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امامت محور یترین جایگاه را در منظومۀ اعتقادی شیعۀ امامی دارد .نوع تعیین و
نصب امام نیز در این مكتب با دیگر مكتبهای اسالمی متفاوت است .امامیان از
همان ابتدا به دلیل آنكه مقام امامت را امتداد مقام نبوت میدانستند ،معتقد بودند
امامت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نه به دلیل فضائل بیشمار او نسبت به سایر صحابه
و نه به دلیل انتخاب مسلمانان ،بلكه بر اساس تعیین و معرفی رسول خدا؟ص؟ بوده
است .این رویكرد در لسان علمی اندیشمندان امامی با تئوری «نص» تبیین شد .آنان
در بحث امامت عامه (مقام ثبوت) بر آن شدند که نص ،طریق انحصاری تعیین امام
است؛ از اینرو ،در صدد ابطال راههای دیگر برآمدند ،و در بحث امامت خاصه (مقام
اثبات) ،امامت امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ را هم با نصوص جلی ،هم با نصوص خفی و
هم با نص فعلی (اظهار معجزه) اثبات كردند .مقالۀ پیشرو «تئوری نص» امامیان را با
روی آورد توصیفی _ تحلیلی بررسیده است.
كلید واژهها :نصب الهی؛ نص جلی؛ نص خفی؛ نص فعلی؛ امامت عامه؛ امامت خاصه.
* پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشكده كالم اهل بیت؟مهع؟)Alia1198@yahoo.com .
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چکیده

مقدمه
در اصل اعتقاد به امامت و ضرورت آن ،اختالف قابل مالحظهای بین متکلمان
مسلمان نیست؛ 1اما در اینکه این ضرورت ،عقلی است یا نقلی (شرعی) و ضرورت
َّ
ّ
(مكلف)؟ اختالفهای جدی وجود دارد.
آن بر مردم (مكلفین) است ،یا بر خداوند ِ
شاید اصلیترین منشأ این اختالف نوع تصویری است كه از «امامت» وجود دارد؛ زیرا
با آنكه تعریف امامت (ر یاست عامه در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر) 2بین شیعه
و اهل سنت یكسان است ،با این حال در مفهوم و ماهیت و نوع تصویری كه از امامت
دارند ،تخالف آشكار و غیرقابل جمع وجود دارد 3.به نظر میرسد این اختالف ،ناشی
از اختالف روش شناختی آنان در تعریف امامت بوده است ،اینکه تعریف امامت ،به
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لحاظ منطقی ،تعریف پیشین است یا پسین؟
به عبارت دیگر آیا ابتدا با مال کهای مأخوذ از عقل و یا مستنبط از وحی ،به تعریف
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امامت دست مییابیم و سپس به تعیین مصداق میپرداز یم؛ و یا بر اساس رخدادها و
واقعیتهای خارجی ،امام را میشناسیم و امامت را تعریف میكنیم؟
علمای امامیه همانگونه که وجوب نصب امام را عقلی میدانند ،با استناد به
مال کهای عقلی و شرعی ،تصوری از امام ارائه داده و سپس مصداق ّ
اتم آن را از راه
شرعی یا عقلی نشان دادهاند .در حالیکه به نظر میرسد ،تئوری امامت در اهل سنت،
بر اساس واقعیتهای خارجی و تحوالت تار یخی شکل گرفته ،و همواره با توجه به
شرایط و زمینههای متفاوت بیرونی در دورههای مختلف تار یخی ،تحول و تطور یافته
 .1گفته شده :تنها فرقهای از خوارج (نجدات) ،ضرورت امام را نپذیرفتهاند .همچنین ابوبکر اصم معتزلی
به عدم وجوب امامت در صورت ظهور عدل و انصاف و وجود امنیت در جامعه اسالمی معتقد بوده
است .برخی نیز مانند هشام فوطی همین سخن را از جهت مقابل گفتهاند؛ یعنی به عدم وجوب امامت
در صورت وجود بیعدالتی و ظهور بیانصافی و بیامنیتی ،قائل شدهاند( .بنگرید :نوبختی ،فرق الشیعة،
10؛ ناشی اكبر ،فرقههای اسالمی و مسئله امامت 75 ،و 87؛ تفتازانی ،شرح المقاصد236/5 ،؛ عالمه
حلی ،مناهج الیقین فی اصول الدین.)439 ،

 .2محقق حلی ،المسلك فی اصول الدین187 ،؛ فاضل مقداد ،ارشاد الطالبیین325 ،؛ ماوردی ،احكام
السلطانیة5 ،؛ جرجانی ،شرح المواقف376/8 ،؛ سیف الدین آمدی ،ابكار األفكار.121 /5 ،
 .3ر.ك :محقق الهیجی ،گوهر مراد.462 ،

است؛ از اینرو ،میتوان گفت برداشت ها و مفاهیم مربوط به حاکم اسالمی در اندیشه
سیاسی اهل سنت ،چیزی جز «تئوریزه کردن حوادث و رخدادهای ایام» 1نبوده است.
در خصوص راههای تعیین امام و اینکه امام چگونه تعیین و یا شناخته میشود،
اندیشمندان مسلمان چندین راه بیان کردهاند:
 _1طریق نص؛  _2طریق اختیار و انتخاب؛  _3طریق دعوت؛  _4طریق ارث؛  _5طریق
قهر و استیالء.
طریق نص مورد قبول همۀ متکلمان و اندیشمندان اسالمی است؛ 2اما اختالف اساسی
متکلمان امامی با غیر امامی آن است که آیا راههای دیگر غیر از طریق نص ،در تعیین
امام حجیت دارند یا خیر؟ امامیان معتقدند که امامت بسان نبوت است و «نصب»
امام مربوط به خداوند متعال میباشد كه فقط از طریق «نص نبوی» 3مشروع خواهد
بود؛ اما علمای اهل سنت به دلیل انكار «نصب الهی» امام ،نه تنها لزوم حصر تعیین
اختیار و انتخاب مسلمانان نیز در تعیین امام مشروع است .شیعیان ز یدی نیز عالوه بر
روش نص ،طریق دعوت را مطرح کردهاند که اگر سید فاطمی و صالح ،قیام کرد و مردم
را به سوی خود و اقامۀ شعائر دینی فراخواند ،با این ادعا امامت برای او منعقد میشود
ّ
و امامتش مشروع است 4.قول شاذی نیز منسوب به «عباسیه» وجود دارد که یکی از
روشهای تعیین امام را «ارث» میداند.
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 .1مسجدجامعی ،زمینههای تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن.187 ،
 . 2ابن حزم ،اذعان کرده این طریقّ ،اول و أفضل و ّ
أصح طرق است« :لما فی هذا الوجه من اتصال اإلمامة و
ّ
انتظام أمر اإلسالم و أهله و رفع ما یتخوف من االختالف و الشغب مما یتوقع فی غیره من بقاء األمة فوضی و

من انتشار األمر و ارتفاع النفوس و حدوث االطماع»( .ابن حزم ،الفصل فی الملل و األهواء و النحل)16/ 5 ،

 . 3تئوری امامت شیعی ،نصب الهی و نص نبوی است؛ یعنی شیعیان معتقدند امامت نیز بسان نبوت به
نصب الهی صورت میگیرد كه طریق وصول آن نص نبوی است .به بیان دیگر حتی رسول خدا نیز از جانب
ً
خود ،امام تعیین نمیكند؛ بلكه صرفا امام تعیین شده از جانب خدا را اعالن میكند .موضوع «نصب الهی»
امام _ كه بررسی آن مجالی دیگر میطلبد _ در مخالفت با همۀ فرقههای اسالمی _ حتی ز یدیان _ میباشد.

 . 4ر.ک :سلطانی ،امامت از دیدگاه امامیه و ز یدیه.124 ،
 . 5عالمه حلی ،کشف المراد188 ،؛ همو ،مناهج الیقین .300 ،فاضل مقداد این قول را به «راوندیه» نسبت
داده و اشاره کرده که آنها منقرض شدهاند( .فاضل مقداد ،ارشاد الطالبیین337 ،؛ همو ،اللوامع اإللهیة
فی المباحث الکالمیة)259 ،
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امام از طریق نص را انكار كردهاند ،بلكه مدعی هستند چون نصی وجود ندارد ،روش
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نظریه پردازان اهل سنت در خصوص راههای تعیین امامت (در مقام ثبوت) ،دچار
نوعی ّ
تشتت و سردرگمی شدهاند ،به طوری که عالوه بر حجیت طریق تنصیص،
طریق انتخاب یا بیعت را ذکر کرده و در توجیه مشروعیت آن گاهی به اجماع صحابه،
و گاهی به عمل صحابه ،و گاهی به عمل اهل حل و عقد ،استناد کردهاند .نیز به طریق
«قهر و استیالء» متمسک شده ،و امامت کسی که با زور و غلبه بر مردم مسلط شود را
مشروع دانستهاند؛ 1حتی برخی پا را فراتر گذاشته و ادعا کرد هاند« :تنعقد اإلمامة بالقهر
ً
ً
ً
و االستیالء ولو کان فاسقا أو جاهال أو عجمیا»! 2پر واضح است موضع صاحبان این
اقوال ،موضع کسی است که ابتدا به صحت امامت و خالفت خلفا اعتقاد دارد ،سپس
در مشروعیت طریق تعیین آن بحث میکند و همان شیوۀ اتفاق افتاده را به عنوان
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یکی از راههای مشروع برای انتخاب امام به شمار میآورد .ناگفته پیداست که این نوع
استدالل برای تعیین امامّ ،
تمسک به مدعا برای اثبات مدعا است و معضل منطقی
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«دور» را داراست.
نوشتار حاضر ضمن اشاره به سابقه تار یخی اندیشۀ شیعی مبنی بر لزوم تعیین امام
توسط رسول خدا؟ص؟ _ كه از همان صدر اسالم در بین شیعیان علی وجود داشت و از
آن با عنوان «وصایت» یاد میشد _ به تبیین نظریۀ لزوم تعیین امام از طریق تنصیص _
كه از آن با عنوان «تئوری نص» یاد میشود _ پرداخته و تالش نموده است مفهوم نص،
اقسام آن و ضرورت وجود نص در تعیین امامت (مقام ثبوت) و نیز استدالل امامیان در
مقام اثبات امامت خاصه از نصوص جلی ،خفی و فعلی را بیان کند .الزم به یادآوری
است که تعیین امامت شیعی ،بر دو اصل استوار است« :نصب الهی» و «نص نبوی».
مقاله پیشرو عقیده لزوم نص را از منظر امامیان برمی رسد؛ اما عقیده لزوم نصب الهی
و استدالل آنان نوشتاری مستقل و فرصتی دیگر میطلبد.
ً
 . 1بنابر گزارش ابویعلی فراء ،ظاهرا این باور از زمان احمد بن حنبل مطرح بوده است؛ چه آنکه وی
معتقد بوده «و َمن َغلبهم بالسیف ّ
حتی صار خلیفة و ّ
سمی ُ
ألحد یؤمن باهلل
امیرالمؤمنین فالیحل ٍ
ً
ً
ً
و الیوم اآلخر ،أن یبیت و الیراه إماما علیه ،برا کان أو فاجرا فهو أمیرالمؤمنین»( .ابویعلی فراء ،األحکام
السلطانیة)23،
 . 2به نقل از :شوشتری ،إحقاق الحق.317 /2 ،

 _1مفهوم نص و اقسام آن
نص در لغت به معنای چیزی است که إظهار و آشکار شود 1و در اصطالح به
معنای «الدلیل الذي ال یتطرق إلیه الخالف» 2،یا «اللفظ الذي الیحتمل غیر ما فهم
ّ
«األدلة التي وردت في القرآن الکریم و ّ
السنة
منه» 3است .و مقصود از آن در اینجا

ّ
النبویة الشریفة علی خالفة أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ و وصایته لرسول
اهلل؟ص؟» 4است.

اندیشمندان امامی برای نص ،تقسیمات متعددی بیان کردهاند .مهمترین آنها تقسیم
نص بر «قولی» و «فعلی» است.
نص قولی بر دوگونه است« :جلی» و «خفی».
در تعریف نص جلی گفته شده :نصی که بالضروره داللت بر معنا و مراد دارد ،به طوری
که احتیاج به استدالل و تبیین اضافی ندارد و در مقابل ،نص خفی ،نصی است که
نص فعلی ،آن دسته از افعال رسول خداست که بیانگر اجالل و تعظیم امام علی ؟ع؟

است .در کالم برخی از متکلمان «اظهار معجزه» به دست امام ،به عنوان نص فعلی بر
امامت بیان شده است.
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ادعای اندیشمندان شیعۀ امامی آن است که در خصوص امامت و خالفت علی بن
ابی طالب ؟ع؟ هر سه نوع نص موجود است :نص قولی جلی که صریح در معنا است و
نص خفی که با پیوست ضمیمه مقصود را میرساند و نص فعلی از پیامبر؟ص؟ و اظهار
معجزه به دست علی بن ابی طالب؟ع؟.
 . 1ابن منظور ،لسان العرب.97/7 ،
 . 2شیخ مفید ،الفصول المختارة2 ،؛ همو ،مسألتان في النص علی علي ؟ع؟.3/2 ،
 . 3فاضل مقداد ،ارشاد الطالبیین.338 ،
 . 4شیخ مفید ،مسألتان في النص علی علي ؟ع؟.3/2 ،
 . 5محقق الهیجی ،گوهر مراد 486 ،و  .522فاضل مقداد در تعریف نص جلی گفته :نص جلی نصی است
که احتیاج به ضم مقدمه یا مقدمات ندارد ،بر خالف نص خفی( .اللوامع اإللهیة 247 ،و )276
 . 6فاضل مقداد ،األنوار الجاللیة160 ،؛ ابن میثم بحرانی ،قواعد المرام.181 ،
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داللتش بر معنا و مقصود به نوعی استدالل و تبیین احتیاج دارد.
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اما اکثر قریب به اتفاق عالمان اهل سنت برآنند که نصی از جانب رسول خدا بر
انتصاب امام صادر نشده است؛ از اینرو به روش اختیار و بیعت روی آوردهاند.
اکثر شیعیان ز یدی نیز معتقدند در خصوص امامت امام علی؟ع؟ نص جلی صادر
نشده است ،با این حال منکر نص خفی نیستند؛ تنها «جارودیه» معتقد به وجود
نص جلی در خصوص امامت حسنین؟امهع؟ هستند 1.البته در بین اهل سنت ،کسانی
بودهاند که معتقد بر نص خفی از جانب پیامبر بر امامت ابوبکر بودند؛ حتی برخی از
اصحاب حدیث ،ادعای وجود نص جلی را کردهاند و پنداشتهاند پیامبر گرامی اسالم،
ً
2
صریحا و به صورت آشکار و جلی ،ابوبکر را خلیفۀ خویش گردانیده است!
متکلمان شیعۀ امامی با توجه به ادعای مزبور ،میبایست دو کار انجام دهند :نخست،
14

در مقام ثبوت و در خصوص «امامت عامه» دال ئل عقلی و غیر عقلی نص را تبیین و
بطالن روشهای دیگر را اثبات کنند؛ سپس در مقام اثبات و در خصوص «امامت
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خاصه» نصوص مورد نظر خویش را مطرح ساخته و داللت آنها و نیز حجیت اسناد یا
تواتر آنها را ثابت نمایند.
 _2پیشینه تئوری نص
از همان صدر اسالم برخی به عنوان «شیعۀ علی» معتقد بودند علی؟ع؟ نه فقط بر همۀ
صحابهبهخاطرمجاهدتهاوفضیلتهایبیشماربهجانشینیپیامبرسزاوارتراست،
ً
بلكه شخص پیامبر او را برای این مقام برگزیده است؛ از اینرو معتقد بودند اساسا امامت
و جانشینی حضرت علی؟ع؟ اعطایی از جانب رسول بوده است؛ از اینرو ،با عنوان
وصی از او یاد میشد به طوری که حقانیت امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ را در «وصایت» او از
 . 1بنگرید :حوثی ،الموعظة الحسنة104 ،؛ شیخ مفید ،اوائل المقاالت48 _ 43 ،؛ ابوالحسن اشعری ،مقاالت
اإلسالمیین.133 /1 ،
 . 2ابن حزم اندلسی _ از اصحاب حدیث _ قائل به نص جلی در مورد ابوبکر شده است( .الفصل فی الملل و
النحل.)16/5،ابنتیمیهکسانیازاهلسنتراکهبهنصخفیدرموردابوبکرمعتقدهستندرانامبردهاست.
(منهاج السنة134/1،؛ مجموع فتاوی .)49_ 47/35،یحیی بن حمزه زیدی متوفای 749ق نوشته است:
حسن بصری معتقد به نص خفی در مورد ابوبکر بوده است ،و برخی از اصحاب حدیث معتقد بر نص جلی در
ّ
الکالمیة.)157،
مورد ابوبکر بودهاند( .ر.ک :صبحی ،یحیی بن حمزة و آرائه

رسول خدا؟ص؟ میدانستند .برخی از نمونههای تاریخی نقل شده چنین اند:
یعقوبی نقل میکند :ابوذر در زمان عثمان بر درب مسجد ایستاده بود و خطبهای خواند
و گفت:

ٌّ
ُ
علم آدم و ما ُف ّضل به ّ
النبیون ،و علی ُبن ابی طالب ّ
وصي
 ...و محمد وارث ِ
َّ
َ َّ
ُّ
ُ
المتحیرة بعد ّ
ّ
نبیها! أما لو قد ْمتم َمن قدم
األمة
علمه ،أیتها
ٍ
محمد و وارث ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
1
اهلل و أخرتم من أخراهلل و أقررتم الوالیة و الوراثة فی أهل بیت ّ
نبیکم.

ام سنان _ دختر خثیمة بن خرشه _ در وصف حضرت علی؟ع؟ میگفت:
ً6
َ ً
َ
قد َ
أوصـــی َ
کنت بعد ّ
فکنـــت وفیا
إلیک بنا
محمد َخلفا لنا
ام الخیر نیز در روز صفین در تحریک سپاهیان علی؟ع؟ میگفتّ « :
هلموا _ رحمکم اهلل _
الوفي و ّ
ّ 7
التقي ّ
إلی اإلمام العدل و ّ
الصدیق الوصي».
 . 1یعقوبی ،تار یخ احمدبن یعقوب .171 /2 ،عالمه عسکری پیرامون این خبر در کتب تار یخی ،به خصوص
تار یخ طبری و کتابهای تار یخی بعد از آن ،تحقیق مفصلی کردهاند که مطالعه آن توصیه میشود (معالم
المدرستین.)460 _ 426 /1 ،
 . 2همان.178 /2 ،
 . 3نصربن مزاحم ،وقعة الصفین119 ،؛ مسعودی ،مروج الذهب.11 /3 ،
 . 4اسكافی ،المعیار و الموازنة.51 ،
 . 5ابن بکار الضبی ،اخبار الوافدات.41 ،
 . 6همان.24 ،
 . 7همان29 ،؛ ابن طیفور ،بالغات النساء.38 ،
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مالک اشتر هنگامی که مردم با امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت کردند گفت« :أیها الناس! هذا
ُ
2
ّ
علم األنبیاء.» ...
وصي األوصیاء و وارث ِ
ْ
تعدل
محمدبن ابی بکر در نامهای خطاب به معاویه نگاشته است ...« :یا لک الویل! ِ
ُ
3
رسول اهلل؟ص؟ و ّ
َ
نفسک ِب ّ
وصیه.»...
علي و هو وارث ِ
ْ
ّ َ
دیننا و
خزیمه بن ثابت پس از بیعت با علی؟ع؟ گفتّ « :أیها الناس! إنا قد تشاورنا و اخترنا ِل ِ
َ
ُ
ً
4
رسول اهلل؟ص؟ ْ
فبایعناها.»...
دنیانا رجال إختاره لنا
ُ ًّ
علیا علی
دارمیه َحجونیه در برابر معاویه ،در بیان علل دوستی علی؟ع؟ میگفت« :والیت
ُ
5
ُح ّبه المسا کین ...و ما عقد له رسول اهلل من الوالیة».

عالوه بر این نقل ها ،شواهد متعدد دیگری هست که حکایت از آن دارد که خود ائمه
معصومین؟مهع؟ ،در مورد منصوب بودن امامتشان از سوی پیامبر؟ص؟ تأ کید داشتهاند؛ به
چند مورد از آنها اشارۀ اجمالی میکنیم:
یعقوبی با اشاره به احتجاج خوارج با امیرالمؤمنین؟ع؟ و اعتراف آنان بر وصی بودن
ایشان و ادعایشان مبنی بر اینکه آنحضرت وصایت را ضایع کرده است ،به نقل از
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حضرت امیر؟ع؟ مینویسد:
ّ ُ
ً
َ
فإن اهلل ّ
ُ
قولکم ّإنی ُ
الوصیةّ ،
کنت ّ
عزوجل یقول< :وهلل علی
فضیعت
وصیا
اما
ً
َ
البیت لولم یحجج
ّالناس حج البیت من استطاع الیه سبیال> ،أفرأیتم هذا
ً
إلیه أحد کان البیت یکفر؟! ّإن هذا َ
البیت لو ترکه من استطاع إلیه سبیال
ُ
ََ
ََ
1
کفر ،و أنتم کف ْرتم ِب َت ِرککم ّإیاي ال أنا ِب َترکي ّإیاکم. ...
امام حسن مجتبی؟ع؟ بعد از شهادت امام علی؟ع؟ خطبهای خواندند و فرمودند« :أنا
ّ 2
علي ،و أنا ابن ّالن ّ
الحسن بن ّ
بي ،و أنا ابن الوصي».
امام حسین؟ع؟ در معرفی خود در روز عاشورا در مقابل سپاه عمربن سعد فرمودند:
ُ
3
نبیکم و ابن ّ
«ألست ابن بنت ّ
وصیه؟».
با استناد بر شواهد متعدد به جای مانده ،این مطلب به دست میآید که لقب «وصی»
برای امیرالمؤمنین؟ع؟ مشهور بوده است ،به طوری که این نکته حتی در کتب لغت
نیز منتشر شده است؛ از اینرو ،در برخی از کتب لغت ،ذیل ماده «وص ی» به این
نکته اشاره شده است که واژۀ «وصی» لقب علی بن ابی طالب؟ع؟ بوده است 4.مبرد
در الکامل شواهد متعددی از شعرای مطرح عرب همچون :کمیت ،ابواألسود دوئلی و
حمیری ذکر کرده ،مبنی بر اینکه لقب آن حضرت «وصی» بوده است.

5

 . 1یعقوبی ،تار یخ احمدبن یعقوب.193 _ 192 /2 ،
 . 2حاکم نیشابوری ،المستدرک172 /3 ،؛ طبری ،احمدبن عبداهلل ،ذخائر العقبی.138 ،
 . 3طبری ،تار یخ األمم.432 /5 ،
َ
ّ
علي؛ ابن منظور ،لسان العرب :و قیل ّ
کغني لقب ّ
ّ
ّ
«وصي» التصال نسبه و
لعلي ؟ع؟
الوصي
 . 4تاج العروس :و
سببه و َس ْمته بنسب سیدنا رسول اهلل (ص) ...هذه صفاته عند السلف الصالح( .لسان العرب)321 /15 ،
 . 5المبرد ،الکامل فی اللغة و األدب.240 /1 ،

اینها نمونههایی است بر اینکه نشان داده شود ،اساس عقیدۀ «تنصیص» از ابتدای
شکلگیری تشیع امامی ،وجود داشته و ر یشه در احادیث و سخنان پیامبر اسالم داشته
است .ناگفته پیداست که تبیین این اصل اعتقادی نیز بسان دیگر اصول اعتقادی
شیعۀ امامی ،مسیر تکاملی داشته و در دورانهای مختلفی با کوشش و جدیت
متکلمان بزرگی همچون هشام بن حکم و شاگردانش ،سپس ابن راوندی ،ابن قبۀ رازی
و متکلمان خاندان نوبختی و بعد از آن در لسان علمی متکلمان نامداری چون شیخ
مفید و شاگردش سید مرتضی و شیخ طوسی تبیین و تفسیر و در یک نظام کالمی
بازسازی شده است؛ ولی این بدان معنا نیست که این عقیده در نظام اعتقادی شیعه
امامی ،نبوده یا یک اعتقاد حادث و جدید است.

1

ادعایحادثبودناعتقادبر نصصریحبر امامتامیرالمؤمنین؟ع؟و دیگر ائمه؟مهع؟،در
سدههای پیشین از سوی برخی از مخالفین مطرح و از سوی بزرگان شیعی رد شده است؛
کرده است:

شیء حادث و لم ُ
الجلي علی أمیر المؤمنین ؟ع؟ ٌ
ّ
یک
«[ادع���اء] النص
ً
ّ
متقدمي الشیعة و ال اعتمده أحد منهم و ّأنما بدأ به و ّادعاه
معروفا عند
ابن الراوندي فی کتابه فی اإلمامة و ناضل علیه و لم یسبقه إلیه أحد».

سپس با تکیه بر شواهدی چون شعر سید اسماعیل حمیری:2
ً
ّ
ّ
بمحضره���م ق���د دعـ���ا أمی���را
النبـ���ي
وصـ���ي
و فـیه���م علـ���ی
َ
صاه���ره واجتـب���اه عشی���را
و

2

و کان الخصیص به في الحیاة
این اعتقاد را به دوران صدر ّاول اسالم مربوط میداند .همچنین سید مرتضی در کتاب
الشافی به شبهه قاضی عبدالجبار معتزلی كهاندیشۀ نص را برساختۀ هشام بن حكم و
 . 1با این بیان و مختصر شواهدی که ذکر شد این ادعای برخی از عالمان اهل سنت ،مستشرقان و حتی
برخی از محققین شیعی مبنی بر حادث بودن عقیدۀ نص در امامیه مردود است .چه آنكه نهایت چیزی
كه میشود عنوان كرد آن است كه «تئوری نص» ،نه اصل اعتقاد به تعیین امام توسط رسول ،حادث و
متأخر است.
 . 2شیخ مفید ،الفصول المختارة.5 ،

نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی

به طور نمونه شیخ مفید در الفصول المختارة این شبهه را به نقل از مخالفین چنین مطرح
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ابن راوندی میداند پاسخ داده است 1.او همچنین در کتاب الذخیرة فی علم الکالم
این شبهه را مطرح و شواهد ضد آن را بیان کرده و در جواب نقضی گفته است« :اگر
ابن راوندی ابداع كنندۀ نظریۀ نص بود ،بالضرورة به عنوان مبدع این اندیشه شناخته و
مشهور میشد در حالی كه چنین نیست».

2

محقق حلی نیز در کتاب المسلک فی اصول الدین با ذکر شواهدی ،پیشینۀ این عقیدۀ
شیعه را در دوران صدر اسالم ،نشان داده است؛ مانند این بیت عبادة بن صامت:
َ
ً
ّ ً
ّ 3
علیــا ألیس کان دونهم وصیا
یا للرجـال ّأخــــروا
 _3امامت عامه (مقام ثبوت)
18

اثبات لزوم نص در لسان علمی اندیشمندان شیعی با ادلۀ عقلی و نیز با استناد به
نصوص شرعی (قرآن و روایات نبوی) همراه بوده است .آنان برای اثبات لزوم نص به
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روایات خود ائمه؟مهع؟ استناد نكردهاند تا ایراد منطقی دور به وجود نیاید.
استدالل متکلمان شیعه در باب امامت عامه و اینکه امامت تنها از طریق نص ثابت
میشود و طرق دیگر باطل و مردود است ،از قرار ذیل است:
 _3_1دالئل ضرورت نص

مهمترین دلیل متکلمان امامی ،نوع تصویری است که از امامت به دست میدهند که
جز با «تنصیص» سازگار نیست؛ چرا که جایگاه «امامت» در باور شیعی ،امتداد جایگاه
ً
«نبوت» است ،به طوری که امامت نیز بسان نبوت اوال و بالذات رابطۀ «خدا با انسان»
است ،نه رابطۀ «انسان با خدا» .در این باور جایگاه امامت هم رتبه و هم سنگ جایگاه
نبوت است؛ و حتی به تصریح برخی از عالمان شیعی ،مقام امامت برتر از مقام نبوت
ّ
(مکلف)
است؛ 4از اینرو ،تعیین و نصب امام نیز مانند نبوت مربوط به خداوند متعال ِ
 . 1سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة.108 /2 ،
 . 2همو ،الذخیرة في علم الکالم.464 ،
 . 3محقق حلی ،المسلک في اصول الدین.247 ،
 . 4نراقی تصریح کرده :رتبه امامت باالتر از نبوت است( .انیس الموحدین .)130 ،البته توضیح میدهد که

َّ
است و مردم (مکلفین) هیچ جایگاهی در تعیین آن ندارند.
البته ناگفته نماند همان طور که محقق الهیجی 1و برخی دیگر از بزرگان شیعی اشاره
کردهاند ،روش «تنصیص» در تعیین امامت ،مورد اتفاق همه مسلمانان است؛ لذا اصل
ثبوت آن احتیاج به استدالل کالمی ندارد ،بلکه این ادعای امامی ها که« :تنصیص تنها
طریق انحصاری تعیین امام است» نیازمند دلیل و احتجاج کالمی است از اینرو ،عالمان
امامی در خصوص اثبات آن دال ئلی را اقامه کردهاند که به برخی از آنها اشاره میگردد.
 _3_1 _1پوشیده و مخفی بودن عصمت

عالمان شیعه بر اساس «قاعدۀ لطف» تعیین و نصب امام را بر خداوند متعال واجب
میدانند .و بر اساس همان قاعده ،شرط «عصمت» را برای امام ضروری میدانند .راه
تعیینآن را نیز بر همیناساس،نصبالهیو نصنبویمیدانند؛زیرامعتقدندتشخیص
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عصمتبرایغیر معصوم امکان ندارد؛ به جهت آنکه عصمت _ بر خالف عدالت _ یک
حق تعالی باید شخص معصوم را تعیین و به وسیلۀ نبی اسالم یا امام معصوم قبلی
معلوم سازد.

2

از نظرگاه متکلمان امامی ،نص باید جلی باشد و نص به صفات کفایت نمیکند،
مثل اینکه فرموده باشد :هر کس این صفات را داشت ،معصوم است و انتخاب او
این مطلب به این معنا نیست که شخص امام از شخص نبی برتر است ،بلکه مراد آن است که نفس مقام
امامت باالتر از مقام نبوت است و مستند این نظریه نیز آیۀ شریفۀ  124سوره مبارکۀ بقره است که حضرت
ابراهیم؟ع؟ پس از نبوت و گذراندن آزمایشهای متعدد الهی ،به منصب امامت میرسد .در نتیجه شخص
پیامبر اکرم چون هر دو مقام امامت و مقام نبوت را دارا هستند ،از شخص امام علی؟ع؟ برتر اند( .ر.ك :آملی،
سید حیدر ،جامع األسرار و منبع األنوار.)386 ،
 . 1الهیجی ،گوهر مراد.480 ،
 . 2ناگفته نماند همان طور که اکثر اندیشمندان امامی ،عصمت را دلیل وجوب نص میدانند ،برخی دیگر
مثل خواجه نصیرالدین طوسی در رسالة اإلمامة از وجود نص ،بر عصمت امام استدالل کرده است« :ما
بالضروره میدانیم اگر حاکم برای رعیت ،کسی را که مصالح و منافع آنها را برآورده نمیسازد نصب کند،
عقل آن را ناپسند و قبیح میپندارد ،نصب غیرمعصوم از سوی پروردگار نیز داخل در این حکم است؛ در
ّ
نتیجه علم پیدا میکنیم به اینکه خدای تعالی هیچگاه غیرمعصوم نصب نمیکند ،فکل امام ینصبه اهلل
تعالی فهو معصوم»( .خواجه طوسی ،نصیرالدین ،رسالة اإلمامة.)430 ،

نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی

امر باطنیو پوشیدهو مخفیاستو تشخیصآنبرایغیر معصومناممکناست؛در نتیجه

برای امامت صحیح است؛ زیرا بیان چنین نصوصی فقط در امور مربوط به ظاهر که
تشخیص آن برای عموم ممکن است کفایت میکند؛ مثل انتخاب شخص عادل برای
قضاوت که با اوصاف یاد شده انجام میپذیرد؛ اما در مورد عصمت که امری خفی و
مربوط به باطن است ،کافی نیست.

1

این گوهر استدالل متکلمان شیعی است که از قرون نخستین در کلمات متکلمان
امامی دیده میشود و همواره یکی از دالئل عالمان شیعی بوده است 2.پرواضح است که
این استدالل ،مبنایی و منوط است به اثبات اصل عصمت که یکی از ویژگیهای بارز
شیعۀ امامی بوده و هست؛ از اینرو اندیشمندان اهل سنت در رد این استدالل همواره
بر عدم اثبات اصل عصمت تکیه کردهاند .لذا اختالفات و اشکال ها و جواب ها در
20

بحث عصمت ،و اتخاذ موضع در آنجا برای این بحث ،بسیار مهم و حیاتی است.
 _3_1 _2مخفی بودن افضلیت
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در نوشتههای برخی از متکلمان شیعی از دلیل دیگری نیز برای اثبات ضرورت نص
سخن به میان آمده است که بسیار شبیه به دلیل عصمت است؛ و آن اینکه در جای
خود اثبات شده که امام باید از دیگران افضل باشد؛ زیرا امامت مفضول قبیح است.
قلمرو افضلیت در همۀ زمینهها است؛ مانند علم ،سیاست ،شجاعت و غیره .از آنجا
که تشخیص افضل در همه موارد امر مشکل یا ناممکنی است ،ناچار باید از سوی
پروردگار و به وسیلۀ معصوم «تنصیص» شود.
سید مرتضی در الشافی از ویژگی اعلمیت سخن به میان آورده و گفته است:
راه وصول به آن ممکن نیست؛ زیرا «لو أمکن الوصول إلیه باالمتحان ،لم
 . 1شیخ طوسی ،االقتصاد.315 _ 314 ،

 . 2ر.ك :سید مرتضی ،الشافی فی اإلمامة5 /2 ،؛ همو ،الذخیرة فی علم الکالم429 ،؛ شیخ طوسی ،تلخیص
الشافی266 /1 ،؛ همو ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد313 ،؛ محقق حلی ،المسلک فی اصول الدین210 ،
_ 211؛ طوسی ،خواجه نصیر ،تجرید العقائد187 ،؛ عالمه حلی ،کشف المراد188 ،؛ همو ،کشف الفوائد،
299 _ 298؛ همو ،مناهج الیقین300 ،؛ همو ،نهج الحق و کشف الصدق168 ،؛ همو ،الباب الحادی عشر،
43؛ همو ،األلفین41 ،؛ فاضل مقداد ،شرح باب الحادی عشر44 ،؛ همو ،ارشاد الطالبیین337 ،؛ همو،
األنوار الجاللیة159 ،؛ همو ،اللوامع اإللهیة272 ،؛ شوشتری ،إحقاق الحق334 /2 ،؛ محقق الهیجی ،گوهر
مراد480 ،؛ همو ،سرمایۀ ایمان116 ،؛ نراقی ،محمد مهدی ،انیس الموحدین.145 ،

یجز أن یکون الممتحن له إال َمن هو ٌ
عالم بجمیع األحکام »...که در این
1
ْ
ممتحن از امام ،عالمتر و افضل خواهد بود.
صورت
 _3_1 _3سیرۀ نبوی

استدالل دیگری از سوی برخی از اندیشوران امامی برای ضرورت نص به نحو برهان
ّلمی تحقق یافته است مبنی بر اینکه آنچه از سیرۀ پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ معلوم و
مقطوع است ،آن است که هرگاه ایشان به جایی سفر میکرد یا عازم جهاد بود ،برای
خود جانشینی ّ
معین میکرد ،همچنین از سیرۀ آن حضرت به دست میآید که تکلیف
همۀ مسائل ریز و درشت _ حتی آداب بیت الخالء و استنجاء _ را بیان مینمودند و
آنها را مهمل نمیگذاشتند ،حال با این اوصاف چگونه ممکن است مسألۀ امامت که
امری بسیار کالن و مهم و مربوط به اصل دین است را واگذاشته باشند؟! 2برخی دیگر
بیش از یک پدر نسبت به فرزند خویش مهربانی و شفقت داشتند و آنان را در مسائل
ُخرد و ناچیز هم راهنمایی میکردند ،چه رسد به مسائل مهم و حیاتیای همچون
امامت و رهبری امت اسالم؛ از اینرو ،معقول نیست چنین پیامبری ،امت خود را در
چنین مسألۀ مهمی رها کرده و راهنمایی نکرده باشد.

3

تفتازانی به این استدالل جواب داده است که ترک تنصیص نسبت به فرد ّ
معین به
معنای اهمال در کار نیست ،بلکه «اشارۀ خفیف با عبارت لطیف و تفویض شناخت
امام بر امت و انتخاب اهل حل و عقد ،نزد صاحبان خرد مناسبتر است» 4.اما این کالم
با کالم برخی دیگر از عالمان اهل سنت که به صراحت گفتهاند :بهترین و مناسبترین
 . 1سید مرتضی ،الشافی فی اإلمامة .6 _ 5 /2 ،نیز ر.ك :شیخ طوسی ،تلخیص الشافی268 /1 ،؛ عالمه حلی،
األلفین41 ،؛ فاضل مقداد ،اللوامع اإللهیة273 _ 272 ،؛ محقق الهیجی ،گوهر مراد.480 ،
 . 2عالمه حلی ،کشف المراد188 ،؛ همو ،األلفین37 ،؛ بحرانی ،ابن میثم ،النجاة فی القیامة73 ،؛ محقق
الهیجی ،گوهرمراد.483 ،

 . 3فاضل مقداد ،اللوامع اإللهیة272 ،؛ نراقی ،محمدمهدی ،انیس الموحدین145 ،؛ عسکری ،معالم
المدرستین.269 /1 ،
 . 4تفتازانی ،شرح المقاصد.263 /5 ،

نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی

از اندیشمندان ،استداللی شبیه به آن ذكر كردهاند كه پیامبر گرامی اسالم بر امت خود

21

و کم دردسرترین نوع تعیین امام طریق «تنصیص» است ،منافات آشکار دارد.

1

همچنین سیف الدین آمدی _ از عالمان اهل سنت (م631ق) _ به این استدالل
جواب داده :اینکه پیامبر نسبت به امت مانند پدر نسبت به فرزند شفقت و مهربانی
ّ
داشت مسلم است ،اما در همۀ زمینهها نبوده و این طور نیست که هر آنچه بر پدر
نسبت بر فرزند واجب است ،بر پیامبر نیز نسبت به امت واجب باشد؛ چرا که پرداخت
نفقه بر پدر واجب است ،در حالیکه بر پیامبر واجب نیست؛ پس ،این استدالل کافی
نیست! همچنین اینکه پیامبر هرگاه از مدینه خارج میشدند برای خود جانشین تعیین
میکردند ،جوابش آن است که :پایبندی پیامبر خدا بر این کار ،دلیل وجوب آن نیست،
بلکه چه بسا از مستحبات بوده است؛ اگر هم از واجبات بوده باشد ،از وجوب تعیین
22

جانشین در زمان حیات شریف ،وجوب تعیین جانشین برای پس از وفات الزم نمیآید؛
«لجواز تکلیفه بأحد األمرین دون اآلخر».

2
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برای مطالعه کنندگان فرهیختۀ این نوشتار آشکار است که اینگونه استدالل و توجیه،
نیازی به پاسخ ندارد ،با این حال ابن میثم بحرانی چنین پاسخ داده است:
ادع���ا این نبود ك���ه هر چیزی كه بر پدر نسبت ب���ه فرزند واجب است بر
پیامبر نسبت به امت ،واجب باشد؛ بلكه كالم در این بود كه همانگونه
كه وصی���ت در امور جزیی و خرد بر پدر واجب است ،به طریق اولی در
امور كلی و مهمتر بر پیامبر واجب خواهد بود.

3

 _3_1_4لطف بودن نصب امام معصوم

یکی دیگر از دال ئل ضرورت نص که از سوی برخی از عالمان امامیه مطرح شده ،آن
است که همانگونه که نصب امام معصوم لطف است و لطف بر خداوند واجب است،
نص بر امام هم لطف است؛ زیرا در غیر این صورت مردم نمیتوانند امام معصوم را
بشناسند؛ به این ترتیب لطف بر آنان کامل نخواهد بود .پس الزم است امام معصوم با
 . 1ر.ك :ابن حزم ،الفصل.16 /5 ،
 . 2آمدی ،سیف الدین ،أبکار األفکار.162 /5 ،
 . 3بحرانی ،ابن میثم ،النجاة فی القیامة.74 ،

تنصیص ،به امت معرفی شود .محقق الهیجی میگوید:
َّ
وج���ود نص لطفی است عظی���م برای مکلف ،در معرف���ت امام و خالی
اس���ت از مفسده بالضروره ،در نتیجه قبی���ح است بر خدای متعال که
نصی صادر نکند.

1

شایسته است به این نکته تذكر داده شود کهاندیشوران امامی در بحث امامت عامه،
عالوه بر ارائه دلیل بر ضرورت وجوب نص ،به انكار و ابطال اختیار و بیعت و دعوت و
راههای دیگر نیز پرداختهاند ،اما به دلیل آن كه خارج از موضوع نوشتار حاضر است ،از
ذكر آنها در اینجا خودداری میکنیم.

2

 _4امامت خاصه (مقام اثبات)
درخصوصامامتخاصه_ بهویژهاثباتامامتامامعلی؟ع؟_ علمایامامیبیشترینتالش
است .آنان گاهی از نصوص جلی و خفی و گاهی از نص فعلی (اظهار معجزه) _ و البته گاهی
نیز از استداللعقلی _ 3درخصوصامامتبالفصلامیرالمؤمنین؟ع؟ سخنبهمیانآوردهاند.
 _4_1نصوص جلی

از آنجا که نام امیرالمؤمنین؟ع؟ صریح و آشکارا در آیات قرآن مجید ذکر نشده است،
پس نص جلی بر امامت آنحضرت در قرآن وجود ندارد ،با این حال نصوص متعددی
در خصوص امامت و خالفت امام علی؟ع؟ وجود دارد که اظهار و تبیین آنها بر عهدۀ
پیامبر؟ص؟ گذاشته شده است 4.بنابراین نص جلی در مورد امامت امیرالمؤمنین؟ع؟

فقط در احادیث نبوی ذکر شده است.
 . 1محقق الهیجی ،سرمایۀ ایمان.116 ،
 . 2ر.ك :عالمه حلی ،کشف الفوائد299 ،؛ محقق الهیجی ،گوهر مراد482 ،؛ طبری ،عمادالدین ،اسرار اإلمامة،
142؛ نراقی ،محمدمهدی ،انیس الموحدین.147 _ 146 ،
 . 3ر.ك :سیدمرتضی ،الذخیرة فی علم الکالم437 ،؛ شیخ طوسی ،تلخیص الشافی7 _ 5 /2 ،؛ فاضل
مقداد ،اللوامع اإللهیة.274 _ 273 ،
 . 4طبری ،عمادالدین ،اسرار اإلمامة.139 ،

نظریه نص از دیدگاه متکلمان امامی

و کوشش خود را به کار بردهاند .بخش زیادی از مطالب کتب کالمی آنها را ،این موضوع پر کرده
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پیداست نصوصی که در خصوص امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ به ما رسیده است باید به
گونهای باشد که به صادق بودن آن علم پیدا کنیم؛ از اینرو امامیان شروطی را برای
تصحیح نصوص ذکر کردهاند ،از جمله:
الف) نصوص به حدی ز یاد باشند که احتمال نقل از مخبر واحد منتفی باشد؛
ب) احتمال توافق بر کذب در آنها منتفی باشد؛
ج) احتمال اشتباه و شبهه از راویان منتفی باشد.
هم چنین یاد آور شدهاند که این شروط در صورتی است که افرادی ،بالواسطه راوی
خبر باشند وگرنه اگر خبر واسطه داشته باشد ،همۀ شروط یاد شده در مورد واسطهها
نیز الزم است.

1

24

در اینکه کدام یک از نصوص منقوله از رسول خدا؟ص؟ ،جلی و کدام یک خفی هستند
اتفاق و یک دستی دیده نمیشود؛ برخی به جلی بودن یا خفی بودن نصوص توجه
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داشته و آن را ذکر و دستهبندی کردهاند و برخی دیگر بدون اشاره به جلی یا خفی بودن،
نصوص را ذکر کرده و سند و داللت آنها را بررسی نمودهاند 2.ما در این نوشتار ،به چند
نص جلی كه مورد استناد اندیشوران امامی بوده است اشار ه کرده و خوانندگان را برای
بررسی تفصیلی این نصوص به نوشتههای مستقل در این باب ارجاع میدهیم.

3

 . 1سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة69 _ 68 /2 ،؛ شیخ طوسی ،تلخیص الشافي47 _ 46 /2 ،؛ محقق
الهیجی ،گوهر مراد.487 ،
 . 2به طور مثال سید مرتضی در الذخیرة في علم الکالم و الشافي في اإلمامة به جلی بودن یا خفی بودن
اشاره کرده است .شیخ طوسی نیز در تلخیص الشافی اشاره کرده است ،هرچند در االقتصاد فیما یتعلق
باالعتقاد اشاره نکرده .محقق حلی در المسلک اشارهای بر جلی یا خفی بودن نکرده است .خواجه نصیر
در تلخیص المحصل و تجرید العقائد اشاره کرده ولی در رسالة اإلمامة و قواعد العقائد اشاره نکرده است.
عالمه حلی به جز کشف المراد در دیگر آثار خود بر جلی و خفی بودن نصوص اشارهای نکرده ،ابن میثم
بحرانی در قواعد المرام اشاره نکرده ،اما فاضل مقداد در األنوار الجاللیة و اللوامع اإللهیة اشاره کرده ،هرچند
در ارشاد الطالبیین و االعتماد فی شرح واجب االعتقاد اشاره نکرده ،عمادالدین طبری در اسرار اإلمامة
اشاره نکرده اما محقق الهیجی در گوهر مراد و سرمایه ایمان اشاره کرده است .نویسنده معاصر مصری
محمود صبحی در کتاب نظریة اإلمامة نیز از تقسیمبندی علمای امامی از نصوص به جلی و خفی غافل
بوده است.
 . 3برای نمونه ر.ك :سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة ،جلد  2و 3؛ شیخ حر عاملی ،اثباة الهداة ،ج 3؛ سید
شرف الدین ،المراجعات ،مراجعه چهل و هشتم.

ّ
 .1عن رسول اهلل؟ص؟ :سلموا علیه بإمرة المؤمنین؛
 .2عن النبی؟ص؟َ :
2
أنت الخلیفة من بعدي...؛

1

 .3عنه؟ص؟َ :
ّ
أنت امیرالمؤمنین و یعسوب الدین و إمام المتقین و قائد ّ
المحجلین؛
الغر
4
علي ّ
 .4عنه؟ص؟ّ :
ولیكم بعدي؛
َ
فعلیک ِب ّ
علي بن أبی
 .5عن الرسول؟ص؟ ...:إذا اختلفت األهواء و تفرقت اآلراء،
طالب؟ع؟ ّ
5
فإنه إمام ّأمتي و خلیفتي علیهم.

3

از نظرگاهاندیشمندان امامی این نصوص به «تواتر» نقل شده است؛ 6چرا که شیعیان در
زمانهای مختلف با کثرت و انتشار و تفرقشان در سرزمینهای مختلف اسالمی ،به
صورت متواتر اخبار و نصوص مربوط به امامت امام علی؟ع؟ را ذکر کردهاند ،به طوری
که احتمال اشتباه آنها ،یا توافق آنها بر کذب و دسیسه در حد صفر است 7.آنها در
این راستا به شبهات مطرح شده از سوی بزرگان اهل سنت نیز پاسخهای متعددی
شبهه است:
 _1این اخبار آحاد بوده و متواتر نیستند ،و نمیتوان به آنها تمسک کرد؛ زیرا اگر متواتر
بودند بر همه آشکار میشد و همه مسلمانان بر آنها علم پیدا میکردند و کسی در مورد
آنها انکار یا توقف نمیکرد.

8

جواب اندیشوران امامی از این شبهه آن است که تردید یا انکار عدهای در مورد نصوص
به خاطر عدم سماع و از روی عدم علم نبوده ،بلکه دواعی مختلفی در انکار این
 . 1شیخ صدوق ،كمال الدین637/2 ،؛ شیخ مفید ،اإلرشاد.43/2 ،
 . 2عالمه حلی ،كشف الیقین146 ،؛ شیخ حر عاملی ،اثباة الهداة.274/3 ،
 . 3فرات كوفی ،تفسیر266 ،؛ ابن عقده كوفی ،فضائل امیرالمؤمنین20 ،؛ صدوق ،األمالی 367 ،و .562
 . 4ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابی طالب51 /3 ،؛ اربلی ،كشف ّ
خ حرعاملی ،اثباة الهداة،
الغمة256 /1 ،؛ شی 
.145 /3
 . 5صدوق ،األمالی26 ،؛ بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان فی تفسیر القران.239 /2 ،
 . 6محقق الهیجی ،گوهر مراد.487 ،
 . 7ر.ك :سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة.76 /2 ،
 . 8تفتازانی ،شرح المقاصد260 _ 259 /5 ،؛ قوشجی ،الشرح الجدید للتجرید.210 ،

نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی

دادهاند .مهمترین و مشهورترین شبهه در خصوص نصوص امامت امام علی؟ع؟ دو
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احادیث داشتهاند از جمله :دشمنی و حسادت به علی بن ابی طالب؟ع؟؛ طمع به
دنیا و حاکمیت؛ ترس و تطمیع و 1. ...و عدۀ دیگری هم که برایشان علم حاصل نشده
به جهت وجود شبهه بوده است؛ چرا که در جای خود مبرهن شده که افادۀ علم در خبر
متواتر مشروط بر عدم ذهنیت سابق بر عقیدهای یا نظر ضد آن است وگرنه چنانچه
شخصی خالی الذهن باشد ،از شنیدن اخبار متواتر به علم و یقین میرسد.

2

 _2اگر نص بر امامت علی؟ع؟ موجود و متواتر و مشهور بود ،حضرت علی؟ع؟ بر آن
احتجاج و حتی محاربه میکرد و حق مشروع خود را باز میستاند؛ زیرا سکوت و تقاعد
در آن جایز نیست ،به ویژه آنکه بعد از قتل عثمان با آنکه امت پیشنهاد خالفت دادند،
او انکار نمود و قبول نکرد .احتمال تقیه و مدارا نیز مردود است؛ چرا که او در شوکت و
26

جایگاه رفیعی به سر میبرد .به قول فخررازی:
ّ ً
علی���ا ؟ع؟ ماکان بع���د وفاة رسول اهلل؟ص؟ ف���ی العجز بحیث الیمکنه
إن
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طل���ب حق نفس���ه و ماک���ان أبوبکر في الق���وة و السلط���ة بحیث یمکنه
ّ ّ ً
علی���ا ؟ع؟ کان في غایة
غصب الح���ق من علی ؟ع؟ ،و الدلیل علیه أن
علو منصبها َ
ّ
زوجته و الحسن
ِ
الشجاعة و الشهامة و کانت فاطمة؟اهع؟ مع ِ

و الحسی���ن؟امهع؟ م���ع کو ِنهما سبطي رس���ول اهلل کانا ولدی���ه والعباس مع
ّ ُ ُ
عل���و َق���دره ُّ
م���د ْد َ
ّ
یدک حتی
عمه و کان معه حت���ی ُر وی ّأنه قال لعلي :ا
ِ
ُ
3
ابایعک. ...
جواب اندیشوران کالمی امامی از این شبهه نیز آن است که:
بر علی الزم نبود با قوم منازعه و مخاصمه در طلب حق به نصب حروب
و فتن���ه و آش���وب [نماید] ،بلک���ه بر قوم واج���ب بود سر در ق���دم او نهند
و کم���ر اطاعت و خدمتک���اری بر میان بستن .و بر آن حض���رت ز یاده از
این نبود که امتناع از این امر ننماید و خود را در معرض قبول این شغل
 . 1ر.ك :مقدس اردبیلی ،الحاشیة علی اإللهیات210 ،؛ شیخ طوسی ،تلخیص الشافي.62 _ 60 /2 ،
 . 2سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة 76 _ 69 /2 ،و 94 _ 93؛ شیخ طوسی ،تلخیص الشافي55 _ 48 /2 ،؛
عالمه حلی ،مناهج الیقین311 ،؛ محقق الهیجی ،گوهر مراد.489 ،
 . 3فخر رازی ،کتاب األربعین في اصول الدین.440 ،

در آرد؛ چ���ه امام���ت و خالفتی که ما حق او میدانی���م امری است الهی
و فرمان���ی است نبوی و ر یاستی است ربانی و نیابتی است سبحانی و
وجوبی است متعلق بر طرفین امام و رعیت ...واجب بر امام و رئیس ،در
مب���دأ امر ،اظهار شأن خود است _ اگر ظاهر نباشد _ و قبول و مباشرت،
و واج���ب بر رعی���ت و مرؤوس ،طل���ب و معرفت امام و رئی���س ،و بعد از
معرفت و وجدان انقیاد و اطاعت .و چون اظهار و تعریف امام و خلیفه
از رسول؟ص؟ به صدور نصوص ،به فعل آمده بود واجب بر همه اصحاب
مبادرت بود به خدمت امام منصوص علیه و مهیا شدن به جهت قبول
ام���ر او و امتثال فرم���ان وی ،نه واگذاشتن امام و مشغول شدن به تعیین
خلیفه و مخالفت کردن نص پیغمبر. ...

1

از اینرو ،محاربه و مخاصمه نکردن امام علی؟ع؟ ،به جهت تقیه ،نداشتن یار و یاور
وگرنه هیچگاه از حق مشروع خود کنار نگرفت و از عهدۀ آن شانه خالی نکرد 2.و اینکه
امام علی؟ع؟ در طلب حق خود خرق عادت نکرد و از معجزه و امثال آن استفاده نکرد،
دلیلش آن است که این روش و منش انبیا و اولیا نبوده که بالفاصله دست به دامان
معجزه و خرق عادت شوند و حق خود را از این راه استیفا کنند.

3

 _4_2نصوص خفی

از نظرگاه امامیه ،پیامبر اسالم؟ص؟ امام علی؟ع؟ را آشكارا و با نص جلی به خالفت و امامت
منصوب کرد؛ افزون بر آن ،در آیات و روایات نبوی نصوص متعدد دیگری هم وجود دارد
که گرچه صریح در امامت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیستند ،اما با مختصر استداللی
داللت بر امامت آنحضرت دارند .اندیشمندان شیعی از آنها به عنوان نصوص خفی
یاد کردهاند .از دیدگاه عالمان شیعه ،نصوص خفی (آیات و روایات نبوی) که داللت بر
 . 1محقق الهیجی ،گوهر مراد.492 _ 491 ،
 . 2ابن میثم بحرانی ،قواعد المرام.189 ،
 . 3محقق الهیجی ،گوهر مراد.493 ،
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بهاندازه کافی ،داشتن تعلق خاطر به حفظ و بقای دین محمد؟ص؟ و امثال آن بوده است
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امامت حضرتامیر؟ع؟ دارد ،بسیار زیادند که برخی از آنها چنیناند:
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ
ون ّالزكاة
الف) آیات :مانند < ِإنما و ِليكم الله ورسوله وال ِذين آمنوا ال ِذين ي ِقيمون الصلاة ويؤت
َ َ
َ
َُ
ُ
َ َ
َو ُه ْم َراك ُع َ
ون>؛َ < 1يا أ ُّي َها ّال ِذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا ّالل َه َوأ ِط ُيعوا َّالر ُس َول َوأولي ْ
الأم ِر ِمنکم>؛َ < 2يا أ ّي َها
ِ
ِ
ُ ّْ ُ
َ َ ُ َّ
ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
3
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َّالر ُسول َب ِلغ ما أن ِزل ِإل ْيك ِمن َر ِبك َوِإن ل ْم تفع ْل فما بلغت ِر َسالته َوالله يع ِصمك ِمن الناس>؛
َّ
َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
يت َل ُك ُم ْ
الإس َ
لام ِد ًينا>؛<ِ 4إن َما ُي ِر ُيد
<اليوم أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم ِنعم ِتي ور ِض
ُ
ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ْ ً َّ َ َ ُ َ 5
الص ِاد ِق َ
7
الرجس أهل البي ِت ويط ِهركم تط ِهيرا>؛ <وكونوا مع
ين>؛ 6و. ...
اهلل ِليذ ِهب عنكم ِ
ب) روایات :حدیث غدیر« :من کنت مواله فهذا ّ
علي مواله»؛ 8حدیث منزلت؛ حدیث
الحق و ّ
علي مع ّ
9
الحق مع ّ
مؤاخات؛ حدیث ثقلین؛ حدیث سفینه؛ حدیث ّ
علي و. ...
28

 _4_3نص فعلی یا اظهار معجزه

نص فعلی آن دسته از افعال و یا اقوال حضرت رسول؟ص؟ است که بیانگر اجالل و تعظیم

فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره دهم ـ تابستان 1392

امیرالمؤمنین؟ع؟ است؛ مانند :تزویج آنحضرت با حضرت زهرا؟اهع؟ به دست پیامبر
اعظم؟ص؟؛ عقد ّ
اخوت رسول اهلل؟ص؟ با حضرت علی؟ع؟؛ گماشتن حضرتامیر؟ع؟ برای
امامت نماز جماعت بدست رسول خدا؟ص؟ در زمان حیاتشان.

10

 . 1مائده.55 /
 . 2نساء.59 /
 . 3مائده.67 /
 4مائده.3 /
 . 5احزاب .33 /
 . 6توبه .119 /
 . 7ر.ك :عالمه حلی ،منهاج الکرامة ،که چهل آیه شریفه را مورد استناد قرار داده است (115ـ .)147
 . 8الزم به ذکر است که برخی از علمای امامی ،مثل خواجه نصیر حدیث غدیر را نص جلی دانسته و این قول
را به امامیه نسبت دادهاند( .تلخیص المحصل.)412 ،
 . 9ر.ك :سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة 3 ،و /4صفحات متعدد؛ عالمه حلی ،منهاج الکرامة158 _ 147 ،؛ همو،
نهج الحق و کشف الصدق230 _ 212 ،؛ فاضل مقداد ،اللوامع اإللهیة282 _ 276 ،؛ مقدس اردبیلی ،الحاشیة
علی اإللهیات231 _ 218 ،؛ شوشتری ،إحقاق الحق ،جلد  3به بعد؛ محقق الهیجی ،گوهر مراد.522 ،

 . 10ر.ك :سیدمرتضی ،الشافي في اإلمامة66 _ 65 /2 ،؛ شیخ طوسی ،تلخیص الشافي .46 _ 45 /2 ،در اکثر
کتب کالمی شیعی ،مباحث مربوط به اجالل و تعظیم امام علی؟ع؟ از سوی پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ ،ذیل
عنوان «فضائل امام علی» یا «افضلیت امام علی بر اصحاب» و امثال آن ذکر شده است.

برخی از دانشمندان امامی ،داللت نص فعلی را بیشتر و مؤكدتر از نصوص قولی
دانستهاند؛ زیرا معتقدند در قول ،احتمال مجاز و كنایه و تأویل وجود دارد؛ اما در فعل
چنین نیست؛ 1از اینرو ،از نظرگاهاندیشمندان امامی ،اهمیت نص فعلی ،کمتر از نص
قولی نیست.
اینکه اظهار معجزه طریق مستقلی در تعیین امام است یا یکی از اقسام نص به شمار
میرود ،در لسان متکلمان امامی تبیین صریحی نشده است .اکثر متکلمان آن را در
ذیل نص فعلی یاد کردهاند 2،اما از ظاهر عبارت برخی دیگر از آنها چنین برمی آید که
طریق اظهار معجزه را به طور مستقل و در عرض طریق نص بیان کردهاند.

3

نتیجه
تعیین امامت توسط پیامبر؟ص؟ _ یا همان تئوری نص _ همواره یكی از اصول اعتقادی
مسیر تكاملی داشته است .آنان بر اساس آنكه امامت را امتداد نبوت میدانستند و هم
بر مرجعیت دینی و هم بر هدایت باطنی و هم ادارۀ جامعه توسط امام نظر داشتند،
معتقد بودند امامت نیز بسان نبوت به نصب الهی تحقق مییابد و راه تشخیص آن،
فقط از طریق «نص» است؛ البته آنان اظهار معجزه را هم طریق تشخیص امامت
میدانند كه در لسان علمی برخی با عنوان نص فعلی یاد شده است .بنابراین هم نص
و هم اظهار معجزه ،هر دو راه تشخیص امامی است كه خداوند متعال او را نصب كرده
است؛ از همین روست كه راههای دیگر هیچ كدام از منظر امامیان صحیح نیست.

 . 1سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة.66 /2 ،
 . 2فاضل مقداد ،األنوار الجاللیة160 ،؛ بحرانی ،ابن میثم ،قواعد المرام.181 ،
 . 3ر.ک :فاضل مقداد ،ارشاد الطالبیین .338 ،فاضل مقداد در آنجا این سخن عالمه حلی «إن اإلمام یتعین
بالنص البغیره» را نقد کرده و گفته استّ :
«فإنه کما یتعین بالنص یتعین بخلق المعجز علی یده ،کما في
ً
حق قائم زماننا ؟جع؟ و کما فی حق َمن لم یسمع النص و لم ینقل إلیه؛ فإن اإلمام مطلقا ال یتعین عنده إال
بخلقالمعجز».
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شیعیانامامیبودهاست.تبیینایناصلاعتقادینیز در لسانعلمیاندیشورانامامی
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آمدی ،سیف الدین علی بن محمد بن سالم ،أبکار األفکار في اصول الدین ،تحقیق احمد محمد
المهدی ،قاهره :دار الکتب و الوثائق القومیة2002 ،م.
آملی ،سید حیدر ،جامع األسرار و منبع األنوار ،به انضمام رسالۀ نقد النقود في معرفة الوجود،
تصحیح هنری كربن ،ترجمه فارسی مقدمهها از سید جواد طباطبایی ،تهران :علمی و فرهنگی و
انجمن ایرانشناسی فرانسه1368 ،ش.
اسکافی ،ابوجعفر محمدبن عبداهلل ،المعیار و الموازنة (في فضائل اإلمام امیرالمؤمنین علی بن
ابی طالب ؟ع؟ و بیان أفضلیته علی جمیع العالمین بعد األنبیاء و المرسلین) ،تحقیق محمدباقر
محمودی ،بیروت[ :بی نا]1402 ،ق.
ّ
ابن تیمیه ،تقی الدین احمدبن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة فی نقض کالم الشیعة و القدر یة،
بیروت :دارالکتب العلمیة[ ،بی تا].
ابن حزم ،ابی محمد علی بن احمد ،الفصل فی الملل و األهواء و النحل ،تحقیق محمدابراهیم نصر
و عبدالرحمن عمیرة ،بیروت :دارالجیل1416 ،ق.
ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابی طالب؟مهع؟ ،قم :عالمه1379 ،ش.
ابن طیفور ،ابوالفضل بن ابی طاهر ،بالغات النساء ،قم :مکتبة بصیرتی[ ،بی تا].
ابن عقده ،احمد بن علی ،فضائل امیرالمؤمنین ،تحقیق عبدالرزاق محمد حسین حرزالدین ،قم:
دلیل ما1424 ،ق.
ابن منظور ،جمال الدین محمد ،لسان العرب ،بیروت :دار اإلحیاء التراث العربي1408 ،ق.
اربلی ،علی بن عیسی ،كشف ّ
الغمة في معرفة األئمة ،تحقیق رسول محال تی ،تبریز :بنی هاشمی،
1381ش.
ّ
اشعری ،ابوالحسن علی بن اسماعیل ،مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین ،تصحیح هلموت
ر یتر ،قیسبادن :دار النشر فرانس شتاینر1400 ،ق.
بخاری ،محمدبن اسماعیل ،صحیح البخاری ،بیروت :دار احیاء التراث العربي1422 ،ق.
برقی ،ابو جعفر احمدبن محمدبن خالد ،رجال البرقی ،تحقیق جواد القیومی االصفهانی ،قم :نشر
القیوم1419 ،ق.
بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان في تفسیر القرآن ،تحقیق مؤسسة البعثة ،قم :مؤسسة البعثة،
1374ق.
بحرانی ،میثم بن علی بن میثم ،النجاة في القیامة في تحقیق أمر اإلمامة ،قم :مجمع الفكر اإلسالمی،
1417ق.
__________________  ،قواعد المرام في علم الکالم ،تحقیق السید احمد الحسینی ،قم :مکتبة آیه اهلل
العظمی المرعشی النجفی1406 ،ق.
شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،مع تعلیقات آیة اهلل السید شهاب الدین
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المرعشی النجفی ،تهران :المطبعة اإلسالمیة[ ،بی تا].
تفتازانی ،سعدالدین مسعود ،شرح المقاصد ،تحقیق عبدالرحمن عمیرة( ،افست) قم :منشورات
الشریف الرضی1409 ،ق.
الثقفی الکوفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،تحقیق السید جالل الدین المحدث ،تهران :انتشارات
بهمن[ ،بی تا].
جعفریان ،رسول ،خالفت امام علی؟ع؟ و تثبیت نظریۀ امامت شیعی ،در مجموعه مقاالت
شناخت نامه علی ؟ع؟ ،گردآورده فرید پورمصطفی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سازمان چاپ و انشارات1379 ،ش.
الجرجانی ،السید الشریف علی بن محمد ،شرح المواقف للقاضی عضدالدین عبدالرحمن
األیجی ،و معه حاشیتا السیالکوتی و الحلبی علی شرح المواقف ،بیروت :دارالکتب العلمیة،
1419ق.
الحسینی المیالنی ،السیدعلی ،شرح منهاج الکرامة فی معرفة اإلمامة ،قم؛ هجرت؛ و تهران :دفتر
نشر میراث مکتوب1376 ،ش.
الحلی ،حسن بن یوسف ،األلفین فی إمامة موالنا أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب ؟ع؟ ،قم:
مؤسسۀ دین و دانش و دارالهجرة1405 ،ق.
__________________  ،الباب الحادی عشر (مع شرحیه النافع یوم الحشر لمقداد بن عبداهلل السیوری
ّ
ّ
و مفتاح الباب ألبی الفتح بن مخدوم الحسینی) ،حققه و قدم علیه الدکتور مهدی محقق ،تهران:
مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل شعبه تهران1365 ،ش.
ّ
__________________  ،کشف الفوائد في شرح قواعد العقائد ،تحقیق و تعلیق الشیخ حسن مکی
العاملی ،بیروت :دارالصفوة1413 ،ق.
ّ
ّ
__________________  ،کشف المراد في شرح تجرید اإلعتقاد( ،قسم اإللهیات) ،قدم له و علق علیه
الشیخ جعفر السبحانی ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق1375 ،ش.
__________________  ،كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ،تحقیق حسین درگاهی ،تهران :وزارت
ارشاد 1411 ،ق.
ّ
__________________  ،مناهج الیقین في اصول الدین ،تحقیق محمدرضا األنصاری القمی[ ،بی جا]،
الناشر :المحقق1416 ،ق.
__________________  ،منهاج الکرامة في معرفة اإلمامة ،تحقیق االستاذ عبدالرحیم المبارک ،مشهد:
مؤسسة عاشوراء للتحقیقات و البحوث اإلسالمیة1379 ،ش.
ّ
__________________  ،نهج الحق و کشف الصدق ،علق علیه الشیخ عین اهلل الحسني األرموي ،قم:
مؤسسة دارالهجرة1407 ،ق.
الحلی ،نجم الدین جعفر بن الحسن بن سعید (م ،)676المسلک فی اصول الدین و تلیه الرسالة
ُ
الماتعیة ،تحقیق رضا األستادی ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیة1373 ،ش.
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الحوثی ،المهدی محمدبن قاسم ،الموعظة الحسنة ،عمان :موسسة االمام ز یدبن علی الثقافیة،
1420ق.
الخرازی ،السید محسن ،بدایة المعارف اإللهیة فی شرح عقائد اإلمامیة ،تألیف الشیخ محمدرضا
المظفر ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی[ ،بی تا].
سلطانی ،مصطفی ،امامت از دیدگاه امامیه و ز یدیه ،قم :انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب،
1378ش.
السیوری الحلی ،جمال الدین مقداد ،ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین ،تحقیق السید
مهدي الرجائي ،قم :مکتبةآیة اهلل المرعشی النجفی1405 ،ق.
__________________  ،اإلعتماد فی شرح واجب االعتقاد ،تحقیق صفاءالدین البصری ،مشهد :مجمع
البحوث اإلسالمیة1412 ،ق.
__________________  ،األنوار الجاللیة فی شرح الفصول النصیریة ،تحقیق علی حاجی آبادی ،عباس
ّ
جاللی نیا ،مشهد :مؤسسة الطبع التابعة لآلستانة الرضویة المقدسة1420 ،ق.
ّ
ّ
__________________  ،اللوامع اإللهیة فی المباحث الکالمیة ،حققه و علق علیه السید محمدعلی
القاضي الطباطبایي ،تبریز :مطبعة شفق1397 ،ق.
شرف الدین ،السید عبدالحسین ،المراجعات ،تحقیق حسین الراضي ،تهران ،المجمع العالمي
ألهل البیت؟مهع؟[ ،بی تا].
الشهرستانی ،ابوالفتح محمد بن عبد الكریم ،الملل و النحل ،تحقیق صالح الدین الهواری،
بیروت :دار و مكتبة الهالل1998 ،م.
الصبحی ،احمد محمود ،اإلمام المجتهد یحیی بن حمزة و آرائه الکالمیة ،منشورات العصر
الحدیث1410 ،ق.
الصدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،األمالی ،تهران :كتابچی1376 ،ش.
__________________  ،كمال الدین و تمام النعمة ،تصحیح علی اكبر غفاری ،تهران :اسالمیه،
1395ق.
ّ
الضبی ،عباس بن بکار ،أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبي سفیان ،تحقیق سکینة
الشهابی ،بیروت :مؤسسة الرسالة1403 ،ق.
طبری ،عمادالدین حسن بن علی ،اسرار اإلمامة ،تحقیق و تصحیح قسم الکالم من مجمع البحوث
اإلسالمیة ،مشهد :مؤسسة الطبع التابعة لآلستانة الرضویة المقدسة1422 ،ق.
الطبری ،احمدبن عبداهلل ،ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ،مصر :دار الکتب المصریة،
افست مکتبة القدسي1356 ،ق.
الطوسی ،ابی جعفر محمدبن الحسن ،اختیار معرفة الرجال (المعروف برجال الکشی) ،تحقیق
جواد القیومي االصفهانی ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی (التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة)،
1427ق.

المبرد ،ابی العباس محمدبن یزید ،الکامل فی اللغة و األدب ،نسخه الکترونیکی موجود در برنامه الشاملة.

محمود صبحی ،احمد ،نظریة اإلمامة لدی الشیعة اإلمامیة (تحلیل فلسفي للعقیدة) ،قاهرة :دار
المعارف1969 ،م.
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__________________  ،االقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد ،النجف االشرف :منشورات جمعیة منتدی
النشر1399 ،ق.
__________________  ،تلخیص الشافي ،قدم له و علق علیه السید حسین بحرالعلوم ،قم :دارالکتب
اإلسالمیة1394 ،ق.
الطوسی،نصیرالدین،تلخیصالمحصل(المعروفبنقدالمحصل)،بیروت:دار األضواء1405،ق.
__________________  ،رسالة اإلمامة( ،ضمیمة تلخیص المحصل) ،بیروت :داراألضواء1405 ،ق.
__________________  ،قواعد العقائد ،تحقیق الشیخ علی الرباني الگلپایگانی ،قم :مرکز مدیریة الحوزة
العلمیة بقم المقدسة1416 ،ق.
عاملی ،شیخ حر ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیروت :اعلمی1425 ،ق.
عبدالرحمن بن محمدبن قاسم ،مجموع فتاوی شیخ اإلسالم ابن تیمیة ،مغرب :مکتبة المعارف،
[بی تا].
العسکری ،السید مرتضی ،معالم المدرستین ،تهران :مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمي ألهل
البیت1426 ،ق.
علم الهدی ،السید المرتضی ،الذخیرة في علم الکالم ،تحقیق السید احمد الحسینی ،قم :مؤسسة
النشر االسالمی1411 ،ق.
ّ
ّ
__________________  ،الشافي في اإلمامة ،حققه و علق علیه السید عبدالزهراء الحسیني الخطیب،
راجعه السید فاضل المیالني ،تهران :مؤسسة الصادق ؟ع؟ للطباعة و النشر1410 ،ق.
فخرالدین الرازی ،محمدبن عمر ،کتاب األربعین فی أصول الدین ،حیدرآباد دکن :مطبعة
دارالمعارف العثمانیة1353،ق.
ّ
ّ
الفراء ،ابویعلی محمد بن الحسن ،األحکام السلطانیة ،صححه و علق علیه محمدحامد الفقی،
بیروت :دارالکتب العلمیة1427 ،ق.
فرات كوفی ،ابن ابراهیم ،التفسیر ،تحقیق محمد كاظم ،تهران :موسسة الطبع فی وزارة األرشاد،
1410ق.
الهیجی ،مالعبدالرزاق ،سرمایۀ ایمان در اصول اعتقادات ،تصحیح صادق الر یجانی آملی ،تهران:
انتشارات الزهراء؟اهع؟1362 ،ش.
__________________  ،گوهر مراد ،مقدمه زین العابدین قربانی ،ویراسته جعفر پژوم (سعیدی) ،تهران:
نشر سایه1383 ،ش.
الماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد ،األحکام السلطانیة والوالیات الدینیة ،ضبطه و صححه
احمد عبدالسالم ،بیروت :دارالکتب العلمیة1427 ،ق.
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ّ
مسجدجامعی ،محمد ،زمینههای تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن ،قم ،نشر ادیان1380 ،ش.
المسعودی ،علی بن الحسین بن علی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بیروت :داراألندلس،
[بی تا].
مشکوة ،سیدمحمد (زیر نظر) ،معتقد اإلمامیة (متن فارسی در کالم و اصول و فقه شیعی از سدۀ
هفتم) ،دیباچه و تصحیح محمدتقی دانش پژوه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران1339،ش.
المفید ،الشیخ محمدبن النعمان ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقیق مؤسسة آل
البیت؟مهع؟ ،قم :كنگرۀ شیخ مفید1413 ،ق.
__________________  ،أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،تهران :انتشارات موسسۀ مطالعات
اسالمی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل1413 ،ق.
__________________  ،الفصول المختارة من العیون و المحاسن ،قم :منشورات مکتبة الداوري،
1396ق.
__________________  ،مسألتان فی النص علی علی ؟ع؟ ،تحقیق محمدرضا األنصاری ،بیروت:
دارالمفید1414 ،ق.
ناشی اکبر ،عبداهلل بن محمد ،فرقههای اسالمی و مسأله امامت ،ترجمه علیرضا ایمانی ،قم :مرکز
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب1386 ،ش.
النجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،تحقیق السید موسی الشبیري الزنجاني ،قم :مؤسسة
النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة[ ،بی تا].
نراقی ،مال محمد مهدی ،انیس الموحدین ،تصحیح آیت اهلل قاضی طباطبایی ،تهران :الزهراء؟اهع؟،
1369ش.
نیشابوری ،محمدبن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین ،تحقیق یوسف المرعشلی ،بیروت:
دار المعرفة1406 ،ق.
النوبختی ،ابی محمد الحسن بن موسی ،فرق الشیعة ،صححه و علق علیه السید محمدصادق
بحرالعلوم ،النجف االشرف :المکتبة المرتضویة1355 ،ق.
یعقوبی ،احمدبن ابی یعقوب ،تار یخ الیعقوبی ،بیروت :دار صادر ،افست مؤسسه و نشر فرهنگ
اهل بیت؟مهع؟ قم ]بی تا[.

تبیین نظریة النص في أنظار متکلمي اإلمامیة
علي األمیرخاني

ح���ازت اإلمام���ة علی أهمي���ة محوریة في عقائ���د الشیعة اإلمامیة ،حی ��ث تختلف عن سائر
امتدادا لمقام
المذاهب اإلسالمیة فی کیفیة تعیین اإلمام وتنصیبه ،وانطالقا من کون اإلمامة
ً
النبوة فقد ذهبت اإلمامیة إلی إمامة أمیر المؤمنین علي؟ع؟؛ ال لفضائله الجمة ،وال لتعیینه
م���ن قبل المسلمین ،بل للنص علیه من وحي السماء بواسط ��ة النبي األکرم ؟ص؟؛ لذلك فقد
شاعت نظریة النص علی لسان المتکلمین من علماء االمامیة ،وجهدوا علی إثبات أن السبیل
الوحی���د لتعیین اإلمام هو النص فی مباحث اإلمامة العامة ،کما تعرضوا إلبطال سائر الطرق
ف���ي مباحث اإلمامة الخاص���ة ،کما سردوا النص ��وص علی إمامته ؟ع؟ م ��ن النصوص الجلیة
والخفی���ة والفعلیة (المعاجز) .ه���ذه المقالة محاولة جادة فی سبیل تبیین وصفي ـ تحلیلي
لنظریة النص.
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Imamate is located at the heart of the ideological system of Imami
Shi’is. In this school, the way in which Imam is determined and
appointed is other than other schools. Since they considered
the station of Imamate as a continuation of the station of
prophethood, Imamis were, since the beginning, of the opinion
that the Commander of the Faithful, Ali (a.s.), was Imam not
because of his countless virtues or since he had been elected by
Muslims, but since he had been introduced and appointed by the
Holy Prophet (S). In the scientific terminology of Imami thinkers,
this approach was explained on the basis of the theory of “Nass”
(mention). Concerning “universal Imamate” (i.e. the station of
existence), they came to the conclusion that Nass (mention) is the
only way to introduce the Imam. Thus, they went to reject other
ways. Concerning particular Imamate (the station of affirmation),
they proved Imamate of the Commander of the Faithful, Ali (a.s.),
on the basis of apparent and hidden Nass as well as actual Nass
(miracles). The author of the present article has studied Imamis’
theory of Nass through a descriptive-analytic approach

