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پاسخ به شبهه «فیصل نور» در تعارض گفتار امام مجتبی
با نصوص امامت
تاريخ تأييد1931/2/21 :

تاريخ دريافت1931/1/22 :

نصوص دال بر امامت ائمۀ اثنیعشر

سعيد رسالتي *

*

عزالدين رضا نژاد **

*

به حدی د مندابش عد فه ورایاندی

دا د که بهآسانی میتوان بر آن ادعا تواتر کرد .برخی از این نصوص د مندابش
اهل سنت ن ز یاوت میعود« .و صلندو » از نویسدنیاان مفاردر یهدابین من در
تمامی نصوص امامت عیه ی به زعم خود د کتاب االمامة ی النص این مسئله ا
از منابش ع فه به اثبات سانیه است .ای د بخشی از این کتاب که به امام حسدن
مجتبی

اختصاص یاوتده اسدتن يریدان ردل آن حردرت ا بدا مفاییده ی

همچن ن سخنانی ا کده از آن حردرت د ایدن زم نده نشدل عدیه اسدتن دل دل
عایستگی مفاییه د مسئله ح ومت دانستهن آن ا د تفا ض با نصوص امامدت
میدانی ی پس از ان ا امامت حررت مجتبی

ن به این نت جه می سی که ه چ

نصی د با ه امامت امامان اثنیعشر یيود نیا د.
این مشاله با بهکا ا ر

یش تور فی د تحل لین د ردید نشدی ایدن دیدیااه

* دانشجوي دكتري دانشگاه معارف ،رشته مدرسي معارف ،گرايش مباني نظري اسالم.
** دانشیار گروه كالم اسالمي جامعة المصطفي

.
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با نصوص امامت

برآمیهن با تحل ل یایات مو د استناد و صل ندو ی ن دز اثبدات یيدود نصدوص
امامت د سخنان امام مجتبی

اثبات میکنی که رل آن حررت بدا مفاییدهن

به دالیلی همچون عیم همراهی یا ان آن حررت ی امو

دیگر بدوده اسدت ی

بیین یس لهن توهم تفا ض آن با سخنان آن حردرت د نصدوص امامدت دودش
خواهی عی.

واژگان کلیدی :امام مجتبی

ن و صل نو ن نصوص امامتن تفا ضن عوامدل

رل ن مفاییه.
مقدمه

ی ی از مباحثی که حجم یس فی از آثا مت لمان اسالمی ی به ییژه مت لمان ع فه
ا به خود اختصاص داده استن مسدئله «امامدت» اسدت ی د ایدنم دانن موودو
«نص»ن از اساسیترین ی مهمترین مسائل امامت به عما میآیی« .نصّ» به مفنا
اظها ی آع ا کردن است که هرااه یرف کالمن همچون قرآن ی حدیی
ا ردن بیان مفناست که يز احتمال ید
 .)969د علم کالمن بح
پ امبر اکرم

قدرا

مفندا د آن ندرید (زبيدي4141 ،ق ج:9

نص ب شدتر د خصدوص مسدئله امامدت ی يانشد نی

مطرح است (شريف مرتضي 4141ق ج66 :2؛ حلبي 4111ق.)482 :

ع فه بر اساس احادی

متواتر ی مستف ری که د منابش حییثی ودریش ن ادرد

آمیه استن به امامت دیازده يانش ن از اهل ب ت پ امبر اعتشاد پ یا کردهن بدر ایدن
بای است که تنها اه سفادت انسانن د پذیرش ی پ دری از ایدن مسد ر محشد
میعود.
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و صل نو  1نویسنیه مفارر یهابین د کتاب االمامة و النص

 2من در نصدوص

امامت عیه است؛ یفنی از نظر ی ن تمدامی یایداتی ا کده د آنن تفدیاد ی ندام
امامان ع فه ب ان عیه است ی د منابش ع فه ورایان ن ز یاوت میعودن بیاساس ی
غ رقابل قبول است .به بدای ی ن امدام مجتبدی

د سدخنان خدودن مفاییده ا

عایسته ح ومت دانسته ی رل آن حررت با مفاییه به هم ن دل ل بدوده اسدت.
اوزین بر آنن امام مجتبی

برا اثبات امامت خودن به نصوص امامت اسدتیالل

ن رده است که این امو با نصوص امامت د تفا ض بودهن بدر وشدیان نصدوص
امامت ی کذب میعا ع فه مبنی بر امامت امام مجتبی

داللت دا د .ازاین ین

 .1گرچه وي در در فضاي مجازي بسيار فعال است ،از تمام آثاري كه به نام فيصل نور ثبت گردينه،،
تصهننا منن تننواي يننم نننام از او يافننت و اننيي اي ننا دي ننري از وي وجننود نننهارد .در وب ننا،
«( »www.fnoor.comموقع فيصل نور) آثار فراوان بر ضه تشيع و انق ب اس م و مقاومنت وجنود

دارد .از پژواشااي بسيار وسيع رواي و تاريخ در مصابع شيع در كتاب اإلمامة و الص

و امچصين آثار

دي ر وي ،م تواي حهس قوي زد كه اين نام ،مستعار بود ،،خلق چصين آثار پرحجم با انبوا از اي ا ،
از هه ،يم محقق بيروي است و در حقيقت ،چصهين محقق و با صرف زماي بسيار ،در ن ارش اين كتاب و
دي ر آثار اينچصيص نقش داشتهانه.
 .2اين كتاب كه با اهف مبارز ،با مسئله «امامت» مطابق آنچه اماميه به آي معتقهنه ،ن اشته شه ،،چهار
باب دارد :باب اول :دربار ،ا تقاد شيعه راجع به امامت و جاي ا ،آي و سپس نصوص كنه بنر اينن قينه،
داللت دارنه و نقه اين ا تقاد .باب دوم :توضيح قيه ،امامت در قرآي و بياي ايصكه در قرآي اييگونه دليل
بر اين قيه ،وجود نهارد و نقه ديهگا ،شيعه دراينبار .،باب سوم :روايات كنه شنيعه بنراي اثبنا امامنت
ل

به آنها استهالل م كصصه و نقه آي .باب چهارم :دربار ،صحابه و بياي فضايل و جاي نا ،صنحابه در

قرآي و سصت و اقوال ائمه شيعه و موضعگيري شيعه در برابر اين داليل .روش فيصل نور در اينن كتناب آي
است كه صرفاً با تكيه بر مصابع شيعه به ردّ ا تفادا آناي بپردازد و در حقيقت ،مسئله امامت را با استصاد بنه
مصابع شيعه ب اساس نشاي داه.
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و صل نو تامامیِ نصوص امامت ا د که د آنن امام حسن

با نصوص امامت

با عنوان امام دیم

مسلمانان مفروی عیه است د یوفی ی ساخته محیثان ع فه دانسته است (فيصل-

نور 4126ق.)471-466 :
برا قرایت د با ه د ستی یا ناد ستی ادعا یادعیهن پس از بر سی اعتبدا
ی داللت برخی از نصوص امامتن به پاسد عدبهات مدیپدردازیم .افتندی اسدت
نصوری که به ب ان تفیاد ی نام ائمه اثناعشر پرداختهانین د مندابش یایدی عد فهن

ورایان یاوت میعونی که برخی از آنها عبا تانی از :بصائرالی يات ودی وردائل
آل محمی

تأل ف رفّا ن االمامة و التبصرة اثر شيخ صهوق ،الههاية الكبنري اثنر

خصيب  ،كفاية االثر ف الص
ف الص

ل االئمة االثص

ل االئمة االثص

شر اثر خزاز رازي ،مقتضب االثنر

شر نوعته يدوهر ن دالئنل االمامنة تدأل ف ببدر ن

االحتجاج ل اال اللجاج تأل ف ببرسی ی كشف الغمة ف معرفة األئمة اثر ا بلی.
آنچه د این آثا بر آن تأک ی عیهن ررواً اردآی

نصوص امامدت بدودهن د

غالب موا د به پاس عبهات ی اعتراوات پرداختده نشدیه اسدت .از يملده ایدن
عبهاتن تفا ض ی ناسازاا

یایات دیگدر بدا نصدوص امامدت اسدت کده د

رو ت اثبات تفا ضن نصوص امامت مو د تردیی قرا خواهی اروت .ازایدن ین
پاس به این اونه عبهاتن وری
ناسازاا

سخنان امام مجتبی

خواهی بود .د ایدن نوعدتا سدفی عدیه بده
با نصوص امامدت کده از سدو و صدل ندو

مطرح عیه استن پاس داده عود.
الزم به یادآی

است ازآنجاکه نو پردازش به عبههن يییی استن پ شد نها

د خصوص پاس به این عبهه یاوت نشی .این پژیهش د رید پاسد ادویی بده
عبهه تفا ض افتا امام مجتبی

با نصوص امامدت بدودهن د ایدن اسدتان بدا
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استناد به سخنان آن حررتن یيود نصوص امامت ی آااهی آن حررت ا از آن
نصوص به اثبات سانیه است ی د پژیهشن از یش تورد فی د تحل لدی بهدره
اروتهن سرانجام به این نت جه س یه است که حررت برا اثبات عایستگی خود
د امر ح ومتن به نصوص نبو استناد يسدته ی از م دان سدخنان آن حردرتن
ه چ یایتی ا نمیتوان یاوت که بر برتر مفاییه ی عایستگی ی برا ح ومت
داللت داعته باعی تا بتوان از آنن وشیان نصوص امامت ا نت جه اروت.
نصوص امامت در منابع فريقین

پ امبر اکرم

د بدول دی ان سدالت خدویشن همدوا ه بدر مسدئله امامدت ی

ح ومت پس از خودن تأک ی داعت ی از هر وررتی استفاده میکدرد ی بدا تفداب ر
اونااونن به مفروی يانش نان خود میپرداخت .بده حدیّ آن حردرت بدر ایدن
مسئله اررا داعت که بهيرئت میتوان نصوری ا که از ایشان د با ه امامدت ی
خالوت نشل عیه استن متواتر دانست« .نصوص امامت» د منابش حدییثی عد فه
یيود دا د ی برخی از آنها ا میتوان د منابش اهل سنت هم یاوت.
يك ـ نصوص امامت نزد شیعه

د يوامش یایی ع فهن نصدوص امامدت ودرایان یاودت مدیعدود« .احادید
اثناعشددر» (كلينددي 4117ق ج626 :4و)699ن «احادی د
صيوق )921 :4976ن «حیی
 )299ی «حددیی

منزلددت» (همدد ،ج416 :8؛

ثشل ن» (كليني 4117ق ج146 :2؛ مفيي 4149قب ج:4

غددییر» (كلينددي 4117ق ج291 :4؛ امينددي 4146ق ج)61-41 :4ن

یایاتیانی که اسناد مفتبر دا نی ی د مجمو ن اوزین بر اثبات ح ومت ی يانش نی
حررت علی
برا

ن يانش نی سایر ائمه

عایت اختصا ن تنها به تب ن «احادی

ا ن ز بهبو قطش اثبات مدیکنندین کده
اثناعشر» میپردازیم.
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مطاب احادی

«اثناعشر»ن پ امبر خیا

با نصوص امامت

از سو خیاینی مأمو یت یاوته کده

دیازده نفر از اهل ب ت خود ا د مشام يانش نان خویش برازینی ی ندام ی اید
آنان ا برا مردم بازاو کنی.
اثناعشرن هم ن بس که برخی از عالمان ع فه همچون عد

د اعتبا احادی

بوسی (طوسي 4144ق )466 :ی عالمه حلی (حلي  )477 :4979د بدا ه آن ادعدا
تواتر کردهانی .با يست یيو یاژههایی همچدون «اثناعشدر خل فدۀ» ی «اثناعشدر
اماماً» ی  ...د نرماوزا ها حییثین میتوان ادعا ووق ا تصیی کرد .د کتدب
ورایانی با اسناد مفتبر آمیه است :کاوی (كليندي 4117ق ج:4

یایی ذیلن احادی

626و)699ن من ال یحرره الفش ه (صيوق 4149ق ج)481 :1ن کمدال الدیین (همدو
(همو  4978ج)66 :4ن خصال (همو 4962

 4996ج)261 :4ن ع ون اخبا الروا

ج)176 :2ن امالی (همو )444 :4976ن الغيبة (نعم،ني .)71 :4997
د منابش ع فهن تفیاد (دیازده امام) ی نام ائمه

به رو تها مختلفی ب ان
1

عیه است :تنها اعا ه به تفیادن یفنی دیازده يانش ن اعا ه عدیه اسدت (كليندي

4117ق ج691 :4و692؛ صيوق  4996ج)284 :4؛ ذکر نام «ایلد ن ی آخدرین امدام»
(امدام علدی ی امدام مهدی
«علی

) بفددی از ب دان تفدیاد ائمده)( 2همدد ،ج)269 :4؛
3

ی یازده نفر از ورزنیان ای» (طوسدي 4144ق414 :؛ كليندي 4117ق ج:4

)691؛ پس از مفریض عمردن سه امام ایلن از سایر امامان بدا عندوان «نده نفدر از

َ .1نْ أَبِ جَعْفَرٍ

قَالَِ« :إيَّ اللَّهَ أَرْسَلَ مُحَمَّهاً

إِلَى الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ جَعَلَ مِنْ بَعْنهِ ِ،اثْصَن ْ َشَنرَ

وَصِيّا».
 َ .2قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 .3امام ل بن حسين

« :الْأَئِمَّةُ بَعْهِي اثْصَا َشَرَ أَوَّلُهُمْ َلِ ُّ بْنُ أَبِ يَالِبٍ وَ آخِرُاُمُ الْقَائِم».
فرمود« :إِيَّ اللَّه خَلَقَ مُحَمَّهاً وَ َلِيّاً وَ أَحَهَ َشَرَ مِنْ وُلْهِ.»،
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1

» یاد عیه است (كليني 4117ق ج699 :4؛ مفيدي 4149ق ج:2

ورزنیان حس ن

)917؛ پس از ذکر نام عش امام ایلن عبا ت «ی مّله اثنیعشر» به کا وته اسدت

2

(كليني 4117ق ج629 :4؛ نعم،ني 67 :4997؛ مجلسي 4119ق ج )247 :6ی سرانجام
د برخی یایاتن نام همه دیازده يانش ن پ امبرن به رو ت دق

ب دان اردیدیه

است( 3كليني 4117ق ج626 :4؛ طوسي 4144ق.)496 :
برخی از یایاتی که د آنن به تفیاد دیازده امام ی نام ایشان اعا ه عیه اسدت
لوح» (كليني 4117ق« )627 :داست ،معراج» (صديوق 4978

عبا ت انی از« :حیی

ج)68 :4ن «داستان حررت خرر» (طوسي 4144ق )461 :ی «داستان مرد یهدود ی
پرسش ای از امام علی

» (نعم،ني 99 :4997و.)97

دو ـ نصوص امامت نزد اهل سنّت

یایاتی که به ب ان تفیاد ی نام امامان پرداختهن د بس ا

از منابش مفتبر اهدل

سنت ن ز مويود است .د منابش اهل سنت ن ز تفیاد دیازده امام ی نام ائمه

با

عبا تها متفایتی نشل عیه است که از این قرا نی:
 مطاب برخی یایاتن پ امبر ارامی اسدالم4

خود که ییژایها

خاری دا نین خبر داده است (مسلم نيش،بور ،بيتد ،ج-9 :6

َ .1نْ أَبِ جَعْفَرٍ
 .2رسول خها

ن از «دیازده خل فده» پدس از

قَالَ« :يَكُويُ تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْهَ الْحُسَيْنِ بْنِ َلِ ٍّ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ».
فرمود« :ثُمَّ أَخِ

َلِ ُّ بْنُ أَبِ يَالِبٍ أَوْلى بِالْمُؤْمِصِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...يَا حُسَيْنُ ثُمَّ يُكَمِّلُهُ

اثْصَ ْ َشَرَ إِمَاماً».
َ .3نْ أَبِ جَعْفَرٍ الثَّانِ

قَالَ« :أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِصِينَ

 ...أَشْهَهُ أَنَّنمَ وَصِن ُّ رَسُنولِ اللَّنهِ

 ...وَ

أَشْهَهُ َلَى َلِ ِّ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر ...وَ أَشْهَهُ َلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْهِ الْحَسَنِ لَا يُكَصَّنى وَ لَنا
يُسَمَّى حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُ ُ،فَيَمْلَأَاَا َهْال».
 .4رسول خها

فرمود ،است« :لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ َزِيزاً إِلَى اثْصَتَ ْ َشْرَةَ خَلِيفَة» .
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1؛ ابوداود 4141ق ج919 :2؛ بخ،ر4114 ،ق :ج.)427 :8
 -د برخی یایاتن سول اکرم

تفیاد يانش نان خود ا به تفیاد «نشبدا

1

بنیاسرائ ل» مفروی کرده است (احمي بن حنبل 4146ق ج998 :4؛ قنيوز ،حنفدي

4148ق ج.)619 :9
 برخی همچون قنییز حنفین اعتراف کردهانی که مشصود پ دامبر اکدرماز امامان دیازدهاانهن همان «اهل ب ت» ایشان بدودهن ایدن مطلدب ا بدا تويده بده
حیی

ثشل ن ی احادی

دیگر قابل اثبات دانسته اسدت (قنديوز ،حنفدي 4148ق

ج.)611 :9
 -د برخی از یایات اهل سنتن به نام ائمده

ن دز تصدری عدیه اسدت

2

(حمويني  4998ج491 :2؛ قنيوز4148 ،ق ج .)199 :9خدوا زمی از سدلمان نشدل
میکنی که پ امبر اکرم

ن حس ن

امام ی پی نُه امام که آخرین آنها قائم

ا د آغوش ارودت ی ای ا امدامن ورزندی
استن خطاب کرد (خوارزمي بيت ،ج:4

.)416
 -ابنعهرآعوب مازنی انی از ب ش از هجیه بری

یایات اثناعشدر خل فده ا

د کتاب المناقب از محیثان اهل سنت نشدل کدرده اسدت (ند ::ابدنشهرآشدو،

4979ق ج299-289 :4؛ رض،نژاد  4992ج.)647-614 :4
 احادیعلی

دیگر ن ز که خودن ب انگر ور لت ی برتر ی همچن ن امامتِ امام

ی سایر امامان

هستنین د مندابش اهدل سدنت یاودت مدیعدونی کده

 .1پيامبر اس م

دربار ،خلفاي پس از خود چصين فرمود« :اثْصَا َشَرَ مِثْلُ نُقَبَاءِ بَصِ إِسْرَائِيل».

 .2رسول اكرم

فرمود« :مَنْ سَرَّ ُ،أَيْ يَلْقَى اللَّهَ َزَّ وَ جَلَّ آمِصاً مُطَهَّراً لَا يُخْزِيهِ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ فَلْيَتَوَلَّمَ وَ

لْيَتَوَلَّ ابْصَيْمَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ َلِ َّ بْنَ الْحُسَيْن» .
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2

ثشل ن» از يمله آنهاست (ابويعلي موصلي بيت ،ج:2

87و799؛ ترمذ4119 ،ق ج929 :6؛ دارمي بيت ،ج.)192 :2
پاسخ اجمالی به شبهه

بر اساس احادی
ایر ا پ امبر

اثناعشر ی غ در آنن کده د مندابش ودریش ن آمدیه اسدتن تفدیاد
ن دیازده نفر است که ایل ن آنانن امام علی

امام مهی (عج)ن ورزنی امام عس ر
علی

ی آخرین ایشان

است .ده امام دیگر ن ز از ورزندیان امدام

هستنی که نام کامل آنان د این احادی

آمیه است.

پس از اثبات نصوصِ امامت د منابش وریش ن ی یووح داللدت آن بدر امامدت
امامان ع فهن اعتشاد به امامتن از امو قطفی مذهب ع فه بده عدما مدی ید .بده
هم ن دل لن چنانکه یایات دیگر به نحو با احادی

امامت تفا ض پ یا کننی

ی قرا باعی ی ی از آنها از اعتبا ساقط عودن بهبو حتمن نصوص امامدت چند ن
نخواهنی بودن بل ه د یایاتِ متفا ضِ با نصوص امامت بایی دست برد.
این سخن ا میتوان پاسخی ايمالی به ادعا و صل نو دانست؛ زیرا از نظر
ی ن به دل ل تفا ض سخنان امدام مجتبدی

بدا نصدوص امامدتن بدهبدو کلی

نصوص امامت از اعتبا ساقط عیهن اعتشاد به آن ن ز بیاساس خواهی بود (فيصدل

نور 4126ق)46 :؛ د حالی که ایالًن یایات امامت با احادی

متواتر ی قطفین ثابت

عیهانی ی ثان اًن د منابش اهل سنت ن ز نصوص امامت نشل عدیه اسدت .بندابراینن
ان ا ی يا ی تمامی این نصوص به دل ل يفلی بودن آنن مسدتلزم ان دا آن د
 .1پيامبر خها

به ل

 .2رسول مكرم اس م

فرمود« :أما ترضى أي تكوي مصّ بمصزلة ااروي من موسى؟».
فرمود« :وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اهللِ فِيهِ الْهُهَى وَالصُّنورُ ،ثُنمَّ قَنالَ:

«وَأَاْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اهللَ فِ أَاْلِ بَيْتِ ».
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منابش اهل سنت است که ارچه و صل نو تالش داعته یایات ع فه ا يفلدی ی
یوفی برعما دن آیا میتوانی اسناد عب ه هم ن یایات ا د منابش اهل سنّت ن دز
يفلی ی یوفی بیانی؟
اکنون بایی دیی چه عاملی سبب توهم این تفدا ض عدیه اسدت؟ بدا بر سدی
عوامل ی انگ زهها رل ی ن ز بر سی سخنان امام مجتبی

د این زم ندهن بده

این نت جه خواه م س ی که پنیا تفا ضن توهمی ب ش ن ست ی بدا اندی تدأملی
بربرف خواهی عی.
شبهه اول

امام مجتبی

بفی از عهادت ام رمؤمنان

«هنگامى که ام رمؤمنان على

ن د نامها به مفاییده مدینویسدی:

میخواست از دن ا بریدن مشام ح ومت ا بفی از

خود به من یااذا کرد» (اربلي  4984ج.)671 :4
به اعتشاد و صلنو ن مطاب این یایت ی به تصری امام مجتبی

ن مشریع ت

ح ومت آن حررتن ررواً با یر ت پی ش علی

به دست آمیه استن نه از

بری نص خیا ی سول بر امامت حسن بن علی

(نصوص امامت) ی این امر

از وشیان نصوص امامت ح ایت دا د؛ چراکه اار چن ن نصوری یيدود داعدتن
حتماً آن حررت برا اثبات امامت خود بده آن اسدتیالل مدیکدرد (فيصدل ندور

4126ق.)67 :
پاسخ شبهه

و صل نو برا اثبات امامت امام مجتبی
آن ا بر تمامی نصوص امامت تدري

به ب ان هم ن ی

یایت اکتفا کردهن

داده ی وشدیان نصدوص امامدت ا نت جده

اروته اسدت .البتده افتندی اسدت تردیدی د یيدود ایدن یایدت ی مشدابه آن
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(ابنابيالحييي 4111ق ج91 :46؛ مجلسي 4119ق ج )11 :11یيود نیا د که خدود
ب انگر حشان ت ح ومت حررت حسن بن علی

استن یلی نبایی از نظدر دی

داعت که:
ایل :با تويه به عصمت ی حج ت افتا حررت علی

که از بری قدرآن

ی یایات نبو قابل اثبات استن این یایتن نهتنها با نصوص امامت د تفا ض
ن ستن بل ه خود از نصوص امامتِ امام مجتبی

به عما می ید؛ با این ب دان
ن مطداب

که از سویی بر اساس نص رری قرآن کریمن ه چاداه پ دامبر اکدرم

هواها نفسانی خود سخن نگفته ی هر آنچه میورمایین بدر اسداس یحدی اسدت
(نجم )1-9 :ی به هم ن دل لن افتا آن حررت برا همه حج ّت داعتهن تبف ت از
آن الزم است .از سو دیگرن یایداتی از آن حردرت مبندی بدر حشان ّدت افتدا
حررت علی

د منابش ع فه ی اهل تسدنن بازتداب یاوتده کده بدر اسداس آن

میتوان حج ّت سخنان ام ر مؤمنان
نمونه د یایاتین ام ر مؤمنان

از سو

ا د همه زم نهها نت جده ارودت .بدرا
سول ارامی اسالم

ن بده «ردیّی

اکبر» لشب یاوته( 1صف،ر 4111ق ج69 :4؛ سديوطي 4111ق ج )262 :6ی مف ّدت بدا
ح ّن از ییژایها آن حردرت دانسدته عدیه اسدت .پ دامبر اسدالم
حررت علی

د بدا ه

ورمودَ « :لِ ٌ مَعَ الْحَقِ وَ الْحَقُّ مَعَ َلِ » (خزاز راز4114 ،ق.)21 :

این یایت د منابش اهل سنّت ن ز ایناونه انف اس یاوته است « :لىّ مع الحنقّ و
القرآي ،و القرآي و الحقّ مع لىّ ،و لن يفترقا حتّى ينردا لنىّ الحنو

» (قنديوز،

حنفي 4148ق .)91 :مطاب این دسته یایاتن ح هم شه با ام ر مؤمنان
« .1يَعْصِ

است

َلِيّاً فَإِنَّهُ الصَّهِيقُ الْأَكْبَرُ وَ اُوَ الْفَارُوقُ»...؛ «الصهيقوي ث ثة :حبيب البحار مؤمن آل ياسنين...

و لى بن أبى يالب و او أفضلهم».
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ی ای از ح يیا نمیعود .هر وفلی که انجام دهی ی هر سخنی که بر زبان يدا
سازدن ح ی مو د وایت خیاینی است .ی ی از سخنان ی کا ها آن حررتن
یااذا

ح ومت به امام مجتبی

است که بر اساس احادی

ووقن مطاب ح

ی مو د تأی ی خیاینی ی سول ایست؛ بنابراینن میتوان ادعا کرد که این یایدتن
د کنا نصوص نبو ن خود از نصوص امامت امام مجتبی
دیم :امام مجتبی

به عما می ید.

د یایات متفید که از آن حررت نشدل عدیه اسدتن
عدن یه

برا اثبات امامت خودن به نصوص امامتن که خدود از پ دامبر اکدرم

استن استیالل میکنی که این امرن از یيود نصدوص امامدت ی آاداهی کامدل آن
حررت از نصوص امامت ح ایت داعدتهن ادعدا یيدود تنهدا ید
حررت علی
مجتبی

یایدت از

که و صل نو د عدبهه مطدرح کدردهن بدیاسداس اسدت .امدام

د یایتی میورمایی :یقتی از يیم سول اهلل

د با ه امامان بفی از

ایشان پرس یمن ورمود« :امامان بفی از من به عید نش بان بنى اسرائ لن دیازده نفرندی
که خیا علم ی وهم مرا بده ایشدان مرحمدت ورمدوده ی تدو اى حسدن از ایشدان
هسددتى»( 1خددزاز راز4114 ،ق468 :؛ مجلسددي 4119ق ج .)914 :96د برخددی از
یایاتن امام مجتبی

از پ امبر اکدرم

نشدل کدرده اسدت کده يانشد نان آن

حررتن دیازده امام از اهل ب ت پ امبر هسدتنی( 2خدزاز راز4114 ،ق )462 :ی د
دسته دیگر از یایات اثناعشرن امام حسن

از سول ارامی اسدالم

چند ن

نشل کرده است که امامان دیازده نفرنی که نُه نفر از آنهدا از ورزندیان حسد ن

« .1سَأَلْتُ جَهِّي رَسُولَ اللَّهِ

َنِ الْأَئِمَّةِ بَعْهَ ُ،فَقَالَ :الْأَئِمَّةُ بَعْهِي َهَدَ نُقَبَاءِ بَصِن إِسْنرَائِيلَ  ...وَ أَنْنتَ

مِصْهُمْ يَا حَسَن».
« .2وَ لَقَهْ حَهَّثَصِ جَهِّي رَسُولُ اللَّهِ

أَيَّ الْأَمْرَ يَمْلِكُهُ اثْصَا َشَرَ إِمَاماً مِنْ أَاْلِ بَيْتِهِ وَ صَفْوَتِه».
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هستنی( 1هم466 : ،؛ بحراني  .)249 :4978د پا ها از یایاتن امدام مجتبدی
یایاتی ا از يیش سول اهلل

نشل کرده است که نام ت ت

ائمه

ن

همراه

2

با ایراوشان د آن آمیه است (خدزاز راز4114 ،ق469 :و467؛ مجلسدي 4119ق

ج.)999 :96
بنابراینن مطاب

یایاتی که از امام مجتبی

د با ه نصوص امامت نشل عیه

استن تردیی د آااهی آن حررت از نصدوص امامدت ی ن دز تفدیاد ی اسدامی
امامان یيود نیا د .مخابب قرا اروتن آن حررت با عندوان «امدام» ی «حجدت
الهی» از سو يیش سول اکرم

ن ز د برخی از یایات مذکو قابل تويده

است .بنابراینن استناد و صل نو تنها به ب ان ید

یایدتِ بدهظداهر متفدا ض بدا

نصوص امامت د اثبات ح ومت امام مجتبی

ی چشدمپوعدی عمدی ِ ی از

یایات مذکو ن سبب توهم وشیان نصوص امامت عیه است.
سوم :امام مجتبی

که د غالب موا د برا اثبات امامت خود بده نصدوص

نبو استیالل میکردن د برخی مدوا د (ید
علی

یدا دی مدو د) بده یرد ت پدی ش

ن ز استناد يسته است .این سدخن امدام مجتبدی

ن یش اسدتیالل ی

مناظره بر اساس بای ها برف مشابل است؛ زیرا ازآنجاکه تف ر اعدتباه انتخداب
خل فهن د اذهان مسلمانان نفوذ کرده بود ی د موقف تی که تمام ابراو ان مفاییدهن
حشان ت خلفا اذعته ا به دل ل انتخاب عین از برف مسلمانان یا برق دیگرن
مسلّ م اروته بودنی ی تمام نظرها س اسی ی دینی خدود ا بدر ایدن اسداس ب دان

« .1إِيَّ اَذَا الْأَمْرَ يَمْلِكُهُ بَعْهِي اثْصَا َشَرَ إِمَاماً تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْن».
« .2خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ

يَوْماً فَقَالَ ...:لِ ٌّ اُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّةُ بَعْنهِي وَ أَنْنتَ الْحُجَّنةُ وَ الْإِمَنامُ بَعْنهَ ُ،وَ

الْحُسَيْنُ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّةُ بَعْهَك...وَ يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ صُلْبِ الْحَسَنِ الْحُجَّةَ الْقَائِمَ إِمَامَ شِيعَتِه».
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میکردنین حررت مجبو بود بنا بر اعتشاد مفاییه با ای بح
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کندی ی د حش شدتن

این قسمت د مجادله با مفاییه ب ان عیه است .به عبا ت دیگدرن مخابدب امدام
مجتبی

د این کالمن کسی است که ه چ اعتشاد به الهی ی انتصابی بودن امر

امامت نیاعتهن تنها اه اثبات ح ومت ا د اودزین بدر ب فدت ی انتخداب مدردم د
«یر ت خل فه قبلی» میدانی .آیا میتدوان د مشابدل چند ن ودرد ن بدا نصدوص
امامتن که د حش شت بر انتصابی بودن امامت ی تف ن يانش نان سول اکدرم
از سو خیاینی تأک ی دا دن استیالل کرد؟ به عبا ت دیگرن امدام مجتبدی
پاس مفاییهن عالیه بر آن ه د موا د بس ا

د

به نصوص امامت اعدا ه مدیکندی

(خزاز راز4114 ،ق469 :و468؛ بحراني 249 :4978؛ مجلسي 4119ق ج)914 :96ن به
دل ل اتمام حجت با مفاییهن از بری «یر ت امدام سداب » ی «ب فدت» ن دز بدرا
اثبات حشان ت امامت خود استیالل میکنی تا به مفاییه ی مردم بفهماندی کده ی ن
اوزین بر آن ه به نصوص امامت اعتشاد نیا دن حتی به آنچه س ره خلفا سداب
بوده (ب فت) ی ن ز به آن یعی کده همده ورقدههدا اسدالمین حج دت آن ا د
مشریع ت بخشی به ح ومت (یر ت خل فه ی امام ساب ) قبول دا نین 1اعتشداد
نیا د .بنابراینن امام مجتبی

برا این ه تمام اه ها ورا مفاییه ا از پذیرش

ح ومت آن حررت مسیید کنین برا اثبات حشان ت خودن بر مسدلّماتی کده ای
قبول داعتن ت ه کرده است.
امام مجتبی

ب فت مردم ا با ایشان که مدو د پدذیرش مفاییده ن دز اسدتن

 .1ايييم از فرق اس م  ،در ايصكه «ن » (من اهلل أو من الصب أو من إمام قبله) را ،تعيين امام است،
شم نهارنه (فاضل مقهاد1421 ،ق151 :؛ امو1415 ،ق )333 :و امام
حقانيت خود استفاد ،كرد تا براي اييكس قابل انكار نباشه.

نيز از اينن روش بنراي اثبنا
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این اونه به ی اوعزد میکنی« :ی هم ن بو که مردم با من ب فت کردنین تو ن دز
ب فت کن .تو میدانى که من نزد خدیا بدراى مشدام ح ومدت از تدو سدزایا ترم»
(مجلسي 4119ق ج11 :11؛ ابنابيالحييي 4111ق ج.)91 :46
امام حسن

چگونه میتوانی با کسی که مدال ح ومدت ی امامدت ان نده
ن بل ده د «کثدرت یدای »ن

اباعت ایامر ی نواهی الهی ی تبف ت از پ امبر خیا
«سنّ» ی «تجربه» ب شتر میدانین ی يایزه تبف دت امدام

ا از خدودن یاادذا

ب تالمال ی خراج عراق برمیعما د (ابدنابديالحييدي 4111ق ج96 :46؛ مجلسدي

4119ق ج)11 :11ن به «نصوص امامت» که از سو خیاینی ی بده یاسدطه پ دامبر
ارامی اسالم

نشل عیه استن استیالل کنی؟

حارل آن هن امام مجتبی

اوزین بر یایتی که و صل نو به آن اعا ه کردهن

به یایات دیگر ن ز د اثبات امامت خودن اسدتناد کدرده اسدت کده بدر یيدود
نصوص امامت ی ابال آن حردرت از آن نصدوص ح ایدت دا د؛ د حدالیکده
و صل نو با نادییه اروتن استنادات امام مجتبی
با نشل ی

یایت که بر یااذا

به نصوص امامدت ی ردرواً

ح ومت از برف پدی بز ادوا ش بده ایشدان

داللت میکردن د رید ان ا نصوص امامت (بهبدو کلی) ی امامدت آن حردرت
(بهبو خاص) برآمیه است.
چها م :همانبو که اذعتن یيود نصوص امامتن بر اسداس کثدرت نشدل ی
رحت نشل برخی از آنها د منابش ودریش نن امدر مسدلّم ی ان ا ناعدینی اسدت.
بنابراینن ادعا وشیان نصوص امامت با ب ان تنها ی
بیاساس است.

یایتِ بدهظداهر متفدا ضن
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شبهه دوم

و صل نو بر این بای است که ارل ب فدت آن حردرت بدا مفاییده ی یاادذا
ح ومت به ی ن بب نص رری آن حررتن امر مسدلّم ی ان ا ناپدذیر اسدت
(اربلدي  4984ج671 :4؛ طبرسددي 4119ق ج289 :2؛ مجلسددي 4119ق ج 419 :41و

ج16 :11و )417ی این مسئله یااذا
امامت ی ناآااهی امام مجتبی

ح ومتن بهترین دل ل بدر وشدیان نصدوص

از آن است؛ زیرا مطاب نصدوص امامدت د کده

ع فه ادعا میکنی د تفیاد ی اسامی همه امامان از سو خیاینی سبحان ی سدول
ای مشخص است ی د م ان آنانن نامی از مفاییه برده نشدیه اسدت (فيصدل ندور

4126ق .)67 :این د حالی است که مطاب
ارالً ح یااذا

الهی بودهن ائمه

یایات ع فهن زعامت مسلم نن عهی
آن ا بده کدس دیگدر نیا ندی (كليندي

4117ق ج .)277 :4به عبا ت دیگرن با یيود نصوص امامت ی اثبات امامدت امدام
مجتبی

با آن نصوصن حسن بن علی

ح ب فدت بدا مفاییده ی یاادذا

ح ومت ا به ای نیاعته است .عبا ت و صل نو چن ن است« :اما بیین عد

ای

د هنگامی که به مفاییه ب فت مدی دهدین خدودش ا از بدرف خدیا ی سدولش
منصوصٌ عل ه نمیدانی» (فيصل نور 4126ق.)67 :

و صل نو د ادامه با ذکر تنها ی
خود حررت حسن

یایت چن ن ب دان کدرده اسدت» :ی افتدا

د با ه خودش تأک ی میکنی که سپردن امر ح ومدت بده

ای به نص از برف خیا ی سولش ن ست که به یا ان خودش میورمایی :این امدر
ح ومت که با مفاییه د با ه آن اختالف دا یمن یا این ه ح ی

عخص است که

ای از من به آن عایستهتر است ی یا این ده حد مدن اسدت ی مدن از حد خدود
اذعتم» (هم .) ،عبا ت «من از ح خود اذعتم» بر یاادذا
امام مجتبی

به مفاییه تصری دا د ی دل ل این یااذا

امدر ح ومدت از
ن زن عبا ت قبل از آن
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عخص اسدت کده ای از مدن بده آن عایسدتهتدر اسدت»؛

یایت چن ن است :این امدر ح ومدت کده مدن ی مفاییده د آن

اختالف دا یمن یا ح مفاییه است که ای از من به امر ح ومتن سزایا تر است ی
یا ح من استن ل ن من به دل ل عایستگی مفاییه از حشم اذعدتم ی ح ومدت
ا به ی یااذا کردم.
به بای و صل نو ن مطاب این یایتن ایالًن به تصری امام مجتبی

ن مفاییه

د امر ح ومتن از آن حررت عایستهتر است؛ د حالیکه به تصری پی ی يدیّ
بز اوا شن ح ومت بر مفاییه ی آل ابیسف ان حرام است (مجلسي 4119ق ج:11

 )926ی ثان اًن بر ورض هم بپذیریم حسن بن علی
ابیبالب

به یر ت پی ش علدی بدن

خل فه بوده استن خود آن حردرت افتده ح ومدت ا بده مفاییده

یااذا کرده است ی این دی امرن اوزین بر آن ه بر وشیان نصوص امامدت داللدت
دا دن این میعا ع فه ا که حسن بن علی

ا امام خدود مدیدانندین بابدل ی

حشان ت ادعا مفاییه ا تأی ی میکنی (فيصل نور 4126ق.)68-67 :
پاسخ شبهه

دی میعا د عبهه دیم و صل نو با استناد به ی

یایت مطرح عیه است کده بدا

پاس به آنن اع ال تفا ض رل امام مجتبدی

بدا نصدوص امامدت بربدرف

خواهی عی )1( :اعتراف امام مجتبی

به عایستگی مفاییده د امدر ح ومدت؛

( )2استناد رل آن حردرت بدا مفاییده بده ل اقدت مفاییده د تصدی منصدب
ح ومت .د پاس این میعا ن اتی قابل ذکر است:
ایل :این ه امام مجتبی

پاس مفاییه ا به رو ت تردیی ب ان ورمودن بدیان

مفنا ن ست که آن حررت د مسئله ح ومت دچا تردیی عیه ی مخالف عش دیه
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خود سخن افته استن بل ه این عبدا تهدا ی نظدایر آنن اظهدا امدر مسدلّم ی
مفلومن به رو ت امر مش و ی محتمل است تا غریزه تفصدب ا د عدنونیه
تحری

ن نی ی د حش شتن این اونه سخن افتن مبندى بدر انصداف خواسدتن از

خصم استن ل ن به ب ان تفریض ی کنایه که البته بل غتر از تصدری اسدت؛ مثدل
آن ه کسی بگویدی ی دی از مدا د یي مدیاویدی؛ د حدالیکده خدودش مدیداندی
استاوست ی و شش د یي میاویی؛ همچنانکه مشابه این تفب ر د کالم خدیا
(سبأ )21 :ی یایت نبدو (ابدنبطريد4117 ،ق999 :؛ مجلسدي 4119ق ج)271 :94

یاوت میعود.
دیم :و صل نو با تويه به همان یایتی که به رو ت تردیی ح ومدت ا یدا
ح مفاییه ی یا ح امام مجتبی

دانسته اسدتن بده عایسدتگی مفاییده بدرا

منصب ح ومت ح م کرده ی این برداعت ناد ست خود ا به امدام مجتبدی
نسبت داده است .این د حالی است که یایات متفید از آن حررت نشل عیه
است که به مناسبتها مختلفن عایستگی خود ا بدرا منصدب ح ومدتن بده
مردم ی مفاییه یادآی

میکرد ی حتی د برخی موا د که مفاییه خود ا عایسته

امر ح ومت میدانست ی این مسئله ا به امام
ی

نسبت میدادن امام مجتبدی

ا د یياو مفروی میورمود.
افتنی است ه چ ی

از این یایاتن به رو ت «تردیی » ب ان نشیه است تدا

و صل نو حتی به رو ت احتمال بتوانی عایستگی مفاییه ا برا امر ح ومدت
از آن برداعت کنی .عج ب این است که ای به ه چی
است .د حش شت و صل نو با ا ائه ید

از این یایات اعا ه ن رده

ادزا ش ی ب دان ید

عد ّ مسدئلهن از

ازا شها ی عشوق دیگر غفلت کرده ی اروتا مغالطه «برد عدشوق دیگدر» عدیه
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است؛ بنابراینن برا پاس به آنن ا ائه دیگر ازا شها وری

است.

عدم شايستگی معاويه از نگاه امام حسن

امام مجتبی

د نامها خطاب به مفاییه ورموده است» :ی هم نبو که مدردم

با من ب فت کردنین تو ن ز ب فت کن .تو میدانى من ندزد خدیا بدراى ح ومدت ی
زعامت مسلم ن از تدو سدزایا ترم» (مجلسدي 4119ق ج11 :11؛ ابدنابديالحييدي

4111ق ج .)91 :46مطاب این یایتن آن حررت خود ا به دل ل ب فت مردم کده
د حش شت مفاییه ن ز مشریع ت چن ن ح دومتی ا مدیپدذیردن الید ح ومدت
دانستهن به مفاییه هشیا میدهی تو خود ن ز به این مسئله آااهی.
آن حررتن هنگام رل با مفاییهن برا بربرف کردن هراونه تردیی ورمدوده
است« :مفاییه ايش به حشى که از من بود ی آن ا به منظو رالح ت این امت ی
حفظ خون آن به یى یااذا نمودمن با من نزا کرد» (ابدن شهرآشدو 4979 ،ج:1

91؛ اربلي  4984ج.)674 :4
امام

بفی از قرا داد ردل بدا مفاییدهن ودمن ب دان عدرایط خل فدهن عدیم

عایستگی مفاییه ا برا امر ح ومت این اونه ب ان میکنی« :اى مفاییهن یاى بدر
تو خل فه کسى است که بب س ره ی دستو پ امبر اسالم

عمل کنی .به يدان

خودم قسم که ما نشانهاى هدیایت ی الیسدتههداى تشدوا هسدت من یلدى تدو اى
مفاییه از آن اورادى هستی کده سدنّتهداى پ غمبدر ا ندابود ی بدیعت ا زندیه
میکنى» (ابنشعبه حراني 4111ق299 :؛ مجلسي 4119ق ج.)12 :11
همچن ن پس از قرا داد رل ن هنگامی که مفاییه بر وراز منبر وت ی پدس از
سخنرانی افت» :حسن بن على مرا براى مشام ح ومت الی دانست ی خویشدتن
ا الی نیانست»ن امام مجتبی

ایناونه پاس ی

ا داد« :مفاییه امدان کدرده
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که من یى ا الی ح ومت میدانم ی خویشتن ا الی این مشام نمیدانمن یلى ای
د یي مددیاویددی» (طوسددي 4141ق .)669 :امددام حسددن
مسلم ن ا تنها عایسته اهل ب ت پ امبر اکرم

ح ومددت ی زعامددت

ی آن ا بر مفاییده ی اهدل ب دت

مفاییهن حرام می دانست ی دل ل این مسئله ا کتاب خیا ی سنت سدول اهلل ذکدر
میکرد (خصيبي 4149ق492 :؛ طبرسي 4119ق ج .)287 :2چگونه امام مجتبدی
مفاییه ا عایستهتر از خود بیانی؛ د حالی که مفاییه ا اهل مفص ت ی محدریم
از رددفات پسددنیییه مددیدانسددت ی ق دداس مفاییدده ا خددودن ق دداس مددش الفددا ق
برمیعمرد؟
مطاب ازا عی دیگرن هنگامی که مفاییده ايتمدا مدردم ا بده دی خدودن ی
تنهایی امام مجتبی

ا مال برتر خویش بر امام مجتبی

دانست ی از این

مسئله بر عایستگی خود برا امر ح ومت استیالل کردن حررت د پاسد ی
چن ن ورمود« :حاعا که من بگویم از تو بهترم؛ زیدرا اردالً د یيدود تدو خ درى
ن ستن بل ه میاویم :خیاى ئوف مرا از ردفات پسدت ی ذیلده تبرئده کدردهن
همچنان که تو ا از رفات ن و ی پسنیییه محریم نموده است» (ابدنشهرآشدو،

 4979ج22 :1؛ مجلسي 4119ق ج.)411 :11
اقرار معاويه به نقيض ادعاي فيصل نور

و صل نو اررا دا د عایستگی مفاییه ا د امدر ح ومدت از سدخنان امدام
مجتبی

اثبات کنین یلی عالیه بر این ه با عواهی ورایانن ناد ستی ایدن مسدئله

آع ا اشتن خود مفاییه ن ز به نش ض ادعا و صل ندو اعتدراف کدرده اسدت.
مطاب

یایتین خود مفاییه اقرا کدرد کده بندیهاعدم د کده امدام مجتبدی

از

آنهاست د بر بنیام ه د که مفاییده از آنهاسدت د برتدر دا ندی (ابدنابديالحييدي
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4111ق ج42 :46؛ مجلسي 4119ق ج.)419 :11
از خالل نامههان اعتراف مفاییه د با ه عخص ت ی موقف ت امدام مجتبدی
یعن میعود .مفاییه که موقف ت آن حررت ا خوب د
به زیاد بن اب ه که به امام مجتبی

میکردن د نامها

توه ن کرده بودن چند ن نوعدته اسدت« :امدا

این ه نامش ا پ ش از نام تو نوعته استن ح با ایست؛ زیدرا دا ا مشدام یاال ی
بلنی است  ...ی این ه د نامهاش به تو ورمان دادهن ای چن ن حشی ا دا د ... .ا
زیاد حسن

ا به ماد ش نسبت دادها ی قصی يسا ت داعتها ن یا بر تو

مگر ای ا به کیام ماد نسبت میدهی؟ اادر آاداه بدود ی و در داعدتین ایدن
بز گترین اوتخا ی عزت برا ای بود .مداد ای وابمده دختدر سدول خدیا
است» .ای د ادامه ومن اعفا
پی ش علی

ن دل ر ن بردبدا

ی علدم حردرت ا همچدون

ی آن ا منحصربهورد ی عایسته ستایش دانسته است (ابدنشد،اا

619 :4969؛ ابنابيالحييي 4111ق ج .)491 :46بنابراینن بدا تويده بده این ده خدود
مفاییه به برتر ی عایستگیها امام مجتبی

اقرا کرده استن ادعا برتدر

مفاییه که از سو و صل نو مطرح عیهن بیاساس خواهی بود.

و صل نو د کتاب اإلمامة و الص

هر یایتی ا که بهزعم ی د تفا ض بدا

نصوص امامت استن از منابش ع فه استخراج ی با ذکر مندابش متفدید ب دان کدرده
است؛ د حالی که یایات دیگر د همان منابش ی ااه د همان وصل یا بابی کده
ی

یایات متفا ض ا ب ان کردهن مويود اسدت کده د تأی دی نصدوص امامدت

میباعین ل ن ی به ه چی

از آنها اعا ها ن رده است .مثالً د مندابش یایدیِ

مو د استناد و صل نو ن عالیه بر یایتی که ی د تفا ض با نصوص امامت ب ان
کرده استن یایاتی یيود دا د که امام مجتبی

نه به رو ت تردیین بل ده بده
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رو ت امر مفلوم ی مسلّمن مفاییه ا کاور ی ظالمی مفرودی مدیکندی کده بدا زی
عمش ر اسالم آی ده است ی از يیش سول اهلل

نشل میورمایی که دین مب ن

اسالمن هموا ه از يانب مفاییه د مفدرض تهییدی ی خطدر از بد ن ودتن اسدت
(قطباليين راوني4119 ،ق ج671 :2؛ مجلسي 4119ق ج.)19 :11
سوم :و صل نو برا اثبات میعا خودن یایت ا ناقص نشل کرده تا نشدان
دهی علت رل امام مجتبی
توو

این هن اار علت یااذا

با مفاییهن همان برتر ی بر امدام بدوده اسدت.
ح ومت به مفاییه د یایت امدام مجتبدی

ذکر نمیعین به دل ل تردیی بودن لسان یایت ی وا ي از سخنان دیگر حررتن
میتوانست م احتمال عایستگی مفاییه ا بر ایشان مويّه بدیان من لد ن ازآنجاکده
علت یااذا

ح ومت ذیل یایت ب ان عیه استن احتمال مزبو یيهدی پ دیا

نمیکنی.
ارل یایت چن ن است« :وَ إِيَّ اَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَخْتَلِفُ فِيهِ أَنَا وَ مُعَاوِيَنةُ إِمَّنا أَيْ
يَكُويَ حَقَّ امْرِئٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِصِّ وَ إِمَّا أَيْ يَكُويَ حَقّاً اُوَ لِ فَقَهْ تَرَكْتُهُ إِرَادَةً لِصَنلَا ِ
الْأُمَّةِ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا؛ این زعامت مسلم ن ی ح ومت که مدن ی مفاییده د بدا ه آن
اختالف دا یمن اار ح یى باعین ای از من اح به آن است ی یا حشی است کده
با حشان ت به من س ی .من آن ا به يهت ردالح امدت ی ندریختن خدون امدت
یااذا نمودم» (ابنشهرآشو 4979 ،ج.)91 :1
و صل نو با حدذف عبدا ت «إِرَادَةً لِصَنلَا ِ الْأُمَّنةِ وَ حَقْننِ دِمَائِهَنا» از سدخن
امام

ن این تحل ل غلط ا به خواننیه الشا میکنی که علت یااذا

ح ومت به

مفاییهن همان است که خود امام ورموده ی مفاییه ا بدر خدود د امدر ح ومدت
عایستهتر دانسته است؛ د حالیکه از دییااه امام مجتبی

ن ح ومت با حشان ت
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به ایشان س یه ی همچنان ح ی بوده ی تنها بده دل دل ردالح امدت اسدالم ی
یخته نشین خون مسلمانانن آن ا به مفاییه یااذا کرده است .بنابراینن با نشدل
کامل یایت ی عنایت به ذیل یایت ی ن ز یایات دیگر که ب انگر علت ردل
امام

با مفاییه استن توهم مزبو دوش خواهی عی.

چها م :اسباب ی عللی که به یااذا
امام مجتبی

ح ومت به مفاییه انجام ین د یایات

بهخوبی انف اس یاوته است .آن حررت با تويه به عدناختی کده

از یا ان خود داعتن میدانست آنها د این خصوص اعتراض ی االیده خواهندی
کرد .ازاین ین هنگام رل با مفاییه ی ن ز پس از آنن به مناسبتها مختلدف بده
ب ان علت رل ی یااذا
برتر

ح ومت پرداختن یلی د ه چی

از ایدن یایداتن

ی عایستگی مفاییه ب ان نشیه است (ابنشهرآشدو 4979 ،ج96 :1؛ اربلدي

 4984ج674 :4؛ مجلسي 4119ق ج.)66 :11
مخالفت امام

با جنگ داخلی مسلمانان

ن ته بس ا مهمی که نبایی از نظر دی بمانین این اسدت کده امدام مجتبدی

بدا

د ایت ی ب نش س اسی مفصومانه خودن بهبو کلی ينگ ا به مصلحت اسدالم ی
بهییژه یا ان خود نمیدیی (اربلدي  4984ج .)674 :4از سدویین از نظدر س اسدت
خا يی آن یزن ينگ داخلی مسلمانان به سود يهان اسالم نبود؛ زیدرا حاکمدان
یم عرقی که وربات سختی از اسالم خو ده بودندین بهتدرین ورردت ا بدرا
انتشام اروتن از اسالم د نزا داخلی مسلمانان مدیدانسدتنی (يعقدوبي  4981ج:2

 .)216امام مجتبی

با پ ش ب نی این خطر بالشوهن رل ی یااذا

ح ومدت ا

به مفاییهن بر ينگ با ای ی سرانجام نابود سپاه اسالم به دست سپاه یم تري
داد .محتمل است امام مجتبی

ن هم ن خطر دعمن ب رینی ا ا اده کرده باعدی
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که د پاس اوراد همچون حجر بن عی که بر ردل امدام مجتبدی

خدرده

میاروتنین چن ن ورمود«:وَ إِنِّ لَمْ أَفْعَلْ مَا فَعَلْتُ إِلَّا إِبْقَاءً َلَنيْكُم» (ابدن شهرآشدو،

 4979ج96 :1؛ مجلسي 4119ق ج.)67 :11
از سو دیگرن مهم تدرین موودوعی کده از نظدر س اسدت داخلدی بده چشدم
میخو دن وشیان يبهۀ ن ریمنی ی متش ّل داخلی بود؛ زیرا مردم عدراق ی بدهییدژه
مردم کووه د عصر حررت مجتبی

ن بده دل دل يندگهدا يمدلن ردف ن ی

نهریانن نه آمادای یحی برا نبرد داعدتنی (طده حسدين  )264-261 :4999و نده

تشکّل و هم،هنگي و اتحّ،د (پيشوائي  .)99-97 :4989ابن اث در د تدا ی خدود آی ده
است« :یقتی امام مجتبی
د

د میائن از یا ان خود پرس ی اار آماده کشته عدین

اه خیا هست ی بگوی ی تا با مفاییه به مبا زه برخ زیم ی با عمش ر پاسد ای ا

بیه م ی اار بالب زنیای ی عاو ت هست ین اعالم کن ی تا پ شنهاد ای ا بپذیریم ی
وایت عما ا تأم ن کن من مردم از هر بدرف وریداد زدندی" :البقينة البقينة"؛ مدا
زنیای میخواه من ما زنیای مدیخدواه م» (ابدناثيدر بديتد ،ج .)41-49 :2امدام
مجتبی

با تويه به عناختی کده از یدا ان خدود داعدتن يندگ بدا مفاییده ا

نامم ن می دانست .آن حررت د پاسد بده مردمدی کده بفدی از عدهادت ام در
مؤمنان

به حرو ایشان آمیندی ی اعدالن یودادا

بییوایی آنها بدا ام رمؤمندان

کردندین ودمن یدادآی

ن آندان ا د ایدن مدیعا د یيادو نام دیه اسدت

(خصيبي 4149ق.)489 :
عوامل صلح امام مجتبی

با معاويه

د سخنان آن حررتن عوامل رل با مفاییه ب ان عیه است که اار و صل ندو ن
این یایات ا ن ز ب ان میکردن عبهه تفا ض «یااذا

ح ومت بده مفاییده بده
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دل ل عایستگی مفاییه» با «نصوص امامت» بربرف میاردیی .این عوامل از ایدن
قرا است:
 -فقيا افراد ص،بر و ع،رف به ح ،ام،م :امدام مجتبدی

د م اتبدها بدا

مفاییهن د با ه تسل م ح ومت به ی چن ن نوعت« :اار من اورادى ا که رابر ی
به ح من عا ف ی غ رمن ر بودنین مىیاوتمن هراز تسل م تو نمیعیم ی خواهش
تو ا نمىپدذیروتم» (طبرسي 4119ق ج289 :2؛ مجلسي 4119ق ج16 :11و .)417از
این تفب ر امام

آع ا میعود اار یا ان آن حررت د برابر وشدا ن تطم دش ی

تهیییها مفاییه از خدود عد بایی نشدان مدیدادندی ی ح ومدت ا حد امدام
میدانستنین د مشابل مفاییده مشایمدت مدیکردندی ی امدام مجبدو بده یاادذا
ح ومت نمیعی .تسل م ح ومت به مفاییه د اثر وشیان یدای ن بدا حد دانسدتن
مفاییه سازاا

نیا د.

 صالح امت و حفظ خو مردم :آن حررت د با ه منازعه مفاییه با ایشاند امر ح ومت ورمود« :مفاییه ايش به حشى که از مدن بدود ی آن ا بده منظدو
رالح ت این امت ی حفظ خون آن به یى یااذا نمودمن با من نزا کرد» (اربلي

 4984ج674 :4؛ مجلسي 4119ق ج.)66 :11
 -ابق ،،مسلم،ن ،و بهويژه شيعي : ،امام مجتبی

د پاس حجر بن عی

که به آن حررت د قبال رل با مفاییه اعتراض کردن ورمود« :من این عمدل ا
يز براى باقى مانین عما انجام نیادم» (ابنشهرآشو 4979 ،ج.)96 :1
 وجود مصلحت .هنگامی که برخی از یا ان امام مجتبیبه دل ل یااذا

ن آن حررت ا

ح ومت به مفاییه سرزنش کردنین ایشان د پاس ورمود« :مدرا

سرزنش ن ن ی؛ زیدرا د ایدن عملدى کده انجدام دادمن ردالح ی مصدلحتى بدود»
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(ابنشهرآشو 4979 ،ج96 :1؛ مجلسي 4119ق ج.)68 :11
و صل نو ن «وشیان یای » ا برا امام مجتبی

د با آن ه ایشان بده ردو ت

م ر آن ا ب ان مدیورمدود د قبدول ندیا د ی ودمن ب دان تنهدا ید
عبیالرحمان بن عب ین بر آن است که امام

یدا ان بسد ا

یایدت از

د کوودهن بصدره ی

حجاز داعت ی بنابراینن وشیان یای نمیتوانی علت رل آن حررت بدا مفاییده
باعی .ای د این با ه چن ن نوعته است« :این ده سدل مان بدن ردرد خزاعدی بده ای
می اویی :بس ا د عگفت م از این ه عما به مفاییه ب فت دادیی؛ د حالی کده چهدل
هزا نفر ينگجو از اهل کووه که همگی آماده باش بر د منازل خودعان ایستاده
ی پسران ی پ ریانشان ن ز آنان ا همراهی میکننی ی همچن ن عد ف انت ا از اهدل
بصره ی حجاز د دسترس دا یی» (فيصل نور 4126ق.)66 :
پاس این توهم ن ز د سخنان امام مجتبدی

آمدیه اسدتن لد ن ازآنجاکده

و صل نو بنا ا بر چشم پوعی ی ان ا حش شت اذاعتهن به این پاس دست ن اوته
است.
دلیل فقدان سپاهی همراه و هماهنگ

امام

خود ن ز از انبوه يمف ت که ارد ایشان ايتما کردهانین ابال دا دن امدا

آن حررت از این مطلب ن ز آااه است که اکثریت قریب بده اتفداق آنهدان اودراد
بیبص رتانی که به ظاهر با امام ی د بابن با مفاییهاندی .ابومخندفن چنیدسدتگی
یا ان امام مجتبی

ا چن ن بازاو میکندی :همده ندو اودرادى بدا آن بز ادوا

بودنی؛ اریهى از ایشان ع فه آن حررت ی ع فه پدی ش بده عدما مدی وتندی.
برخى از خوا ج محسوب مىعینی که تنها هیوشان د به هر نحدو د ينگ دین بدا
مفاییه بود .بفرى از آنان اورادى وتنه يو ی خواهان غن مت بودنی .عدیه ا دیگدر
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ع ا به عما می وتنی ی اریهى از ایشان دا اى عصب ت قومى ی تابش ؤسداى
قبایل خود بودنی ی به دین مرايفه نمدیکردندی (مفيدي 4149ق ج41 :2؛ مجلسدي

4119ق ج.)16 :11
عواهی ییگردانی سپاه حردرت ی دالیدل نبدود سدپاهی هماهندگ ی همدراه
عبا تانی از :برخی از سران لش ر آن حررت د «انبا » ی «نخ له»ن با یعیههدا ی
عوههایی که از مفاییه د یاوت کرده بودنین از حررت يیا عینی؛ بهبدو
خود مفاییه خطاب به امام مجتبی

کده

چن ن افت« :یا بن عم د بدا ه مدن قطدش

حم منماى؛ زیرا مردم با تو بییوایى کردنی؛ همان بو که قبدل از تدو بدا پدی ت
نمودندی» (قطباليين راوني4119 ،ق ج676 :2؛ مجلسدي 4119ق ج .)19 :11حتدی
برخی از یا ان آن حررتن به مفاییه نامه نوعته ی به عهیه اروته بودنی که امدام
حسن

ا غاولگ ر ی تسل م مفاییه کننی (مفيي 4149ق ج.)41 :2

آن حررت ایناونه از یا ان خود االیه میکنی« :به خیا سوانی مفاییه براى
من بهتر از این مردم است .مىپنیا نی ع فه ی پ ری من انی؛ حال آن ه کمر به قتدل
من بستنی ی با م ا به غا ت ی مالم ا به تا اج بردنی .به خیا اار از مفاییه براى
حفظ خون خود ی امان خانوادهام عهیى بگ رمن براى من بهتر است از این ه ایدن
به ظاهر ع ف ان خونم ا بریزنی ی اهل ب ت ی بفرى از تبفهام تباه ی وایش عدونی.
به خیا اار با مفاییه ينگ کنمن هم ن ها مرا دست بسته تحویدل ای خواهندی داد»
(طبرسي 4119ق ج.)291 :2
هنگامی که امام مجتبی

از انبوه یا ان خود برا مبا زه با مفاییه اسدتمیاد

کردن تنها ب ست نفر برخاستنی ی آمادای خود ا برا حمایت بدیچدونیچدرا از
امام

اعالم کردنین آنااه به يیش سول اهلل

تأسی کرد ی ورمود« :اار من
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تفیاد چهل نفر مىداعتمن آن بو که بایی ی عایی د اه خدیا يهداد مدیکدردم»
(خصيبي 4149ق.)146 :
با ينگ ین ی کشته عین قطفی امام مجتبی

با تويه به یودف ت سدپاه ان

اسالمن آن هیف مشیسی که آن حررت به دنبال آن بودن به دست نمیآمدی؛ زیدرا
«مفاییه د دی ان زمامیا

خودن با نششهها ی س استهدا عدواموریباندۀ خدودن

هموا ه سفی می کرد به ح ومت خودن نگ عرعی ی اسالمی بیهی .ی ظدواهر
اسالم ا نسبتاً حفظ میکردن مشرّ ات اسالمی ا ظاهراً ايرا مینمود ی پدردههدا ا
نمید یی .بنابراینن مفاییه میتوانست بفی از کشتن امام مجتبی
نگ اسالمی بیهی که کسی به زعتی عمل ی
 .)426بر ایناساسن امام حسن

بو

بده آن

پی نبدرد» (پيشدوايي -426 :4989

با تیب ر مفصومانه خدودن ردل

ا بدر يندگ

تري

داد .حارل آن هن ع ف ان حش شی ی یا ان بص ر امام

بهبو

که مبا زه با یا ان چنی هزا نفر مفاییه ا نامم ن میساخت.

پنجم :و صل ندو قدرا داد ردل ی ب فدت امدام

بس ا انی بودنی؛
ا بدا مفاییدهن دل دل بدر

نامنصوص بودن امامت آن حررت ی بهبو کلی وشیان نصوص امامت میدانی .به
بای ی ن تحت هر عرایطین بایی با اوراد کاور ی ظدالم مبدا زه کدرد ی سد وت ی
رل د برابر این اریه يایز ن ست .ی میاویی» :اما بیین ع

ای هنگامی کده

به مفاییه دست ب فت میدهین خودش ا از برف خیا ی سولش منصوص عل ه
نمیدانی» (فيصل نور 4126ق.)67 :
پ امبر ارامی اسالم

که همه ورق اسالمین بر رحت وتا (احدزا )24 :،ی

افتا (نجم9 :و )1ایشان د تمام ادیا زنیای اعتراف میکننین د برخی موا د که
به این نت جه می س ی ينگ با دعمنان اسالمن به نفدش اسدالم ی مسدلم ن ن سدتن
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خدود د یایتدین بفدی از ذکدر

د با ه منصور ت امامت خودن بده ابوسدف ی ورمدود:

«علت مصالحه من با مفاییهن همدان علتدی اسدت کده پ دامبر اکدرم

بدا قب لده

بنیومره ی بنی اعجش ی بدا مشدرکان م ده (د حییب ده) بده مصدالحه پرداخدت»
(صيوق  4986ج .)244 :4آیا و صل نو میتوانی بگویی ازآنجاکه پ امبر اکدرم
از برف خیاینی به پ امبر برازییه عیه است ی نبدوت ایشدان د قدرآن مج دی
منصوص استن د همه ينگها ی د ا ر هان ياندب حد

ا داعدت ی بایدی د

هرحالی با کفا ی مشرکان میينگ ین هرچنی به کشته عین ایشان میانجام دی؟ ی
آیا میتوان افت رل ایشان با کفا ی مشرکان م هن به دل دل تدرس حردرت از
کشته عین بوده است؟ به عبا ت دیگرن آیا میتوان افت ردل آن حردرت بدا
کفا ی مشرکانن با نصوص نبوّت آن حررت تفا ض داعتهن نبدوت آن حردرت
زیر سؤال می ید؟
امام مجتبی

د پاس منتشیان قرا داد رل ن این وتدا خدود ا بده وتدا

يیش سول اکرم

تشب ه کردهن میورمود« :پ غمبر اسالم

از قوم خود ورا

کرد ی داخل غا عین د حالى که ایشان ا به سوى خیا دعوت مدیکدرد .اادر آن
بز اوا یا انى میداعتن ورا نمیکرد» (طوسدي 4141ق161 :؛ مجلسدي 4119ق

ج .)69 :11حارل آن هن امام مجتبی

ن ز همچون يدی بز ادوا شن بده نت جده

بیحارل ينگ آااهی کامل داعت ی مصلحت ی منففت اسالم ی مسدلم ن ا د
رل با مفاییه تشخ ص داد؛ بنابراینن ردل آن حردرت بدا مفاییدهن ازآنجاکده
به غم م ل حررت ی برا بشا اسالم ی مسلم ن بوده استن هد چ تفا ودی بدا
نصوص امامت نیا د.
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نتیجهگیری

( )1یيود «نصوص امامت» د منابش ودریش ن بده اثبدات سد یهن ادعدا وشدیان
نصوص امامتن ادعایی بیین دل ل است.
( )2از استیالل امام مجتبی

به یرد ت پدی ش علدی بدن ابدیبالدب

بدر

حشان ت امامت ی ح ومت خودن نمیتوان وشیان نصوص امامت ا نت جه ارودت؛
زیرا ایالًن آن حررت د موا د دیگرن برا اثبات امامت خودن به نصوص امامدت
استیالل کرده است .ثان اًن آن حررت به دل ل مشبول ت این استیالل نزد مفاییه از
آن استفاده کرده است .ثالثاًن ازآنجاکه یر ت امدام سداب بدر امدام الحد ن مدو د
پذیرش همگان بودهن امام مجتبی

برا اثبات امامت خود از این یش استفاده

کرده است.
( )3با بر سی تمام سخنانی که از امام مجتبی

نشل عیه استن ه چ یایتدی ا

نمیتوان یاوت که آن حررتن مفاییه ا برتر از خود ی عایسته ح ومت مفرودی
کرده باعی تا وشیان نصدوص امامدت ا از آن بتدوان نت جده ارودت ی یاادذا
ح ومت به مفاییه ن زن به دل ل رالح ت امت ی حفظ خون مسلمانان بوده است
ی اار آن حررتن یا ان حش شی ی بابص رت داعتن به تصری خود ایشانن بیین
د نگ با مفاییه مبا زه مسلّحانه میکرد.
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