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1

چکیده
برخــی از روشــنفکران مســلمان و خاورشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بعــد از رحلــت
رســولاهلل؟ص؟ و شــکلگیری ســقیفه ،شــیعیان بــرای دفــاع از مشــروعیت حکومــت
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،اگرچه سخن به اعتراض گشودهاند ،اما هیچ مالک و مبنایی
بــرای اثبــات مشــروعیت حکومت امام خویش نداشــتهاند .اما شــیعیان بــر این باورند
که اندیشــۀ امامت در همان عصر رســولاهلل؟ص؟ طرح شــده و موردتوجه شیعیان بوده و
در قالــب مناظــرات از آن دفــاع کردهانــد .این پژوهش با بررســی تاریخی ،در جهت نقد
نظریۀ خاورشناســان ،زمینهها و محتوای مناظرات شــیعیان با مخالفان دربارۀ امامت
را بررســی و نشــانهیابی کرده و روشــن ســاخته اســت که با انحراف سیاســی و فکری در
تعییــن جانشــین پیامبــر اکــرم؟ص؟ ،بیشــترین محــور مناظــرات شــیعیان ،دفــاع از حق
خالفــت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،طرح صفات و ویژگیهای خلیفه و امام جامعه بوده
و نتیجۀ آن ،گرایش تعداد زیادی از مخالفان به مذهب ّ
تشیع بود.
کلیدواژهها :مناظره ،شیعۀ امامیه ،امامت ،خالفت ،صفات امام ،وظایف امام.
* تاریخ دریافت ،93/3/3 :تاریخ پذیرش.93/11/1 :
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مقدمه
یکی از مهمترین محورهای بنیادی و فکری شــیعه ،مســئلۀ امامت اســت؛ مســئلهای
کــه اگر تحریف و تخریب شــود ،نظام عقیدتی شــیعه مختل میگردد .شــیعیان امامی
نیــز بــا فهــم تــاش مخالفــان ،بــا مراجعــه به محضــر ّ
ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ و یادگیــری روش
مناظره ،برای دفاع از اندیشــۀ امامت و تبیین علمی آن ،با اســتناد به منابع معرفتی در
موقعیتهــای مختلف ،بــه مناظره با مخالفان پرداخته و از مبانی فکری خویش دفاع
میکردنــد؛ بنابراین روشــن شــدن محور مناظرات به ما کمک میکنــد تا بدانیم دیدگاه
شیعیان دربارۀ امامت به چه کیفیتی بوده است.
هدف دیگر این پژوهش پاسخ به کسانی است که بر این باورند ادبیات دفاع از والیت
و خالفت ائمۀ اطهار ،بعدها توسط شیعیان تبیین شده است؛ چنانکه محسن کدیور
دراینباره مینویسد:
بســیاری از مفاهیمــی کــه بهعنــوان مفاهیم کلیدی در شــیعۀ ســنتی ارائه
شــده اســت ،هیچ محلی از ِاعراب در کتاب نهجالبالغه ندارد .سلمان،
مقــداد و عمــار کــه در یــک انتخــاب تاریخــی در نظــر مــا درســت انتخاب
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کردنــد؛ امــا چــرا آنــان علــی؟ع؟ را انتخاب کردنــد؟ آیا حــرف از عصمت
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و علــم غیــب علــی؟ع؟ بــود؟ مــن شــیعهام چــون از برداشــت علــی؟ع؟
برداشتی عقالییتر و عادالنهتر نیافتهام.

1

این روشنفکران معاصر ،استنادات منابع شیعه و ّ
سنی مبنی بر وجود مالکهایی برای
اثبات مشــروعیت حکومــت امیرالمؤمنین؟ع؟ را توجیه کرده و آن را ســاختهوپرداختۀ
عصرهای بعدی تاریخ تشیع ،یعنی قرن 4و  ،5میدانند .چنانکه کدیور مینویسد:
ً
توجه کنید که شــیعه از قرن سوم و چهارم دقیقا همین چهار خصوصیتی
(مالک مشــروعیت) که گفتیم را داشــته است .به نظر میرسد این اعتقاد
یک اعتقاد مستحدثی است.

2

 .1ر.ک :بازخوانی مفهوم امامت و تشیع؛ نقدها و واکنشها ،آیینۀ اندیشه 5/5 ،و .6
 .2همان.26 ،

همچنیــن مدرســی طباطبایــی بــا تأثیرپذیــری از منابــع خاورشناســان و اهــل تســنن
مینویسد:
موضوع حقانیت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نســبت به این مقام ،دس ـتکم
ً
از روزگار عثمان ،خلیفۀ ســوم ،رســما بهوســیلۀ طرفداران حضرتش علیه
خلیفۀ شاغل مطرح میشد.

1

بهعبارتدیگر وی بر این باور اســت که شــیعیان در هنگام سقیفه ،هیچ دلیل و مالکی
برای اثبات مشروعیت و منشأ حکومت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نداشتهاند.
اکنــون بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع دفــاع و تبییــن حریــم والیــت ،در ایــن نوشــتار تــاش
ِ
ب ــر آن اس ــت ت ــا ب ــا روش توصیف ــی_ تحلیل ــی ب ــه بررس ــی و تحلی ــل تاریخ ـ ِـی مناظ ــرات
ش ــیعیان امامی ــه در عص ــر حض ــور ائم ــۀ اطه ــار؟مهع؟ درب ــارۀ جای ــگاه و ش ــئون امام ــت

پرداخت ــه ت ــا روش ــن گ ــردد ک ــه اندیش ــۀ ش ــیعۀ امام ــی درب ــارۀ امام ــت از چ ــه وضعیت ــی
برخ ــوردار اس ــت.

سیاسی مناظرات
 _1زمینههای
ِ

«ســقیفۀ بنی ســاعده» روی داد .با تثبیت حکومت ابوبکر در روز ســقیفه ،یعنی همان
روزی کــه پیامبــر خــدا؟ص؟ وفات کرد 2 ،بیعــت گیری از مردم و مخالفان وی ،بهشــدت
دنبال شد 3.چنانکه ابن اثیر دراینباره مینویسد:
اگرچــه عمــر با ابوبکر بیعت کرد و مردم [مهاجرین] از او پیروی کردند ،ولی
انصار یا بعضی از انصار گفتند :ما جز علی؟ع؟ کسی را نمیپذیریم و جز
 .1مدرسی طباطبایی ،حسین ،مکتب در فرآیند تکامل.33 ،

 .2یعقوبــی ،احمــد بــن اســحاق ،تاریــخ یعقوبــی123/2 ،؛ ابــن اثیــر ،علــی بــن محمــد ،الکامل فی
التاریخ.325/2 ،
 .3همان.

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
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اولیــن اختــاف سیاســی میان مســلمانان ،پس از رحلــت پیامبر اکــرم؟ص؟ در ماجرای
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بــا علی؟ع؟ بیعت نمیکنیم .بنیهاشــم ،زبیر و طلحــه از بیعت با ابوبکر
تخلف و خودداری نمودند.

1

ایــن اختــاف سیاســی بــر ســر مســئلۀ جانشــینی پیامبــر؟ص؟ ،منجــر بــه بــروز عقایــد
متفاوتی در باب امامت و خالفت میان مســلمانان گردید؛ زیرا شــیعه بر اساس اندیشۀ
فکری_ سیاســی خویش ،امامت امت را وظیفۀ افراد شایســتهای میداند که بهوســیلۀ
«نصالهــی» تعییــن و بــه دســت پیامبــر؟ص؟ در روز غدیــر خــم بــه ایــن مقــام منصــوب
ً
شدهاند؛ اندیشهای که کامال با اندیشۀ اهل تسنن در تضاد است.
نسب جانشین
 _1 _1اصل و ِ

نسب» خلیفه بود؛
اولین مســئلۀ کالمی موردبحث در حادثۀ ســقیفه ،موضوع «اصل و ِ

زیــرا بــر اســاس ســخنان پیامبــر؟ص؟ ،جانشــینان بعــد از او بــرای هدایت جامعــه به امر

الهی دوازده نفر 2هســتند که طبق گزارش منابع اهل ســنت از قریشاند 3.از همان آغاز،
ابوبکــر نیز به اســتناد حدیــث ّ
«االمئه من قریش» به خالفت رســید .چنانکه در یکی از
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مناظراتی که بین عبداهلل بن ّ
عباس با عمر روی داد ،آمده است:
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روزی بــا عمــر راه میرفتــم ،عمــر بــه مــن گفت« :ای ابــن ّ
عبــاس! چه چیز
باعث شــد که قوم شــما از خانــدان اهلبیت؟مهع؟ مخصــوص پیامبر؟ص؟
رویگردان شــوند؟» گفتم« :نمیدانم» .گفت« :من میدانم؛ شما با ّ
نبوت
به آنها [=قوم] فضیلت پیدا کردید ،با خود گفتند اگر شما با خالفت نیز
بــر آنها فضیلت پیدا کنید ،چیزی برای ایشــان باقــی نمیماند و بهترین
بهرهها نصیب شما میشد».

4

 .1همان.
 .2صدوق ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمة.262/1 ،
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم.6/3 ،

 .4اب ــن عب ــد رب ــه ،احم ــد ب ــن محم ــد ،العقدالفری ــد265/4 ،؛ احم ــدی میانج ــی ،عل ــی ،مواق ــف
الش ــیعه.3/3 ،

 _2 _1روش تعیین خلیفه

جریــان ســقیفۀ بنی ســاعده بهعنــوان یک تحول سیاســی ،با انتقال قــدرت از جایگاه
فــرد الیــق به غیر آن ،با روش غلبه و تبیین آن در دورههای بعد از تاریخ بهعنوان اجماع
اهل حل و عقد بر اســاس رفتار خلفا ،بر دیگر مباحث اعتقادی تأثیر بســزایی داشت.

1

ایــن تأثیــر بیشــترین نقش خــود را در سوءاســتفاده از مقام خالفت گذاشــت و نگرشــی
را بــه وجــود آورد کــه در میــان مــردم عادی هــم پیامدهایی را بــه دنبال داشــت .در این
رویکــرد ،معیارهــای خلیفــه و نحوۀ انتخــاب آن تغییر یافــت و اصولی پایهگذاری شــد
کــه مقــام خلیفه دیگر جایگاه الهی ندارد و هرکســی توانایی ادارۀ جامعه را دارا اســت؛
خواه این شــخص ظالم باشــد و یا عادل 2.چنانکه بر اســاس همین اندیشــه ،برخی از
اندیشــمندان اهل ســنت معتقدند« :امامت» با «زور» و «غلبه» 3نیز حاصل میشــود و
نیــاز بــه گزینــش و عقد نــدارد؛ 4و یا اینکــه در عقد امامت« ،اتفاق آراء» شــرط نیســت،
بلکه بدون آن نیز امامت شکل میگیردّ 5.اما برخی همانند ابوبکر باقالنی معتقدند که

ّ
در امامت چند شــرط الزم اســتّ :اول آنکه قرشی باشــد؛ ّدوم آنکه در حد یک قاضی
علم داشــته باشــد؛ و دیگر آنکه به امر جنگ و تشــکیل سپاه و رتقوفتق امور مسلمانان
ازجملــه مناظرههــا کــه دربــارۀ روش تعییــن خالفــت میتــوان بــه مناظــرات علــی بــن
 .1رســول خدا؟ص؟بــا توجــه بــه شــناخت افــراد پیرامــون خویــش در گفــتو گــو بــا حذیفــه بــن یمــان
میفرمایند« :پس از من پیشــوایانی خواهند آمد که به روش من عمل نمیکنند .پارهای از ایشــان
دلهایی همچون دل شــیطان دارند ،اگرچه به ظاهر انســاناند!» (نیشابوری ،مسلم بن حجاج،
همان.)22_20/6 ،
 .2شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل.28/1 ،
 .3تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد 233/5 ،و .234
 .4ابن فراء ،محمد بن حسین ،االحکام السلطانیه.20 ،
 .5جوینی ،عبدالملک بن عبداهلل ،االرشاد فی الکالم.424 ،
 .6باقالنی ،محمد بن طیب ،تمهید االوائل و تلخیص الدالئل.471 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
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ِ

بپردازد.
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اســماعیل بــن شــعیب بــن میثــم تمــار (قــرن  ،)2از متکلمــان شــیعه ،بــا ُ
ابوالهذیــل
ّ
(م  226ق) و نظــام (م  230ق) 1و مناظــرۀ مؤمــن طــاق (قرن  )2بــا ابنابیحذره 2و دیگر
مناظــرات موجــود دربارۀ راه تعیین امــام ،علم ،عصمت و مقام امامــت و وظایف امام
جامعــه ،اشــاره کــرد .ایشــان در ایــن مناظــرات ،بــه دفــاع از مصــداق امامــت علیبن
ابیطالب؟ع؟ و یازده فرزند از نسل آن حضرت پرداختهاند.

 _2زمینههای فکری و اعتقادی
تحوالت سیاسی_ اجتماعی ،منع نگارش حدیث 3 ،تعامل دنیای اسالم با کشورهای
فتــح شــده ،4شــکلگیری مذاهب اهل ســنت ،اختالف برداشــت از آموزههــای دینی
و ...از زمینههــای پیدایــش فرقههــای فکری و کالمی بود که بر مباحــث کالمی آنها اثر
گذاشــت .ایــن زمینهها باعث گردیــد نگاه کالمی مذاهب و فرقههــای مختلف دربارۀ
مباحث ریشهای ازجمله امامت و مباحث پیرامون ،اثر بگذارد و هر یک تعریف مطابق
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با مشرب خویش را برگزینند.
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 _3محورهای مناظرات امامت
«امامت» یکی از مبانی اعتقادی اساسی و ضروری شیعۀ امامیه به شمار میرود5؛ و به
گفتۀ شیخ مفید همانا ّ
ائمه؟مهع؟ قائممقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامۀ حدود و حفظ
شریعت و مربی تربیت مردم هستند .آنها همانند انبیاء ،معصوم هستندّ 6.اما اجرای
 .1نجاشی ،احمد بن علی ،رجال.251،
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج.378/2 ،

 .3ابن ســعد ،محمد بن ســعد ،الطبقات الکبری143/5 ،؛ نووی ،یحیی بن شــرف ،شرح صحیح
مسلم.129/8 ،
 .4امین ،احمد ،ضحی االسالم.322/1 ،
 .5مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت65 ،؛ همو ،المقنعه.32 ،
 .6همان.65 ،

حدود الهی بر عهدۀ سلطان اسالم است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان
عبارتاند از امامان هدایتگر؟مهع؟ از آل محمد؟ص؟. ...

1

بنابراین امامت به معنای زعامت امت در امور «معاش» و «معاد» است؛ بهعبارتدیگر
امــام از نظــر شــیعه ،عالوه بر «پیشــوایی دینی»« ،رهبر سیاســی» نیز هســت و در تمامی
رفتارهــای سیاســی ،شــیعیان همواره به آنــان توجه میکنند و اوامر آنهــا را میپذیرند؛
زیرا امامت و رهبری ،عامل نظام بخشیدن به جامعه و حاکمیت نظم و قانون است.

2

بنابرایــن بــا توجه به ضرورت وجــودی این مقام ،آنان وظیفه دارنــد حقوق افراد جامعه
را بســتانند و بــه دفــع باطل بپردازنــد 3.چنانکه امــام علی؟ع؟ دربارۀ ضــرورت وجود و
وظایف امام جامعه میفرماید:
هرآینــه ،آنچــه بــر عهــدۀ امام اســت ،این اســت که آنچــه را خداونــد به او
فرمــان داده بــه جــا آورد؛ چون رســاندن مواعــظ و ســعی در نیکخواهی و
احیــای ســنت پیامبــر؟ص؟ و اقامــۀ حــدود خــدا بــر کســانی کــه ســزاوار آن
هســتند و ادای حــق هــر کس از بیتالمال 4.جز این نیســت کــه امامان از
کار آفریدگان او را به ســامان آورند و از جانب او بر مردم سروری
ســوی خداِ ،
شناخته باشند.

5

امــام علی؟ع؟ در این ســخنان به تبیین فلســفۀ وجــودی ،وظایف و ویژگیهــای انبیاء و
اوصیــای آنها برای دانشآموختگان مکتب اســام پرداختــه و جهتدهی فکری مردم
را به این اصول در شناخت آنان توجه میدهند .امام صادق؟ع؟ نیز در راستای آموزش
 .1همان 810 ،و .811
 .2نهجالبالغه ،حکمت .244
 .3همان ،خطبۀ .33
 .4همان ،خطبۀ .104
 .5همان ،خطبۀ .152

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

یافتهاند .به بهشــت نرود مگر کســی که آنها را شــناخته باشد و آنها او را
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امــام و پیامبــر شناســی ،در روایتــی دربــارۀ فلســفۀ وجودی آنهــا خطاب بــه جابر چنین
میفرماینــد[« :وجــود پیامبــر؟ص؟ و امام؟ع؟ موردنیاز اســت] تا جهان بــر صالحش باقی
بماند.» ...

1

شــیعیان در طــول تاریــخ بــا توجه به تبییــن جایگاه و منزلــت امام ،در مقــام مناظره ،به
دفــاع از موضوعاتــی کــه موردتهاجــم مخالفین بــود پرداختــه و از آنها دفــاع میکردند.
برخی از این موضوعات به شرح ذیل است:
 _1 _3ضرورت وجود امام

ضــرورت وجــود امــام معصــوم و نیــاز به او بــرای مدیریــت و هدایت جامعــه در هرزمانی
از مبانــی نظام سیاســی و فکری شــیعیان اســت؛ اندیشــهای کــه ائمۀ اطهــار؟مهع؟ برای
گســترش آن ،شــاگردان برجســتهای تربیــت نمودنــد .در ادامــه ،برخــی از مناظــرات
اصحاب را در این زمینه ،برمیشماریم:
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الف_ مناظرۀ هشام بن حکم با عمرو بن عبید
در مناظــرهای میــان هشــام با عمرو بن عبید ،وی با بیانــی منطقی ،ضرورت وجود امام
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برای هدایت دینی و سیاســی جامعه را اثبات میکند .وی در حضور امام صادق؟ع؟
و برخی از اصحاب ،جریان مناظره را چنین نقل میکند:
به او [=عمرو بن عبید] گفتم :تو چشم داری؟ گفت :آری! گفتم :با آنچه
میکنــی؟ گفت :با آن رنگها و اشــخاص را میبینــم .گفتم بینی داری؟
نچــه میکنی؟ گفت :بــا آن میبویــم ،گفتم :دهان
گفــت :آری گفتــم :با آ 
داری؟ گفــت آری! گفتــم :بــا آنچه میکنی؟ گفت :با آن مزه را میچشــم
گفتم :گوش داری؟ گفت :آری گفتم :با آنچه میکنی؟ گفت :با آن صدا
را میشنوم؛ گفتم :دل داری؟ گفت آری! گفتم :با آنچه میکنی؟ گفت:
بــا آن هــر چه بــر اعضاء و حواســم در آید ،تشــخیص میدهــم؛ گفتم :مگر
 .1مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار.23/19 ،

باوجودایــن اعضــاء از دل بینیــازی نیســت؟ گفــت :نــه؛ گفتــم چگونه؟
باآنکه اعضاء صحیح و سالم باشد [چه نیازی به دل داری]؟ گفت :پسر
جانم! هرگاه اعضاء بدن در چیزی که ببوید یا ببیند یا بچشــد یا بشــنود،
تردیــد کنــد ،آن را بــه دل ارجاع دهد تا تردیدش زایل شــود و یقین حاصل
کند .من گفتم :پس خدا قلب را برای رفع تردید اعضاء گذاشــته اســت؟
گفــت :آری ،گفتــم :دل الزم اســت وگرنــه بــرای اعضــاء یقینــی نباشــد؟
گفــت :آری؛ گفتــم :ای ابا مروان [=عمرو بن عبیــد]! خدای تبارکوتعالی
که اعضاء تو را بدون امامی که صحیح را تشخیص دهد و تردید را متیقن
کنــد ،وانگذاشــته؛ اینهمــه مخلــوق را در ســرگردانی و تردیــد و اختــاف
واگــذارد و بــرای ایشــان امامــی کــه در تردیــد و ســرگردانی خــود بــه او رجوع
کننــد قرار نداده ،درصورتیکه بــرای اعضاء تو امامی قرار داده که حیرت و
تردیدت را به او ارجاع دهی؟! او ساکت شد و به من جوابی نداد.

1

ب_ مناظرۀ هشام بن حکم با ضرار بن عمرو ّ
ضبی
در مناظــرهای دیگــر کــه میــان هشــام بن حکم و ضــرار بن عمــرو ضبی صــورت گرفت،
مناظــره ،ضــرار پیرامون ضرورت وجود امام ،خطاب به هشــام میگویــد« :چه دلیلی بر
این مطلب هســت؟» هشــام پاســخ میدهــد« :اینکه مــردم به امام احتیــاج و اضطرار
دارند» .ضرار میگوید« :به چه دلیل احتیاج دارند؟» هشام چنین استدالل میکند:
_ موضوع موردبحث ما از سه صورت خارج نیست:
یــا خداونــد بعــد از پیامبــر اکــرم؟ص؟ تکلیــف را از مــردم برداشــته و دیگــر
امرونهی برای آنها ندارد و مانند بهایم و درندگان بدون تکلیف هســتند.
آیا این وضع را معتقد میشــوی که بعد از پیامبر اکرم؟ص؟ تکلیف از مردم
برداشته شده باشد؟
 .1مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب105/4 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.170/1 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

هشــام بــا اســتدالل منطقی ،به بیــان ضرورت وجود امــام در جامعه میپــردازد .در این
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_ نه چنین مطلبی را نمیپذیرم.
_ ی ــا م ــردم بع ــد از پیغمب ــر اک ــرم؟ص؟ تکلی ــف دارن ــد ام ــا خودش ــان عال ــم
ش ــدهاند؛ از نظ ــر عل ــم و دان ــش مث ــل خ ــود پیامبرنـــد بهطوریکـــه در
چک ــدام ب ــه دیگ ــری احتی ــاج ندارنـــد؛ هرکـــدام بـــه
مس ــائل مذهب ــی هی 
تنهای ــی بینی ــاز هس ــتند و ب ــه واقعی ــت حقیق ــی رس ــیدهاند .آی ــا چنی ــن
چی ــزی را ه ــم قب ــول میکن ــی ک ــه م ــردم بع ــد از پیامب ــر؟ص؟ هم ــه عال ــم
ش ــده باش ــند و بهان ــدازۀ پیامب ــر؟ص؟ عل ــم داش ــته باش ــند؛ هیچی ــک را ب ــه
دیگ ــری نی ــاز نباش ــد و واقعی ــت را هم ــه کش ــف ک ــرده باش ــند؟!
_ این را نمیتوانم بپذیرم؛ اینها احتیاج به دیگری دارند.
_ فق ــط وج ــه س ــوم باق ــی مان ــده ک ــه پیامب ــر اک ــرم؟ص؟ ب ــرای خ ــود جانش ــین
تعیی ــن کن ــد ک ــه راهنم ــای آنه ــا باش ــد؛ اش ــتباه نکن ــد و غل ــط از او س ــر
نزنــد و ســتم روا نــدارد و از گنــاه پــاک باشــد و خطــا از او صــادر نشــود؛ همــه
در مس ــائل دین ــی ب ــه او احتی ــاج داش ــته باش ــند ،ام ــا او ب ــه کس ــی محت ــاج
54

نباش ــد.
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ج _ مناظرۀ هشام بن حکم با مرد شامی
در مناظــرۀ هشــام بــن حکم با مرد شــامی در حضور امــام صادق؟ع؟ ،مرد شــامی رو به
هشــام کــرده و میگویــد« :ای هشــام! از من دربارۀ امامت این مرد پرســش کن!» هشــام
ناراحت میشود تا آنجا که بر خود لرزیده و میگوید:
ای شــامی! پــروردگار تــو بــرای خلــق خــود مصلحتبینتر اســت یا خلق
بــرای خــود مصلحت بیــن ترند؟ مرد شــامی گفت :پــروردگارم برای خلق
نتــر اســت .هشــام گفــت :در مقــام مصلحــت بینــی بــرای
مصلحتبی 
بندگانش چهکار کرده اســت؟ مرد شــامی پاسخ داد :برای آنها حجت و
دلیلی بر پا داشــته تا از هم پراکنده نشــوند و با هم اختالف نکنند و آنها
 .1صدوق ،محمد بن علی ،همان.368 _ 365/2 ،

را با هم الفت داده و متحد ســاخته و کجی آنها را بهراســتی و درستی باز
آورده و قانون و مقررات پروردگارشان را به آنها گزارش دهد.
هشــام با شــنیدن این ســخن از او پرســید :او کیســت؟ مرد شــامی گفت:
رســول خــدا؟ص؟ اســت .هشــام گفــت :بعــد از رســول خدا؟ص؟ کیســت؟
مرد شــامی پاســخ داد :کتاب و سنت است .هشــام پرسید :امروزه کتاب
و ســنت در رفــع اختــاف ما مســلمانان ســودمند و قاطع اســت؟ شــامی
میگویــد :آری .هشــام پرســید :پــس چرا من و تــو با هم اختــاف داریم و تو
روی این اختالف از شــام بر ســر ما آمدی؟! مرد شــامی در اینجا خاموش
ماند ،امام صادق؟ع؟ به مرد شامی گفت :چرا سخن نمیگویی؟ شامی
گفــت :اگر بگویــم اختالف نداریم دروغ گفتهام و اگر بگویم کتاب و ســنت
رفع اختالف میکنند و ما را متحد میسازند بیهوده و باطل گفتم ،زیرا آن
دو از نظر مدلول و مفهوم ،توجیهات مختلفی دارند و اگر بگویم ما اختالف
داریم و هرکدام مدعی هستیم که حق با ما است ،در این صورت کتاب و
ســنت به ما برای رفع اختالف ســودی ندهند جز اینکه برای من هم این
دلیل و حجت باقی اســت .امام صادق؟ع؟ فرمود :اکنون تو از او بپرس تا
مرد شــامی پرســید :کیســت کــه بر خلــق مصلحتبینتر اســت؟ هشــام
گفــت :همیــن بزرگــواری کــه در اینجــا نشســته و مــردم از هــر ســوی بــه وی
رویآورنــد و بــرای ادراک محضــرش باربندند و به ما از زمین و آســمان خبر
دهد به دانشــی که به او ارث رســیده است از پدرش از جدش .مرد شامی
گفــت :چــه طور برای من میســر اســت کــه این حقیقــت را بدانم؟ هشــام
پاسخ داد :هر چه خواهی از او بپرس.
امــام صــادق؟ع؟ فرمود :ای شــامی ،به تو خبر دهم که ســفرت چطور بوده
اســت و راهــت چطور بــوده؟! چنین بوده و چنان بوده .مرد شــامی گفت:
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بفهمی که سرشار است.
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راســت فرمــودی ،مــن هماکنون به خــدا اســام آوردم .امــام؟ع؟ فرمودند:
بلکه اکنون به خدا ایمان آوردی.

1

در مناظــرات هشــام بــا عمــرو ،ضــرار و مــرد شــامی ،ضــرورت وجود امــام بــرای هدایت
جامعــۀ مســلمانان بهعنــوان یــک باور سیاســی و اعتقــادی در مکتب شــیعه ،جایگاه
ویژهای دارد .او تالش دارد تا در این مناظره ،اندیشــۀ شــیعه دربارۀ ضرورت وجود امام
صالــح در هرزمانــی را تبیین کند؛ زیرا در نگرش شــیعه ،برخــاف دیدگاه عامه ،وظیفۀ
امام تنها منحصر در رهبری سیاســی محض و انجام امور معیشــتی مردم نیست؛ بلکه
امام باید با الگوهای رفتاری و مبانی فکری خویش ،محور هدایت جامعه باشد.
 _2 _3راه شناخت امام

راه شــناخت امــام معصــوم ،در مبانــی کالمی شــیعه تدوین شــده اســت و شــیعیان با
اســتناد بــه ایــن مبانــی درصدد آمــوزش آن به همــگان بودند تــا از انحراف فکــری افراد
جامعــه جلوگیری کنند .عالوه بر روش شــناخت امام ،تطبیــق ویژگیها با مصداق آن
56

نیــز از اهمیــت ویــژهای برخوردار اســت؛ چراکــه مایۀ نجات مــردم جامعه از ســرگردانی
خواهد بود.
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در مناظرهای بین ضرار بن عمرو ّ
ضبی و هشام بن حکم دربارۀ راه شناخت امام ،ضرار
خطاب به هشام میگوید« :چگونه میتوان امام را شناخت؟» هشام پاسخ میدهد:
او دارای هشــت امتیــاز اســت که چهار امتیــاز آن مربوط به نژاد او اســت و
چهار امتیاز در وجود خود او اســت .آن چهار امتیاز که در نژاد او اســت :از
همۀ نژادها معروفتر باشد؛ قبیلۀ او معروفترین قبائل باشد؛ خانوادهاش
در شــخصیت از همــه برجســتهتر باشــد؛ صاحبشــریعت و دیــن ،یعنی
پیامبر اکرم؟ص؟ ،او را تعیین کرده باشد.
و امــا چهــار امتیازی که در شــخص او اســت :باید دانشــمندترین مردم به
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.175_172/1 ،

حدود و فرایض و ســنت و احکام خدا باشــد بهطوریکه هیچ مسئلهای،
چــه بــزرگ و چــه کوچــک ،برای او مجهــول نباشــد؛ از تمام گناهــان پاک و
معصوم باشد؛ شجاعترین مردم باشد؛ سخاوتمندترین جهانیان باشد.
ضــرار گفــت :به چه دلیل باید دانشــمندترین مردم باشــد؟ هشــام گفت:
به دلیل اینکه اگر عالم به تمام حدود و احکام و شــریعت و ســنت نباشــد
اطمینانی نیســت کــه حدود خدا را تغییر دهد .ضــرار گفت :به چه دلیل
میگویی باید از تمام گناهان پاک باشــد؟ هشــام گفــت :زیرا درصورتیکه
معصوم نباشد خطا از او سر میزند؛ اطمینانی به چنین شخصی نیست
که کار خطای خود و خویشاوندان و بستگان نزدیک خویش را پردهپوشی
کنــد؛ هرگــز خداونــد چنیــن شــخصی را حجــت خویــش بیــن مــردم قــرار
نمیدهــد .ضرار گفت :به چه دلیل باید شــجاعترین مردم باشــد .هشــام
گفت :زیرا او پناه مسلمانان است که در جنگها از او میآموزند و خداوند
فرمــوده« :و هــر کــس در آن هنگام به آنها پشــت کند _ مگــر آنکه هدفش
کنارهگیــری از میــدان برای حملۀ مجــدد ،و یا بهقصد پیوســتن به گروهی
جهنم اســت ،و چه بد جایگاهی اســت!» 1اگر شــجاع نباشد فرار میکند
و درصورتیکه فرار کند مشــمول غضب خدا میشــود؛ امکان ندارد کســی
کــه مشــمول غضب خدا اســت حجــت خدا باشــد .ضرار گفــت :به چه
دلیل باید ســخاوتمندترین مردم باشد؟ گفت :زیرا او نگهبان بیتالمال
مســلمانان اســت ،اگر سخاوتمند نباشد نفســش او را به جلب مال مردم
دعوت میکند و خیانت در اموال مســلمانان خواهد کرد؛ در این صورت
خائن میشود و خداوند هرگز خائنی را راهنمای مردم قرار نمیدهد.
ضــرار در ایــن موقــع گفــت :ایــن صفتها و امتیــازات که شــمردی در این
َ
ً
َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ّ ً
َ
َ ََ ْ َ َ َ
تال أ ْو ُم َت َح ِّيزا ِإلى ِفئةٍ فقد
باء ِبغض ٍب ِم َن ا ّلل ِه> (انفال.)16/
.1
<و من ي َو ِل ِه ْم ي ْوم ِئ ٍذ دبره ِإلا متح ِرفا ِل ِق ٍ
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(از مجاهدان) بوده باشد_ به غضب خدا گرفتار خواهد شد؛ و جایگاه او
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زمــان در چــه شــخصی جمــع اســت؟ هشــام گفــت :صاحــب العصــر،
امیرالمؤمنین ،امام کاظم؟ع؟.

1

ّ
ّ
در بینش اعتقادی هشام بن حکم بهعنوان متفکر و متکلم شیعۀ امامیه ،راه شناخت
امام جامعه با توجه به وظایف او ،تبیینی عقالنی و شــرعی دارد .وی در این مناظره به
دنبال تعیین مفهوم و مصداق حقیقی امام اســت .به عقیدۀ هشــام ،برخی صفات از
ضروریات وجودی شــخص امام جامعه اســت؛ صفاتی چون :برجستگی شخصیت،
تعییــن منصــب جانشــینی او از ســوی پیامبــر؟ص؟ ،عالم در دین ،داشــتن علــم الهی،
عصمت از گناه ،شــجاعت و ســخاوتمندی .بر اساس این ویژگیها تشکیل حکومت
و خالفت ،حق امامان شیعه است.
 _3 _3راه تعیین امام

شــیعیان اعتقاد دارند که تعیین امام ،با نص و نصب الهی و ابالغ از ســوی پیامبر؟ص؟
است .اما اهل تسنن برخالف این اندیشه ،راه تعیین خلیفه را تمسک به رأی عدهای
58

از جماعــت و انتصــاب و حتــی غلبه میداننــد .در مناظرات شــکلگرفته دربارۀ نحوۀ
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تعییــن خلیفه و امام جامعه ،شــیعیان در پی تبییــن روش تعیین امام ،برای جلوگیری
از ســرگردانی مردم بودند .در یکی از مناظرات ضرار بن عمرو ّ
ضبی با هشــام بن حکم،
ضرار خطاب به هشام میگوید:
یش ــود؟ هش ــام گف ــت :همانط ــور ک ــه نب ــوت
امام ــت چگون ــه تعیی ــن م 
تعیی ــن میگ ــردد .ض ــرار گف ــت :در ای ــن ص ــورت آنک ــه ت ــو میگوی ــی ام ــام
نیس ــت ،بلک ــه پیامب ــر اس ــت .هش ــام گف ــت :ن ــه؛ زی ــرا نب ـ ّـوت در آس ــمان
تعییــن میشــود ولــی امامــت را در زمیــن تعییــن میکننــد؛ قــرارداد نبــوت
توس ــط مالئک ــه و ق ــرارداد امام ــت بهوس ــیلۀ پیامب ــر؟ص؟ بس ــته میش ــود؛
ام ــا ه ــر دو ب ــا اج ــازه و تعیی ــن خ ــدا اس ــت.

2

 .1صدوق ،محمد بن علی ،همان.368 _ 365/2 ،
 .2همان.

تعیین امام جامعه بر اســاس بینش اســامی ،برای هدایت و مدیریت دینی و سیاســی
مســلمانان اســت .هدایت و مدیریت مردم در ابعاد مختلف آن نیز زمانی فراهم است
کــه شــخص امام دارای علــم ،بینش و قــدرت تصمیمگیری در تمــام حوزههای مرتبط
باشــدّ .امــا راه تعییــن مصــداق امــام از منظــر هشــام کمــی فراتــر از بیان فوق اســت .در
اندیشــۀ سیاســی هشــام بن حکم ،راه تعیین امام معصوم ،نص الهی و نصب از سوی
پیامبر اکرم؟ص؟ است.
 _4 _3اطاعت از امام معصوم

اطاعت از امام برای هدایت جامعه امری ضروری است؛ زیرا کمترین نتیجۀ اطاعت از
وی ،جلوگیری از حرج و مرج است .در اندیشۀ سیاسی شیعۀ امامیهّ ،
ائمه اثناعشر؟مهع؟
بــه خاطــر علم ،عصمــت و تواناییهای مدیریتــی ،مصداق واقعی رهبــر و امام جامعه
بوده و تنها اطاعت از آنان الزم و واجب است .ازاینرو شیعیان در مناظرات خویش به
بیان مصداق حقیقی امام و واجب االطاعه بودن او میپرداختند و اطاعت از دیگران
را به خاطر نداشــتن ویژگیها و مقامــات امامت نمیپذیرفتند .بهعنوان نمونه میتوان

الف _ مناظرۀ مؤمن طاق با زید بن علی؟ع؟
زید بن علی بن الحسین؟امهع؟ (م  122ق) بهمنظور قیام بر ضد بنیامیه در پی گردآوری
نیرو بود و برای مؤمن طاق مخفیانه پیام آورد و او را به یاری طلبید .وی در پاسخ گفت:
اگــر پدر یــا بــرادرت [=امام باقــر؟ع؟] از من یــاری میطلبیدند همــراه آنان
خــروج میکردم؛ زیرا یک جان بیشــتر نــدارم و باید در راه خــدا بهکارگیرم.
زیــد گفــت :تو میپنــداری در خانــدان پیامبــر؟ص؟ امام واجــب الطاعهای
وجود دارد؟ مؤمن گفت :بله؛ پدرت یکی از آنان بود .زید در پاسخ گفت:
پــدرم چنــان بــه مــن مهربانی داشــت کــه من را بــر زانــوی خود مینشــاند؛
بااینحال آیا امکان دارد که من را از آتش جهنم بازندارد و نگوید که برادرم
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به مناظرات زیر توجه کرد:
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امــام باقــر؟ع؟ حجــت خدا بر من اســت و بایــد از او پیروی کنم تــا به مرگ
ً
جاهلی نمیرم؟ مؤمن در جواب گفت :اتفاقا به ســبب همین محبتی که
داشــته این نکته را از تو پنهان نموده اســت تا مبادا زیر بار نروی و ّ
جهنمی
شوی! ولی اکنونکه آن را از تو پوشانده است امید نجات تو وجود دارد.

ســپس ســخن خود را با این مطلب تأکید کرد که یعقوب پیامبر؟ع؟ باآنکه به یوســف
گفــت :خوابــت را برای برادرانت بازگو نکــن ،لیکن به برادران او نگفت که دربارۀ او مکر
و حیله نکنید تا برای آنها راه نجاتی باز گذاشته باشد.

1

ب _ مناظرۀ زراره با زید بن علی؟ع؟
زرارة بن أعین (م  150ق) میگوید:
روزی نــزد امــام صــادق؟ع؟ بودم که زید بــن علی بن الحســین؟ع؟ به من
گفت :ای جوانمرد! دربارۀ مردی از آل محمد؟ص؟ که از تو طلب یاری کند
نظرت چیست؟ گفتم :اگر واجب االطاعه باشد یاریش میکنم ،وگرنه در
60

انجام وعده مختارم .وقتی زید خارج شد ،امام صادق؟ع؟ به من فرمود:
به خدا ســوگند آنچنان راه را از همه طرف بر او بســتی که هیچ راه گریزی
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برایش باقی نگذاشتی!

2

ج _ مناظرۀ هشام بن حکم با سلیمان بن جریر
یکی دیگر از مناظرات شــکلگرفتۀ هشــام بن حکم با سلیمان بن جریر 3زیدی مذهب
بر سر مسئلۀ اطاعت از امام است.
ســلیمان بــن جریر از هشــام پرســید :بگو ببینــم اطاعت کــردن از علی بن
ّ .1
کشی ،محمد بن عمر ،رجال425/2 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان 180/46 ،و .189
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج.374/2 ،
 .3ســلیمانبن جریر ،زیدی مذهب بوده و فرقۀ ســلیمانیه منســوب به او است .این فرقه به خالفت
و امامــت شــیخین اعتقــاد دارند و عثمــان را تکفیر میکنند( .ســمعانی ،عبدالکریم بن محمد،
االنساب.)217/3 ،

ابیطالب؟ع؟ واجب اســت؟ هشــام گفت :آری .گفت :اگر کسی که بعد
از علی؟ع؟ به مقام امامت میرســد به تو دســتور دهد که با شمشــیر قیام
کنــی و بــه همــراه او بجنگــی ،از او اطاعت میکنی یا نه؟ هشــام گفت :به
من چنین دســتوری نمیدهد .ســلیمان گفت :چرا ندهد با اینکه امرش
را باید اطاعت کنی و اطاعت او واجب اســت .هشــام گفت :از این سؤال
درگذر ،جوابش داده شد .سلیمان گفت :چگونه میشود که تو را به کاری
امــر کنــد ،گاهــی بپذیــری و گاهــی نپذیــری .هشــام گفت :بدبخــت! من
نگفتم از او اطاعت نمیکنم تا تو بگویی اطاعت دستور امام به عقیدۀ تو
واجب است؛ من گفتم او مرا به چنین کاری امر نمیکند.

1

د _ مناظرۀ هشام بن سالم با َب ّ
شیریه
َ«ب ّ
شــیریه» گروهــی هســتند که بــه امامت محمد بن بشــیر باور داشــته و او را امــام بعد از
موســی بــن جعفر؟امهع؟ میدانســتند 2.یونس بــن عبدالرحمن (م  208ق) 3و هشــام بن
ســالم 4با این گــروه مناظراتی در موضوعــات مختلف ،بهویژه دربارۀ امامت و تناســخ،
داشتهاند.

5

انحرافــات سیاســی در عصــر امیرالمؤمنین؟ع؟ ،یکــی از مبانی فکری شــیعیان در این
مناظرات ،عالوه بر تبیین مســئلۀ امامت و خالفت ایشــان ،بیان علت اصلی اطاعت
از امام بود؛ چراکه در اولین برخورد سیاســی ،برخی از شــیعیان با ابوبکر بیعت نکرده و
به خانۀ امام علی؟ع؟ پناه بردند.
 .1مجلســی ،محمــد باقــر ،همــان198/48 ،؛ خوئــی ،ســید ابوالقاســم ،معجــم رجــال الحدیــث،
.297/20
 .2اشعری قمی ،سعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق.92 ،
 .3همان.
ّ .4
کشی ،محمد بن عمر ،رجال 591/2 ،و .744
 .5در این گزارش به کیفیت مناظره اشاره نشده است؛ بلکه تنها موضوع آن یاد شده است.

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

در تحلیــل مناظــرات شــیعیان دربــارۀ اطاعــت از امــام معصــوم ،میتوان گفــت با آغاز
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هشــام بــن حکــم در موضعی دیگر ،بــا محوریت بررســی اندیشــۀ زیدیه و امامیــه دربارۀ
اطاعــت از امــام واجــب الطاعــة ،نــزد خلیفــۀ عباســی و یحیــی برمکــی و بــا حضــور
شخصیتهای فکری زیدیه ،به اطاعت از امامان شیعه؟مهع؟ تصریح میکند.
***
با توجه به شــواهدی که بیان شــد ،روشن میشــود که علمای شیعۀ امامیه ،اطاعت از
امیرالمؤمنیــن و فرزندان او؟مهع؟ را از وظایف خود دانســته و معتقدند اموری چون اعالم
جهاد ،از شــئون امامی اســت که از سوی پروردگار منصوب شده باشد؛ ازاینرو ایشان،
بر عدم اطاعت از غیر معصوم اصرار داشته و با هر که برای نجات اسالم قیام مینمود،
همراهی نمیکردند.
 _5 _3مقام امامت

دربــارۀ امامــت ،مناظــرات زیــادی بین شــیعیان و غیر آنان شــکل گرفته اســت؛ بیشــتر
62

مناظــرات نیــز به موضوع حق خالفت و امامــت اهلبیت؟مهع؟ و الهی بودن نصب آنان
اشــاره دارند؛ ّاما در این میان ،موضوع «مقام امامت» کمتر موردتوجه واقع شــده است.
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در اینجــا بــه تنهــا مناظرهای که بین َّ
حــره ،دختر حلیمۀ ســعدیه با ّ
حجاج بن یوســف
درگرفته ،اشــاره میشــود .در این مناظرۀ طوالنیَّ ،
حره با استناد به آیات قرآن کریم 1 ،به

بیان برتری علی؟ع؟ بر خلفا و حتی انبیاء میپردازد.

2

 _6 _3صفات امام

ش ــیعۀ امامی ــه معتق ــد اس ــت کس ــی میتوان ــد خلیف ــه و ام ــام م ــردم باش ــد ک ــه ش ــرایط
و ویژگیه ــای جامع ــی ب ــرای مدیری ــت جامع ــه را دارا باش ــد .ش ــیعیان در مناظ ــرات
خویــش بــه ایــن موضــوع پرداختــه و بــه اهمیــت ایــن صفــات در وجــود ائمــۀ اطهــار؟مهع؟
 .1طه121/؛ انسان22/؛ تحریم10/؛ بقره 207/و 260؛ قصص 18/و 83؛ ص 26/و 35؛ انبیاء79/؛
مائده 116/و .117
 .2ازدی قمی ،الفضائل137 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.134/46 ،

تأکیـــد داشـــتند .برخـــی از موضوعاتـــی کـــه در مناظـــرات موردتوجـــه قرارگرفتهانـــد،
ازاینقرارنـــد:
 _1 _6 _3عصمت

یکــی از صفــات کلیــدی امــام بــرای هدایت جامعــه که عقل نیــز به ضــرورت آن حکم
میکند ،عصمت اســت .این اندیشــه از آغاز همراه شیعه بوده و با دستآویز قرار دادن
آن ،بــه تبیین اندیشــۀ خود و مبارزه باکســانی میپرداختند کــه درصدد نفی این ویژگی
بودنــد .در مناظرهای که بین مالک اشــتر نخعــی و ذوالکالع در جنگ صفین روی داد،
مالک در مورد امامت و عصمت امیرالمؤمنین؟ع؟ میگوید:
گواهــی میدهــم که خدایی جز خداوند نیســت که یکتا اســت و شــریکی
نــدارد؛ و گواهــی میدهــم کــه محمــد بنــده و فرســتادۀ او اســت .خداونــد
وی را بــرای اســتقرار درســتی و رهنمایــی فرســتاد و بر تمام ادیــان پیروزش
ســاخت ،گرچه مشرکان را خوش نیامد .سپس ،قضای الهی و مشیت او
آن بود که دســت تقدیرها ما را به این ســرزمین بکشاند و میان ما و دشمن

پیکار با ایشــان به امید پاداش نیکو و ایمنی از بازخواســت آخرت چشــم
دوختهایم .همراه ما پســر ّ
عم پیامبر؟ص؟ اســت؛ شمشیری از شمشیرهای
الهــی ،علــی بــن ابیطالب؟ع؟ که بــا پیامبر خــدا؟ص؟ نماز کــرد ،پیش از
او هیچکــس از جنــس ذکــور نمــاز نکــرده بــود ،و تا آنگاهکه بزرگســال شــد
هرگــز عملــی کودکانــه و کوتاهی و لغزشــی از او ســر نــزد .نیــک آگاه به دین
خــدا و دانــا بــه حــدود الهی ،صاحــب اندیش ـهای بنیادی ،صبــری زیبا و
پاکدامنی دیرینه.

1

در مناظرهای دیگر دربارۀ عصمت امام ،ابن عباس در جواب شخص سؤالکننده،
 .1نصر بن مزاحم ،وقعة صفین.238 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

برخــوردی پدیــد آرد و ما را درگیر یکدیگر کند .ما به شــکر خدا و به نعمت
و فضــل ّمنــت او ،دیدگانــی آرامگرفتــه و بی نگرانی ،و دلی پــاک داریم و در
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میگوید:
علی؟ع؟ فردی اســت که به دو قبله نماز خواند؛ او کســی بود که دو بیعت
بــا پیامبــر داشــت و هیچ بتی را پرســتش نکــرد و  ...با فطرت پــاک متولد
شد ،و بهاندازۀ یک چشم به هم زدن به خداوند متعال شرک نیاورد.

1

ابن عباس در جایی دیگر در جواب عمر میگوید:
هاشــمیان را بــه غــش در امــر قریــش متهــم نکــن ،چــون قلــب آنهــا از قلــب
رســول خــدا؟ص؟ اســت کــه خداونــد قلــب او را پــاک نمــوده اســت ،و آنهــا
اهلبیتــی هســتند کــه خداونــد متعــال دربــارۀ آنهــا میفرمایــد« :همانــا
ً
خداونــد میخواهــد پلیــدی و گنــاه را از شــما اهلبیــت دور کنــد و کامــا
شــما را پــاک ســازد» 2.و ّامــا قــول تــو کــه گفتــی مــا نســبت بــه قریــش حــق
ّ
داریــم ،چگونــه اینگونــه نباشــیم درحالیکــه میبینیــم حقمــان در دســت
غیــر اســت.

3
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در مناظرۀ هشام بن حکم با ُبریهه نیزُ ،بریهه از هشام میخواهد امامش را معرفی کند.
هشام پاسخ میدهد:
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معصوم است؛ گناه از او سر نمیزند؛ سخی است؛ بخل نمیورزد؛ شجاع
اســت؛ ترس در او راه ندارد؛ گنجینۀ علم اســت و جهل در دانســتنیهای
او نیســت؛ حافــظ دیــن و به پــا دارندۀ واجبــات و از عترت انبیــاء و جامع
علوم آنها اســت؛ هنگام خشــم حلم میورزد و هنگام ستم انصاف دارد
و هنگام خوشحالی کمک میکند؛ نسبت به دوست و دشمن انصاف را
رعایت میکند؛ درخواست بیهوده دربارۀ دشمن خود نمیکند و دوست
خویــش را محروم نمینماید؛ به کتاب خدا عمل میکند؛ در هر مشــکلی
 .1مفید ،محمد بن محمد ،امالی 235 ،و .236
َّ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ
ْ
الرجس أهل البي ِت و يط ِهركم تطهيرا> (احزاب.)33/
<ِ .2إنما يريد الله ِليذ ِهب عنكم ِ
 .3فضل بن شاذان ،االیضاح.169 ،

فتوی میدهد و هر ظلمت و تاریکی را روشن مینماید.

1

ُبریهــه گفت :تمام صفات و مشــخصات مســیح را با دالیــل و معجزاتش
بیان کردی ،جز اینکه او غیر مسیح است.
هشام گفت :اگر ایمان بیاوری راهنمایی خواهی شد و اگر پیرو حق گردی
شرمسار نخواهی گشت.

2

هشــام بــن حکــم همچنیــن در مناظــره با عمرو ضبــی که محتوای آن گذشــت ،اشــاره
میکنــد که یکی از لوازم شــناخت امام ،داشــتن برخی صفات اســت تــا او را از دیگران
متمایــز کنــد .ایــن ممیزات عبارتانــد از _1 :امام باید دانشــمندترین مــردم به حدود و
فرایض و سنت و احکام خدا باشد بهطوریکه هیچ مسئلهای چه بزرگ و چه کوچک
برای او مجهول نباشــد _2 .از تمام گناهان پاک و معصوم باشــد _3 .شــجاعترین مردم
باشد _4 .سخاوتمندترین جهانیان باشد.
در خصوص عصمت امام ،ضرار میگوید:
به چه دلیل میگویی امام باید از تمام گناهان پاک باشــد؟ هشــام جواب
میدهد :زیرا اگر معصوم نباشد خطا از او سر میزند .اطمینانی به چنین
خویش را پردهپوشی کند؛ هرگز خداوند چنین شخصی را حجت خویش
بین مردم قرار نمیدهد.

3

از مجموع مناظرات موجود دربارۀ عصمت امام میتوان گفت دفاع از این موضوع ،از آغاز
در میان مناظرات شــیعیان امامیه موردتوجه قرار گرفته اســت .از دیدگاه شــیعه ،حداقل
مرتبۀ عصمت ،پرهیز از گناه کبیره ،و حداکثر آن ،دوری از گناه صغیره و لغو است.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع 204/1 ،و .205
 .2هشــام در مباحثــی کــه بــا ابــن ابــی عمیر داشــته بهطور مفصــل به توضیح اندیشــۀ خویــش دربارۀ
عصمت امام پرداخته است .ر.ک :صدوق ،محمد بن علی ،التوحید.270 ،
َ
ً
َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ّ ً
َ َّ
َ ََ ْ َ َ َ
تال أ ْو ُم َت َح ِّيزا ِإلى ِفئةٍ فقد
باء ِبغض ٍب ِمن الل ِه> (انفال.)16/
.3
<و من ي َو ِل ِه ْم ي ْوم ِئ ٍذ دبره ِإلا متح ِرفا ِل ِق ٍ

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

شــخصی نیســت کــه کار خطای خــود و خویشــاوندان و بســتگان نزدیک
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 _2 _6 _3علم

در اندیشــۀ شــیعۀ امامیــه ،از دیگــر صفــات و ویژگیهــای امام این اســت که بــه تمامی
احــکام الهــی علــم داشــته و تفســیر و توضیــح آنهــا را بدانــد .روزی شــخصی بــه نــام
ابوالمعتمر از عبداهلل بن ّ
عباس دربارۀ صفات علی؟ع؟ بهویژه علم وی سؤال کرد .ابن
ّ
عباس با مهارت کامل در جواب سؤال وی گفت:

نظ ــرت درب ــارۀ عل ــی؟ع؟ چیس ــت؟ آی ــا ب ــه نظ ــر ت ــو م ــن آگاهت ــرم ی ــا عل ــی؟
آن م ــرد گف ــت :اگ ــر عل ــی در نظ ــرم آگاهت ــر ب ــود از ت ــو س ــؤال نمیک ــردم! اب ــن
ّ
عبــاس خشــمگین شــد و او را خطــاب کــرد :مــادرت بــه عزایــت بنشــیند!
عل ــی؟ع؟ ب ــه م ــن عل ــم آموخ ــت و عل ــم او از رســـول خـــدا؟ص؟ بـــود و
پیامب ــر؟ص؟ او را از ف ــوق ع ــرش آموخ ــت؛ عل ــم پیامب ــر؟ص؟ از خ ــدا ب ــود و
علــم علــی؟ع؟ از پیامبــر؟ص؟ بــود و علــم مــن از علــی؟ع؟ بــود و علــم تمــام
اصح ــاب پیامب ــر؟ص؟ در براب ــر عل ــم عل ــی؟ع؟ مانن ــد قط ــرهای در مقاب ــل
هفتدری ــا اس ــت.
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1

ّ
همچنیــن روزی ابوالحســن علــی بــن میثــم از ابوالهذیــل عــاف معتزلــی (م  235ق)
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دربارۀ علم امام پرســید .علی بن میثم با اشــاره به علم امامان شیعه ،امام او را شیطان
دانست که از علم بیبهره است!

2

در مناظ ــرۀ هش ــام ب ــن حک ــم ب ــا عم ــرو ضب ــی ،هش ــام تأکی ــد میکن ــد ک ــه یک ــی از ل ــوازم
ش ــناخت ام ــام ای ــن اس ــت ک ــه وی بای ــد دانش ــمندترین م ــردم ب ــه ح ــدود و فرای ــض و
ســـنت و احـــکام خـــدا باشـــد ،بهگونـــهای کـــه هیـــچ مســـئلهای ،چـــه بـــزرگ و چـــه
کوچ ــک ،ب ــرای او مجه ــول نباش ــد؛ زی ــرا در غی ــر ای ــن ص ــورت ،اطمینان ــی نیس ــت ک ــه
ح ــدود خ ــدا را تغیی ــر نده ــد.

3

 .1صدوق ،محمد بن علی ،التوحید.270 ،
 .2سیدمرتضی ،علی بن حسین ،الفصول المختاره.23 ،
َ
ً
َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ّ ً
َ َ
َ ََ ْ َ َ َ
ّ
تال أ ْو ُم َت َح ِّيزا ِإلى ِفئةٍ فقد باء ِبغض ٍب ِمن الل ِه> (انفال.)16/
.3
<و من ي َو ِل ِه ْم ي ْوم ِئ ٍذ دبره ِإلا متح ِرفا ِل ِق ٍ

 _3 _6 _3هماهنگی ظاهر و باطن

روزی هشــام بــن حکــم در مناظــره بــا ضــرار بــن عمــرو ّ
ضبــی ،او را مخاطب قــرار داده و
میگوید:
یــا أبــا عمــرو! مرا خبــر ده که والیت و دوســتی به کســی و برائــت و دوری از
کســی ،بــه چــه چیز واجب میشــود؟ آیا بر ظاهــر یا بر باطــن؟ ضرار گفت:
بلکــه بــر ظاهــر ،از برای آنکه باطن دانســته نمیشــود مگر بــه وحی الهی.
هشــام گفــت :راســت گفتی؛ اکنون مرا خبــر ده که کدامیــک از این دو مرد
بیشتر دفع کردند دشمنان را از پیش رسول اکرم؟ص؟ به شمشیر و کدامیک
بودنــد کــه دشــمنان خدا بیشــتر میکشــتند در پیشقدم رســول؟ص؟ و آثار
کدا میــک در جهاد بیشــتر بود ،علی بن ابیطالب یــا ابوبکر؟ ضرار گفت:
علــی بــن ابیطالب؟ع؟ ،ولیکن ابوبکر یقینش بیشــتر بود .هشــام گفت:
یقیــن از امــور باطن اســت کــه ما ترک گفتوگــو در آن کردیــم .و به تحقیق،
ظاهر عمــل وی از والیت آن
تــو اعتــراف کــردی از برای علی؟ع؟ به ســبب
ِ

چیــزی را که واجب نشــده اســت از بــرای ابوبکر .ضرار گفــت :این ظاهر را
باشــد بــا ظاهــر هرآینه این فضیلت اســت که دفــع کرده نمیشــود؟ ضرار
گفــت :آری .پــس هشــام گفــت :آیــا نمیدانــی تــو کــه نبــی؟ص؟ گفــت بــه
ّ
علــی؟ع؟ کــه تــو برای مــن بهمنزلــۀ هارونی بــرای موســی إل اینکــه تو نبی
بعد از من نیســتی .ضرار گفت :آری .پس هشــام گفت :آیا جایز اســت که
نکــه او در پیش وی
پیغمبــر؟ص؟ بگویــد بــه علــی؟ع؟ این حرف را مگــر ای 
در باطــن مؤمــن باشــد؟ ضرار گفــت :نه .پس هشــام گفت :بــه تحقیق که
صحیح شد از برای حضرت امیر؟ع؟ ظاهر و باطن وی ،و صحیح نیست
از برای صاحب تو نه ظاهر و نه باطن.

1

 .1سیدمرتضی ،علی بن حسین ،همان.28 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

بلــی قبــول داریم .باز هشــام گفــت :آیا حق نیســت که هــرگاه باطن موافق
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 _7 _3وظایف امام

بــر اســاس آیــات الهی ،امام وظیفــه دارد تا حقوحقوق مردم را اعمــال و آنان را هدایت
کند .شــیعیان در مناظرات خود تالش داشــتند تا وظایف امامان شــیعه؟مهع؟ را تبیین
کنند .برخی از این وظایف که در مناظرات به آنها اشاره شده است ،ازاینقرارند:
 _1 _7 _3اجرای حدود

شــخصی از ابوالحســن علــی بن میثم پرســید« :چــرا علی؟ع؟ به رخصــت عثمان ،به
ولید بن عقبه حد زد؟» ابوالحسن در جواب وی گفت:
بــرای آنکــه حد زدن بــرای آن حضرت اســت و تنهــا او صالحیت اجرای
حــدود را دارد .پــس هــرگاه بــرای آن حضرت اقامۀ حد ممکن باشــد ،وی
حد را به هر نحوی که باشد جاری میسازد ،اگرچه به گفتۀ عثمان باشد.

1

در این مناظره ،علی بن میثم تأکید میکند هرکسی نمیتواند به اجرای حدود بپردازد،
بلکه اجرای حدود ،فرع علم به حدود الهی بوده و درنتیجه وظیفۀ امامان شــیعه؟مهع؟
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 _2 _7 _3هدایت جامعه

روزی بیــن علــی بــن میثم و شــخصی دربــارۀ نقش امام علــی؟ع؟ در مشــورت دادن به
خلفا مناظرهای درگرفت .آن شــخص پرســید :چرا علی؟ع؟ ابوبکــر و عمر را به بعضی
امور امر کرد [= به آنها مشورت داد]؟ علی بن میثم در جواب گفت:
از بــرای آنکــه آن حضرت طلب میکرد احیــاء کند احکام خدا را تا دین
قائــم بمانــد .چنانکه امر میکرد یوســف؟ع؟ پادشــاه مصر را بــرای نظر او
بهجانــب خلــق و رعایــت حال ایشــان و از بــرای آنکه زمیــن و حکم در آن
به آن حضرت نســبت دارد .پس هرگاه برای او ممکن باشــد که ظاهر کند
تهــای خلــق را ،انجام میدهد و اگر ممکن نباشــد بههرروی کار
مصلح 
 .1همان.70 ،

خــود را انجــام میدهد و این کار حضرت برای طلب کردن احیاء امر خدا
و اجرای آن به هر طریق که ممکن باشد ،است.

1

روشــن اســت که یکــی دیگــر از وظایف امــام ،هدایــت جامعه بــه شــیوههای مختلف
اســت .در این مناظره بیان شــده اســت که امام علی؟ع؟ بر اســاس مصلحتاندیشی
در حفــظ اســام و جامعۀ مســلمانان ،به امر هدایت و مشــورت خلفایــی میپردازد که
ّ
حق مسلم وی را غصب کردهاند.
 _8 _3مصادیق امامان شیعه؟مهع؟

شــیعیان بر اســاس اخبــار رســیده از پیامبر؟ص؟ و ّ
ائمه؟مهع؟ میدانســتند تعــداد امامان
دوازده نفــر از خاندان پیامبر؟ص؟ هســتند .ازاینرو در هرزمانی کــه دربارۀ مصداق امام،
مناظــرهای درمیگرفت ،شــیعیان تالش داشــتند امام عصر خویش را کــه دارای همان
ویژگیهای امامان پیشین است ،به مخالفان معرفی کنند؛ چنانکه برخی از اصحاب
در مناظرات خود با زید بن علی؟ع؟ ،بر وجوب اطاعت از امام ســجاد؟ع؟ و بعدازآن،
امام باقر؟ع؟ ،تأکید میورزیدند.

2

که پیشتر بدان اشاره کردیم ،نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
 _9 _3خالفت امام علی؟ع؟
 _1 _9 _3مناظرۀ مخالفان جریان سقیفه با ابوبکر

از دیگر محورهای مناظرات شیعیان ،مناظره دربارۀ خالفت و جانشینی امام علی؟ع؟
بعد از وفات پیامبر؟ص؟ بود .با وفات پیامبر؟ص؟ ،برخی از سران انصار و مهاجران دربارۀ
شخص خلیفه اختالف کردند .برخی همانند سلمانّ ،
عمار ،ابوذر ،مقداد ،خزیمة بن
 .1همان.
ّ .2
کشی ،محمد بن عمر ،همان.425/2 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

همین امر ،در مناظرۀ هشام بن حکم با مرد شامی دربارۀ مصداق جانشین پیامبر؟ص؟
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ثابــت ذو الشــهادتین ،ابوایوب انصــاری ،جابر بن عبداهلل انصاری و ابوســعید خدری،
علی بن ابیطالب؟ع؟ را خلیفۀ پس از رسول خدا؟ص؟ میدانستند و معتقد بودند که
او دارای خصال پســندیدۀ فضل و کمال بوده و نخســتین کســی است که ایمان آورده و
از نظر علم به احکام از همه باالتر و در جهاد از همه پیشقدمتر است؛ آخرین پایۀ زهد
و پرهیــزکاری و صالحیــت را دارا اســت و در نزدیکی به پیغمبر؟ص؟ به پایهای اســت که
هیچیک از نزدیکان رســول اکرم؟ص؟ آن درجه را ندارند 1.عالوه بر این ،خدا هم در قرآن
کریم به والیت او تصریح کرده و میفرماید« :همانا سرپرست و اولی به تصرف شما خدا
و رســول و آنهایــی هســتند که بــه آئین حق گرویــده؛ یعنی آنانکه نمــاز میخوانند و در
هنگام رکوع ،صدقه میدهند».

2

نظریهپردازان ســقیفه برای گرفتن مســند خالفت ،به قرشــی بودن خود اســتناد کردند؛
امــا هــدف اصلی آنها در دو امر خالصه میشــد؛ یکی آنکه از انتقــال قدرت به انصار
ممانعت کنند؛ و دیگر آنکه حق علی؟ع؟ در حکومت سیاســی را غصب کنند .آنان
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در این مسیر ،مخالفان خود را نیز سکوب میکردند؛ چنانکه سعد بن عباده را تبعید
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کردند و سرانجام به طرز مشکوکی در همانجا کشته شد.
ً
روزی ابوحنیفــه (م  150ق) بــه مؤمن طاق گفت« :اگر واقعا علی بن ابیطالب؟ع؟ پس
ّ
ّ
حق خود را مطالبــه نکرد؟» مؤمــن از روی طنز به وی
از پیامبــر؟ص؟ حقــی داشــت ،چــرا ِ
پاسخ داد« :میترسید ّ
3
جنیان او را بکشند ،همانگونه که سعد بن عباده را کشتند!»
ابــوذر ِغفــاری در همــان آغاز ســقیفه بعــد از حضور در مســجد ،در مناظرهای بــا ابوبکر و
عمر ،خطاب به حاضران در مجلس گفت:
ای گروه قریش! شــخص غریبی را به خالفت نشــانده و قرابت پیامبر؟ص؟
 .1مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد.6/1 ،
َّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َ
راكعون>
<ِ .2إنمــا و ِليكــم الله و رســوله و ال ِذي ــن آمنــوا ال ِذين ي ِقيمون الصــلاة و يؤتون الــزكاة و هم ِ
(مائده.)55/
ّ .3
کشی ،محمد بن عمر ،همان.426/2 ،

را ترک نمودید؛ به خدا سوگند که جماعتی از خلق عرب به خاطر همین
کار از دیــن اســام خــارج شــده و در این دین دچــار تردید خواهند شــد ،و
اگــر خالفــت را در اهلبیــت پیامبرتــان قــرار داده بودیــد ،هرگــز نزاعــی رخ
نمیداد .به خدا قسم که این امر مغلوب است ،و با این کار دیگر هرکسی
به خالفت طمع ورزیده و چشمهای مردم ّ
متوجه آن گشته و برای رسیدن
به آن ،خونهای بسیاری ریخته خواهد شد.

1

فضل بن ّ
عباس نیز خطاب به جمع حاضر گفت:
نکــه اهل خالفت ماییم نه شــما ،و ســرور ما از شــما
ای گــروه قریــش! بــا ای 
بدان سزاوارتر است ،با شبهه کاری ،خالفت برای شما راست نگردد.

عتبة بن ابی لهب نیز برخاست و گفت:
یکــردم کــه امــر [خالفــت] از بنیهاشــم و در میــان ایشــان از
گمــان نم 
ابوالحســن بگذرد؛ از کســی که از همۀ مردم در ایمان و ســابقه پیشتر و به
قرآن و ســنتها داناتر اســت؛ آخر کسی که پیامبر؟ص؟ را دید و کسی که در
غسل دادن و کفن کردن [پیامبر؟ص؟] ،جبرئیل یاورش بود؛ کسی که آنچه
آنچه از نیکی در اوست ،در دیگران نیست.

2

 _2 _9 _3مناظرۀ عبداهلل بن ّ
عباس با عمر

در ایــن مناظــره کــه دربــارۀ حقانیت امام علی؟ع؟ بــرای خالفت و رهبــری جامعه بود،
عمر به ابن ّ
عباس میگوید:
بــه خــدا قســم ای ابــن عبــاس! علــی ،پســرعمویت ،محقتریــن افــراد به
خالفــت اســت ،و لکــن قریــش تحمــل چنیــن مقامــی را نداشــتند ،و اگــر
 .1همان.1/78 ،
 .2یعقوبی ،احمد بن اسحاق ،همان.124/2 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

در آنها اســت در او هســت و خود آنان را در این شــبههای نیســت ،لیکن
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والیــت پیــدا میکــرد ،آنهــا را به طریــق حــق وادار مینمــود ،و هیچ راهی
بهجز انجام آن نداشــتند ،و اگر چنین کند ،بیعتش را خواهند شکســت و
سپس با وی به ستیز خواهند پرداخت.

1

در یکــی دیگــر از مناظراتی که بین این دو روی داد ،عمر به ابن عباس میگوید:
قریــش کراهــت داشــت از اینکــه بــرای شــما [بنیهاشــم] هم نبــوت وهم
خالفت جمع شــود و شــما از این طریق افتخار کنیــد؛ بنابراین قریش این
منصب را برای خود اختیار کرد و به نتیجه رسید.

2

ابن عباس در جواب عمر گفت:
آی ــا اگ ــر چی ــزی بگوی ــم ب ــر م ــن خش ــم نمیگی ــری؟ عم ــر گف ــت ،ه ــر چ ــه
میخواه ــی بگوی ــی بگ ــو؛ اب ــن عب ــاس در ج ــواب گف ــت :ام ــا کالم ت ــو ک ــه
گفت ــی ک ــه قری ــش دوس ــت ن ــدارد نب ــوت و خالف ــت در بی ــن خان ــدان م ــا
جم ــع ش ــود؛ خداون ــد متع ــال میفرمای ــد« :ای ــن ب ــه خاط ــر آن اس ــت ک ــه
72

ازآنچــه خداونــد نــازل کــرده کراهــت داشــتند؛ ازای ـنرو خــدا اعمالشــان را
حبــط و نابــود کــرد» 3.و ّامــا قــول تــو کــه مــا بــه خالفــت تکبــر میکردیــم ،مــا
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قوم ــی هس ــتیم ک ــه اخالقم ــان از اخ ــاق پیامب ــر؟ص؟ گرفت ــه ش ــده اس ــت و
خداون ــد متع ــال در م ــورد اخ ــاق پیامب ــر میفرمای ــد« :و ت ــو اخ ــاق عظی ــم
و برجســتهای داری» 4و در جــای دیگــر میفرمایــد« :و بالوپــر خــود را بــرای
مؤمنان ــی ک ــه از ت ــو پی ــروی میکنن ــد بگس ــتر» .
5

 .1همان 157/2 ،و .159
خ
ْ
«کرهــت قریــش أن جت َ
تمع لکم النبوة والالفة فیجخفوا جخفا ،فنظرت قریش لنفســها فاختارت و
.2
وفقت فأصابت» .فضل بن شاذان ،همان.169 ،
َْ َ َ َ َ
َ َ
َ َ َّ
َ
< .3ذ ِلك ِبأن ُه ْم ك ِر ُهوا ما أن َزل ا ّلل ُه فأ ْح َب َط أ ْعمال ُهم> (محمد.)9/
َ ُ ُ َ َ َ َّ َ .4
ظيم> (قلم.)4/
<و ِإنك لعلى خل ٍق ع ٍ
ْ
َّ
<و ْاخ ِف ْض َج َن َ
َ .5
اح َك ِل َم ِن ات َب َع َك ِم َن ال ُم ْؤ ِم ِنين> (شعراء.)215/

 _3 _9 _3مناظرۀ مردی شیعی با ابوالهذیل

ّ
از أبوالهذیل علف نقل است که گفت:
بــر مــردی شــیعه وارد شــدم .مــرد شــیعی گفــت :نظر شــما دربــارۀ امامت
چیســت؟ گفتــم :منظورت کدام امامت اســت؟ گفت :چه کســی را پس
ّ
ّ
نکــه خــود آن حضــرت مقدم
از پیامبــر؟ص؟ مقــدم میداریــد؟ گفتــم :هما 
داشــت .گفت :او کیســت؟ گفتم :ابوبکر .گفت :ای أبوالهذیل! برای چه
ّ
او را مقــدم داشــتید؟ گفتم :بنا به فرمایش خود پیامبــر که فرمود« :بهترین
ّ
خــود را مقــدم داریــد و برتریــن خود را به والیت رســانید» ،و مــردم بر همین
رضایت دادند .گفت :ای أبوالهذیل! همینجا سقوط کردی.
ّ
نکــه گفتی آن حضرت فرمــوده« :بهترین خود را مقــدم دارید و برترین
ّامــا ای 
خــود را بــه والیت رســانید» ،از خود شــما نقل اســت که ابوبکر بــه منبر رفته
و گفت« :من والی شــما شــدم ولی با بودن علی بهترین شــما نیســتم» ،اگر
این سخن را بر او بستهاند که مخالفت رسول خدا؟ص؟ را کرده باشند ،و اگر

از مــا امیری باشــد و از شــما نیز امیــری ،و از مهاجرین زبیر بن عـ ّـوام گفت :با
کســی جز علی بیعت نمیکنم ،و با آن وضع به جانش افتاده و شمشــیرش
را شکستند ،و ابوسفیان نزد علی؟ع؟ آمده و گفت :ای ابوالحسن! اگر اراده
کنی تمام مدینه را پر از ســوارهنظام و جنگجو میکنم ؛ و ســلمان از مسجد
خارج شد و به زبان فارسی گفت« :کردید و نکردید و ندانید که چه کردید»،
1
و مقداد و ّ
أبوذر ،پس این از مهاجران و انصار.

روزی أبوالهذیــل معتزلــی از ابنمیثــم کوفــی دربــارۀ امامــت امــام علــی؟ع؟ ســؤال کرد:
«دلیــل بــر اینکــه علی بن ابیطالب؟ع؟ اولــی به امامت از ابوبکر بود چیســت؟» علی
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان.383/2 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

ابوبکر بر خودش دروغ بسته باشد که منبر رسول خدا؟ص؟ جای دروغگویان
نیســت .و ّاما اینکه گفتی :مردم بدان راضی شــدند ،بیشــتر انصار گفتند:
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بن میثم گفت:
دلیل این است که اجماع کردند اهل قبله بر اینکه امیرالمؤمنین؟ع؟
وقت وفات رسول اکرم؟ص؟ مؤمن بود و عالم و کافی ،و اجماع نکردند به
این برای ابوبکر .ابوالهذیل گفت :کیست که اجماع نکرده است بر این؟
علی بن میثم گفت :من و اصحاب من که پیش از من بودند و اصحابی
که حاال هستند .ابو الهذیل گفت :تو و اصحاب تو ضال و گمراهید .علی
بن میثم گفت :نیست جواب این کالم مگر دشنام و بعد سیلی.

1

 _4 _9 _3مناظرۀ مؤمن طاق با ابنابی َحذره

شــیعیان و خــوارج در مجلســی در کوفــه اجتمــاع کــرده بودنــد .در آن مجلــس ،ابــن
ابیحــذره از ســران خوارج رو به شــیعیان کرده و گفت« :با چهــار دلیل ثابت میکنم که
ابوبکر از علی؟ع؟ و تمام صحابۀ پیامبر؟ص؟ افضل است» سپس ادلۀ خود را ارائه داد.
مؤمن طاق بر پایۀ قرآن و ســنت ،عقل و اجماع به او پاســخ داد و ادلۀ او را درهم کوبید و
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افضلیت علی؟ع؟ را اثبات کرد؛ بهگونهای که اشــخاص بســیاری به تشیع گرویدند .او
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دربارۀ حقانیت خالفت امام علی؟ع؟ گفت:
ّام ــا دلی ــل عقل ــی ای ــن اس ــت ک ــه تم ــام م ــردم مطی ــع فرم ــان عا ِلمان ــد؛ و
م ــا اجم ــاع ّام ــت را ب ــر ای ــن یافتی ــم ک ــه عل ــی اعل ــم تم ــام صحاب ــه اس ــت.
و مــردم از او میپرســیدند و بــه او نیازمنــد بودنــد ،و علــی؟ع؟ از تمامشــان
بینی ــاز ب ــود ،و دلی ــل و ش ــاهد آن از ق ــرآن ای ــن آی ــه اس ــت« :آی ــا کس ــی ک ــه
ب ــه ح ـ ّـق راه مینمای ــد س ــزاوارتر اس ــت ک ــه پی ــروی ش ــود ی ــا آنک ــه خ ــود
راه نیاب ــد مگ ــر آنک ــه او را راه نماین ــد؟ پ ــس ش ــما را چ ــه ش ــده؟! چگون ــه
حک ــم میکنی ــد؟!»ّ ...2ام ــا ن ـ ّـص حدی ــث رس ــول خ ــدا؟ص؟ ای ــن اس ــت
ک ــه فرم ــوده« :م ــن می ــان ش ــما دو چی ــز گرانق ــدر را ب ــه ج ــا میگ ــذارم ک ــه
 .1سیدمرتضی ،علی بن حسین ،همان.86 ،
 .2یونس.35/

در ص ــورت ّ
تمس ــک ب ــه آن دو ،هرگ ــز پ ــس از م ــن گم ــراه نخواهی ــد ش ــد:
کت ــاب خ ــدا و عترت ــم؛ اهلبیت ــم ،ک ــه آن دو از ه ــم ج ــدا نخواهن ــد ش ــد ت ــا
ب ــر ح ــوض ب ــر م ــن درآین ــد» ،و نی ــز ای ــن فرمای ــش« :هرآین ــه َمث ــل اهلبی ــت
م ــن می ــان ش ــما همچ ــون کش ــتی ن ــوح اس ــت ،ه ــر ک ــه س ــوار آن ش ــود
نجــات یابــد ،و هــر کــه آن را وانهــد غــرق شــود ،و هــر کــه از آن پیشــی گیــرد
یشــود ،و هــر کــه ملــزم بــه آن شــود ملحــق گــردد» ،پــس
[از دیــن] خــارج م 
ب ــه ش ــهادت خ ــود آن حض ــرت ،کس ــانی ک ــه دس ــت ب ــه دام ــن اهلبی ــت
رس ــول خ ــدا؟مهع؟ ش ــوند ه ــادی و هدای ــت ش ــدهاند ،و ّ
متمس ــک ب ــه غی ــر
آن دو گمــراه و گمــراه کننــده اســت .پــس مــردم گفتنــد :راســت گفتــی ای
أبوجعف ــر.

1

پــس از بررســی این دســته از مناظــرات ،باید گفت شــیعان امامیه با یقیــن به حقانیت
خالفــت امــام علــی؟ع؟ ،غصب این مقام و انحراف در مســیر انتخــاب خلیفه را مورد
تأکید قرار داده و آن را معلول جدایی جامعۀ مســلمانان از مســیر اهلبیت؟مهع؟ و ســیرۀ
رسول اکرم؟ص؟ میدانستند.

روزی ابن عباس از مسیری میگذشت و گروهی را دید که علی؟ع؟ را دشنام میدهند.
از آنها سؤال کرد« :آیا شما خداوند را دشنام میدهید؟» آنان پاسخ دادند« :پناه میبریم
به خداوند!» ابن ّ
عباس پرســید« :آیا یکی از شــما رســول خدا را دشنام میدهد؟» آنان

پاســخ دادنــد« :پنــاه میبریم به خــدا!» ابن ّ
عباس پرســید« :علی بــن ابیطالب؟ع؟ را
چطور؟» آنان گفتند« :آری» .ابن ّ
عباس گفت« :شــنیدم از رسول خدا؟ص؟ که فرمودند:
‹هر کس من را دشنام دهد خدا را دشنام داده است و هر کس علی؟ع؟ را دشنام دهد
2
مرا دشنام داده است »›.آن مردم با رفتن ابن ّ
عباس سر خود را به زیر انداختند.
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان.378/2 ،
 .2مسعودی ،علی بن حسین ،همان.423/2 ،

نشانهیابــــیانـــدیشۀامامــتدرمنــاظـــرات
حضورائمۀ اطهار؟مهع؟
شیعیانامامیعصر
ِ

 _10 _3فضائل امام علی؟ع؟
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نتیجه
در بررســی تاریخــی و کالمــی محتــوای مناظرات ،روشــن گردید که بیشــترین موضوعی
کــه از همان آغاز رحلت رســول خدا؟ص؟ مورد توجه طرفین مناظــره قرار گرفته ،خالفت
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بوده اســت .شــیعیان بر این باور بودند که یکی از راههای دفاع
و تبییــن باور امامت ،معرفی شــؤون ،صفات و ویژگیهــای حاکم حقیقی جامعه برپایۀ
کالم عقلــی و نقلــی اســت .از ایــن رو آنــان به طــرح مباحثی چون ضــرورت وجود امام،
اطاعت از امام معصوم ،راه تعیین امام به نص الهی و نصب رســول خدا؟ص؟ ،داشــتن
مقــام وصایــت ،علــم ،عصمــت ،مشــروعیت سیاســی ،عــدم مشــروعیت خلفــا برای
خالفــت ،پرداختند .ضمن اینکه شــيعيان با درک اهميت موضــوع ،با تأکيد بر اينكه
مصــداق حقيقــی واليــت ،ائمۀ اطهــار؟مهع؟ هســتند ،در مناظرات شــرکت میكردند تا
عــاوه بــر بیــان باطل بــودن روش انتخاب خليفــۀ اول و ديگر خلفــا در مديريت ديني و
سياسی مردم ،از مشروعیت خالفت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دفاع کنند.
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این پژوهش عالوه بر آنکه بازتاب دهندۀ فعالیت شــیعیان در تبیین و دفاع از اندیشــۀ
امامت شــیعه بود ،پاســخی است در نفی باور کسانی که معتقدند اندیشههای شیعی
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در آن دوران شکل نگرفته و محصول دوره های متأخر است.
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استعالم نظرية اإلمامة من مناظرات الشيعة اإلمامية
يف عرص حضور األ َّمئة األطهار
محمدجوادالياوريالسرتختي

1

الخالصة:

يعتقد بعض املســترشقني واملفكرين من املســلمني أنَّ الشيعة اإلمامية مل يكن لهم منهجاً إلثبات
مرشوعية خالفة أمري املؤمنني؟ع؟ ،بعد استشهاد النبي األكرم وتشكيل السقيفة ،وإن اعرتضوا عىل
ذلك.
بينام تعتقد الشيعة اإلمامية أنَّ نظرية اإلمامة كانت معروفة منذ عرص رسولالله؟ص؟ ،وقد دافعوا
عنها يف كثري من املناظرات.
هذه املقالة :دراسة تاريخية نقدية مل َّدعى املسترشقني ،مع استعالم ذلك من املناظرات التي جرت
بني الشيعة ومخالفيهم حول مسألة اإلمامة ،وتوضيح االنحراف السيايس والفكري عن تعيني خليفة
رســولالله .وأكرث هذه املناظرات تدور حول محورية صفات الخليفة واإلمام ،وكانت نتيجة هذه
املناظرات أنَّ كثرياً من املخالفني اعتنقوا املذهب الحق والتشيع.
املفردات األساس ّية :املناظرات ،الشيعة اإلمامية ،الخالفة ،اإلمامة ،صفات اإلمام.
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Abstract

Some of Muslim intellectuals and Orientalists hold that after the
demise of the Prophet Muhammad (pbuh) and the occurrence of
Saqife, for defending the legitimacy of Imam Ali’s (AS) governorship,
Shias, though started to object, had no proof to substantiate the
legitimacy of their Imam’s governorship. However, Shias believe
that Imamate thought had been proposed at the time of the Prophet
Muhammad (pbuh) and considered by Shias and defended in the form
of debates. To criticize the Orientalists’ point of view , this research
with a historical consideration has investigated and found indications
regarding the basis and content of Shias debates with the opponents
of Imamate thought, and it clarified that with the political deviation
in determining the successor of the Prophet Muhammad (pbuh)
and the divagation of the mind, most of the Shias debates has been
around defending the vicegerency right of Imam Ali (AS), proposing
the characteristics and traits of caliph and Imam, and its result was
converting many of the opponents to the Shia denomination.

Keywords: debates, the Twelvers, vicegerency, Imamate, the traits of
the Imam.
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