستمانی بتر
همگان واجب است.
ث .اگر قرآن ،اشخاصی را که پیامبر

 ،بهعنوان متولی امور مسلمانان معرفی

کرده است ،تأیید کند ،این حکم باید مورد تبعیت و پیروی قرار گیرد.
ج .ازآنجاکه غریزه آزمندی و استخدام در انسان همیشه هست و بههمین دلیل
امکان انحرا

و تحریف از تعالیم ال،ی همیشه امکان دارد ،بایتد ایتن هتدایت و

حمایت غیبی نیز همیشگی باشد .بنابراین ،نظریته امامتت ،بتر استاس ضترور
استمرار این هدایت و حمایت غیبی است که بعتد از نبتی مکترم استالم

 ،از
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نظام ال،ی در برابر انحرا ها و تحریفها پاسداری میکند.
بنابراین امام کسی است که جانشتینی پیتامبر استالم

و رهبتری جامعته

اسالمی را بر ع،ده دارد و همراه با مردم از نظام اعتقادی ،در ج،ت کامیابیهتای
دنیوی و اخروی پاسداری میکند (یثرب.)31-34 :4131 ،:
 .2-2برهان هدایت عمومی در کالم امام هادی

همانطورکه اشاره شد از عبار

«و إنّ،ما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحتوض؛ و

این دو هیی گاه از هم جدا نشوند تا کنتار حتوض[کتوثر] بتر متن وارد شتوند»،
استفاده میشود که فرض جدایی قترآن و اهتل بیتت پیتامبر

با تل استت و

تمسک به یکی از آن دو و در عین حال امید هدایت داشتن ،خیال پوچی بهشمار
میرود .برهان دیگری که از حدیث ثقلین استنباط میشود ،با توجه به عبار

«ان

تمسکتم ب،ما لن تضلوا ابدا» ،برهان هدایت عمومی ال،ی بعد تشتری  ،بتهواستطه
امام است.
فلسفه تعیین و نصب امام از دیدگاه دانشتمندان شتیعه ،همتان فلستفه بع تت
پیامبران است .بر این اساس ،همان ادلهای کته بتر ضترور

بتر انگیختته شتدن

پیامآوران ال،ی داللت دارد ،بر لزوم تعیین و نصب امام نیز داللت میکند (مجلس::

11 /4؛ فيض کاشوایى .)111 /4 :4143 ،یکتی از ادلته لتزوم بع تت ،برهتان هتدایت
عمومی است (طاسى .)211 /41 :بر اساس هدایت عمتومی ال،تی ،ختدای متعتال،
همه آفریدگان خویش را به سوی رشد و کمال ن،ایی آنان هدایت میکند و ایتن
هدایت در دو بعد تکوینی و تشریعی است.
در هدایت تکوینی جایی برای اختیار و انتخاب نیست ،یعنی خدای متعتال در
آفرینش موجودا  ،موجبا

آن را به گونهای که عدول از آن ممکن نباشد ،قترار

داده است .برای م ال ،درخت بته نمتو ،شتکوفه کتردن و میتوه دادن کته غایتت
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وجودی و کمال ن،ایی آن است هدایت میشود و این هدایت جبری است .یتک
پرنده نیز هد

وجودی خود را دنبال میکند و مسیر ویژه زندگی خود را به ور

جبری میپیماید .این مطلب را که همه موجودا
برخوردارند ،میتوان از آیا

از نعمت هدایت تکوینی ال،تی

قرآنی نیز بهدست آورد (ط .)11 :

در عالم انسانی نیز تا جاییکه به امور تکوینی مانند رشد و نمو ،جذب ،دفت ،
جوانی ،پیری و مرگ ،مربوط است ،هدایت انسان به سوی کمال وجودی ،جبری
و غیر قابل عدول است؛ هر انسان بخواهد یا نخواهد ،بداند یا ندانتد ،بتهتتدری
رشد میکند و به کمال جسمانی میرسد ،و از این نظر هییگونه تفاوتی با نباتا
و سایر حیوانا

ندارد .اما در ب،رهمند شدن از هدایت تشریعی و پیمتودن مستیر

تکامل معنوی ،مسئله به صور

دیگری است؛ زیرا خداوند بق حکمتت ختود،

نوع انسان را بر سایر موجتودا

اختیتار و انتختاب

برتتری داد و بته او قتدر

بخشید تا با خواست و انتخاب خود راه کمال نفسانی خویش را بپیماید .بنابراین
انسان برای انتخاب راه صحیح و پیمودن سیر تکتاملی ختویش در پرتتو هتدایت
تشریعی ،به راهنما نیاز دارد که این راهنمایی بعد از انبیاء

به ع،ده ائمته

است.
امام هادی

در حدیث مورد بحث بهعنوان شاهدی بر صدق کالم خویش،

آیه والیت را بیان میدارد که میفرماید «فقط ولی و سرپرست شما خدا و رسول
و مؤمنان هستند ،همان کسانیکه نماز را بر پا میدارند ،و زکا

را در حال رکوع

می پردازند و هر کب خدا و پیامبر او و کسانیکه ایمتان آوردهانتد را ولتی ختود
بگیرد[ ،پیروز است ،زیرا] حزب خدا همان پیروزمندانند» (مائ ه 11 :و .)11
به تصریح حضر  ،اهل سنت اخباری را روایت کردهاند مبنی بتر اینکته ایتن
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نازل شده است .بنابراین برای آنان نیز اینکه آیه در فضیلت

نازل شده است ،وضوح دارد .امام

 ،پب از بیتان حتدیث ثقلتین و

تأکید بر شناسایی راه هدایت که همان جم میان قرآن و اهتل بیتت
فرمایشا

رسول خدا

در اینجا حضر

را درباره علی

استت،

در تفسیر آیه شریفه بیان میدارد.

به سه حدیث بسیار م،م ،مش،ور و صتریح اشتاره متیفرمایتد؛

حدیث غدیر ،حدیث منزلت و حدیث وفای به ع،د .در واق امام هتادی

بتا

رکر این بینا

بر این مطلب تأکید میکند که هتدایت تشتریعی از ستوی ختدای

متعال صور

گرفته است.

حدیث غدیر که حدی ی متواتر است و از شیعه و سنی ،راویان بستیاری آن را
نقل کردهاند از رسول خدا

نقل میکند که میفرماید «هتر کته متن متوال [و

صاحب اختیار] اویتم ،علتی

متوالی اوستت» (صورار  .)11 /4 :4111در ایتن

حدیث شریف ،رسول خدا

همان والیتی را که خود داشتند ،برای علی

ثابت کردند .حضر

پیش از بیان حدیث غدیر فرمودند «آیا من نسبت به مؤمنان

از خود آن،ا برتر نیستم( 1».ابنبابای 11 :4111 ،؛ طاس.)211 :4141 ،:
از نظر پیامبر

آنانکه والیت و سرپرستی او را قبول دارند و به آن معتقتد

و ملتزم هستند ،پب از ایشان ،علی

موال و سرپرست امور آنان خواهد بتود؛

یعنی اگر او را بهعنوان رسول و فرستاده خدا میدانید که از ر

خدای متعتالی

صاحب والیت و سرپرستی است و او را در دستگیری زمام امور قبول کردهاید و
معتقد و ملتزم هستید که پیامبر هرگز از روی هوا و هوس حر
میگوید ،چیزی جز وحی که از ر
« .1ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم».

نمیزند و هرچه

خدا توسط فرشتته بته او نتازل متیشتود،
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نیست (نجم  3؛ بنابراین این ستخن ایشتان کته علتی

بعتد از متن ،ولتی و

سرپرست و زمامدار امور شما باشد ،مانند همان سخنان است.
در اینجا دو نکته را باید متذکر شد:
 .1عقالً هر انسانی میپذیرد که افراد جامعه با سالئق ،علم ،عقل و درکهتای
متفاو  ،به یتک رهبتر و پیشتوا نیتاز دارنتد کته مرکتز تصتمیمگیتری و محتور
ج،تدهی افراد باشد.
 .9قرآن کریم «ائمه» را به دو قسم تقسیم میکند «ائمته هتدایت» (ایبيوا11 ::؛

سج ه )21 :و «ائمه ضاللت» (قصص .)14 :عقل ،امامت امامان گمراهی و ضتاللت
را نمیپذیرد و قرآن نیز آن را با ل اعالم میکند.
و اما سخن در امامت ائمه هدایت است؛ ازآنجاکه هد
به رشد و کمال ،و عباد

ن،ایی انسان ،رسیدن

و معرفت خالق است ،بنابراین خلیفه و جانشین ال،تی

باید دو ویژگی داشته باشد
أ .از ر

خالق برای هدایت و رهبری خلق نصب شتده باشتد ،نته دیگتران.

زیرا از کجا میتوان اثبا

کرد آنان به انگیزه تتأمین منتاف شخصتی یتا گروهتی

خویش دست به چنین اقدامی نزده باشند؟! و از کجا معلوم هدایت او هدایت بته
حق باشد؟ چرا باید به او اعتماد کرد و دنبال او رفت؟!
ب .خلیفه و جانشین باید با «مستخلَفٌ عنه» ختویش ستنخیت داشتته باشتد؛
همگونی و مسانخت رسالت و امامت را میتوان از آیته والیتت (مائو ه ،)11 :کته
مورد استناد امام هادی
از نبی مکرم اسالم

قرار گرفته است ،دریافت .همننین حضر

بته نقتل

در حدیث بنی ولیعته فرمتود «[اینتک] متردی را چتون

خودم به سوی [نبرد با] آنان میفرستم که خدا و پیامبرش را دوست دارد ،و خدا
و پیامبرش نیتز او را دوستت دارنتد ( »...مجلسو .)14 /1 :4111 ،:ایتن مطلتب از
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حقیقت امام حکایت دارد که همان حقیقت محمدی
 ،در مقدمه «رساله جبر و تفوی

امام هادی

است (احسای.)111 ::
» ،به حدیث دیگر پیامبر

که به «حدیث منزلت» مش،ور است ،استناد میکند کته در ایتن حتدیث شتریف،
خطاب به علی
به موسی

فرمود «تو نسبت به من ،همنون هارون

هستی نستبت

 ،جز اینکه پب از من پیامبری نیست» (مري 1 :4131 ،؛ اربلوى:4132 ،

 .)34 /4در توضیح این حدیث شریف میتوان بته قتول خداونتد متعتالی دربتاره
خالفت هارون

نسبت به موسی

اشاره کرد؛ آنجاکته فرمتود « ...و قتال

موسی ألخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و التتّب سبیل المفسدین» (اعورا::

.)412
در تفسیر برهان آمده است
این آیه درباره علی

نازل شد .آن روزی که رسول خدا

آن جناا

را جانشین خود در مدینه کرد [در آن وقتی که امیرالمؤمنین] باه ایشاان عر اه
داشت یا رسولاهلل آیا مرا جانشین خود بر زنان و کودکان میکنی؟ [رسول خادا
] فرمود :یا امیرالمؤمنین! آیا را ی نیستی که نسبت به من به منزله هاارون
باشی نسبت به موسی

که به او گفتای هارون جانشین من باش در قومم ،و

بین ایشان را اصالح کن (بحرانی.)441 /2 :4141 ،

همننین پیامبر اکرم

فرمود

بارالها! من محمد

 ،نبی و صفیّ تاوأم ،بارالهاا! مارا هام شارح صادری

ارزانی بدار و کار مرا نیز آسان بساز و از اهلبیتم ،علی

را وزیرم قرار باده

و به این وسیله پشتم را محکم کن( ..طباطبائى.)22 /1 :4731 ،

این احادیث از شأن و منزلت واالی امیرالمؤمنین
در استدالل به «حدیث منزلت» بر امامت حضر

حکایت دارد.
علتی

دو مطلتب بایتد
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اثبا

شود یکتی اینکته حتدیث بتر همته منزلتتهتای هتارون

نستبت بته

دیگر همه منزلتهای هارون

نستبت بته

داللت میکند؛ بهعبار

موسی
موستتی

داختتل در مستتت نی منتته استتت و دیگتتری اینکتته خالفتتت و امامتتت

هارون

بتوده استت (ربوای:

از جمله منزلتتهتای او نستبت بته موستی

گلپایگای.)111 :4141 ،:
متکلمان شیعه ،استدالل به «حدیث منزلت» بر امامت حضر

علی

را بته

گونههای مختلفی تقریر کردهاند .ما در اینجا به اختصار تلفیقتی از آن تقریرهتا را
بیان میکنیم
یکی از منزلتهای هارون
موسی

زمان حیا

جانشین موسی
نبو

جانشینی او پب از موسی

بود .زیرا او در

جانشتین او شتد و اگتر بتا وجتود او شتخو دیگتری
میشد ،بیانگر نقصان در مقام هارون

بتود کته بتا مقتام

او سازگاری نداشت .پیامبر با «حدیث منزلت» ،همه منزلتهای خویش بته

جز پیامبری را برای علی
برای علی

اثبا

کرده است .پب منزلت جانشینی پیامبر

ثابت است (شریف مرتض1-1 /1 :4141 ،:؛ حمصو :رای /2 :4142 ،

 .)111-214بر این اساس ،سه شأن ریاست عامه ،قضتاو
خدای متعالی در قرآن کریم برای پیامبر

و والیتت معنتوی کته

قائل است ،در حتق علتی

نیتز

ثابت است (مطار  .)311 /1 :البته استعداد این استحقاق و شایستگی را علی
در زمان حیا

پیامبر

دارا بوده و با رحلت پیامبر

استتحقاق ایشتان بته

فعلیت رسید (طاس.)241 /2 :4132 ،:
امام هادی
«علی

حدیث دیگری را از قول پیامبر

نقل میکنتد کته فرمتود

بدهی مرا میپردازد و وعدههای مرا وفا میکند و پب از من ،جانشین
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من بر شماست» (حسواای11 :4131،:؛ ابون طواوو  .)13 :4111 ،در ایتن حتدیث
شریف ،پیامبر اکرم

بعد از خود تصریح کترده استت.

به جانشینی علی

بهنظر میرسد دو مطلتب دیگتر حتدیث کته متیفرمایتد علتی

بتدهی مترا

میپردازد و وعدههای مرا وفا میکند ،تحتالشعاع قرار میگیرد و منظور از آن،تا
نیز در همین راستا باشد؛ یعنی آن موارد نیز از شئون امامت و در راستای حف و
نشر دستورا

حیا بخش دین مبین هستند ،نه مانند امور شخصی .احتمال دیگر

این است که ،این سه ،از همان سه شأن هدایت معنوی ،برپتایی عتدالت و تتدبیر
امور مردم حکایت دارد.
 .3-2برهان اتمام حجت در کالم امام هادی

همان گونه که پیش از این رکر شد ،از عبار

«و إنّهما لَن یَفترقا حتّی یَرِدا عَلیَّ

الحُوضَ؛ و این دو هیی گاه از هم جدا نشوند تا کنار حوض[کتوثر] بتر متن وارد
شوند» ،استفاده میشود که قرآن و امام دو ثقل جدایی ناپذیرند و مانند نزول قرآن
که به نوعی اتمام حجت بر بشریت است ،قرار دادن امام نیز اتمام حجت است.
به دنبال مطلب ،حضر

با بیان اینکه تبعیتت از اخبتار و روایتا

صتحیح و

نقتل شتدهانتد و گروهتی

حقیقی رسول خدا

که از زبان امامان راستگو

مورد ا مینان و معرو

نیز آن،ا را نقل کرده اند ،بر هر زن و مترد متؤمن واجتب

است و جز اهل عناد و دشمنی ،از آن اقتوال و فرمایشتا
توضیح مطلب اینکه سخنان آل پیامبر

سترپینی نمتیکننتد.

به سخن خدای متعالی پیوسته است و

در واق در حکم سخن اوست ،زیرا آنان مفسران کالم وحتی هستتند؛ پتب اگتر
کسی با بیتوج،ی به آنان به مطلتوب نرستید و بتر ختال

آن عمتل کترد و راه

گمراهی پیمود ،در روز حساب هیی عذری نخواهد داشت (مجلس14 /1 :4111 ،:؛

ابن شارآشاب .)242 /1 :4114 ،به بیان دیگر ،وجود امتام اتمتام حجتت بتر متردم
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است ،زیرا خدای متعال در قرآن کریم بر این مطلب تصریح کرده است (احوااب:

.)11
 .4-2برهان واسطه فیض بودن امام در کالم امام هادی

با توجه به استناد امام هادی

به حدیث ثقلین ،از عبار

تمسّکتم بهما» ،چنین استنباط میشود که هد

از نزول قرآن ،ب،رهمندی از فتی

هدایت است .اما از آنجاکه قرآن صامت ،مجموعهای از کلما
مقصود واض را درک نمیکند ،انسانها برای دریافت فی
که همان امام است ،نیاز دارند .بنابراین ،فی

«لن تضلّو ماا إن
است که هر کسی

هدایت ،قترآن نتا ق

هتدایت همنتون دیگتر فیوضتا

بهواسطه امام به بندگان حق تعالی میرسد.
قرآن کریم از فیوضا

بیشماری برای انسان بهعنوان اشر

به میان آورده است .هرگونه فی

مخلوقا

سخن

مادی و معنوی که برای انسان در نظتر گرفتته

شده باشد ،دریافت آن،ا از رفی بهنوعی همگونگی و سنخیت با عتالم بتاال و از
ر

دیگر با موجودا

مُلکی نیاز دارد؛ بنابراین وجتود انستان کامتل ضترور

مییابد تا با جنبه ملکوتی خویش ،فی
خود هر یک از موجودا

ال،ی را دریافت کنتد و بتا جنبته مُلکتی

عالم را به اندازه و شیوهای مناسب فتی

رستانی کنتد

(جااد آمل.)111 :4 ،4134 ،:
بنابراین ،این مطلب در قالب برهان چنین تقریر میشود
 .1قرآن حاوی بیان فیوضا
 .9این فیوضا

نازله ال،ی است.

برای هر کب قابل ب،رهبرداری نیست.

 .3ب،رهبرداری از این فیوضا

فقط بهواسطه امام امکانپذیر است.

 .4بنابراین انسان در دریافت فیوضا

قرآنی به وسا ت امام نیاز دارد.
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 .5-2برهان لطف در کالم امام هادی

حضر

میفرماید « ...لن تضالّوا ماا

در نقل حدیث ثقلین از پیامبر اکرم

تمسّکتم بهما ...؛  ...هرگز گمراه نمیشوید اگتر بته قترآن و عتتر

متن تمستک

جویید .»...پب هدایت با وجود امام ،حتماً حاصل خواهد شد .بنابراین وجود امام
لطف است .امام هادی

در تبیین چگونگی لطف بودن وجود امام با بیان آیته
اشاره متیفرمایتد و بتا بیتان

والیت و شأن نزول آن ،به انفاق مخلصانه علی

حدیث وفای به ع،د ،به این نکتته توجته متیدهتد کته وعتدههتای نبتی مکترم
اسالم
خدا

با وجود علی

محقق خواهتد شتد .همننتین ،بته نقتل از رستول

و درباره قبیله بنیولیعه ،در جنگ خیبر فرمود «مردی را چون خودم بته

سوی [نبرد با] آنان میفرستم که  ...پیاپی حمله کند و هینگاه نگریزد ،و تا ختدا
[این قلعهها را] به دستش نگشاید بر نگتردد» .افتزون بتر ایتن ،مطتابق «حتدیث
منزلت» ،تمام محاسن و مراتب شایستتگی پیتامبر
علی

بته غیتر از نبتو  ،بترای

نیز ثابت است.

هرگاه جامعه چنین رهبر شایستهای داشته باشد ،یقینتاً آن جامعته بته اعتت
نزدیک و از معصیت دور خواهد شد و معنای لطف هتم همتین استت (حمصوى
رایى211 /2 :4142 ،؛ محم

 .)111-124 :4133از سوی دیگر ،به حکم عقل ،لطف

بر خداوند الزم است .بنابراین با انضمام دو مقدمه فوق ،ثابت میشود نصب امام
بر خداوند الزم است( 1سعي مار.)41 /2 :4134 ،
 .1البت اين وجو  ،ن وجو

تکلیفی ،بلک وجو

انت اعی يا شأنی است؛ يعنی از خدای

حکیم غیر از اين بر نمی آيد ك حتماً امام ا ب خاطر حصول غرض بفرستد.
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 .6-2برهان نیاز شرع به حافظ در کالم امام هادی

یکی دیگر از ادله ضرور

امامت ،برهان نیاز شرع به حاف استت .بته اتفتاق

جمی فرق اسالمی ،دین اسالم ،و به تعبیتر امتام هتادی

 ،قترآن ،جتاودانی و

همگانی است؛ یعنی همه مردم ،از عصر رسالت تا انقراض زمان تکلیف ،موظتف
هستند به دین اسالم عمل کنند .بیگمان ،دینی که چنین ویژگیای داشته باشد ،به
حافظی قابل ا مینان نیاز دارد تا آن را بی کم و کاست بته اعصتار بعتدی منتقتل
کند .حاف شرع میتواند کتاب ،سنت مقطوعه ،اجماع ،قیاس و یتا امتام معصتوم
باشد و ادعای اینکه شرع ،میتواند از ریقی دیگر محفوم بماند ،خال

اجمتاع

امت است .اکنون باید بررسی کرد که کدامیک از این موارد میتوانند حاف دیتن
باشند
أ .قرآن بهتن،ایی نمیتواند حاف شرع باشد ،زیرا تفستیرهتا و برداشتتهتا از
قرآن ،متفاو
هادی

است و تفاصیل شریعت در آن نیستت .ایتن مطلتب در بیتان امتام
به خوبی از «حدیث ثقلین» استفاده میشود.

ب .سنت مقطوعه بهتن،ایی نمیتواند حاف شرع باشتد ،زیترا تمتام شترع در
سنت مقطوعه بیان نشده است؛ اگر تمام شرع در سنت مقطوعه بیتان شتده بتود،
الزم میآمد کالم پیامبر

که فرمود «اگر به قرآن و عتر

من تمسک بجویید،

هرگز گمراه نمیشوید» ،لغو و بی،وده باشد.
 .اجماع بدون حضور معصوم نیز نمیتوانتد حتاف شتریعت باشتد ،چتون
اعتبار اجماع ،به وجود معصوم است و اگر امام ،در میان اجمتاعکننتدگان نباشتد
احتمال خطا در اجماع نیز هست ،زیرا احتمتال کتذب دربتاره هتر یتک از افتراد
اجماع ،وجود دارد و بنابراین ،احتمال کذب در مجموع آن،ا نیز خواهتد بتود .بتر
مبنای فرمایش امام هادی

 ،حجیت اجماع با استناد بته قتول پیتامبر

کته
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فرمود «امت من بر گمراهی اجتماع نمیکنند» ،تن،ا در مورد حقانیت قرآن مطرح
است (طباطبائ ،)21 :1 :4111 ،:زیرا هیی اختالفی میتان افتراد امتت در ایتن بتاره
وجود ندارد.
ث .قیاس نمیتواند حاف شرع باشد چون حاصتل قیتاس ،چیتزی جتز ظتنّ
ضعیف نیست.
بنابراین حفاظت از شریعت ،تن،ا توسط امام معصوم صور

میگیرد (حمصى

رایى214 /2 :4142 ،؛ طاسى411 /4 :4132 ،؛ شریف مرتضى.)121 :4144 ،
 .7-2برهان حب والیت در کالم امام هادی

حضر

در پایان مباحث به نکته ظریفی اشاره میکنند و آن عبتار

اینکه ا اعت ال،ی مایه سعاد

استت از

و هدایت بشر استت و ایتن امتر بتدون دوستت

داشتن خداوند محقق نمیشود .ریقه دوست داشتن خداوند ،دوستی پیامبر
و اهل بیت ایشان است .ازآنجاکه سخنان اهل بیت

متصل به قتول خداستت،

پب تبعیت از آن بر هر مرد و زن مؤمنی واجب است؛ «فصار االقتداء بهذه االخبار
فرضا واجباً علی کل مؤمن و مؤمنة ...و ذلک أن أقاویل آل رساول اهلل

متصالة

بقول اهلل» (حرای.)114 :4111 ،:
این کالم را میتوان در قالب زیر بیان کرد
 .1دوست داشتن خدا بدون دوست داشتن پیامبر ناتمام است؛ «قوله

من

احبّنی فقد احبّ اهلل» (همان).
 .9دوست داشتن پیامبر بدون دوست داشتن امام ناتمام است «قوله
احبّ علیا فقد احبّنی» (همان).
 .3بنابراین دوست داشتن خدا بدون دوست داشتن امام ناتمام است.

متن
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 .4دوست داشتن خدا بدون ا اعت از او سعاد بخش نیست ،بلکه در ستایه
ا اعتش سعاد آفرین است.
 .5دوست داشتن پیامبر و امام بدون ا اعت از آنان سعاد بخش نیست.
نتیجه ا اعت از امام مانند ا اعت از خدا و پیامبر سعاد بخش است.
نتیجهگیری

حضر

امام هادی

در مقدمه «رساله جبر و تفوی

» با استتناد بته حجیتت

قرآن و رجوع اخبار صحیح به شواهد قرآنی ،به بیان اثبا

ضرور

عقلی امامت

پرداختهاند .محور اصلی مباحث و براهین مطرح شده ،حتدیث ثقلتین استت کته
براهین امامت از آن استنباط میشود .بر پایه استدالل امام ،چون بخشی از قرآن ت
بنا بر شواهد عینی و تطبیق آن،ا ت بته بحتث امامتت اختصتاص دارد ،انکتار ایتن
موضوع ،موجب خروج از دین خواهد بود .بنابراین ،عقالً باید حجیتت «حتدیث
ثقلین» را پذیرفت ،زیرا با قرآن موافق است .سایر براهین ،مانند برهان نیاز جامعه
به امام ،برهان هدایت عمومی ،برهان اتمام حجت  ،برهان واسطه فی

بودن امام،

برهان نیاز شرع به حاف  ،برهان لطف و برهان حب والیتت از «حتدیث ثقلتین»
برداشت میشوند.
بر اساس قول حضر  ،با اثبا

حقانیت «حتدیث ثقلتین» ،احادیتث دیگتری

مانند «حدیث غدیر»« ،حدیث منزلت» و «حدیث وفای به ع،د» ،حجیت مییابتد
و بیانگر این است که مراد رسول اکرم
علی

در حوادث و ازمنه متفتاو  ،تعیتین

به خالفت بعد از خویش بوده است .سپب امام

از پیامبر اکرم

 ،بیانا

دیگری را

نقل میفرماید که نشان میدهتد حقیقتت و نفتب علتی

همان حقیقت و نفتب پیتامبر

بتوده و وجتود نتازنین پیتامبر اکترم

بته
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مناسبتهای مختلف و با تعابیر گوناگون ،بر این امر م،تم ،تکیته و تأکیتد کترده
است .چه آنکه وجه این همه تأیید ،همان تعیین راه آینده و اضاحه مسیر هتدایت
بوده است .چنانکه حضرتش در تمامی این موارد به شایستتگی و بلنتدی رتبتت
ارعان فرموده است .همننین در ستایه حجیتت ایتن حتدیث شتریف،

علی

حقانیت دیگر اخبار و روایاتی که از ائمه
امام

رسیده است ،اثبا

خواهد شد.

 ،به گونهای برهان خویش را ترتیب داد که حربه مخالفان را از دست

آنان گرفت و آنان را از همان ابتدا خل سالح کرد؛ ایشان ،حدیث پیامبر
دال بر صحه گذاشتن آن حضر

که

بر اجماع امت استت را ،منحصتر در «اجتمتاع

آنان بر حقانیت قرآن» دانست .به عالوه ،امام

در انتساب آیه والیت به علتی

 ،به اخبار و روایاتی از خود اهل سنت استتناد متیکنتد .همننتین تعتدی از
فرامین و ارشادا

را تن،تا شتیوه و ریتق اهتل عنتاد و دشتمنی

ائمه ا ،ار

برشمرد و عاقبت سرپینی از افاضا
ال،ی دانست .حضتر

آن بزرگواران را گرفتتار شتدن بته عتذاب

در ایتن رابطته شتاهدی از قترآن و روایتا

پیتامبر

میآورد.
امامت از نظر امام هادی
و عقلی اثبا

 ،مف،ومی مانند نبو

شود و جزء ضروریا

است که باید با دالیل متقن

و اصول دین بهشمار متیآیتد ،نته حکمتی

فرعی و تقلیدی .از دیدگاه حضر  ،امامت اصلی استت کته تستلّم و انقیتاد آن،
همان صراط مستقیم و حرکت و سیر به سوی خداست که برای قا به مستلمانان
کامالً مشخو و واضح بیان شده استت .از دیتدگاه امتام هتادی

 ،ازآنجاکته

بازگشت اوامر امامان به امر خدای متعال است ،وجوب ا اعتت اوامتر و نتواهی
آنان بر هر مؤمنی اثبا

میشود.
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پینوشت:

* بررسی سند حدیث
این سخنان ،بخشی از نامه امام هادی

است که عالمه حرانتی (ره در کتتاب

شریف «تحف العقول» ( )111-113به تفصتیل آورده استت .مؤلتف ایتن کتتاب،
مستطاب ابو محمد حسن بن على بن حستین بتن شتعبه حرانتى ،معاصتر شتیو
صدوق ،در گذشته به سال  321ه .ق .از بزرگان علماى امامیه و فق،تاى نامتدار و
محدثان بلندپایه و با اعتبار قرن چ،ارم است که تمام کسانىکه پیرامون شخصیت
علمى او و توثیق اثر گرانقدرش سخن گفتهاند به نقل روایت از او پرداختهاند؛ از
شیو ابراهیم قطیفى و قاضى شوشترى گرفته تا شتیو حتر عتاملى ،متوال عبتداهلل
افندى ،عالمه مجلسى ،مولى فاضل کاشتانى ،شتیو حستین بحرانتى و نیتز ستید
محسن امین و شیو آقا بزرگ ت،رانى و محدث قمى که در مجموعههتاى ستترگ
خود شرح حال و آثار او را آوردهاند و مراتتب فضتل ،دانتش ،امانتت و صتحت
روایت او را ستودهاند.
همننین ،این حدیث در مناب حدی ی دیگتری چتون «االحتجتاج علتی اهتل
اللجاج» ( :2ص ،)111نوشتته عالمته برستی (ره و «بحتار االنتوار» ( :1ص )13

نوشته عالمه مجلسی (ره  ،به نقل از کتاب «تحف العقول» آمده است.
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منابع

ا قرآن کریم.
ا ابناألثیر ،على (5831ق) .الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر  -دار بیروت.
ا ابنبابویه ،محمد بن علی (5833ق) .عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،5تهران :نشر جهان.
ا ااااااااااااااا5048( ،ق) .معانی األخبار ،قم :دفتر انتشارات اساالمى وابساته باه اا جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم.
اابن حنبل ،احمد بن محمد (بیتا) .المسند احمد بن حنبل ،ج ،8بیروت :دار صادر.
ا ابن شعبه حرانى ،حسن بن على (5040ق .)5838 /تحف العقول ،محقق /مصحح :غفاار ،،علاى
اکبر ،قم :جامعه مدرسین.

ا ابنشهر آشوب مازندرانى ،محمد بن على (5831ق) .مناقب آل أبی طالب

 ،ج ،8قم :عالمه.

ا ابنطاووس ،على بن موسى (5830ش) .الطرائف ،مترجم :الهامى ،داوود ،قم :نوید اسالم.
ا ابنمنظور (5050ق) .لسان العرب ،ج ،51بیروت :دارالفکر -دار صادر.
ا ابوالفرج اصفهانی( ،بىتا) .مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد صقر ،بیروت :دار المعرفة.

ا احسایی ،احمد ابن زین العابدین5010( ،ق) .شرح الزیارت الجامعة الکبیرة ،بإشراف احقااقی اا
حائری ،عبد الرسول ،گردآوری و تصحیح لجنة السید االمجد إلحیاء تراث الشیخ األوحد االحسایی
و المشایخ العظام اعلی اهلل کلمتهم ،مکتبة العَذراء علیها السالم ،بیجا.
ا اربلى ،على بن عیسى (5831ش) .کشف الغمة ،ترجمه على بن حسین زوارها ،،محقق /مصاحح:
ابراهیم میانجى ،ج ،5تهران :انتشارات إسالمیة.
ا بحرانی ،هاشم (5053ق) .البرهان فى تفسیر القرآن ،تحقیق قسام الدراساات االساالمیة موسساة
البعثة -قم ،ج ،1تهران :بنیاد بعثت.
ا جوادی آملی ،عبداهلل (5831ش) .ادب فنای مقربان ،محقق :محمد صفایی ،ج ،5قم :إسراء.
ا حر عاملی ،محمد (5011ق) .إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج ،1بیروت :،مؤسسة األعلمی.
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ا حسکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل (5834ش) .شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،محقق /مصحح /مترجم:
احمد روحانى ،قم :دار الهد.،
ا حمصی رازی ،محمود (5051ق) .المنقذ منالتقلید ،ج ،1قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ا ذهبی ،محمد (5058ق) .سیر أعالم النبالء ،ج ،1تحقیق :کامل ،خراط ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
ا راغب اصفهانى ،حسین بن محمد (5051ق) .مفردات ألفاظ القارآن ،محقاق و مصاحح :داوود،،
صفوان عدنان ،بیروت -دمشق :دار القلم -الدار الشامیة.
ا ربانی گلپایگانی ،علی (5814ش) .براهین و نصوص امامت ،قم :رائد.
ا سعیدی مهر ،محمد (5831ش) .آموزش کالم اسالمی( 1راهنما شناسی -معاد شناسی) ،قم :کتاب
طه.

ا شریف قرشی ،باقر (5814ش) .زندگانی امام هادی

 ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

ا شریف مرتضی (5054ق) .الشافی فیاالمامة ،ج ،8تهران :مؤسسة الصادق

.

ا ااااااااااااااا5055( ،ق) .الذخیرة فی علم الکالم ،محقق :احمد حسینى ،قم :مؤسساة النشار
اإلسالمی.

ا صفار ،محمد بن حسن (5040ق) .بصاائر الادرجات فای فضاائل آل محماد

 ،ج ،5محقاق/

مصحح :محسن بن عباسعلى کوچه باغى ،قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.
ا طباطبایى ،محمدحسین (5830ش) .ترجمه تفسیر المیزان ،ترجمه محمد باقر موساو ،همادانى،
ج ،3قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ا طبرسى ،احمد بن على (5048ق) .اإلحتجاج على أهل اللجاج ،محقاق /مصاحح :محماد بااقر
خرسان ،ج ،1مشهد :نشر مرتضى.
ا طبرسى ،فضل بن حسن (5053ق) .إعالم الور ،باععالم الهاد ،،محقاق /مصاحح :مؤسساة آل
البیت ،ج ،1قم :آل البیت.
ا طریحی ،فخرالدین (5053ق) .مجمع البحرین ،ج ،3تهران :مرتضو.،
ا طوسی ،محمد بن حسن (5831ش) .تلخیص الشافی ،ج ،5قم :انتشارات المحبین.
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ا ااااااااااااااا( ،بیتا) .التبیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد قصیر عاملى ،ج ،54بیروت :دار
احیاء التراث العربى.
ا ااااااااااااااا5050( ،ق) .أمالی ،محقق و مصحح :مؤسسة البعثة ،قم :دارالثقافة.

ا عطارد ،،عزیز اهلل (5054ق) .مسند اإلمام الهادی

 ،مشهد :آستان قدس رضو.،

ا فیض کاشانى ،محسن (5053ق) ،علم الیقین فی أصول الدین ،ج ،5قم :انتشارات بیدار.
ا کلینى ،محمد بن یعقوب (5043ق) ،الکافی ،محقق /مصحح :علیاکبر غفار ،و محماد آخوناد،،
ج ،5تهران :دار الکتب اإلسالمیة،
ا مجلسی ،محمدباقر( ،بیتا) ،حق الیقین ،ج ،5بیجا :انتشارات اسالمیه،
ا ااااااااااااااا5048( ،ق) .بحاراالنوار ،ج ،1بیروت.
ا محمدی ،علی5833(،ش) .شرح کشف المراد ،قم :دارالفکر.
ا مطهر ،،مرتضی (بیتا) .مجموعه آثار ،ج ،0تهران :انتشارات صدرا.
ا مفید ،محمد بن محمد (5834ش) .اإلرشاد ،ترجمه محمدباقر ساعد ،خراسانى ،تهران :اسالمیه.
ا ااااااااااااااا5058 ( ،ق) .اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العبااد ،ج ،5محقاق /مصاحح:
مؤسسة آل البیت علیهمالسالم ،قم :کنگره شیخ مفید.
ا یثربی ،یحیی (5838ش) .فلسفه امامت با دو رویکرد فلسفی و عرفانی ،تهران :سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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