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Abstract 

Nowadays, the Imamiyyah Shia consider the allocation of Imamate only through apparent or 

covered decree or through the performance of a miracle, which itself, is an instance of an 

apparent decree. Numerous rational and traditional proofs and arguments have been put 

forth that suggest the necessity of the appointment of an Imam by God and his introduction 

by a decree from the Prophet or the former Imam. In order to prove and recognise attributes 

like, knowledge and infallibility, which are essential for the Imam, there is no other 

alternative than appointment by Allah and his introduction by the Prophet.  Accordingly, 

every person that the Prophet Muhammad specified to and decreed to his Imamate is an 

Imam. Companions of Imam Muhammad al-Baqir and Imam Ja’far al-Sadiq are among the 

most trustworthy Shiites of the era of Imams’ presence and based upon their beliefs at that 

time one can trace the historical roots of the current belief in Imamate. Based on historical 

events, their opinions and debates with others, one can deduce the fact that, despite the 

opinion of some contemporary Shiite thinkers about the belief in the Imamate of the Imams 

of the Ahl al-Bayt, the general body of the Shiite community does not suggest a particular 

narrative of evolution, and most Shiites in the age of presence, like today's Shiites, had 

believed in Imamate based on God-given decree and approval of His Messenger. 
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 چکیده

دادن معجازه کاه   امروزه شیعه امامیه تنها راه نصب امام را نصّ جلی و خفای یاا انجاام   
داند و درباره شارورت تعیاین و نصاب اماام از طارل خادا و       نوعی نص فعلی است می

معرفی او با نص نبی یا امام پیشین، دالیال و باراهین عقلای و نقلای متعاددی مطار        
کند. برای اثبات و شناخت صفاتی مانند علم و عصمت که برای امام شروری اسات،  می

معرفی پیامبر وجود ندارد. بر این اسااس، هار فاردی کاه      هیچ راهی جز تعیین االهی و
اصحاب اجماع امامین  پیامبر )ص( بر امامت او تصریح و تنصیص کرده باشد امام است.

توان به استناد باورهایشاان در آن  ترین شیعیان عصر حضورند که میصادقین )ع( از ثقه
جویی کرد. ره حیات ائمه )ع( پیهای تاریخی باور کنونی بر امامت را در دودوران، ریشه

توان به این واقعیت بر اساس وقایع تاریخی، ابراز عقاید و مناظرات ایشان با سایرین، می
دست یافت که به رغم نظر برخی از متفکران شیعی معاصر، در زمینه باور بر امامت ائمه 

ل در ایان  بیت )ع(، در بدنه عمومی جامعه شیعی تطوری خاص که حکایتگر تکاما  اهل
آید و غالب شیعیان عصر حضور نیز همچون شایعیان اماروز باه    باور باشد به دست نمی

 . اندبودن امامان باور داشتهمنصوص از سوی خدا و رسول
 

 .اصحاب اجماع، نص بر امامت، امامان اهل بیت )ع(، علمای ابرار، شیعیان عصر هضور :هاکلیدواژه
                                                                 

، «نقد نظریه علمای ابرار بر اساس دیدگاه اصحاب اجما  امامین صرادقین) ( ». این مقاله برگرفته از: اکبر باقری، 1
 ، است.1931هب اسالمی، دانشگاه ادیا  و مذاهب، قم، ایرا ، رساله دکتری، مهدی فرمانیا ، دانشکده مذا
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 مقدمه
ه علمای ابرار، یکی از ابعاد مشروعیت امام و خلیفه بعرد از  هر یک از اضال  ملل  نظری

دهد. علم، عصمت و نص، سره امتیرازی اسرت کره     الشعا  قرار میپیامبر ) ( را تحت
اند. وجرود  بیت ) (، در قرو  گذشته به آ  اهتمام داشتهدر اربات امامت ائمه اهل  امامیه

یعه و وجه تمایز آ  از سایر فررق  االهی و نبوی از ضروریات اعتقادی ش« نصب و نص»
ترین محلّ اختالف پس از رحلت پیامبر گرامی اسرالم ) ( بروده   اسالمی است که مهم

و موجب تفرقه امت اسالمی شده است؛ گروهی از صحابه با تیییرد ضررورت و وجرود    
نص و نصب االهی و نبوی، بر خالفت و امامت حضررت علری ) ( پرای فشرردند؛ در     

ساعده در پی انتخاب جانشینی بررای  دیگر با انکار نص، در سقیفه بنی حالی که گروهی
بود  خلیفه پیامبر ) ( برای زمامرداری جامعره   آ  حضرت برآمدند. آنچه موجب محق
شود و اسباب مشرروعیت حاکمیرت وی را فرراهم    مسلمانا  و امامت در دین و دنیا می

 است.« نصب و نص»آورد می
الشعا  قرار بیت ) ( را تحتبرار که نصّ بر امامت ائمه اهل بُعدی از نظریه علمای ا

ساختن باوری است کره حراکی از اسرتمرار وجرود ایرن عقیرده از       دهد در پی متزلزلمی
شیعیا  نخستین تا کنو  است. بر اساس این نظریه، شیعیا  عصرر حضرور و قریرب بره     

نستند. بر این اسراس، براور بره    دااتفاق اصحاب ائمه ) ( آنها را دانشمندانی نیکوکار می
وجود نص از سوی خداوند و پیامبر ) ( راجع به امامرت ایشرا ، سراخته و پرداختره     

انرد  و بعردها در تطرورات    طی  اندکی از شیعیا  عصر است که تحت تیریر غالت بوده
 کالمی شیعه از اقلیت خارج شده و امروزه در میا  عموم جامعه گسترش یافته است.

که اصحاب اجما  ائمه ) ( مکنت علمی و جایگراه اجتمراعی خاصری نرزد     از آنجا 
توانرد نماینردگی طیر     شرا  مری  اند، آرای عقیدتیاماما  و مردم روزگار خویش داشته

وسیعی از جامعه شیعی عصر حضور و تییید اماما  اهل بیت ) ( را در پی داشته باشرد.  
االهی و نبوی بر امامرت عامره و    پرسش اصلی این تحقیق، بررسی وجود عقیده بر نصّ

خاصّه از منظر اصحاب اجما  است. در صرورت تیییرد وجرود چنرین براوری در میرا        
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شیعیا  عصر حضور، تلقی تطور عقیده در باور بره نرص برر امامرت در شریعیا  عصرر       
حضور و گسترش عقیده ناصواب در میا  شیعیا  قر  چهارم به بعد یرا طررح اولیره آ     

 نتفی خواهد بود.به دست غالت م
در ادامه اقوال، مناظرات، وقرایع تراریخی و اظهارنظرهرای اصرحاب اجمرا  امرامین       

کنیم و در تکاپوی یافتن پاسخی متقن صادقین ) ( راجع به نص بر امامت را بررسی می
 به پرسش تحقیق برخواهیم آمد.

 «نص»مفهوم و انواع . 0

بلندکرد  چیزی است، به طروری کره   به معنای نهایت و غایت و « نصص»نصّ از ریشه 
ءَ به معنای بلند و آشکارکرد  است، یا نَرصَّ الحردی َ   رو نَصَّ الشّییاز این .آشکار شود

در   .(0/31: 2777منظاور،  )ابا  اش اسرت  به معنای روایت حدی  و اسرناد آ  بره گوینرده   
از یرک معنرا    شود که بریش به کالم معتبر و صریح و آشکاری گفته می« نص»اصطالح، 

نداشته باشد. کالم آشرکار در معنرای واحرد، بردو  احتمرال خرالف و تیویرل را نرص         
را مبالغه در اظهار و دلیلی که طریرق خالفری برر آ  وجرود     « نص»گویند. شیخ مفید می

در علم « نص.  »(2/9: 8910؛ همو، 2ب:  8181؛ همو، 2الف:  8181)مفید، کند ندارد معرفی می
)فاضل « اللفن الذی ال یحتمل غیر ما فهم منه»رود. یعنی به کار می« ظاهر»ل کالم در مقاب

در این مقاله شواهدی است که در کتراب و سرنت   « نص»و مقصود از  (991: 8171م داد، 
 بیت ) ( تصریح دارد. بر خالفت و جانشینی اماما  اهل

ولی و فعلری اسرت   ترین آنها تقسیم به نصّ قر برای نص تقسیماتی بیا  شده که مهم
 .(292: 8939)جمعی از نویسندلان، 

نصّ قولی: به قول و تقریر پیامبر اکررم ) ( و ائمره ) ( در مفهرومی خرا  گفتره      
 شود:شود که به جلی و خفی تقسیم میمی

ضرورت، بر معنا و مراد داللت دارد، به طروری کره بره    نصّ جلی: نصی است که به
 فاضال ؛ 1/213: 8937، )تفتاازانی اضافی احتیراجی نردارد    ضمیمه مقدمات، استدالل و تبیین
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شرود کره بره    ی بر امامت به آیات، اخبار و احادیلی گفته مری جل نص. (990: 8910 م داد،
ای نیاز نداشته باشد. وجرود تعرابیری   طور واضح و آشکار بر امامت داللت داشته، قرینه

و  به امامت، نص جلی شرمرده  در احادی  مرب« امارت»و « خالفت»، «امامت»همچو  
: 8181ی، هالل؛ 8/913: 8182، )قمی« سَلِّمُوا عَلَی عَل ی ب إ مْرَة  الْمُؤْم ن ین»شود؛ مانند احادی  می

هذا خلیفتی فیکم من بعدی فاسمعوا له و »و  (8/11: 8117؛ مفید، 8/232: 8912کلینی، ؛ 2/223
 . (2/20: 8187، یالهدعلم؛ 8/993: 8171)سید مرتضی،  «أطیعوا

نصّ خفی: نصی است که داللتش بر معنا و مقصود مد نظر نیازمند استدالل و تبیرین  
پرذیر  است. بیا  اوصاف و خصوصیات که با تیمل و گاه استدالل، فقط بر یک نفر تطبیق

. نص خفی برر امامرت، بره    (122و  112: 8902، )الهیجیاست از مصادیق نص خفی است 
شود که ضرورتای فرد شنونده را بره امامرت فرردی راهنمرایی     روایاتی گفته میاحادی  و 

: 8910 م داد، فاضل؛ 1/213: 8173، )تفتازانی کند و برای حصول یقین نیازمند قرینه استنمی

و « أنت منیّ بمنزلة هارو  من موسی االّ أنره ال نبریّ بعردی   »یلی همچو  احاد ملالی. (990
 .(2: ج8187الهدی، )علمآید نص خفی به حساب می« مواله من کنت مواله فعلیّ»

شود کره بیرانگر اجرالل و    نصّ فعلی: به آ  دسته از افعال رسول اکرم ) ( گفته می
بره دسرت   « اظهار معجزه»تعظیم حضرت علی ) ( است و بنا بر نظر برخی از متکلما ، 

 (.827: 8191 م داد، فاضل؛ 818: 8172میمم، )اب  شودتلقی می« نصّ فعلی»امام نیز 

 نصوص قولی بر امامت ائمه )ع( از منظر اصحاب اجماع. 2
بررسی و کش  عقیده اصحاب اجما  امامین صادقین ) ( راجع به وجرود نصوصری از   

بیرت ) ( دربراره امامرت، غایرت ایرن      سوی خداوند، پیامبر اسالم ) ( و اماما  اهرل  
بیرت ) ( یکری از لروازم مهرم     امامرا  اهرل   تحقیق است. درت اقتضائات عصر حضور 

شرد   تحقیق و اظهارنظر درباره آ  دورا  اسرت. تشرتّت حاکمیرت سیاسری برا سسرت      
های حاکمیت اموی و استقرارنیافتن حکومت عبّاسی و سپس استقرار فضای سنگین پایه

گیرری  هرای علویرا ، آغراز شرکل    تقیّه، بروز و ظهرور فررق و مرذاهب گونراگو ، قیرام     
های حدیلی و کالمی درو  فرق اسالمی، عناوینی است که ورود به متن هر یرک  جریا 
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کنررد و بررر ضرررورت ترردقیق در از آنهرا، دشررواری تحقیررق در ایررن دوره را نمایررا  مرری 
هرایی از  های تاریخی، حدیلی، و کالمی عصرر صرادقین ) ( اشرارت دارد. گرروه    گزاره

فقهی و کالمی مشغول آمروختن و  های گوناگو  حدیلی، شیعیا  عصر حضور در عرصه
اند. سطح فهم، امانتداری و تبحّرشا  در سخنوری و مناظره موجرب  پُرکرد  انبا  تجربه

هرای هرر یرک از صرحابه، سرطحی از      شده است اماما  ) ( به مقتضای درت و توانایی
 د.ها باز دارنمعارف را به آنها بیاموزند یا برخی از ایشا  را از ورود به برخی عرصه

 . نصوص امامت عامّه1. 2
امیه علباء اسدی را والی بحرین کردند گوید وقتی بنیعمیر، به نقل از ابوبصیر، میابیابن

مبلغ هنگفتی به سبب آ  والیت به دست آورد. علباء تمامی آ  را به محضر امام صرادق  
امروالی بره    امیه والی بحرین شدم و به واسرطه آ  من برای بنی») ( تقدیم کرد و گفت: 

دانم که خداوند عزوجل چیرزی از  ام؛ میام که تمام آ  را به خدمت رساندهدست آورده
امرام نیرز آ  را پرذیرفت.    «.  امیه قرار نداده و تمامی آ  از آ  شما اسرت این را برای بنی

. (277: 8912، )کشای سپس تمامش را به وی بخشید و بهشت را برای وی ضرمانت کررد   
 عمیر، ابوبصیر و علباء اسدی معتقدند:ابیاریخی حکایت از آ  دارد که ابناین واقعه ت

      .امامت و خالفت به نصب االهی است و هیچ یرک از غاصربا  در آ  حقری ندارنرد
این باور در عصر حضور در میا  اصحاب و شریعیا  وجرود داشرته اسرت. لرذا عوایرد       

است و غاصبا  حرق دریافرت   خالفت برای خلیفه خدا و حجت زما ، امام صادق ) (، 
 و تصرف در آ  را ندارند. پس عواید خالفت باید به محضر امام تقدیم شود.

  امام صادق ) ( با پذیرش اموال خالفت و تصرّف در آ  بر صحّت باور علباء اسدی
)خالفت و والیت بر اموال( صحه گذارد، چراکه همه اموال را پس از تصررّف بره علبراء    

 اسدی بخشید.
 ت بهشت برای علباء نیز امضای سند اعتقادی علباء اسدی است.ضمان 

ای تاریخی از امرام صرادق ) ( نقرل    ابوبصیر درباره اعتقاد و رفتار ابوذر غفاری نکته
کند که علما  دو غالم به همراه مقداری پول نزد وی فرستاد. او از عمومیرت اعطرای   می
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نفی یافت از گرفتن آ  امتنا  ورزیرد و  خلیفه بر تمام مسلمانا  پرسید. وقتی جواب را م
هرای  نیازی کرد و خود را از اغنیای مردم دانست. وقتی آ  دو به ناچیزی داشتهاعالم بی

مرا نیازی به این دینارها نیسرت؛ مرن   »ابوذر در درو  و بیرو  خانه اشاره کردند، گفت: 
یشا  کره بره حرق    شده و هدایتگر ابه واسطه والیت علی بن ابی طالب و عترت هدایت

این نقل تاریخی عالوه بر تیکیرد  «. ورزند غنی هستمکنند و به حق عدالت میهدایت می
بر عقیده اصحاب حضرت علی ) (، از جملره ابروذر غفراری، بره امامرت و والیرت آ        
حضرت، نشانگر باور ایشا  به امامت عترت طراهرین آ  حضررت اسرت، امامرانی کره      

کنند و به عردالت برر محرور حرق     و به سوی او هدایت می یافته از سوی خدایندهدایت
 . (21)همان: دهند حکم می

کنرد کره از امرام    حمّاد بن علما ، ناقل روایتی است که عیسی بن السری بازگو مری 
صادق ) ( درباره دعائم اسالم، که عمل به آنها موجرب پراکی و درسرتی کرردار باشرد،      

انیت االهی و رسالت پیامبر اسالم ) ( و اقررار  شهادت بر وحد»پرسیدم. ایشا  فرمود: 
اند و والیت آل محمّد که خداوند بدا  امر نمروده  به آنچه ایشا  از سوی خداوند آورده

هرر کرس   »االمر و فرمایش پیامبر اکرم ) ( استناد کرد که فرمرود:  ؛ و به آیه اولی«است
سرپس  «. مررده اسرت   شناسد بره مرر  جاهلیرت   بمیرد در حالی که امام خویش را نمی

. هرچند حمّاد خود، این سخنا  را از امام نشرنیده،  (2)هماان: ج مصادیق آ  را بیا  فرمود 
اما توجه به دریافت، حفن و نقل ایرن روایرات حکایرت از آ  دارد کره شریعیا  عصرر       

ای قائل بودند و آ  را به آیات قرآنی و احادیر  پیرامبر   حضور برای امامت جایگاه ویژه
کردنرد و عقیرده صرحیح را براور برر وجرود نرصّ مرن اهلل برر امامرت           ستند می) ( م

 دانستند.می
انرد و  شیعیا  عصر حضور از طریق ائمه ) ( روایاتی از پیامبر اکرم ) ( نقل کررده 

بر ضبط و اشاعه آ  اصررار دارنرد کره حکایرت از انتخراب ائمره از سروی خداونرد و         
کنرد  عمیر از ابوبصیر نقل میملالی محمّد بن ابی بود  تعداد و اسامی ایشا  دارد.مشخص

خداوند مرا از میا  انبیا اختیار نمود و از میا  خاندا  مرن علری   »که پیامبر ) ( فرمود: 
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) ( را برگزید و او را بر تمامی اوصیا برتری داد و از خاندا  او، حسرنین و از خانردا    
: 8912)صدوق، « اهر و باطن ائمه استحسین نیز اوصیای او را که نهمین ایشا  قائم و ظ

. این روایات عالوه بر تیکید شیعیا  عصر حضور برر برگزیردگی تمرامی امامرا      (8/218
 بود  نام و اوصاف ایشا  حکایت دارد.گانه از سوی خداوند، از مشخصدوازده

و ویرژه زیدیره   عبداهلل بن بکیر راوی فضای پُرالتهاب بروز و ظهور مدعیا  امامت، به
الحسن، است که امام صادق ) ( بر چگونگی نصب افراد بر امامت در میا  اصرحاب  بنی

تیکید کردند، و تعیین و معرفی امام را در دایره اختیارات خرود ندانسرتند و آ  را امرری    
معهود از سوی رسول گرامی اسالم ) ( معرفی کردند کره از فرردی بره فررد دیگرری      

دانیم مسئله تعیرین امامرت   . چنانچه می(8/222)هماان:  د شود تا به صاحبش برسمنتقل می
 منحصرای االهی است و پیامبر اکرم ) ( نیز فقط مبلّغ این رسالت است.  

را « عتررت »و « اهرل بیرت  »، «آل محمّرد »گوید از امام صادق ) ( مفهروم  ابوبصیر می
ند کره وصری   ذریه پیامبر، آل محمّد هسرتند. اهرل بیرت، امامرانی هسرت     »پرسیدم، فرمود: 

مؤمنرانی  »از امت پیامبر ) ( پرسیدم، فرمود: «. پیامبرند و عترت، اصحاب کساء هستند
زد  برر  جویند که بر چنرگ که آنچه از نزد خدا آمده، تصدیق نموده به رقلین تمسّک می

بیت ) ( که خداوند پلیدی را از آنرا  زدوده، و از   اند، کتاب خدا و ائمه اهلآ  امر شده
)صادوق،  « انرد شا  ساخته، و آ  دو بعد از پیغمبر جانشین او برر امّرت  دگی پاکیزههر آلو

هرا،  . بر این اساس، کتاب و عترت، خلفرای پیامبرنرد. نحروه پرسرش و پاسرخ     (31: 8931
ویرژه اصرحاب   های دقیقی است که در میا  اصحاب اماما  ) (، بهکننده دغدغهمنعکس

گو  در میا  شیعیا  عصر حضور گسترش یافته، خاصشا ، وجود داشته و از طرق گونا
 های بعدی منتقل گردیده است.حفن شده و به نسل

تروا  از میرا    ضرورت تقیه در وضعیت خفقا  حاکم بر دوره امام صادق ) ( را می
تقروا  »کند: سخنا  ایشا  به اصحاب استنبا  کرد. ابوبصیر فرمایش امام را چنین نقل می

گویند بگوییرد و هرر گراه سرکوت     نتا  اطاعت کنید. هر آنچه آنها میپیشه کنید. از اماما
که شما در دورا  حاکمانی هسرتید کره:    (220: 8917، )طوسای « کردند سکوت اختیار کنید
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. این روایت، عالوه بر تیکید برر خفقرا    (12)ابراهیم: « وَ إ  ْ کا َ مَکرُهُمْ ل تَزُولَ م نْهُ الْج بالُ»
گوید که باید طابق النعل بالنعل مطیرع ایشرا    شیعیا  و امامشا  می زما  آ  حضرت، از

 باشند و بر وجود اعتقاد به امامت ایشا  در میا  اصحاب اشاره دارد.

 االمرالف. استناد به آیه اولی
بیرت ) (، وجرود نرصّ    یکی از آیاتی که شیعه در طول تاریخ در اربات امامت ائمه اهل 

االمرر اسرت کره    ت بردا  اسرتناد کررده، آیره اطاعرت یرا اولری       االهی و دفع شبهات امام
)نساا::  «  یا أَیهَا الَّذ ینَ آمَنُوا أَط یعُوا اللَّهَ وَ أَط یعُوا الرَّسُولَ وَ أُول ری الْریَمْر  م رنْکمْ   »فرماید: می

؛ چراکه در این آیه اطاعت از ایشا  به صورت مطلرق بیرا  شرده و هریچ قیردی در      (13
االمرر در هرر   شد  مصرادیق اولری  ارد؛ آنچه اهمیت بسیار دارد مشخصاطاعت وجود ند

گوید ابوبصریر دربراره مقصرود    زما  است. از شیعیا  عصر حضور، حمّاد بن علما  می
فرمایرد:  پرسرد و امرام مری   در این آیه از امام براقر ) ( مری  « االمراولی»خداوند متعال از 

)صادوق،  « مه ) ( هستند تا آنکه قیامت بر پا شوداالمر اماما  از فرزندا  علی و فاطاولی»

8912 :8/222). 

 «یوم ندعوا کل اناس بامامهم»استناد به آیه ب. 
کنرد کره روزی امرام    ابا  در باب نص بر امامت حکایتی را از فضالة بن جعفر نقرل مری  

م صادق ) ( دستم را گرفت و اسامی اماما  قبل از خویش را برایم بیا  کررد ترا بره امرا    
خداوند مرا فدایت کند، اگر اناری را نص  کنری و  »باقر ) ( رسید. سکوت کرد. گفتم: 

دهرم آنچره حررام    نیمی از آ  را حالل و نیم دیگرش را حرام کنی، مطمئنای شرهادت مری  
من نیرز یکری از آنرا  )امامرا (     »فرمود: «. کردی، حرام و آنچه حالل کردی، حالل است

فرمایرد: یروْمَ   نیز از کسانی باشی که خداوند در قرآ  می هستم و خواستم روز قیامت تو
)کشای،  « شروی نَدْعُوا کلَّ أُناسٍ ب إ مام ه مْ؛ یعنی در زمره امتی باشی که با من محشرور مری  

8912 :2/291). 
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صرف نظر از معرفی امامرت از ناحیره امرام صرادق ) ( برر یکری از شریعیا  عصرر         
حیطه علم و عصمت وی در خرور تیمرل اسرت؛ بره     حضور، باور ایشا  راجع به امام و 

طوری که از منظر فضاله، امام عالم به حالل و حرام خدا حتی درباره نیمی از انار است؛ 
دانسرتند علرم   الطاعره مری  عالوه بر این، دلیرل آنکره شریعیا  آ  دورا  امرام را مفتررد     

 کردند.ای بود که اماما  ) ( ابراز میمعصومانه
دق ) ( به آیه حشر مردم با امامانشا  نشرانگر آ  اسرت کره افرراد برا      استناد امام صا

چنین عقایدی درباره امام، و چنین اطاعتی از امام در زمره شیعیا  ایشا  و محشورا  برا  
 آیند.وی به شمار می

حمّاد بن عیسی عالوه بر ظاهر آیات، تیویل آنها را نیرز از ائمره ) ( آموختره اسرت،     
کنرد  از امام صادق ) ( چنین روایت مری « اهْد نَا الصِّرا َ الْمُسْتَق یمَ»آیه که در تیویل چنا 

إ نَّهُ ف ی »که مراد، امیرالمؤمنین ) ( و شناختن او است، و دلیل آ  نیز قول خداوند در آیه 
الکتاب )سروره حمرد( ذکرر شرده اسرت      در امّ (17)زخرف: « أُمِّ الْکتاب  لَدَینا لَعَل ی حَکیمٌ

 نویسد: . مجلسی می(92: 8931، )صدوق
الْکتراب  لروح   گرردد و مرراد از أُم   به قرآ  برمری « انّه»اند که ضمیر مفسّرا  گفته

شود: قرآ  در لروح محفرود کره نرزد مرا      محفود است، لذا معنای آ  چنین می
است بلندمرتبه و محکم یا ظاهرکننده حکمت است. ولی بنا بر آنچه مرا سرابقای   

تروا  آ  را برا ظراهر آیره منطبرق      علی ) ( کتاب ناطق است. می تحقیق کردیم،
ساخت که إ لَی الْحَسَن ، رُمَّ أَوْمَی إ لَی الْحُسَین  عَلَیه مَا السَّلَامُ، رُمَّ قَالَ: الْیَئ مَّرةُ م رنْ   

 .(8939، )مجلسیوُلْد ه  عَلَیه مُ السَّلَامُ 

 استناد به حدیث ثقلینج. 
رود کره در منرابع   یکی از نصو  امامت نزد امامیه بره شرمار مری   امروزه حدی  رقلین 

شود. اصحاب اجما  در حفن و نقل این نص ترالش در خرور   وفور یافت میفریقین به
گوید در محضرر امرام براقر ) ( برودم کره      اند. ملالی معروف بن خربوذ میتوجهی داشته

 گفت: حضرت چنین میاباعبیداهلل، یکی از اصحاب امام سجاد ) (، خطاب به آ  
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ای برود کره در   از اباسعید خُدری شنیدم که آخرین خطبه رسول خردا ) (، خطبره  
حال بیماری منتهی به رحلت ایشا  برای ما بیا  کرد. ایشا ، در حالی که بره دسرت   

طالب ) ( و میمونه تکیه کرده بود، وارد مسجد شده، بر منبر نشسرت و  ابیبن علی 
النَّاسُ إ نِّی تَار ت ف یکمُ اللَّقَلَین  ... یکری از آ  دو ریسرمانی اسرت کره     یا أَیهَا »فرمود: 

یک طرفش به خداوند متّصل است و طرف دیگرش در دسترس شرما اسرت. شرما    
مایه کره  کنید. بدانید که آ  قرآ  است و دومین چیز گرا درباره آ  چنین و چنا  می

) ( فرمود: راستی که اباعبیداللَّه آنچره را   اند ... امام باقربیت منتر است اهل کوچک
 .(891الف:  8181)مفید، « کندشناسد و بدا  باور دارد برای ما نقل میکه می

بیرت ) ( در میرا     این نقل تاریخی بر استمرار باور به نرص برر امامرت عامره اهرل     
تناد به حدی  شیعیا  عصر حضور از زما  پیامبر اکرم ) ( تا دورا  امام باقر ) ( با اس

رقلین داللت دارد و فرمایش آ  امام در انتهای خبر نیز از حی  تییید معرفرت اباعبیرداهلل   
و اینکه وی به عنوا  یکی از شیعیا  عصر حضور، خود بره محتروای حردی  باورمنرد     

 است، محل تیمّلی جدی و مؤید بح  است که وی، ناقل باور خود است.

 . نصوص امامت خاصّه2. 2
کند که جابر جعفی باالی سرش نشسته برود  داود چنین نقل میاز لحظه احتضار أبیابا  

خواست بگویرد و تراب و تروا  نقرل آ  را داشرت      و از او خواست تا حدیلی را که می
عمرا  بن حصین خزاعی به من نقل کرد که رسول خردا ) (  »داود گفت: بازگوید. أبی

بره حضررت علری ) ( سرالم     « امیرالمرؤمنین »وا  فال  و فال  را امر کرد بر اینکه به عن
دهند. آنها پرسیدند آیا این امری از سوی خدا و رسول است؟ پیرامبر ) ( تیییرد کررد؛    

سالم دادند. سپس پیامبر بره حذیفره و   « امیرالمؤمنین»سپس آنها به آ  حضرت با عنوا  
  حضررت ) (  سلما  و مقداد و بریده نیز امر کرد. آنا  نیرز چنرین کردنرد. سرپس آ    

فرمود: از ولیّ خودتا  پس از من سؤال کردیرد، مرن بردا  خبرر دادم و از شرما میلراق       
آدم بر ربوبیت خویش میلاق گرفتره برود و   که خداوند در عالم الست از بنیگرفتم، چنا 

 .(31: 8912)کشی، « شویدبه خدا قسم اگر نقض میلاق کنید کافر می
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 ( بر امامت ایشانالف. اعتراف اصحاب حضرت علی )ع
عمیر از وقایع تاریخی پس از غصب خالفت حضرت علری ) ( و  ابینقل ابوبصیر و ابن

اعالم وفاداری مهاجرا  و انصار و دیگررا  و تقاضرای بیعرت برا آ  حضررت و شرر        
عالوه بر بازگوکرد  فضای خفقا  پرس از رحلرت رسرول اکررم      (8)همان: تراشید  سر 

د به امامرت حضررت علری ) ( در میرا  اصرحابش اسرت و       ) (، نشانگر وجود اعتقا
پیگیری این امور در میا  اصحاب اجما  امامین صادقین ) (، از حفرن رویره شناسرایی    

 شیعیا  و مخالفا  در آ  دوره حکایت دارد.
جمیل بن دراج، از اصحاب اجما  امرامین صرادقین ) ( از حمرزة برن محمرد نقرل       

بکرر بره میرا     ادق ) ( ذکر و یادی از محمد بن ابری کند که روزی در حضور امام صمی
آمد. امام بر او رحمت و صلوات فرستاد و از بیعت او با حضررت علری ) ( بره عنروا      

دهم به اینکه شما امامی هستی کره  شهادت می»یاد کرد. وی گفت: « الطاعةامام مفترد»
اب اجمرا  نقرل   اینکه این روایت را اصرح «. اطاعتت واجب است و پدرم در آتش است

بکر، پسر خلیفه اول مسلمانا ، برر امامرت حضررت علری     اند و تیکید محمّد بن ابیکرده
) ( از سویی، و از سوی دیگر شهادت وی بر اینکه پدرش به دلیرل غصرب خالفرت و    

بیرت ) ( در میرا     امامت در آتش است، از وجود و استمرار اعتقاد به امامت اماما  اهل
ای از برائت شیعیا  ائمه ) ( از دشمنا  . همچنین، نشانه(29)همان: د شیعیا  حکایت دار

 ایشا  است.

 واقعه غدیر و اعتراف ابوحنیفه به حدیث غدیر و سوگند رحبهب. 
محمّد بن مسلم حکایت تاریخی جالبی از محمّرد برن نوفرل برن عائرذ صریرفی برازگو        

) ( نرزد شریعیا  عصرر     روشنی به وجود نصوصی بر امامت حضرت علری کند که بهمی
 حضور و حتی نزد مخالفا  مذهبی ایشا  داللت دارد:

العبراس  امیه و تشکیل حاکمیت بنری گوید، پس از زوال حکومت بنیصیرفی می
محمّد ) ( را آشکارا بیرا  کننرد،   توانستند حقایق و معارف آلکه شیعیا  نمی

د. از امیرر مؤمنرا    نزد هیلم بن حبیب صیرفی بودم که ابوحنیفه وارد مجلس ش
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طالب ) ( یاد کردیم و درباره ماجرای غدیر خم سخن به میا  آمد. ابیبن علی 
نزد شیعیا  به صرحّت خبرر مراجرای    »ام: ابوحنیفه گفت من به یارا  خود گفته

 «.کنندغدیر اعتراف نکنید که شما را محکوم می
بره ابوحنیفره   ناگها  رنگ چهره هیلم بن حبیب صیرفی دگرگو  شد و خطاب 

چرا، مرن  »گفت: «. چرا اعتراف نکنند نعما ، مگر تو خود قبول نداری؟»گفت: 
پرس چررا اعترراف    »هیلم گفرت:  «. امخودم قبول دارم و آ  را روایت نیز نموده

الطّفیل از زید برن ارقرم روایرت    رابت از ابینکنند در صورتی که حبیب بن ابی
لی در کوفه به نام رحبه همه حاضرا  کرده که حضرت امیرالمؤمنین ) ( در مح

 «.را برای اعتراف به صحّت وقو  ماجرای غدیر سوگند داده است؟
وگرو  بینید کره مرردم بره حرّدی در ایرن زمینره گفرت       مگر نمی»ابوحنیفه گفت: 

هیرلم  «. اند که علی ] [ ناگزیر شده مردم را در ایرن رابطره سروگند دهرد     کرده
ی ) ( را تکرذیب کنریم یرا سرخنش را ردّ     گویی علر در این صورت می»گفت: 
ما نره علری ) ( را تکرذیب و نره فرمرایش او را رد      »ابوحنیفه گفت: «. نماییم؟

«. انرد  گویی کررده ای از مردم در این باره گزافهدانی که عدّهکنیم، ولی تو میمی
سخنی را رسول خدا ) ( فرموده و یک خطبره در آ  براره ایرراد    »هیلم گفت: 
ما به صرف اینکه گروهی غلروّ نمروده یرا کسری حرفری زده اسرت از       نموده و 

 «.بازگویی آ  بهراسیم و از نقل آ  دست بداریم؟ 
در همین حین کسی وارد شد و با پرسش خود سخن را برید و ایرن سرخن در   

هاشم بود در بازار با مرا  کوفه پیچید. حبیب بن نزار بن حیا  که از هوادارا  بنی
خبر ماجرایی که از تو دربراره علری ) ( بره وقرو      »مد و گفت: بود. نزد هیلم آ

در »هیلم گفرت:  «. پیوسته و نیز سخن آ  گوینده )ابوحنیفه( به من رسیده است
آید. مطلب را آسا  گیرر. سرخن   اظهارنظرها از این گونه سخنا  بسیار پیش می

 «.ختم شد
مام صادق ) ( رسیده مدّتی بعد ما به حجّ رفتیم و حبیب هم با ما بود. خدمت ا

و ادای سالم نمودیم. سپس هیلم عرد واقعه کرد. حالت نارضرایتی در چهرره   
این محمّد بن نوفرل اسرت و در آنجرا    »آ  حضرت نمایا  گشت. حبیب گفت: 
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حبیرب  برس کرن. برا مرردم برا اخرالق و روش        »حضرت فرمود: «. حاضر بود
فت ورزید، که هرر کرس   نیکی معاشرت کنید و در عمل با آنا  مخالخودشا  به

را محصول کردار او است و روز قیامت با کسری محشرور اسرت کره دوسرتش      
داشته است. مردم را بر ضدّ خودتا  و ما نشورانید و در انبروه همرین مرردم    می

داخل شوید )و خود را از آنا  متمرایز و جردا نسرازید(، و مرا را روزگرارا  و      
«. صالح بدانرد( آ  را خواهرد آورد  بخواهد )و  خداونددولتی است که هر گاه 

حبیرب  فهمیردی؟ از دسرتور مرن     »در اینجا حبیب سکوت کرد و امام فرمرود:  
هرگرز از دسرتور شرما سررپیچی     »گفت: «. شویدسرپیچی نکنید که پشیما  می

 .(22الف:  8181)مفید، « نخواهم کرد

حضررت  وضوح از شهرت و عمومیّت نص بر امامت و خالفت این نقل تاریخی، به
علی ) ( در عصر حضور آ  حضرت و ائمه بعد از ایشرا  حکایرت دارد. نکتره جالرب     
توجه در این واقعه، اعتراف ابوحنیفه نعما  بن رابت بر وجود نصو  نبروی ) ( برر   

گیری ایشا  در مقابل شیعیا  و موالیا  ائمره ) (  خالفت حضرت علی ) ( و نو  جبهه
ر دارد، اقرارنکرد  مخالفا  ائمره ) ( برر امامرت و    است. چنانچه این حکایت بدا  اشعا

اطالعری ایشرا  نبروده، بلکره برر اسراس مصرالح سیاسری و         خالفت ایشا  ناشی از بری 
انرد صرورت   کررده اجتماعی وقت که رهبرا  معنوی ایشا ، همچو  ابوحنیفه، انشاء مری 

  غردیر  گرفته، کمااینکه ابوحنیفه صراحت دارد که اگر بره صرحّت واقعره و نصرو    می
 اذعا  کنند محکوم خواهند شد.

بیرت ) ( و   بر اساس این سند، وجود سه جریرا  غالیرا ، شریعیا  و موالیرا  اهرل     
نکرد  خود و یراورانش  مخالفا  مذهبی ایشا  کامالی مشهود است، چراکه ابوحنیفه اذعا 

هرای غالیرا  دربراره حضررت علری ) (      گرویی به نص غدیر را معطوف به وجود یراوه 
 داند.کرد  عقاید حقّه نمیحال آنکه هیلم صیرفی وجود ایشا  را منافی مطرح کند،می

کند، حاکمیّت فضرای سرنگین   نکته دیگری که این واقعه تاریخی برای ما شفاف می
وگوی هیلم با ابوحنیفه در تقیه بر آ  زما  است، چراکه، اوالی، پس از نشر ماجرای گفت
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شود، او بدو  آنکه برال و پرری بره قضریه     جویای واقعه میبن نزار،  کوفه، وقتی حبیب
دهد. رانیای، زمانی که در ایام حج، خبر ایرن  بدهد، آ  را مطلبی سهل و معمولی جلوه می

شردت از سررپیچی از   شرود و بره  رسد، ایشا  غضربنات مری  قضیه به امام صادق ) ( می
بسیار دردنات اسرت کره امرام    شا  خواهد بود. کند که مایه پشیمانیدستور خود نهی می

مردم را بر ضدّ خودتا  و ما نشورانید و در انبوه همین مردم داخل شوید )و »فرماید: می
و بررای ایرن مسرئله از شریعیا  خرویش قرول و       « خود را از آنا  متمایز و جدا نسازید(

 گیرد.اعتراف می

 العابدین )ع(نص خفی بر امامت امام زینج. 
را  و اماما  پیشین، یکی از ودایع امامت است که معموالی بعد از هرر  وصایا و کتب پیامب

کند کره  گیرد. حمّاد بن عیسی از فُضیل یَسار نقل میامامی در اختیار امام بعدی قرار می
امام حسین ) ( به هنگام خروج از مدینه به قصد مکه، که نهایتای بره شرهادت ایشرا  در    

ودایع امامت را به امّ سلمه، همسر پیامبر، سپرد و  کربال منجر شد، وصیت، کتب و سایر
به ایشا  فرمود چنانچه فرزند بزرگم نزد تو آمد، تمامی این امانات را به او تحویل برده.  

العابدین ) ( به نزد او رفت و ایشا  نیز تمامی پس از شهادت امام حسین ) (، امام زین
، یطوسا ؛ 9/2: 8930، یعاامل  حار ؛ 81/22: 8171، ) بیرانای امانات را به حضرت واگرذار کررد   

 رود.العابدین ) ( به شمار می. این روایت تاریخی، نصّی خفی بر امامت امام زین(8931

 نص بر امامت امام کاظم )ع(د. 
ابوعمرو کشی از شعیب عقرقوفی، که خواهرزاده ابوبصیر و از اصحاب امام صرادق ) (  

، ینجاشا ؛ 12: 8180، )حلای و رقره اسرت    (912)هماان:  ظم ) ( و امام کا( 280: 8181، )طوسی

کند که حاوی نکات جالبی درباره نرصّ  ، راجع به صله رحم حکایتی نقل می(893: 8190
گوید روزی نزد امام کراظم ) ( برودم. فرمرود    بر امامت امام کاظم ) ( است. شعیب می

اهی دیرد کره در پری یرافتن امرام      مردی مغربی به نام یعقوب را فردا در طواف کعبه خو
پرسد پاسخ بده و از وجود نصّ بر امامرت  خویش است. نزد او برو و به سؤاالتی که می
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بن جعفر ) ( امامی اسرت کره   به خدا سوگند، موسی »من از سوی امام صادق ) ( بگو: 
: 8180)حلای،  « امام صادق ) ( او را سفارش نموده و بر امامت وی تصریح کررده اسرت  

 (.893: 8190ی، نجاش؛ 12
تنها بر وجود نص بر امامت امام موسی کاظم ) ( در نزد شریعیا  تیکیرد   نقل کشّی نه

دارد، که بر اهتمام ایشا  به حمایت از امام خویش و رساند  مشتاقا  به زیارت ایشرا ،  
)کشای،  با رعایت تمام مالحظات مربو  به تقیه که در روایت مذکور است، داللرت دارد  

8912 :119). 
خبر غیبی امام کاظم ) ( از نزدیکی اجل یعقوب و برادرش بره دلیرل قطرع رحرم و     
هتک حرمت یکدیگر و افزایش مجدد عمر یعقوب به واسطه صله رحمری دیگرر محرلّ    

آورد؛ لذا هنگامی که در سال آینده دوباره یعقروب  تیملی برای شعیب عقرقوفی پیش می
ای از امرام و  حوال برادر او است. پاسخ یعقروب معجرزه  بیند مترصّد ارا در سفر حج می

 نصّ فعلی از آ  حضرت برای اربات امامت خویش است.
عبداهلل بن مسکا  از قول سلیما  بن خالد درباره نصّ جلی بر امامت امام کاظم ) ( 

گوید روزی در محضر امام صادق ) ( بودیم. ایشا ، امام موسی کراظم ) ( را صردا   می
؛ 8/210: 8912)کلینای،  « ایشا  صاحب شما پس از مرن اسرت  »اب به ما فرمود: کرد و خط

ین نصّی آشکار از امام صادق ) ( بر امامرت امرام هفرتم اسرت کره      ا. (2/283: 8117 همو،
 اند.اصحاب اجما  نیز نقل کرده

 الزمان )عج( و اشاره به غیبت وینص بر امامت حضرت صاحبه. 
 گوید:  سدیر صیرفی می
مفضّل بن عمر، داود بن کلیر رقّی، ابوبصیر و ابا  بن تغلب به محضر امرام   من،

صادق ) ( وارد شدیم و دیدیم که آ  حضرت بر روی خات نشسته و همچو  
اش دگرگرو  اسرت، برا    گریرد، رنرگ رخسراره   ای مری فرزند مرده جگرسوخته

سریدی  غیبترت خرواب از چشرمانم ربروده،      »گویرد:  چشمانی پر از اشک مری 
رامگاهم را تنگ کرده و آسایش دلم را ربوده، جمع و شماره دوسرتا  را نرابود   آ
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ترر و  گردازتر و سرخت  ترر و جرا   هرا برزر   نموده. غیبت تو از همه گرفتراری 
 …ناآشناتر است و 

گوید به واسطه مشکل هولنات و پدیده وحشتناکی که پریش آمرده برود،    سدیر می
پاره شد. گما  کرردیم آسریب کوبنرده و    عقل از سر جملگی ما پرید و بند دلما  

آمرده و  مصیبت بزرگی از روزگار بر آ  حضرت وارد آمده است. از واقعره پریش  
دلیرل گریره شردید آ  حضررت جویرا شردیم. امرام آهری جانسروز کشریده، برر            

ها، مرر   امروز در کتاب جفر که علم گرفتاری»اش افزوده شد و فرمود: پریشانی
ت خواهرد برود در آ  درج گردیرده اسرت و ایرن کتراب       و میرها و آنچه تا قیامر 

کردم. درباره تولد غائب مخصو  پیامبر خاتم ) ( و اوصیاء او است، تیمل می
هایی بیت، غیبت طوالنی، طول عمر او و گرفتاری مؤمنا  در آ  زما  و شکاهل 

ت گردند و طوق والیر آید و از دین برمیکه از طول غیبت در دل مؤمنا  پدید می
 «.کنند،  اندوه مرا فرا گرفت و دلم سوخترا از گرد  بیرو  می

دانرد مشررف و گرامری بردارد. امرام      از امام تقاضا کردیم که ما را در آنچه مری 
وقایع سه تن از رسوال  االهی ) ( درباره قائم مرا ) ( جریرا  خواهرد    »فرمود: 

یر در داشت، تولدش همچو  موسی ) (، غیبرتش همچرو  عیسری ) ( و تریخ    
ظهورش همچو  نوح ) ( خواهد بود و عمر طوالنی عبد صرالح )خضرر ) ((   

: 8930؛ بیرانای،  811: 8180، )بیرانای نشانه و دلیلی بر طول عمر او خواهد بود 

 .(912: 8912 صدوق،؛ 9/101

این روایت و روایاتی از این دسرت، کره در قالرب پرسرش و پاسرخ میرا  امامرا  و        
عداد ائمه ) (، امام غائب و قائم آل محمد ) ( مطرح شرده و در  اصحابشا ، راجع به ت
شود، حکایت از آ  دارد که شریعیا  عصرر حضرور،    وفور یافت میمنابع متقدم شیعی به

ویژه اصحاب خا  اماما  ) ( با جزئیات معارف اعتقرادی آشرنایی، و بره آ  اعتقراد     به
 اند.وگو کرده و آنها را روایت کردهتاند و درباره این باورها در میا  خودشا  گفداشته

وگوی جالبی میا  زرارة بن أعین و امام صادق ) ( دربراره امامرت امرام عصرر     گفت
)عج( و غیبت ایشا  وجود دارد که به وقایعی همچو  شکّ مرردم در والدت او اشراره   
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خواسرت  دارد. امام، این مسائل را امتحانی برای شیعیا  دانسرته اسرت. زراره از امرام در   
کند که در صورت رسید  به آ  زما ، دستورالعملی بره ایشرا  بیراموزد. ایشرا  نیرز      می

 بره  را «…اللَّهُمَّ عَرِّفْن ی نَفْسَک فَإ نَّک إ  ْ لَمْ تُعَرِّفْن ی نَفْسَرک لَرمْ أَعْرر فْ نَب یرک و     »دعای 
ج سرفیانی  یشا  آموخت. در ادامه امام به زمانه قبل از ظهور و عالئمری همچرو  خررو   ا

؛ 8/990: 8912ینای،  کل؛ 912: 8912)صادوق،  اشاره، و شیعیا  را به انتظار فرج امر کرده است 

 .(822: 2770ی، نعمان

 . نصوص فعلی ائمه )ع( بر امامت از منظر اصحاب اجماع4

والیرت  »شیعیا  نخستین در گستره قدرت تصرف امام در عالم هسرتی، کره امرروزه بره     
های گوناگونی داشتند. اصحاب اجما  امامین صرادقین  شود، دیدگاهشناخته می« تکوینی
ویژه شیعیا  مدرسه کوفه، بره اذ  خداونرد قردرت امامرا  را فاقرد محردودیت       ) (، به

کررد  امروات   دانستند. ابوبصیر عالوه بر اعتقاد به قدرت اماما  اهل بیت ) ( بر زندهمی
دانسرت و  داد  تمامی معجزات پیامبرا  میه انجامو بیناکرد  نابینایا ، ائمه ) ( را قادر ب

. ابوبصیر، عالوه (202-208و  223: 8931)صفار،  ای از این معجزات بوداو خود شاهد زنده
)همان: کند االرد امام، از توانایی غیرائمه بر این کار نیز روایت میبر باور به قدرت طی

برن مسرلم، زراره، عبرداهلل برن بکیرر       و سایر اصحاب اجما  همچو  محمّد (171و  931
نیرز برا او    (177-933)هماان:  و عبدااله بن مسکا   (172)همان: ، ابا  بن تغلب (931)همان: 

 کنند.  همراهی می
های محکمی از سوی خداوند متعال برای اربرات امامرت   چنین باورهایی را که نشانه

انرد.  یر اصحاب نیز گزارش کررده بیت ) ( است، عالوه بر اصحاب اجما ، ساائمه اهل 
های علی بن حکم از تصرفات امام در امور تکوینی و عمیر از شنید  گزارشابیملالی ابن

« شاهد باش که ایرن مطلرب هماننرد روز حرق اسرت     »گوید: شفای چشما  ابوبصیر می
. همچنین، حسن بن محبوب از دیگرر اصرحاب امامرا  ) ( از قردرت امرام      (223)همان: 
 .(921: 8903)مفید، ها خبر داده است ) ( در تصرف کوه صادق



 73/  )ع( نیصادق نی)ع( از منظر اصحاب اجماع امام تیب نص بر امامت ائمه اهل

 العابدین )ع(الف. نص بر امامت امام زین
کنرد کره ابوخالرد کرابلی     ابوبصیر از طریق امام باقر ) ( واقعه تاریخی جالبی را نقل می

بدو  آنکه شکّی در امامت محمّد حنفیه داشته باشرد چنردین سرال خرادم ایشرا  برود.       
برره حرمررت رسررول خرردا ) ( و امیرالمررؤمنین ) ( سرروگند داده، از او   روزی وی را 

«. آیا تو امامی هستی که خداوند اطاعتش را بر خالیرق واجرب کررده اسرت؟    »پرسد: می
مرا به امر عظیمی سوگند دادی، )بلکه( امام من و شرما  »گوید: محمّد حنفیه در پاسخ می

العابردین  . ابوخالد به منزل امرام زیرن  «و تمامی مسلمانا  امام علی بن الحسین ) ( است
خوشامد گفرت  « کنگر») ( آمد. همین که به نزد امام رسید، آ  حضرت به وی با عنوا  

ابوخالرد  «. آمدی  چه چیزی موجب این حضور شرده اسرت؟  به دیدار ما نمی»و فرمود: 
خدا را »به دلیل آنچه از امام شنیده بود سجده شکری به جای آورد. سر برآورد و گفت: 

آ  حضررت از چگرونگی   «. کنم کره قبرل از مررگم، امرام خرویش را شرناختم      شکر می
شما مرا به نامی خواندید که مادرم مرا بدا  نامیده برود  »شناختش پرسید. ابوخالد گفت: 

ی بدو  آنکه شکی در امامت محمّد حنفیه داشته باشم خرادمش برودم. چنردی    عمر …
پرسیدم. او نیز مرا به سوی شما راهنمایی کررده، گفرت    الطاعةپیش از او از امام مفترد

که امام بر او، من و تمامی مخلوقات خدا شما هستید و دانستم که خداوند طاعت شرما  
 .(828: 8912)کشی، « را بر من و هر مسلمانی واجب گردانیده است

خالد این واقعه تاریخی متضمن چند نکته اساسی است که از عقیده محمّد حنفیه، ابو
 کابلی و اصحاب اجما  اماما  ) ( درباره امامت حکایت دارد:

 بیرت ) ( را منصرو  و منصروب مرن جانرب اهلل       شیعیا  عصر حضور اماما  اهل
 دانستند.می
 بیت ) ( در جامعه شهرت عمومی نداشته و به دلیل تقیره شردید،    مسئله امامت اهل

رادی همچو  محمّد حنفیره، طری چنرد    زمینه ایجاد شفافیت و معرفی امام، حتی برای اف
 سال خدمت ابوخالد کابلی فراهم نبوده است.
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 العابدین ) ( نص فعلی برای تلبیت امامت خرویش نرزد ابوخالرد    علم غیب امام زین
 کابلی است.

گرزار ائمره   پس از شناخت امام برای شیعیا ، برخی از ایشا ، از جرا  و دل خردمت  
 گزاری ایشا  باشند.ا در خدمتکوشیدند عمری ر) ( بودند و می

 دادن معجزات پیامبران  امام باقر )ع( و انجامب. 

آیا شما وارث »گوید روزی به محضر امام باقر ) ( رسیده، پرسیدم: ابوبصیر می
اینکره رسرول خردا ) (    »امام تییید کررد. پرسریدم:   «. اهلل ) ( هستید؟رسول

«. دانسرت؟ اهلل ) ( مری نستند، رسرول داوارث انبیا بود، آیا تمامی آنچه آنها می
ای را زنرده یرا نابینرای    آیرا شرما قادریرد مررده    »امام مجددای تییید کرد. پرسیدم: 

«. به اذ  االهری آری »امام فرمود: «. مادرزادی را بینا یا فرد پیسی را عالج کنید؟
سپس مرا به نزد خود خوانده، دست خود را بر صورت و چشمانم کشید. پرس  

ها و هر آنچه در شهر برود دیردم.   و خورشید و آسما  و زمین و خانه بینا شدم
گونه باشی و روز قیامت مانند سایر مرردم  آیا دوست داری همین»سپس فرمود: 

با تو رفتار شود یا به حالت قبلی خویش برگردی و بهشرت خرالص بررای ترو     
ا مسح کرد و دوباره چشمانم ر«. که بودم برگردمخواهم چنا می»گفتم: «. باشد؟

 . (8/107: 8912)کلینی، به آ  حال برگشتم 

دهرم  شهادت مری »عمیر بیا  کردم. او گفت: ابیگوید این واقعه را به ابنابوبصیر می
کشّی ایرن واقعره را برا کمری     «. که روز روشن درست استکه این امر حق است، چنا 

عمیرر برر   ابری شهادت ابن تفاوت و بدو  پرسش اولیه از علم و معجزات پیامبر ) ( و
. نرصّ فعلری و برروز معجرزات     (801: 8912)کشی، حقانیت آ ، در رجال نقل کرده است 

ویرژه  ای از عالئم امامت ائمه ) ( در میا  شیعیا  عصرر حضرور، بره   انبیای االهی نشانه
عمیرر در لحظره معجرزه امرام بره اذ       اصحاب اجما ، بوده است. با آنکه محمّد بن ابری 

دهد و این نشرانگر  حضور نداشته، اما به حقانیت آ  مانند روز روشن شهادت می االهی
 وضوح این مطلب و عمومیت این امور در میا  اصحاب ائمه ) ( است.



 18/  )ع( نیصادق نی)ع( از منظر اصحاب اجماع امام تیب نص بر امامت ائمه اهل

 شفای محمد بن مسلم با شربت ارسالی از ناحیه امام باقر )ع(ج. 
دینره  یکی از نصو  فعلی امام باقر ) ( شفای بیماری سخت محمّد برن مسرلم در م  

شود. محمّد بن مسلم واقعره را  است که با ارسال شربتی از سوی غالمی به او واقع می
کند که برای دیردار امرام براقر ) ( وارد مدینره شردم، در حرالی کره        چنین روایت می

شدّت بیمار بودم. توانایی تشرّف به محضر امرام را نداشرتم. امرام از طریرق غالمری      به
داد برایم فرستاد که خرود او آ  را بره مرن    بوی مشک میشربت گوارا و خنکی را که 

ای بره  امام مرا امر کرده اسرت کره مرادامی کره شرربت را نخرورده      »خورانید و گفت: 
وقتی شربت را نوشیدم و در وجودم استقرار یافت، بیماری رفع «. محضرش باز نگردم

. دسرت و سرر   شد و نشاطی وجودم را فرا گرفت. به فرموده امام، به محضرش رسیدم
ید، مف؛ 820: 8912ی، کش؛ 1/881: 8930ی، عامل حر؛ 202: 8931، قولویه)اب مبارکش را بوسیدم 

8903 :19). 

 نص بر امامت امام کاظم )ع(د. 
کنرد کره خداونرد بررایش خانره، همسرر،       حمّاد بن عیسی از امام کاظم ) ( تقاضا می

اید. آ  حضرت نیز پس از صلوات بر فرزندا  و خادم و توفیق حج هر ساله مقدر فرم
کنرد. حمّراد   محمد و آل محمد، حاجات او و پنجاه سفر حج را از خداوند طلرب مری  

گوید یقین کردم که بیش از پنجاه سال عمر نخواهم کرد. حمّراد بره روایتگرر ایرن     می
شرنود. ایرن   اینجا خانه من است. همسرم در پس پرده سخنانم را مری »گوید: واقعه می

ام. خداونرد  ندم و او هم خادم من است و چهل و هشت بار به حج مشررّف شرده  فرز
. (801: 8912)کشی، « دعای امام را در مورد من اجابت فرمود و به تمام حوائجم رسیدم

ویکرم  گوید او دو سفر دیگر به حج مشرف شد و وقتری بررای سرفر پنجراه    راوی می
و درگذشرت. ایرن واقعره از براور     خواست حج برود، در مسیر حج، گرفتار سیل شد 

بود  اماما  ) ( و علم ایشا  برر مردت عمرر    الدعوهشیعیا  عصر حضور بر مستجاب
 دیگرا  حکایت دارد.
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 نتیجه

آیرد.  منظر امامیه به شمار مری ترین مؤلفه امامت از بیت ) ( مهمنصّ بر امامت ائمه اهل 
هرای امامرت اسرت کره     سایر مؤلفهاالهی امام و عصمت وی از گناه، خطا و اشتباه،  علم

گیرری  بدو  وجود نصّ، قابل دسترسی و رهگیری نیست. شیعیا  علی ) ( از بدو شکل
موالیا  آ  حضرت در میا  اصحاب پیامبر اکرم ) ( بر این امر مهم پای فشرردند و از  

ور بیعت با دیگری سر باز زدند. عموم جامعه شیعی معاصر اماما  ارناعشر ) ( نیز این با
گیری جوامرع علمری کالمری و    و تعالی بخشیدند تا آنکه پس از شکل کردند را پیگیری

 حدیلی امامیه، تلبیت شد، و تعمیق و گسترش یافت.
نصو  االهی و نبوی ناظر به ضرورت اصل امامت از باورهای انکارناپذیر شریعیا   

ائمره  »همچرو    ویژه اصحاب اجما  امامین صادقین ) (، است. روایاتیعصر حضور، به
، عالوه بر منابع شیعی، مؤیدات فراوانی در منابع حدیلی اهرل سرنت نیرز دارد.    «ارناعشر

نصو  االهی امامت در قالب آیات قرآنی پیگیری و مطرح شد. ارتفا  مرتبت امامت از 
خوبی به مسئله عصمت امرام  نبوت، رسالت و خلّت تبیین شد. نفی امامت ظالمین که به

طبق روایات مروی از اهل بیت ) (، شرح داده شرد و بره دالیرل تقاضرای      گردد،باز می
 استمرار امامت در ذریه حضرت ابراهیم ) ( اشاره گردید.

 ویرژه نرصّ برر    نصّ قولی و فعلی پیامبر اکرم ) ( در تبیرین جایگراه امامرت و بره    
 حاب امامت حضرت علی ) ( به عنوا  اولرین امرام از ائمره ارناعشرر ) ( در میرا  اصر      

های تاریخی، آ  حضرت و شیعیا  عصر حضور پیگیری و گزارش گردید. طبق گزارش
 شواهد رجالی و حردیلی امامیره رابرت شرد کره تعرداد چشرمگیری از اصرحاب پیرامبر          
 اکرم ) ( و تابعین ایشا ، به امامرت منصرو  علری ) ( از سروی خداونرد و پیرامبر       

ت از غیر ایشا  از خلفرا نیرز گرزارش شرده     هایی از برائاکرم ) ( باور داشتند و ریشه
 است.

بیت ) ( از سوی پیرامبر داللرت    عالوه بر نصوصی که بر تعداد و اسامی اماما  اهل
انرد و بره   گانه پیامبر ) ( تیکیرد داشرته  دارد، هر یک از ائمه ) ( نیز بر اوصیای دوازده



 19/  )ع( نیصادق نی)ع( از منظر اصحاب اجماع امام تیب نص بر امامت ائمه اهل

انرد و  ش خبرر داده اقتضای زما ، مکا  و نو  مخاطب، از وصی یا اوصیای پس از خوی
 این امر در میا  اصحاب اجما  اماما  اشتهار داشته است.

محاجّه شیعیا  عصر حضور با مخالفا  مذهبی همچو  ابوحنیفه راجع بره امامرت و   
تییید نص نبوی بر امامت در غدیر خم و نقل حدی  غدیر توسط وی، از دالیلی اسرت  

بیرت ) ( در میرا  شریعیا  عصرر     اهرل   که نشانگر وجود اعتقاد به نصّ بر امامت ائمره 
حضور، خاصّه اصحاب اجما  امامین صادقین ) (، است. هرچند این مواجهه اصرحاب  
با سیاست تقیه در آ  عصر منافات داشت و موجب اعتراد امام صرادق ) ( شرد ولری    
مؤیدی است بر اینکه این مقوله، عالوه برر شریعیا  و محبّرا  اهرل بیرت ) (، در میرا        

، برخی از ایرن نصرو    شا بوده و آنها نیز در مجامع روایی ا  مذهبی نیز پذیرفتهمخالف
 اند.کردهرا روایت می

های شیعی کیسانیه، زیدیه و غرالت، از جایگراه   ادعاهای دروغین مهدویت در گروه
رفیع مهدویت و گستردگی عمومی نصو  واردشده در این خصو  در عصر حضور 

عقیده در میا  اصحاب اجما  امرامین صرادقین ) (، بره گونره     اماما  حکایت دارد. این 
شد؛ آنها با تعالیم ائمه ) (، ضمن نفی و انکار مردعیا  مهردویت، از   دیگری پیگیری می

های دورا  غیبت در انکار امامت حضرت مهدی )عج( مطلع شردند و خرود را   دشواری
لی بررای در امرا  مانرد  از    کردند و راهکارهای عمبرای مواجهه با آ  مصائب آماده می

 کردند.فتن آخرالزما  و افتاد  در ورطه گمراهی از اماما  اخذ می
ویژه اصحاب اجمرا  امرامین صرادقین    بر اساس این تحقیق، شیعیا  عصر حضور، به

گانه دیگرر  ) (، بر وجود نصو  قولی و فعلی بر امامت حضرت علی ) ( و ائمه یازده
 اند.اور داشتهاز سوی پیامبر اکرم ) ( ب
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 هانوشتپی
 

 

و هنگامی که از چیزی سؤال »؛ «أصل النص أقصی الشیء و غایته»و « نص الحدی  ینصه نصای رفعه». 1
 «.شودشود و به نهایت آ  چه هست، برسد گفته می

 .«الفالدلیل الذی ال یتطرق الیه الخ»و « فی االظهار ةالمبالغ». 3
 «.علمت أ  اللّه عز و جل لم یجعل لهم من ذلک شیئا و أنه کله لک. »9
 (.13)النساء: « أَط یعُوا اللَّهَ وَ أَط یعُوا الرَّسُولَ وَ أُول ی الْیَمْر  م نْکمْ. »1

کنرد و  بر اساس این آیره، امامرت را خداونرد تعیرین مری     «. یا ایها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک. »1
 یامبر ) ( صرفای میمور به تبلیغ آ  است.پ
اید  اطاعت کنید خدا را  و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولرواألمر ]اوصریای   ای کسانی که ایما  آورده. »1

 «.پیامبر[ را 
طروق  هر انسانی را طائری است که برر گررد  او   »(؛ 19)اسراء: « وَ کلَّ إ نسا ٍ أَلْزَمْناهُ طائ رَهُ ف ی عُنُق ه . »7

 ؛ و منظور از آ  والیت ائمه ) ( است.«کردیم
 

 منابع

 آبانه. قم: الزیارات، کامل(. 1931محمد ) ، جعفر بنقولویه ابن
 ، بیروت: دار صادر.لسا  العرب(. 3444ابن منظور، محمد بن مکرم )

اهلل العظمری المرعشری   قرم: مکتبرة آیرة     قواعد المرام فی علرم الکرالم،  (. 1141ابن میلم، میلم بن علی )
 النجفی.

، رساله نقد نظریه علمای ابرار بر اساس دیدگاه اصحاب اجما  امامین صادقین) ( (.1931) اکبر ،باقری 
 .دانشگاه ادیا  و مذاهبقم: مهدی فرمانیا ،  استاد راهنما: ،مذاهب کالمی دکتری

 قم: مدرسة االمام المهدی )عج(. رف واالحوال،عوالم العلوم والمعا(. 1141بن نور اهلل )بحرانی، عبد اهلل 
 قم: دار التفسیر. البرها  فی تفسیر القرآ ،(. 1117بحرانی، هاشم بن سلیما  )
ریزی مدارس علروم دینری   شورای برنامه تهرا :، العقائد النسفیة شرح(. 1934تفتازانی، مسعود بن عمر )

 اهل سنت.
 ، قم: الشری  الرضی.شرح المقاصد ]التفتازانی[(. 1143تفتازانی، مسعود بن عمر )
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 قم: دانشگاه ادیا  و مذاهب. معارف کالمی شیعه: کلیات امامت،(. 1939جمعی از نویسندگا  )
 االسالمیة.تهرا : دار الکتب  الهداة بالنصو  والمعجزات،اربات (. 1937حر عاملی، محمد بن حسن )

 جا: الفقاهة.بی الرجال،االقوال فی معرفة خالصة  (.1117بن یوس  ) حلی، حسن
 ، قم: دار القرآ  الکریم.المرتضیالشری  رسائل (. 1141بن حسین )سید مرتضی، علی 

 قم: جمکرا . کمال الدین و تمام النعمة،(. 1911بابویه(، محمد بن علی )صدوق )ابن
 قم: اعتالی وطن. االخبار، معانی(. 1931بابویه(، محمد بن علی )صدوق )ابن

 قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر. بصائر الدرجات،(. 1931صفار، محمد بن حسن )
 ، تهرا : دار الکتب االسالمیة.االمالی(. 1914طوسی، محمد بن حسن )
 ، تهرا : مکتبة نینوی الحدیلة.الغیبة کتاب(. 1931طوسی، محمد بن حسن )

العلمیة بقم، مؤسسة الحوزة  المدرسین فی قم: جماعة الطوسی،رجال (. 1111حسن ) طوسی، محمد بن
 النشر االسالمی.

 الصادق.، تهرا : مؤسسة االمامة الشافی فی(. 1114الهدی، علی بن حسین ) علم
اهلل یرة  ، قرم: مکتبرة آ  ارشراد الطرالبین الری نهرج المسترشردین     (. 1141فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل )

 المرعشی العامة.
 االسالمیة. البحوث مجمع مشهد:، االنوار الجاللیة(. 1191فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل )

 ، قم: بوستا  کتاب.اللوامع االلهیة فی المباح  الکالمیة(. 1917فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل االسدی )
 ، بیروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات.القمی تفسیر(. 1113بن ابراهیم ) قمی، علی

تهررا : وزارة اللقافرة واالرشراد     اختیرار معرفرة الرجرال )جرال الکشری(،     (. 1913کشی، محمد بن عمر )
 االسالمی.

 فروشی اسالمیه.تهرا : کتاب الکافی،(. 1913کلینی، محمد بن یعقوب )
 تهرا : الزهرا. یما ،سرمایه اال (.  1973بن علی )الهیجی، عبدالرزاق 
العابردین قربرانی الهیجری، تهررا :     تصحیح: زیرن  گوهر مراد،ب(.  1973بن علی ) الهیجی، عبدالرزاق

سازما  چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ]ستاد برگزاری کنگره[ حکیم عبدالرزاق 
 فیاد الهیجی.
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  : دریای معرفت.تهرا القلوب،حیاة (. 1939مجلسی، محمد باقر )
 ، تهرا : مکتبة الصدوق.االختصا (. 1973مفید، محمد بن محمد )
 بیروت: دار المفید. االمالی،ال (.  1111مفید، محمد بن محمد )
 بیروت: دار المفید. الفصول المختارة،ب(.  1111مفید، محمد بن محمد )
 العابدین. قم: دار زین  علی العباد،االرشاد فی معرفة حجج اهلل(. 1114مفید، محمد بن محمد )
 قم: تبیا .  مسیلتا  فی النص علی علی ) (،(. 1917مفید، محمد بن محمد )
 قم: مؤسسه بوستا  کتاب. النجاشی،رجال (. 1197نجاشی، احمد بن علی )

 ، قم: آسیانا.الغیبة(. 3447نعمانی، محمد بن ابراهیم )
 قم: الهادی. کتاب سلیم بن قیس لهاللی،(. 1111هاللی، سلیم بن قیس )
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