
چكيده 
ــاس مبناى قرينه گرايى و با ضميمه سه قرينه به يكديگر به ارائة دليلى  ــتار بر اس در اين نوش
نوين بر امامت دوازده امام شيعه پرداخته شده است. نويسنده نخست به تبيين شيوة قرينه گرايى 
در معرفت شناسى پرداخته، سپس قرائن سه گانه را ذكر كرده است. قرينه اّول بشارت به تولد 
دوازده سرور از نسل اسماعيل در تورات است؛ قرينه دوم بشارت پيامبر اكرم به ظهور دوازده 
ــت كه در معتبرترين منابع اهل سنت آمده است؛ قرينه  ــين پس از خود در ميان امت اس جانش
سوم كه واقعيتى خارق العاده و بى نظير در تاريخ حيات بشر مى باشد و تاكنون به آن استناد نشده 
است، ظهور دوازده انسان بزرگ در يك نسل پيوسته است كه مخالفان آنها به عظمت ايشان 
در علم و اخالق و عبادت اذعان كرده اند. وجود قرينه سوم موجب مى شود كه مصداق واقعى و 

منحصر به فرد دو بشارت نخست، آشكار شود. 

كليد واژه: دوازده امام، تورات، اسماعيل، دوازده خليفه، اهل سنت. 
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مقدمه 
ــتداللى كه در اين نوشتار براى امامت امامان دوازده گانه شيعه ارائه مى شود داراى چند  اس
مقدمة عقلى و نقلى است. مقدمات نقلى اين دليل، از گذشته تاكنون مورد استدالل دانشمندان 
ــت، اما مقدمه عقلى آن ـ كه خود مى تواند در  ــيعه براى اثبات امامت بوده اس و متكلمان ش
قالب دليلى مستقل و بى نياز از مقدمات نقلى مطرح شود ـ و نيز تركيب آن با مقدمات نقلى، 
فاقد پيشينه اى در تاريخ مباحث مربوط به امامت است، يا الاقل نگارنده به پيشينه اى در اين 
زمينه دست نيافته است. از اين رو، مى توان ادعا كرد كه آنچه در اين نوشتار عرضه مى شود، 

استداللى نوين براى امامت امامان دوازده گانه شيعه است. 
دليلى كه اين نوشتار عهده دار بيان آن است مبتنى بر مبانى خاصى در معرفت شناسى است. 
ــِى دليل به اختصار بيان گردد، سپس به تبيين  ــت بايد مبانى معرفت شناس از اين رو، نخس

استدالل پرداخته شود. 

مبانى معرفت شناسى
پيش فرض معرفت شناسى براى استدالل ارائه شده در اين نوشتار، اعتبار ادله برخاسته از تراكم 
ظنون است. بر اساس اين ديدگاه كه مى توان بر آن نام «قرينه گرايى» نهاد، ادلة معتبر منحصر 
ــت، بلكه  ــد نيس به ادله اى كه نتيجه آن قطع و يقين مبتنى بر مقدمات منطقى و رياضى باش
نتيجه دليل معتبر مى تواند علم يا اطمينان وجدانى نيز باشد. همچنين الزم نيست براى اثبات 
علمى يك فرضيه، هر دليلى به تنهايى چنين نتيجه اى را در پى داشته باشد، بلكه مى توان به 
جمع قرائنى پرداخت كه هر قرينه به تنهايى علم يا اطمينان آور نيست، اما مجموع قرائن موجب 
تراكم ظنون و در نهايت علم يا اطمينان وجدانى مى شود. انسان هاى متعارف در زندگى شخصى، 
اجتماعى و حتى علمى خود غالباً از قرينه گرايى براى دست يابى به حقيقت استفاده مى كنند. يكى 

از معاصران تقريباً از همين شيوه براى اثبات اعتقادات دينى استفاده كرده است. 1
البته براى خروج از سرگردانى در عرصه عمل، احتمال راجح نيز براى ترجيح يك راه بر ديگر 
راه ها كافى است و نيازى حتى به علم يا اطمينان وجدانى نيست، اما احتمال راجح هميشه 

1.  الصدر، الفتاوى الواضحة، ص19. 
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نمى تواند، متعلق خود را اثبات علمى كند. از اين رو، چه بسا با تكيه بر احتمال راجح، بتوان 
پايبندى به دين را در مقابل عدم پايبندى به آن ترجيح داد، اما اين ترجيح ضرورتاً به معناى 

اثبات علمى حقانيت دين نيست.1
براى تبيين بهتر شيوة قرينه گرايى، اين شيوه را در اثبات يكى از عقايد دينى اِعمال مى كنيم. 
قرينه گرايى در اثبات نبّوت يك مدعى پيامبرى اقتضا مى كند كه به جمع قرائن گوياى صدق 
ادعاى نبّوت او بپردازيم. اين قرائن مى تواند بشارت پيامبران گذشته نسبت به او، تأييد پيامبر 
مّدعى نسبت به پيامبران الهى گذشته، صداقت و وارستگى پيامبر مّدعى، معجزه، تطابق يا 
عدم تعارض آموزه هاى او با عقل و فطرت سليم و تأثير مثبت آموزه هاى او بر اصالح زندگى 
فردى و اجتماعى انسان ها باشد. مجموع اين قرائن مى تواند موجب علم يا اطمينان به صدق 
ادعاى او شود، هر چند ممكن است هيچيك از اين قرائن به تنهايى و بدون انضمام به قرائن 

ديگر اطمينان بخش نباشد و در نتيجه اعتبار و حجيت علمى نداشته باشد. 
ــاهد بر اعتبار شيوه قرينه گرايى در اين مثال اين است كه اگر كسى ادعاى پيامبرى كند و  ش
ــى دريا را بشكافد و يا مانند حضرت  معجزه اى نيز ارائه دهد؛ يعنى همچون حضرت موس
عيسى كور مادرزاد را بينا كند، ولى فاقد ساير قرائن يا برخى از آنهاـ  به خصوص صداقت 
و پاكى و عدم تعارض آموزه ها با عقل ـ باشد، اطمينان به نبوت او حاصل نمى شود. بى ترديد 
دو قرينه صداقت و پاكى شخص مّدعى پيامبرى، و عدم تعارض آموزه هاى او با عقل و فطرت 
سليم، نقش اصلى در اثبات پيامبرى يك مّدعى دارد. هيچ خردمندى ادعاى پيامبرى را از سوى 
كسى كه بدكار و فاسد است يا ادعاهايش را عقل تكذيب مى كند نمى پذيرد، هر چند دريا را 
ــفا دهد. اين نكته گوياى اين است كه معجزه جز بر اساس شيوة  ــكافد يا كور مادرزاد را ش بش

قرينه گرايى، يعنى با انضمام به قرائن ديگر، دليل مفيد علم براى اثبات نبوت نخواهد بود. 
پس روش كسانى كه مى كوشند امثال اين گونه قرائن را به تنهايى مورد بررسى قرار دهند 
و داللت هر يك از آنها بر نبّوت را ـ بدون مالحظه قرائن ديگر ـ مورد ارزيابى قرار داده و 
در نهايت برخى را فاقد اعتبار و برخى ديگر را معتبر شمارند،2 با ديدگاه قرينه گرايى بيگانه، 

1.  درباره پايبندى به دين بر پايه احتمال راجح مراجعه شود به: امامى، مسعود، بسط شرطبندى پاسكال، نشريه 
معارف، شماره 14/12. 

2.  ملكيان، مصطفى، مالك حقانيت هر دين، فصلنامه هفت آسمان، شماره 43/32. 
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و دچار نقصان است. 

قرينه گرايى در استدالل بر امامت
مجموعه اى از قرائن تاريخى گوياى اين است كه دوازده امام شيعه؛ يعنى على بن ابى طالب 
و يازده فرزند او جانشينان به حق پيامبر اكرم و داراى مقام امامت از سوى خداوند هستند. 
اين قرائن ممكن است به تنهايى داللت قطعى و غير قابل خدشه اى بر اين ادعا نداشته باشند، 

اما جمع آنها چنين نتيجه اى را در پى خواهد داشت. 
قرائن تاريخى براى اثبات امامت ائمه شيعه فراوان است و دانشمندان شيعه در آثار خود به 
ــتار جمع آورى و تكرار اين قرائن نيست، بلكه  ــيارى از آنها پرداخته اند. هدف اين نوش بيان بس
هدف بيان قرينه اى خاص است كه گويا پيش از اين مورد توجه نبوده است. تبيين اين قرينه 
خاص را مى توان در قالب دليلى مستقل يا به همراه برخى قرائن ديگر عرضه كرد. در اينجا از 
شيوه دوم استفاده شده و اين قرينه در كنار دو قرينه نقلى ديگر و به عنوان قرينه سوم بيان 

شده است: 
قرينه اول: دوازده سرور از نسل اسماعيل

در عهد عتيق از كتاب مقدس، كه مورد پذيرش يهوديان و مسيحيان است، پس از بشارت 
به حضرت ابراهيم در مورد تولد دومين فرزندش (اسحاق) و دعاى ابراهيم در مورد فرزند 

اولش اسماعيل، آمده است كه خداوند خطاب به ابراهيم مى فرمايد: 
ــت داده ام و او را بارور  ــك او را برك ــنيدم، اين ــماعيل تو را ش و در حق اس
گردانيده، به غايت زياد خواهم نمود و «دوازده سرور» توليد خواهد نمود و 

او را اّمت عظيمى خواهم نمود. 1
در اين آيه از كتاب مقدس، بشارت تولد دوازده انسان برگزيده از نسل اسماعيل داده شده كه 
به «سرورى» و رياست توصيف شده اند؛ نه به نبوت يا علم و عبادت. پس دو ويژگى بارز و 
مهم اين افراد به فرموده كتاب  مقدس، سرورى، رياست و به تعبير ديگر، پيشوايى و امامت 

است و ويژگى ديگر اين است كه تعداد اين افراد دوازده نفر مى باشد. 

1.  كتاب مقدس، سفر تكوين (پيدايش)، ص 26، فصل 17، آيه20. 
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اسماعيل در سرزمين حجاز و در جوار كعبه زيست، و تيره اى از اعراب از نسل او پديد آمدند. 
پس اين دوازده نفر را مى بايست در ميان اعراب از نسل اسماعيل در سرزمين حجاز جستجو 

كرد. 
ــل  ــاب مقدس، موضوعيت دارد. پس بايد برگزيدگانى از نس ــدد دوازده در اين گزارش كت ع
اسماعيل كه بر اساس پيشگويى كتاب مقدس به مقام «سرورى» مى رسند به تعداد دوازده نفر 
باشند، نه كمتر و نه بيشتر. از سوى ديگر، امامان شيعه از نسل اسماعيل هستند و تعداد آنها نيز 

دوازده نفر است. پس آنها مى توانند مصداق اين بشارت الهى در كتاب مقدس باشند. 
البته در چند آيه بعد، در كتاب مقدس نام دوازده نفر از فرزندان بالفصل اسماعيل آمده است 
ــود كه كتاب مقدس مصداق دوازده سرور  ــرور شمرده شده اند.1 از اين آيه روشن مى ش كه س
بشارت داده شده در آيه پيشين را تعيين كرده است. اين آيه، مقدار احتمال داللت آيه پيشين 
را بر امامت ائمه دوازده گانه شيعه كه از فرزندان اسماعيل مى باشند، كاهش مى دهد؛ اما آن 
را از بين نمى برد؛ زيرا محتمل است كه از ديدگاه كتاب مقدس، مصداق اين دوازده نفر از نسل 
اسماعيل منحصر به افراد ذكر شده در آيه دوم نباشد و بتوان در آينده مصداق ديگرى براى اين 
دوازده نفر يافت؛ چنانكه كتاب مقدس در مورد دوازده نفر از پيشوايان فرزندان اسرائيل (نقباء 
بنى اسرائيل) در دو زمان مختلف، دو مصداق متفاوت تعيين كرده است. نخست دو سال پس 
از خروج بنى اسرائيل به همراه حضرت موسى از سرزمين مصر و در بيابان سينا2 و دوم پس 
از ورود به سرزمين كنعان و براى تقسيم نمودن زمين.3 اسامى تعيين شده در هر دو مورد با 
يكديگر متفاوت مى باشند و هر دو دسته به «سرورى» توصيف شده اند. البته در مورد دوم، 
دو گروه از اسباط بنى اسرائيل چون سهم زمين خويش را قبًال گرفته بودند استثنا شده اند و 
كتاب مقدس تنها براى ده طايفه ديگر، ده «سرور» تعيين كرده است، ولى نام دو نفر ديگر 

را بر آنها افزوده و در نهايت عدد اسامى را به دوازده رسانده است. 
ــرائيل در كتاب  ــروران دوازده گانه در قوم بنى اس ــيوه تعيين س به هر صورتـ  با توجه به ش
ــرور از فرزندان اسماعيل، منحصر به مورد ذكر  مقدس ـ احتمال دارد كه مصداق دوازده س

1.  همان، سفر تكوين (پيدايش)، ص 44، فصل 25، آيه14ـ  17. 
2.  همان، سفر اعداد، ص244، فصل اول، آيات 1 تا 17. 

3.  همان، سفر اعداد، ص322، فصل 34، آيات 17 تا 29. 
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شده در اين كتاب نباشد. 
قرينه دوم: دوازده خليفه بعد از پيامبر

ــنت همچون صحيح بخارى، صحيح مسلم، صحيح ترمذى،  مهم ترين منابع روايى اهل س
سنن ابى داود، مسند احمد بن حنبل، مسند طيالسى و بسيارى ديگر از منابع حديثى و تاريخى 
ــناد فراوان و از صحابه متعدد از پيامبر اكرم نقل كرده اند كه آن حضرت  ــنت با اس اهل س

فرمود: 
اليزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة 

كّلهم من قريش.1
ــالم) پيوسته تا قيامت پابرجا خواهد بود يا دوازده جانشين كه  اين دين (اس

همگى از قريش هستند بر شما حاكم خواهند شد. 
ــع روايى و تاريخى  ــاير مناب ــت، و آنچه در س ــلم اس عبارت مزبور مطابق نقل صحيح مس
اهل سنت آمده است گاهى تفاوت هاى اندكى با نقل مزبور دارد، ولى نكتة مشترك در همه 
ــين» پس از خود است. يكى از معاصران،  ــارت پيامبر به ظهور «دوازده جانش اين نقلها، بش
ــرده و در نهايت 151 روايت از ده ها كتاب  ــنت در اين زمينه را جمع آورى ك روايات اهل س
اهل سنت نقل كرده است كه در همه آنها پيامبر اكرم به ظهور «دوازده جانشين» پس از 
خود بشارت داده است.2 همچنين رواياتى با همين مضمون از پيامبر اكرم در منابع روايى 

شيعه نيز نقل شده است.3
با توجه به اسناد معتبر و فراوان اين روايت در منابع متعدد اهل سنت، دانشمندان بزرگ اين 
ــير و توضيح  ــب در صحت اين روايت ترديد نكرده اند. در مقابل برخى از آنان به تفس مذه
ــا اقوال متعددى در اين زمينه ارائه  ــت و تعيين دوازده خليفه پيامبر پرداخته اند.4 آنه رواي

1.  مسلم، الصحيح، 6/ 3؛ بخارى، صحيح،  8/ 127؛ ابن حنبل، مسند،  5/ 86؛ ابى داود، سنن،  2/ 309؛ ترمذى، 
السنن، 3/ 34؛ نيشابورى، مستدرك الصحيحين ، 3/ 617؛ هيثمى، مجمع الزوائد، 5/ 191؛ طيالسى، المسند، 

ص 105؛ ابن جعد، مسند، ص 390؛ طبرانى، معجم الكبير، 2/ 195؛ متقى هندى، كنز العمال، 12/ 32. 
2.  مرعشى، موسوعة اإلمامة، 5/ 351ـ  392. 

3.  صدوق، عيون اخبار الرضا، 2/ 54؛ همو، خصال، ص 466؛ همو، األمالى، ص 387؛ ابن خزاز، كفاية األثر، 
ص 49؛ طوسى، الغيبة، ص 128؛ جوهرى، مقتضب األثر، ص 4. 

4.  ابن كثير، البداية و النهاية، 1/ 153؛ 6/ 250؛ مقريزى، امتاع األسماع، 12/ 306؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 
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ــنت در تعيين دوازده خليفه  ــمندان اهل س كرده اند و بر قول واحدى اتفاق نظر ندارند. دانش
پيامبر اكرم كه در اين روايت به آنها بشارت داده شده، متحيرند و هيچ يك ازاقوال ارائه 
شده از سوى آنها از اتقان و اعتبار برخوردار نيست. اثبات اين ادعا و بررسى آن نيازمند نوشتار 
ــت و با هدف تأليف مقاله حاضر فاصله دارد. به عالوه دانشمندان شيعه در اين  ــتقلى اس مس
زمينه پژوهش هاى ارزشمندى به انجام رسانده اند كه خوانندگان مى توانند براى آشنايى با آراى 

اهل سنت در اين زمينه و نقاط ضعف آنها به آن آثار مراجعه كنند.1
در تعيين مصداق براى اين روايات، توجه به اين نكته الزم است كه عدد دوازده در اين روايات 
ــان دوازده نفر است، نه  ــتند تعدادش موضوعيت دارد؛ يعنى افرادى كه مصداق اين روايات هس
بيشتر و نه كمتر. پس بايد مجموعه اى دوازده نفرى يافت كه متمايز از ديگران  باشند و به جهت 
ويژگى هايى كه در هر يك از آنها وجود دارد و نيز نحوه ارتباط آنها با يكديگر، عدد دوازده در 

آنها قابل اضافه و كم شدن نباشد. 
با توجه به اينكه هيچ مصداق روشنى از سوى مذاهب مختلف اسالمىـ  غير از مذهب شيعه 
دوازده امامىـ  براى اين روايات ارائه نشده و هيچ مجموعه دوازده نفرى از مسلمانانـ  غير از 
دوازده امام شيعيانـ  وجود ندارد كه عدد دوازده در آنها موضوعيت داشته و قابل كم و يا زياد 
ــدن نباشد، مى توان به اين نتيجه رسيد كه دوازده امام شيعيان مى توانند مصداق روشنى  ش

براى اين روايات باشند. 
قرينه سوم: دوازده انسان بزرگ در يك نسل پيوسته

بى سابقه بودن استدالل مطرح شده در اين نوشتار، برخاسته از اعتماد بر اين قرينه عقلى و 
تاريخى است كه خود مى تواند در قالب يك دليل مستقل نيز مطرح شود. قبل از تبيين قرينه 

سوم، ذكر مقدمه اى الزم است: 
ــان هاى بزرگ در هر شاخه اى از كمال و رشد انسانى در ميان ملل و مذاهب گوناگون،  انس

1/ 406؛ ذهبى، تاريخ اإلسالم، 3/ 479؛ بيهقى، دالئل النبوة، 6/ 523؛ نووى، شرح صحيح مسلم، 12/ 201؛ 
ابن حجر، فتح البارى،  13/ 182؛ مباركفورى، تحفة األحوذى، 6/ 391؛ عظيم آبادى، عون المعبود، 11/ 244؛ 

مناوى، فيض القدير، 2/ 582؛ ابوريه، أضواء على السنة المحمديه، ص 233. 
ــكرى، معالم المدرستين، 1/ 333؛  ــترى، الصوارم المهرقه، ص 93؛ مظفر، دالئل الصدق، 6/ 264؛ عس 1.  شوش
سبحانى، اإللهيات، 4/ 111؛ فضلى، دروس فى اصول الفقه اإلماميه، ص 181؛ فقيه ايمانى، اإلمام على فى 

آراء الخلفاء، ص 14. 
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ــته هاى گوناگون  ــمندان بزرگ در رش و اقوام و نژادها، و نيز در طول تاريخ پراكنده اند. دانش
علمى و نيز عارفان و حكيمان و كسانى كه در قلّه هاى تهذيب و اخالق جاى دارند نيز در 
يك قوم خاص و يا در يك زمان محدود گرد نيامده اند. توانايى ها و استعدادهاى انسان هاى 
ــد، اما اوًال اين پديده هميشه و همگانى  ــان به ارث مى رس بزرگ اگر چه بعضاً به فرزندانش
ــان ها اكتسابى است و زاييده تالش آنها  ــت؛ ثانياً بيشتر ويژگى هاى برتر اين گونه انس نيس
ــت كه با مراجعه به تاريخ به  ــت. به همين جهت اس ــد و از اين رو قابل توارث نيس مى باش
ــته در طول تاريخ ـ در هر حوزه  ــنى درمى يابيم كه بزرگى و توانايى انسان هاى برجس روش
علمى، عملى و نفسانىـ  غالباً به فرزندانشان منتقل نشده و اين گونه انسان ها در اقوام، ملل 

و نسل هاى گوناگون پراكنده اند. 
ــمند بزرگ در عصر خويش،  ــن رو، مى توان گفت كه: احتمال اين كه فرزند يك دانش از اي
دانشمند برجسته اى مانند پدرش شود، ضعيف است و احتمال اين كه فرزنِد فرزند او نيز مانند 
ــود، بسيار ضعيف است و شايد نمونه هايى اينچنين در تاريخ براى شاخه اى از علوم به  او ش
ندرت يافت شود. حال اگر اين سلسله متصل دانشمندان در يك نسل به عدد دوازده برسد، 
پديده اى خارق العاده در تاريخ به وقوع پيوسته كه هيچ نمونه اى براى آن در طول تاريخ در 

هيچ يك از شاخه هاى علوم و يا ساير كماالت انسانى براى آن نتوان يافت. 
با توجه به اين مقدمه به سراغ گزارش هاى تاريخى مى رويم و مالحظه مى كنيم كه چنين 
ــته است. علت اين كه امام  ــيعيان به وقوع پيوس پديده خارق العاده اى در مورد يازده امام ش
دوازدهم از موضوع اين پژوهش استثنا شده، اين است كه وى در ميان مردم زندگى نكرد و 
از همان آغاز تولد مخفى زيست و بعد از برخوردارى از مقام امامت در سن طفوليت، دوران 
غيبت او آغاز شد. پس نبايد انتظار داشت كه گزارش هاى تاريخى متنوع و متواترى در ميان 

اهل سنت، در مورد شخصيت علمى و عملى او در دسترس باشد. 
در بررسى گزارش هاى تاريخى در مورد امامان شيعه توجه به نكات ذيل الزم است: 

1. در اين بررسى تاريخى فقط به گزارش هاى تاريخ نگاران اهل سنت بسنده مى شود و به سراغ 
ــمندان شيعه در مورد امامان خويش گفته اند نمى رويم؛ زيرا از منظر  آنچه تاريخ نگاران و دانش
اهل سنت اين احتمال وجود دارد كه شيعيان مانند بسيارى از پيروان مذاهب و اديان ديگر به 
رهبران خود تعصب داشته باشند و در بيان فضائل آنان اغراق كنند و معايب آنها را نيز بپوشانند. 
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ــان هاى معصوم و متصل به عالم غيب  ــنت، امامان شيعه را به عنوان انس 2. جامعه اهل س
نمى شناسند و از اين جهت آنها را انسان هاى معمولى مى دانند. در غير اين صورت اعترافات 
ــر وقوع يك پديده خارق العاده در تاريخ  ــيعه نمى تواند قرينه اى قوّى ب آنان دربارة امامان ش
بشرى باشد. به عبارت ديگر، جامعه اهل سنت هيچ پيش فرض كالمى و اعتقادى خاصى در 
بارة يازده امام شيعيان ندارند تا اين پيش فرض در گزارش هاى تاريخى آنها در باره اين يازده 
ــد، بلكه گزارش هاى آنها برخاسته از چگونگى بروز و ظهور شخصيت  ــته باش نفر تأثير داش

آنان ميان جامعه بوده است. 
ــته و به خصوص در زمان حاكميت بنى اميه و بنى عباس نگاه  ــنت در گذش 3. جامعه اهل س
ــته اند و تاريخ گواه منازعات فراوان پيروان اين دو مذهب  ــيار بدبينانه اى به شيعيان داش بس
ــت. در چنين فضاى خصومت و دشمنى يا حداقل اختالفات شديد  در طول قرن ها بوده اس
مذهبى، اعترافات دانشمندان اهل سنت به عظمت علمى و اخالقى امامان شيعه، گواهى 
روشن بر اين واقعيت است كه ابعاد عظمت علمى و اخالقى امامان شيعه چنان آشكار و 
غير قابل انكار بوده است كه حتى مخالفان آنها به آن اعتراف داشتند؛ «الفضُل ما َشهد به 
ــت كه دشمنان به آن گواهى دهند». جمع دو رفتار متفاوت جامعه  األعداء؛ فضيلت آن اس
اهل سنت، يعنى طرد و مذمت شيعيان و مدح و تمجيد رهبران آنها، پديده اى اعجاب آور است 

كه به سختى بتوان براى آن نمونه اى ديگر در تاريخ يافت. 
4. حاكمان عصر حضور امامان شيعه نه تنها رابطه مسالمت آميزى با آنها نداشتند، بلكه 
ــمن آنان بودند. شاهد بر اين نكته عالوه بر ده ها گزارش قطعى در  ــدت مخالف و دش به ش
مورد آزار، زندان و تبعيد آنان توسط حكومت هاى عصر خويش، شهادت امامان شيعه به 

دست حاكمان بنى اميه و بنى عباس است. 
ــت امامان  ــوى حكومت در جهت ترويج و بزرگداش پس نه تنها هيچ فضاى تبليغاتى از س
شيعه نبود، بلكه تالش هاى فراوان از سوى حكومت ها در جهت تخريب شخصيت آنها 
صورت مى گرفت. گزارش هاى فراوان تاريخى در مورد جعل احاديث عليه خاندان پيامبر و 
سّب و لعن آنها در منابر و خطبه هاى نماز جمعه به دستور حكومت ها و به خصوص حكومت 

بنى اميه ثبت شده است. 
ــيعه، اعتراف عموم جامعه علمى اهل سنت و به  در چنين فضاى تبليغاتى عليه امامان ش
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 ،تبع آنها عموم مسلمانان سنى مذهب به عظمت علمى، اخالقى و عبادى امامان شيعه
گواهى روشن بر بزرگى شخصيت غير قابل انكار آنها است. 

5. تقريباً همه دانشمندان اهل سنت، امامان شيعه را به بزرگى در علم، عبادت و اخالق ستوده اند؛ 
يعنى امامان شيعه در ديدگاه اهل سنت در دو بُعد انديشه و رفتار سرآمد بودند و رفتار آنان نيز 
به نظر اهل سنت در دو بُعد تعامل با خدا و ساير انسان ها به كمال رسيده بود. پس به اعتراف 
ــد و تعالى رسيده بودند. اين نكته بر  ــيعه در همه ابعاد انسانى به رش ــنت، امامان ش اهل س
خارق العاده بودن موقعيت منحصر به فرد امامان شيعه در تاريخ بشرى مى افزايد؛ زيرا معموًال 
ــان هاى بزرگ و برگزيده در يكى از ابعاد و استعدادهاى بشرى به نقطه اوج مى رسند، اما  انس
اينكه يازده نفر از يك نسل متصل و پياپى به اعتراف تقريباً همه مخالفانشان در ابعاد مختلف 
علمى و عملى در نقطه اوج عصر خود باشند پديده اى بى نظير و خارق العاده در كل تاريخ بشر 
ــت. توجه به نكات مذكور، احتمال حقانيت امامت دوازده امام شيعيان را بر پايه اين قرينه  اس

بسيار باال مى برد. 
 اينك به بررسى ديدگاه عالمان اهل سنت دربارة امامان شيعه مى پردازيم. قريب به اتفاق 
ــه امام نخستين شيعيان عالقة  ــنت به خصوص دانشمندان آنها نسبت به س جامعه اهل س
ــّدت مدح كرده اند. علت اين عالقه و تمجيد عالوه بر شخصيت  فراوان دارند و آنها را به ش
ــه امام نزد آنان، روايات فراوانى است كه اهل سنت از رسول خدا در  بزرگ و ممتاز اين س
مورد فضائل اين سه امام نقل كرده اند.1 اما آنان در مورد امامان ديگر شيعه گويا به جز يك 
حديث از رسول خدا در مورد امام چهارم كه او را «سيد العابدين»2 و روايتى در مورد امام 
پنجم كه او را «باقر العلوم» (شكافنده دانش ها) توصيف كرده است،3 و نيز روايتى در بارة 

فضيلت زيارت مرقد امام رضا،4روايتى از پيامبر نقل نكرده اند. 

ــه امام نخستين مراجعه شود به كتاب «فضائل  ــنت از پيامبر اكرم پيرامون فضائل س 1.  درباره روايات اهل س
الخمسه» تأليف آيةاهللا سيد مرتضى فيروزآبادى. 

2.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 54/ 276؛ 41/ 370؛ ذهبى، ميزان االعتدال 3/ 550؛ ابن حجر، لسان الميزان،   
5/ 168؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 124. آية اهللا مرعشى نجفى اين روايت را از سيزده منبع ديگر اهل سنت 

نقل كرده است، مراجعه شود به: تسترى، احقاق الحق، 12/ 13. 
3.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 401. 

4.  تسترى، إحقاق الحق، 12/ 352 به نقل از سيد على بن شهاب الدين همدانى در كتاب مودة القربى، ص 140، 
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 پس منشأ عالقه و تمجيد دانشمندان اهل سنت در مورد سه امام نخستين، روايات پيامبر
و واقعيت هاى زندگى آنان بوده، و در مورد ساير امامان فقط حقايق تاريخ زندگانى آنان منشأ 

نوع نگرش اهل سنت به آنان بوده است. 
ــنت به عظمت اين خاندان و خارق العاده و منحصر به فرد بودن  ــمندان اهل س برخى از دانش
ــيعه تصريح كرده اند. احمد بن عبداهللا عجلى (م 261ق) از نخستين  اين ويژگى در امامان ش
ــج امامى» معرفى مى كند كه  ــادق و چهار پدر و جد او را «پن ــان، امام ص شرح حال نويس
«فضايلى را دارا مى باشند كه كس ديگرى داراى چنين فضايلى نيست».1 عالمه حسين  بن 
ــام صادق و چهار پدر و  ــمند بزرگ نيز ام ــد راغب اصفهانى (م 502ق) اديب و دانش  محم
جد او را «پنج انسان شريف» مى شناسد كه نظير آنها در يك «نسل پيوسته» در زمين يافت 

نمى شود.2
ــرح حال  ــمندان علم رجال و ش ــمس الدين ذهبى (م 747) از بزرگ ترين مورخان، دانش ش
نويسان در يكى از آثار خود بعد از انكار اعتقاد شيعيان به عصمت دوازده امام خود، اعتراف 
ــام معصوم نمى دانيم اما به عظمت و بزرگى آنها  ــد كه اگرچه ما اين دوازده نفر را ام مى كن

اعتراف مى كنيم. او سپس مى گويد: 
ــر در مورد او  ــت كه پيامب ــدين اس موالى ما امام على از خلفاء راش
ــت داد. ما اهل سنت او را بسيار دوست مى داريم، ولى در  شهادت به بهش
مورد او ادعاى عصمت نمى كنيم و ابوبكر صديق را نيز معصوم نمى دانيم. 
ــتند كه آقاى  ــول خدا هس ــين نيز دو نواده رس ــن و حس دو فرزندش حس
جوانان اهل بهشت مى باشند. اگر اين دو به مقام خالفت مى رسيدند شايسته 
ــت كه داراى منزلتى بزرگ مى باشد و از  ــپس زين العابدين اس آن بودند. س
ــمندان اهل عمل است. او شايسته مقام امامت و پيشوايى  برگزيدگان دانش
ــان ديگرى مانند او بودند. برخى ديگر بيش از او  امت بود. در ميان امت كس
داراى فتوا و نقل روايت هستند. همچنين فرزندش ابو جعفر باقر كه بزرگ، 

طبع الهور. 
1.  عجلى، معرفة الثقات، 1/ 270. 

2.  تسترى، إحقاق الحق،  12/ 352 به نقل از «محاضرات األدباء» (طبع بيروت) نوشته راغب اصفهانى، 1/ 332. 
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ــته خالفت بود؛ و نيز فرزند او جعفر صادق كه  امام و فقيه بود. او نيز شايس
داراى مرتبه اى بلند و از امامان علم بود. او نيز براى خالفت بر امت از منصور 
دوانقى خليفه عصر خودش سزاوارتر بود. همچنين فرزندش موسى كاظم كه 
منزلتى بلند و علمى فراوان داشت. او نيز از هارون الرشيد به خالفت سزاوارتر 
ــانى در شرافت و فضل مانند او بودند. سپس پسرش على بن موسى  بود. كس
ــت و داراى دانش فراوان، بيان رسا بود و  ــت كه جايگاه بزرگ داش الرضا اس
مى توانست بر روح و جان ديگران تأثير فراوان گذارد. مأمون نيز او را به جهت 
ــال دويست و سه وفات يافت.  ــخصيت بزرگش وليعهد خود كرد. او در س ش
فرزندش محمد جواد نيز از بزرگان قومش بود، هر چند در علم و فقه به مرتبه 
ــيد. همچنين فرزند او هادى كه انسانى وارسته و بزرگ بود و  پدرانش نرس
نيز فرزند او حسن عسكرى نيز چنين بود؛ خداوند همه آنها را رحمت كند.1
ذهبى در اين عبارت، به مقام شامخ علمى و تقوايى يازده امام شيعه اعتراف مى كند و در 
مورد بيشتر آنها اذعان دارد كه ايشان شايسته مقام «خالفت» و جانشينى پيامبر خدا در 
 را از نسل حضرت فاطمه عصر خود بودند. با توجه به اين كه اهل سنت، امام مهدى
ــوى او بر تطبيق روايات «اثنا  ــته از س مى دانند اين عبارت ذهبى، مى تواند اعترافى ناخواس

عشر خليفة» بر امامان شيعه باشد. 
ــيعه تصريح  ــارح نهج البالغه به اين ويژگى بى نظير امامان ش ابن  ابى  الحديد (م 656ق) ش

مى كند. او مى گويد: 
چه كسانى از قريش و غير قريش هستند كه مانند فرزندان ابو طالب باشند. 
ده نفر هم مانند يكديگر. هر يك از آنها دانشمند، زاهد، اهل عبادت، شجاع، 
ــنده، پاك و مهذب. برخى خليفه و برخى ولى عهد براى خالفت بودند.  بخش
ــن  بن   ــله اى از فرزنِد فرزنِد فرزنِد فرزند تا ده نفر و آنها عبارتند از: حس سلس
على  بن  محمد  بن  على  بن  موسى  بن  جعفر  بن  محمد  بن  على  بن  حسين  بن 
ــى()، و چنين فضيلتى براى هيچ خانواده اى از عرب و غير عرب پديد   عل

1.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 13/ 119. 



179

نيامده است.1
ــداهللا  بن  محمد  بن  ــيخ عب ــنت نيز برخى مانند ش ــمندان قرون اخير و معاصر اهل س از دانش
ــبراوى شافعى (م1172ق) استاد دانشگاه األزهر در عصر خود،2 شيخ محمد أبو  زهرآل   عامر ش
ــگاه األزهر و از بزرگ ترين دانشمندان علوم اسالمى در عصر خود و  ــتاد دانش (م1394ق) اس
صاحب تأليفات فراوان،3 شيخ محمد خضر حسين استاد دانشگاه األزهر4و شيخ اإلسالم محمد 
أبو الهدى  بن  حسن صيادى رفاعى (م 1327ق)5 به اين نكته هر يك به گونه اى اشاره كرده اند. 
آثار و كتب اهل سنت از گذشته تاكنون مشحون به مدح و تمجيد فراوان امامان شيعه بوده 
ــت. جمع آورى اين موارد تدوين چندين جلد كتاب را در پى خواهد داشت.6 از نقل مدح و  اس
تمجيد آنها در بارة سه امام نخستين در آثار گوناگون خود و نيز كتاب هاى فراوان مستقلى كه 
در اين زمينه نگاشته اند به علت شهرت آنها ميان مسلمانان و رعايت اختصار پرهيز مى كنيم. 
ــناخت ايشان نسبت به آنان  ــاير امامان را نيز ستوده اند اما ش ــنت هر چند س جامعه اهل س
يكسان نيست. اين واقعيت برخاسته از شرايط اجتماعى و سياسى متفاوت هر يك از امامان 
ــرايط امام چهارم به بعد ارائه مى شود تا  ــت. ازاين رو گزارش كوتاهى از ش در جامعه بوده اس
علت كثرت و قلّت مدح و تمجيدهاى دانشمندان اهل سنت نسبت به هر يك از امامان بعد 

از امام حسين روشن گردد. 
ــين و به تبع آن، قيام توابين و مختار ثقفى در عراق، بنى اميه  ــهادت امام حس بعد از ش
ــخت گيرى بسيار بر امامان شيعه  پى آمدهاى دشوارى براى حكومت آنان  دريافتند كه س
دارد. ازاين رو، شيوه اى را كه در قبال امام حسين دنبال كرده بودند، تغيير داده و از شدت 

1.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة،  15/ 278. 
ــراف»، ص 68 (طبع مصطفى البابى الحلبى،  ــترى، إحقاق الحق، 19/ 621 به نقل از «االتحاف بحب األش 2.  تس

مصر)، نوشته عبداهللا بن محمد شبراوى.. 
ــته محمد  3.  همان، 28/ 446، به نقل از «الميراث عند الجعفرية»، ص 34، (طبع دارالرائد العربى، بيروت)، نوش

ابوزهره. 
4.  همان،  28/ 293 به نقل از «تراجم الرجال»، ص 29 (طبع المطبعه التعاونية)، نوشته محمدخضرحسين. 

5.  همان، 19/ 621 به نقل از «ضوء الشمس»، 1/ 119 (طبع استانبول) نوشته محمد أبو الهدى الرفاعى. 
6.  آية اهللا سيد شهاب الدين مرعشى نجفى در ملحقات احقاق الحق به جمع آورى سخنان ده ها دانشمند اهل سنت 
از منابع نخستين تا زمان حاضر درباره دوازده امام شيعيان پرداخته و مجلدات متعددى از كتاب خود را به اين 

موضوع اختصاص داده است. 
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ــتند. عالوه بر اين، دور بودن مدينه كه  ــبت به امام زين العابدين كاس ــخت گيرى نس س
ــق كه پايتخت بنى اميه بود، زمينه را براى  ــكونت امام زين العابدين بود از دمش محل س

فعاليت هاى محدود فرهنگى آن امام در مدينه فراهم مى كرد. 
ــالم بود و  ــال ها پس از آن، پايتخت معنوى و فرهنگى جهان اس مدينه در آن روزگار و س
بزرگ ترين عالمان و فقيهان مسلمان در آن زندگى مى كردند. گشايش اندكى كه براى امام 
سجاد مهيا شده بود به آن حضرت اين فرصت را داد تا در حد امكان به ارشاد و راهنمايى 
ــه اى از سال ها تالش اين امام بزرگوار را مى توان در نقل سخنانى كه از  مردم بپردازد. گوش
ــاهده  بزرگ ترين طبقه تابعين و عالمان آن دوران در مدينه درباره آن امام خواهد آمد، مش
ــخنان گوياى تأثير ژرف امام بر بزرگانى مانند، زهرى، مالك  بن  انس، سعيد  بن  كرد. آن س

 مسيب، يحيى  بن  سعيد، ابو حازم، زيد  بن  اسلم و ديگران است. 
ــده در عصر امام زين العابدين با توسعه بسيار بيشترى در دوران امام   موقعيت فراهم ش
ــر ادامه يافت. تغيير حكومت بنى اميه به بنى عباس در عصر امام باقر و حوادث و  باق
ــدرت، حاكمان را بيش از پيش از فعاليت هاى  ــاى اين دو طايفه براى تصاحب ق درگيرى ه
فرهنگى امام باقر و نيز امام صادق غافل نمود. از اين رو، امام باقر و بيش از او امام 
صادق توانستند از موقعيت فراهم شده حداكثر استفاده را بنمايند و تا حد امكان به نشر 
معارف اصيل دينى بپردازند. اين موقعيت استثنايى از شهرت امام پنجم به «باقر العلوم» و نيز 
شهرت امام صادق در همه سرزمين هاى اسالمى به دانش و تقوا، و حركت دانش پژوهان 
ــرزمين  هاى اسالمى براى كسب علم به محضر آن امام كه در نقل سخنان  ــوى س از هر س

عالمان اهل سنت در باره آن دو امام خواهد آمد، آشكار مى گردد. 
حاكمان بنى عباس پس از محو كامل حكومت بنى اميه و آثار آن، و استحكام قدرت خالفت 
ــلمانان و خطرى كه از آن  ــيعه در ميان مس ــود، متوجه جايگاه منحصر به فرد امامان ش خ
ــيوه خود را در مواجهه با آنان تغيير دادند.  ــدند. به همين علت ش ــو متوجه آنان بود، ش س
سخت گيرى بر امام كاظم و تغيير محل سكونت آن حضرت از مدينه به بغداد كه پايتخت 
جديد دستگاه خالفت بود، و نيز حبس هاى طوالنى آن حضرت در زندان، نمونه هاى روشنى 

از تغيير شيوه حكومت در مواجهه با امامان شيعه بود. 
ــى، جانشين زيرك او مأمون، شيوه  ــهادت امام كاظم و مرگ هارون خليفه عباس پس از ش
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جديدى را براى ايجاد محدوديت بر امام بعد در پيش گرفت. او امام هشتم را به پايتخت خود 
ــريك كردن او در حاكميت كوشيد موقعيت آن حضرت را در نزد مسلمانان به  فراخواند و با ش
عنوان رقيبى براى حكومت، تضعيف كند. اما شخصيت ممتاز امام رضا و تدابير خردمندانه آن 
حضرت، نقشه هاى مأمون را ناكام گذاشت و بار ديگر امام شيعيان از موقعيت پديد آمده براى نشر 
معارف دينى حداكثر استفاده را كرد و نام خود را پرآوازه و دل هاى مسلمانان را شيفته خود كرد. 
ــيوه هاى مختلف توسط حكومت ها براى ايجاد محدوديت بر امامان شيعه،  پس از تجربه ش
خلفا بار ديگر به تدريج به شيوه هاى سخت گيرانه روى آوردند و با انتقال امامان به پايتخت و 
كنترل شديد بر آنها و در نهايت حذف فيزيكى آنان در دوران جوانى، كوشيدند خطرى را كه 
از سوى آنان متوجه دستگاه خالفت مى شد برطرف سازند. نتيجه اين تغيير شيوه، شهادت 
ــط معتصم خليفه عباسى و شهادت امام  ــن 25 سالگى توس زود هنگام امام جواد در س
ــالگى و شهادت امام عسكرى در سن 28 سالگى بود. اين سه  ــن 41 س هادى در س
ــيعه داشتند. خلفا حتى در اين مدت كوتاه  امام بزرگوار كوتاه ترين عمر را در ميان امامان ش
ــه امام و سكونت اجبارى امام دهم و يازدهم  ــديد بر رفت و آمدهاى اين س از محدوديت ش
در منطقه اى نظامى و تحت كنترل به نام «عسكر» فرو گذار نكردند و كوشيدند از ظهور و 

نمود شخصيت امامان شيعه ميان مسلمانان جلوگيرى كنند. 
ــيوه مؤثر افتاد و مسلمانان به علت عمر كوتاه اين سه امام و مراقبت ها  ــفانه اين ش متأس
ــخصيت پدران  ــتند به مقدارى كه با ش ــديد حكومت بر آنان، نتوانس ــاى ش و محدوديت ه
بزرگوارشان آشنا شده و بهره بردند، آنان را بشناسند و از دانش و اخالق آنان بهره مند گردند. 
ــت كه گزارش هاى تاريخى رسيده از سوى دانشمندان اهل سنت  از اين رو نبايد انتظار داش
در مورد اين سه امام به مقدار امامان پيشين باشد. اينك به گزارش كوتاهى دربارة اظهار 

نظر دانشمندان اهل سنت در بارة امامان پس از امام حسين مى پردازيم. 
3ـ امام زين العابدين

امام على  بن  الحسين در منابع اهل سنت به «زين العابدين» شهرت دارد و با اين لقب از 
او فراوان ياد شده است. سعيد  بن  مسّيب (م94ق) از تابعين و فقهاى بزرگ مدينه مى گويد: 
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كسى را با تقوا تر از او نديدم.1 
عمر  بن  عبدالعزيز (م101ق) خليفه بنى اميه كه در نزد اهل سنت محترم مى باشد، او را شريف ترين 

مردمان مى داند.2
ــّجاد و از فقهاى  ــاگردان امام س ــلم زهرى (م124ق) كه از اصحاب و ش محمد  بن  مس
بزرگ اهل سنت و اولين كسى است كه در ميان آنان به تدوين حديث پرداخت،3 آن حضرت 
ــتوده است. او امام زين العابدين را به «برترين بنى  هاشم»،4 «برترين قريش»،5  را فراوان س
«برترين فقيهى كه ديده است»6و «بيشترين كسى كه بر او حق دارد»7 وصف كرده است. 
زيد  بن  اسلم (م136) از فقها و مفسران مدينه اذعان مى كند كه در ميان اهِل  قبله با كسى 

مانند على  بن  حسين همنشين نشده است.8 
ــه او را «فقيه ترين  ــمند، قاضى و بزرِگ اهل  مدين ــلمآل  بن  دينار (م140) دانش ــو  حازم س اب

بنى هاشم» توصيف مى كند.9
يحيى  بن  سعيد (م143) قاضى و محدِث بزرگ مدينه، او را «برترين بنى هاشم» مى شمارد. 

او مى گويد: «على  بن  حسين در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواند».10

ــق، 41/ 376؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 389؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 75؛  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 1.  ابن عس
ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 391؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 115؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/ 375. 

2.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 136 به نقل از «محاضرات األدباء»، 1/ 344؛ 4/ 479، (طبع مكتبة الحياة، بيروت). 
3.  زركلى، األعالم، 7/ 97. 

4.  ابن الصباغ، الفصول المهمه، ص 203؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 386؛ باجى، التعديل و التجريح، 3/ 1078. 
5.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41/ 366؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 384؛ مناوى، فيض القدير، 1/ 246؛ 

مباركفورى، تحفة األحوذى، 501/6؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 388. 
ــق، 41/ 371؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 386؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 75.  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 6.  ابن عس
ــذرات الذهب، 375/1؛  ــير أعالم النبالء، 4/ 389؛ ابن كثير، البدايه والنهايه، 9/ 104؛ ابن العماد، ش ذهبى، س

باجى، التعديل و التجريح، 3/ 1078. 
7.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 214؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 108. 

8.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41/ 373. 
ــق، 41/ 373؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 387؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 75.  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 9.  ابن عس

ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 394؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 104؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/ 375. 
ــق، 41/ 374؛ مزى، تهذيب الكمال،  ــاكر، تاريخ مدينة دمش ــعد، الطبقات الكبرى، 5/ 214؛ ابن عس 10.  ابن س

387/20. ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 104. 
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مالك  بن  أنس (م179ق) پيشواى مذهب مالكى مى گويد: 
ــين احرام بست و چون خواست لبيك گويد بيهوش شد، به  على  بن  الحس
گونه اى كه از شتر بر زمين افتاد و آسيب ديد. خبر دار شده ام كه او در شبانه 

روز تا هنگامى كه از دنيا رفت هزار ركعت نماز مى خواند.1 
او در مدينه به علت عبادت بسيار زين العابدين خوانده مى شد.2 

در ميان اهل بيت پيامبر كسى مانند على بن حسين نبود.3 
ــواى مذهب شافعى او را «فقيه ترين اهل مدينه»  ــافعى (م204ق) پيش محمد  بن  ادريس ش

توصيف كرده است.4
محمد  بن  عمر واقدى (م207ق) از نخستين مورخان و سيره نويسان امام زين  العابدين را 

«با ورع ترين، عابدترين و با تقواترين مردمان» توصيف مى كند.5 
ابن سعد (م230ق) و ابن  عساكر (م571ق) از مورخان بزرگ، او را «مورد وثوق، امين، كثير  

الحديث، بلند مرتبه، بزرگ و اهل ِ ورع» مى شناسند.6
ــده كه على  بن  ــد (م286ق) امام در لغت و ادب مى گويد: «روايت ش ــرد، محمد  بن  يزي مب

 حسين از نيكوكارترين و با تقواترين مردم بود».7 
ــمند رجالى او را «برترين مردمان زمان خود»8  ابوبكر احمد  بن  عبداهللا برقى (م 270) دانش

معرفى مى كند.
ــهور چنين مى نويسد: «على  بن  حسين برترين مردم و بيش از  يعقوبى(م284ق) مورخ مش

1.  آيةاهللا مرعشى نجفى از بيست منبع اهل سنت نقل مى كند كه امام زين العابدين در شبانه روز هزار ركعت 
نماز مى خواند، مراجعه شود به: تسترى، احقاق الحق، 12/ 18ـ  23. 

ــق، 41/ 378؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 390؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ،75/1.  ــاكر، تاريخ مدينة دمش 2.  ابن عس
ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 392؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/ 376. 

3.  مزى، تهذيب الكمال،20/ 387؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 389/4؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 104/9. 
4.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 274. 

5.  ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 122. 
6.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 222؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 362/41. 

7.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 12 به نقل از «الفاضل»، ص 103 (طبع دار الكتب، مصر)، نوشته المبرد. 
8.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41/ 374؛ مزى، تهذيب الكمال، 20/ 388. ذهبى، سير أعالم النبالء، 390/4. 
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همه آنان اهل عبادت بود».1
ابوحاتم محمد  بن حبان(م354ق) مورخ و رجالى بزرگ مى گويد: «على  بن  حسين از فقهاى 

اهل بيت و برترين هاى بنى هاشم و عابدان مدينه بود».2 
حافظ ابو نعيم اصفهانى (م430ق) شرح حال نويس بزرگ دربارة او مى گويد: «على  بن  حسين  
ــان  ــنود باد، زينت عبادت كنندگان و نش ــن  على  بن  أبى  طالب كه خداوند از آنان خش ب

اهل طاعت، با وفا، بخشنده و مهربان بود».3
ــان آنها در دانش و  ــين را از «بزرگان تابعين و آقاي ــه (م728ق) على  بن  حس ــن  تيمي اب

ديانت» بر شمرده است.4 
شمس  الدين ذهبى (م748ق) مورخ و شرح حال نويس بزرگ مى گويد: 

على  بن  حسين ، آقا، امام، زينت عبادت كنندگان بود... او داراى جاللت 
عجيبى بود و به خدا سوگند سزاوار چنين جاللتى بود. او به جهت شرافت، 

سيادت، دانش، الهى بودن و كمال عقلش سزاوار مقام امامت برتر بود.5
 ــمندان خاندان رسول خدا ــت كه «دانش ــر بزرگ بر اين باور اس ابن كثير (م774ق) مفس
هنگامى كه بر راه راست باشند از برترين دانشمندانند». او امام على و دو فرزندش امام حسن 
ــين و على  بن  حسين و امام باقر و امام صادقاز آن جمله مى شمارد كه «به  و امام حس
ريسمان استوار الهى و راه راست متمسك شدند و جايگاه به حّق هر كس را مى شناختند».6
ــنت نيز او را بسيار ستوده اند. از آن جمله اند: محمد  بن   ــمندان فراوان ديگرى از اهل س دانش

1.  يعقوبى، تاريخ يعقوبى، 2/ 303. 
2.  ابن حبان، مشاهير علماء األمصار، ص 104. 

3.  تسترى، احقاق الحق، 129/12 به نقل از «حلية األولياء»3/ 133 (طبع مطبعة السعادة، مصر)، نوشته ابونعيم 
اصفهانى. 

ــته على فكرى  ــان، 28/ 7، به نقل از «أحســن القصص»، 4/ 265 (طبع دارالكتب العلميه، بيروت)، نوش 4.  هم
الحسينى المصرى. 

5.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 398. 
6.  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2/ 591. 
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ــج  البالغه2، عالمه محمد  ــارح نه ــافعى (م652ق)،1 ابن  ابى  الحديد (م656ق) ش طلحه ش
ــى (م855) 4، محمد خواجه  ــد  الهادى حنبلى (م756 ق)3، ابن  صباغ مالك ــن  أحمد  بن  عب  ب
 پارساى بخارى (م865ق) فقيه، محدث و صوفى5، حافظ زين الدين زكريا  بن  محمد أنصارى 
ــنكى أزهرى شافعى (م925ق)6، شمس  الدين محمد  بن  طولون حنفى (م 953ق) مورخ  س
ــوكانى(م1255ق)  ــن  حجر هيتمى مكى (م974ق)،8 محمد  بن  على ش ــدث7، احمد  ب و مح
ــدوزى (م1294ق)10، حافظ محمد عبدالرحمن  ــيخ بلخى قن فقيه و قاضى  القضاآل يمن،9 ش
ــارح صحيح ترمذى،11 شيخ مصطفى رشدى (م1309ق)،12 محمود  مباركفورى (م1353) ش
ــرح  حال نويسان معاصر،14 دكتر  ــى(م1342ق) اديب و مفسر،13 خير الدين زركلى از ش آلوس
عبد السالم ترمانينى،15 دانشمند معاصر عبد الرحمن شرقاوى،16 مشاور فرهنگى ارتش مصر 

1.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 408. 
2.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة، 15/ 277. 

3.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 130 به نقل از «الصارم الُمنكى فى الرد على السبكى»، ص 99 (طبع مطبعة اإلمام)، 
نوشته محمد بن أحمد بن عبد الهادى حنبلى. 

4.  ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص 200. 
5.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 378. 

6.  تسترى، إحقاق الحق، 28/ 6، به نقل از «تعليقة فتح الباقى على ألفية العراقى»، 1/ 24 (طبع دار الكتب العلميه 
بيروت). 

7.  ابن طولون، االئّمة االثنا عشر، ص 78. 
8.  ابن حجر الهيتمى، الصواعق المحرقة، ص 201. 

9.  شوكانى، نيل األوطار،1/ 23. 
10.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 153. 

11.  مباركفورى، تحفة األحوذى، 6/ 501. 
12.  تسترى، احقاق الحق،21/ 135 به نقل از «الروضة الندية»، ص 12، (طبع الخيريه، مصر). 

13.  آلوسى، تفسير آلوسى، 3/ 356. 
14.  زركلى، األعالم،4/ 277. 

15.  تسترى، احقاق الحق، 28/ 110، به نقل از «إحداث التاريخ اإلسالمى بترتيب السنين»، 1/ 632 (طبع كويت). 
16.  همان، 28/ 146، به نقل از «أئمة الفقه التسعه»1/ 23، (طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
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عبدالحليم جندى1، شيخ جابر جزايرى از معاصران، 2استاد احمد ابوكف، 3عالمه محمد خضر 
حسين استاد دانشگاه األزهر، 4شيخ ياسين بن إبراهيم سنهوتى شافعى. 5

4ـ امام باقر
بسيارى از دانشمندان اهل سنت به لقب آن حضرت به باقر تصريح كرده اند؛ و در وجه تسميه 
آن گفته اند كه: او را باقر گفتند؛ زيرا دانش را شكافت و به اصل و پنهان آن دست يافت.6 

محمد  بن  منكدر(م130ق) از تابعين، عابدان و رجال حديث در مدينه مى گويد: «كسى را برتر 
از على بن الحسين نديدم تا اين كه فرزندش محمد باقر را ديدم».7

ــد بن عطاء از رجال حديث مى گويد: «هيچ كس را مانند ابو جعفر محمد بن على نديدم  محم
ــند». او َحَكم بن عتيبه، فقيه بزرگ كوفه را در نزد او  ــمندان در نزد او كوچك باش كه دانش

چون شاگردى مى شمارد.8
ــورد وثوق و داراى علم و حديث فراوان» توصيف  ــعد (م230ق) مورخ بزرگ او را «م ابن س

مى كند.9
ابن  ابى  الحديد(م656ق) شارح نهج البالغه دربارة او مى گويد: 

ــالميه،  ــئون اإلس ــه نقل از «اإلمام جعفرالصادق»، ص 134، (طبع المجلس األعلى للش ــان، 28/ 192، ب 1.  هم
القاهره)، نوشته عبد الحليم الجندى. 

2.  همان، 28/ 152، به نقل از «العلم والعلماء»، ص 25 (طبع دار الكتب السلفيه)، نوشته جابر الجزائرى. 
3.  همان، 28/ 192، به نقل از «آل بيت النبى فى مصر»، ص 59 (طبع دارالمعارف، القاهره)، نوشته احمد ابوكف. 

4.  همان، 28/ 30، به نقل از «تراجم الرجال»، ص 25 (طبع التعاونيه)، نوشته محمد الخضر حسين. 
5.  همان، 19/ 439، به نقل از «األنوارالقدسيه»، ص 23 (طبع السعاده مصر)، نوشته ياسين بن إبراهيم السنهوتى 

الشافعى. 
ــى، 2/ 320؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 339؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، 4/ 174؛  ــى، تاريخ يعقوب 6.  يعقوب
قرطبى، تفسير قرطبى، 1/ 445؛ نووى، شرح صحيح مسلم، 1/ 103؛ قارى، شرح مسند ابى حنيفه، ص 211. 
جوهرى، الصحاح، 2/ 595؛ ابن منظور، لسان العرب، 4/ 74؛ فيروز آبادى، القاموس المحيط، 1/ 376. آيةاهللا 
مرعشــى نجفى در اين باره از بيســت منبع اهل سنت، نقل سخن كرده است، مراجعه شود به: تسترى، احقاق 

الحق، 160/12 ـ 165. 
7.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 313. 

8.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 54/ 278؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 340. 
9.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 324؛ ابن كثير، تاريخ مدينة دمشق، 54/ 276. 
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محمد  بن  على... سيد فقهاى حجاز بود. به واسطه او و فرزندش جعفر 
ــر العلم بود. پيامبر به او  ــردم دانش فقه را آموختند. لقب او باقر و باق م

چنين لقبى داد و قبل از او كسى چنين لقبى نداشت.1
ــافعى مى گويد: «محمد باقر را چنين نام نهادند؛  محيى الدين نووى(م676ق) فقيه بزرگ ش
زيرا او دانش را شكافت و در آن داخل شد و به جايگاه بلندى دست يافت و به غايت پسنديده 

آن رسيد».2 
ابن خلكان (م 681ق) شرح حال نويس و شمس الدين محمد بن طولون حنفى(م953ق) مورخ 
ــّيد و كبير» توصيف كرده اند. ابن خلكان مى گويد: «به او باقر  ــمند، س و محدث او را «دانش

گفتند؛ زيرا به دانش گسترده اى دست يافت».3
ــمس الدين ذهبى(م748ق) بزرگ ترين شرح حال نويس اهل سنت او را اين گونه توصيف  ش

مى كند: 
ابو جعفر باقر، سيد، امام بود... او كسى بود كه ميان علم، عمل، سيادت، 
ــود... او، امام،  ــته مقام خالفت ب ــرافت، وقار و وثاقت جمع كرد و شايس ش

مجتهد، تالوت كننده كتاب خدا و داراى جايگاه بزرگ بود.4 
همو در تذكرآل الحفاظ مى گويد: 

امام و حجت محمد  بن  على باقر يكى از بزرگان... و سيد بنى هاشم در عصر 
ــبانه روز صد و پنجاه ركعت نماز مى خواند.  ــده: او در ش خود بود... گفته ش

نسايى و ديگران او را از فقهاى تابعين شمرده اند.5
ابن كثير (م774ق) مفسر و شرح حال نويس در مورد او مى گويد: 

او را را باقر ناميدند؛ زيرا دانش ها را شكافت و احكام را استنباط مى كرد. او 
ذاكر، خاشع، صابر و از نسل نبوت بود. نسبى بلند، منزلتى عالى داشت. امور 

1.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 277. 
2.  نووى، شرح صحيح مسلم، 6/ 137. 

3.  ابن خلكان، وفيات األعيان، 4/ 174؛ ابن طولون، االئمة االثنا عشر، ص 81. 
4.  ذهبى، سير أعالم النبالء، 4/ 401. 

5.  ذهبى، تذكرة الحفاظ، 1/ 124. 
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خطير را مى شناخت و بسيار اهل گريستن و اشك ريختن بود و از جدال و 
خصومت گريزان بود.1

ــته و در آن به  ــيعه نوش احمد  بن  حجر هيتمى مكى(م974ق) در كتابى كه در رد مذهب ش
شدت شيعيان را مذمت كرده است، مى گويد: 

وارث امامان در عبادت، علم، و زهد ابو جعفر محمد باقر بود... او نيز 
گنج هاى پنهان معارف و حقائق احكام و حكمت ها و لطائف علوم را آشكار 
ــى كه از بصيرت بى بهره  ــاخت به گونه اى كه مخفى نماند مگر بر كس س
است يا باطنى زشت دارد. به همين علت به او گفته شده كه شكافنده دانش 
ــنديده  و گردآورنده آن و برپاكننده دانش. دلى پاك، و دانش و رفتارى پس
داشت، جانى طاهر و اخالقى شريف داشت. زندگى خود را به اطاعت از خدا 
گذراند. از او در مقام بيان جايگاه عارفان آثارى است كه زبان ها از توصيف 

حسن آنها عاجز است. 2
دانشمندان ديگر اهل سنت نيز او را بسيار ستوده اند. از جمله : محمد  بن  طلحه شافعى(م652ق)،3 
زبيدى (م1205ق) لغت شناس بزرگ،4 شيخ مصطفى رشدى(م1309ق)،5 محمد عبد الرؤوف 
مناوى (م1331ق) شارح احاديث،6 شيخ يوسف  بن  اسماعيل نبهانى بيروتى (م1350ق) رئيس 
محكمه حقوق در بيروت،7 على  بن  محمد فكرى حسينى قاهرى (م1372ق)،8 شيخ ياسين 

1.  ابن كثير، البداية و النهاية، 9/ 338. 
2.  ابن حجر الهيتمى، الصواعق المحرقة، ص 201. 

3.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 425. 
4.  زبيدى، تاج العروس، 3/ 55

ــته مصطفى  ــترى، احقاق الحق، 12/ 170 به نقل از «الروضة الندية»، ص 12 (طبع الخيريه، مصر)، نوش 5.  تس
رشدى. 

6.  مناوى، فيض القدير،1/ 15. 
ــل از «جامع كرامات األولياء»1/ 164 (طبع مصطفى الحلبى، قاهره)،  ــترى، احقاق الحق، 12/ 181 به نق 7.  تس

نوشته يوسف بن اسماعيل نبهانى. 
8.  همان، 28/ 292 به نقل از «أحسن القصص»4/ 276 (طبع دار الكتب العلميه، بيروت)، نوشته على بن الدكتور 

محمد عبداهللا فكرى الحسينى. 
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 بن  إبراهيم سنهوتى شافعى،1 شيخ محمد خضر حسين استاد جامعآل األزهر. 2

5ـ  امام صادق
مالك بن أنس (م179ق) پيشواى مذهب مالكى كه از شاگرادان امام صادق بود، 3مى گويد: 
با جعفر بن محمد رفت و آمد داشتم. او را تنها در سه حالت مى ديدم، يا نماز 
 مى گزارد، يا در حال روزه بود و يا به تالوت قرآن مشغول بود. او از پيامبر
نقل حديث نمى كرد مگر با طهارت بود. در امور بيهوده سخن نمى گفت. او 

از دانشمندان اهل عبادت و زهدى بود كه خوف از خدا داشت.4
از ابو حنيفه (م150ق) پيشواى مذهب حنفى كه شاگرد امام صادق بود5نيز نقل شده است 
ــؤال شد: فقيه ترين كسى كه ديدى كه بود؟ پاسخ داد: «فقيه تر از جعفر بن محمد  كه از او س

نديدم». 6
ــنت، از امام صادق و امام باقر  به عنوان «ائمه» در فقه  در مهم ترين منابع فقهى اهل س

ياد شده است. محيى الدين نووى (م676ق) از او به با عنوان «امام العترآل» ياد كرده است.7
ــادات اهل بيت در علم، فقه و  ــم محمد بن حبان (م354ق) مورخ و رجالى او را از «س ابوحات

فضل» مى شمارد.8
ــل روايت در ميان  ــند نق ــابورى (م405ق) محدث بزرگ، معتبرترين س ــه نظر حاكم نيش ب

اهل بيت پيامبر، روايت جعفر بن محمد از پدرش از جّدش از على است.9

1.  همان، 19/ 489 به نقل از «األنوارالقدسية»، ص 34 (طبع السعاده بمصر)، نوشته ياسين بن إبراهيم السنهوتى 
الشافعى. 

2.  همان، 28/ 293، به نقل از «تراجم الرجال»، ص 29 (طبع المطبعة التعاونيه)، نوشته محمد الخضر حسين. 
3.  بخارى، تاريخ الكبير،2/ 188؛ رازى، الجرح والتعديل، 2/ 487؛ ابن حبان، الثقات، 131/6. 

4.  ابن عبد البر، التمهيد، 66/2. 
5.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة، 1/ 18. 

6.  ابن عدى، الكامل، 132/2؛ ذهبى، تاريخ اإلسالم، 9/ 88؛ مناوى، فيض القدير، 255/2؛ مزى، تهذيب الكمال، 
74/5؛ صفدى، الوافى بالوفيات،98/9؛ الذهبى، سيرأعالم النبالء، 6/ 258. 

7.  نووى، المجموع، 14/ 155. 
8.  ابن حبان، الثقات،6/ 131. 

9.  نيشابورى، معرفة علوم الحديث، ص 55. 

يعه
م ش

 اما
زده

دوا
ت 
مام

بر ا
ين 

 نو
يلى

دل



190
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ابن  عبد  البر (م463ق) از محدثان مى گويد: 
ــادق، مورد وثوق، امين، عاقل، حكيم،  «جعفر  بن  محمد معروف به ص
اهل ورع و فاضل بود... بيشتر سخنان او حكمت بود. او عاقل  ترين مردم و 

كمتر از همه آنها آخرت را فراموش مى كرد».1 
أبو  الفرج عبدالرحمن  بن   جوزى (م597ق) او را به علم، زهد و عبادت توصيف كرده است.2

ابن  ابى  الحديد (م656ق) شارح نهج البالغه دربارة ايشان مى گويد: 
ــت كه دانش و فقه او همه دنيا را پر كرده  ــى اس جعفر  بن  محمد كس
است. گفته شده ابو حنيفه و سفيان ثورى از شاگردان او بوده اند. وجود اين 

دو در ميان شاگردانش براى اثبات اين ادعا كافى است.3
محيى الدين  نووى (م676ق) فقيه بزرگ شافعى بعد از فتوا به استحباب زيارت اهل قبور در 
بقيع در هر روز، نام هشت نفر را به عنوان صاحبان قبور طاهره ذكر مى كند كه زائر مستحب 
ــت نفر، نام چهار امام شيعيان، حسن بن على،  ــت قبر آنها را زيارت كند. در ميان اين هش اس

على بن الحسين، محمد بن على و جعفر بن  محمدبه چشم مى خورد.4
ابن خلكان (م681ق) مى گويد: 

جعفر بن  محمد از سادات اهل بيت پيامبر است. او را به جهت راستگويى، 
ــهورتر از آن است كه ذكر شود... او در قبرى  صادق ناميدند. فضائل او مش
ــد كه پيش از آن پدرش محمد باقر و جدش زين العابدين و عموى  دفن ش

جدش حسن بن على دفن شده بود. چه قبر با شرافت و با كرامتى!5
ــادات  ــمس الدين ذهبى (م747) دربارة امام صادق مى گويد: «او يكى از بزرگان و س ش
است... مناقب جعفر بن  محمد بسيار است، چه كسى از او بهتر در علم حديث است؟».6 

1.  ابن عبد البر، التمهيد، 2/ 66. 
ــترى، إحقاق الحق،33/ 807، به نقل از «المنتظم فى تاريخ الملوك واألمم»، 8/ 110 (دار الكتب العلميه  2.  تس

بيروت) نوشته أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، 8/ 110. 
3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه،51/ 274. 

4.  نووى، المجموع، 8/ 275. 
5.  ابن خلكان، وفيات األعيان،1/ 327. 

6.  ذهبى، تذكرة الحفاظ،166/1. 
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صالح الدين صفدى (م764ق) شرح حال نويس مى گويد: 
ــت... داراى مناقب فراوان بود  ــهرت داش او امام و بزرگ بود و به صادق ش
ــيادت و شرافتش اليق مقام خالفت بود... محاسن او بسيار  و به جهت س
بود. خداوند او را مشمول رحمت خود گرداند... در بقيع در كنار محمد باقر و 
جدش على زين العابدين و عموى جدش حسن بن على ـ كه خداوند از آنها 
خشنود باد ـ دفن شد. خداى او را نيكى دهد چه قبر كريم و با شرافتى! به 

علت راستگويى او را صادق لقب دادند.1
ابن حجر عسقالنى (م852ق) در شرح حالش دربارة امام صادق به او سه لقب «صدوق، 

فقيه و إمام» داده است.2
ــمس الدين محمد  بن  طولون حنفى (م953ق) نيز بعد از آن كه امام صادق از سادات  ش

اهل بيت شمرده است مى گويد: «فضيلت او مشهورتر از آن است كه ذكر شود».3
احمد بن حجر هيتمى مكى (م974ق) در كتابش كه در رد شيعه نوشته است مى گويد: 

ــه مردم از او نقل  ــى ك ــين و وصّى محمد باقر بود. دانش جعفر صادق جانش
كرده اند تا هر جا كه انسان پا نهاده گسترش يافت و نام او در همه سرزمين ها 

انتشار پيدا كرد. بزرگ ترين پيشوايان علم شاگرد او بوده اند.4
ــوايان بزرگ در دين دانسته  ــف  بن  إسماعيل نبهانى (م1265ق) او را يكى از پيش ــيخ يوس ش
است.5محمود آلوسى (م1342ق) از مفسران، ايشان را به صالح و ورع و وثاقت ستوده است.6 
او بعد از نقل ديدگاهى در تفسير يكى از آيات مى گويد: «اين قول از جعفر  بن  محمد صادق؛ 

يعنى از درياى اهل بيت نقل شده است و ربّ البيت آگاه تر است به آنچه در بيت است».7

1.  ابن خلكان، الوافى بالوفيات، 11/ 99. 
2.  ابن حجر، تقريب التهذيب، 1/ 163. 

3.  ابن طولون، االئمة االثنا عشر، ص 81. 
4.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 201. 

5.  تسترى، احقاق الحق، 33/ 808 به نقل از «جامع كرامات األولياء»، 2/ 4 (طبع مصطفى البابى و شركاه، مصر)، 
نوشته يوسف بن إسماعيل النبهانى. 

6.  آلوسى، تفسير آلوسى، 2/ 395. 
7.  همان، 1/ 82. 
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ــارح صحيح ترمذى او را «ثقآل، صدوق،  حافظ محمد عبد الرحمن مباركفورى (م1353) ش
فقيه و إمام» مى داند.1 

ــاب التوفيق الربانى فى الرد على ابن  تيميآل الحرانى كه تأليف گروهى از علماى معاصر  در كت
اهل  سنت است، ذيل مبحثى علمى آمده است: «... برهان اول از صاحب فضايل پاك، نسب 
برتر، سيد علماء و وارث بهترين پيامبران، جعفر صادقـ  رضى اهللا  عنهـ  اقتباس شده است».2 
زركلى شرح حال نويس معاصر و دكتر عبدالرحمن عميرآل داراى مذهب أباضى و رئيس بخش 

علوم اسالمى در دانشگاه سلطان قابوس دربارة امام صادق مى گويند: 
ــت. جماعتى از جمله امام  او از برترين تابعين بود و جايگاه بلندى در علم داش
مالك و امام ابو حنيفه از او كسب دانش كردند. لقبش صادق بود؛ زيرا هيچگاه 
از او دروغ شنيده نشد. او در مقابل خلفاى بنى عباس شجاع بود و از حق دفاع 

مى كرد.3
ــنت از گذشته تاكنون آن حضرت را به بزرگى در علم، اخالق  ــمندان فراوانى از اهل س دانش
ــافعى (م652ق)،4 ابن  صباغ مالكى  ــتوده اند، از آن جمله اند : محمد  بن طلحه ش و عبادت س
ــا (م865ق)،6 شيخ ياسين  بن إبراهيم سنهوتى شافعى،7 شيخ  (م855)،5 محمد خواجه پارس
ــگاه األزهر و از بزرگ ترين دانشمندان علوم  ــتاد دانش محمد أبو زهرة مالكى (م1394ق) اس
اسالمى در عصر خود كه كتابى به نام االمام الصادق نگاشته است،8سيد محمد  بن  عبدالغفار 

1.  مباركفورى، تحفة األحوذى، 1/ 115؛ 3/ 43. 
2.  جماعة من العلماء، التوفيق الربانى فى الرد على ابن تيمية الحرانى، ص 196. 

3.  زركلى، األعالم، 2/ 126؛ تسترى، إحقاق الحق، 28/ 512، به نقل از «تعليقة على كتاب مشارق أنوار العقول»، 
1/ 86 (طبع دار الجيل، بيروت)، نوشته شيخ عبد اهللا السالمى األباضى. 

4.  محمد بن طلحه، مطالب السؤول، ص 436. 
5.  ابن الصباغ، الفصول المهمه، 2/ 927. 

6.  قندوزى، ينابيع المودة، ص380. 
7.  تسترى، إحقاق الحق، 19/ 505، به نقل از «األنوار القدسية»، ص 36 (طبع السعاده، مصر)، نوشته شيخ إبراهيم 

بن ياسين السنهوتى الشافعى. 
8.  همان، 28/ 326، به نقل از «تاريخ المذاهب اإلسالمى»، ص 713 (طبع دار الفكر العربى)، نوشته شيخ محمدأبو 
زهرة. همچنين مراجعه شود به همان،82/ 446، به نقل از «الميراث عند الجعفرية»، ص 34، (طبع دار الرائد 
العربى، بيروت)، نوشته محمد ابوزهرة، و همان،12/ 217، به نقل از «مالك حياته و عصره و آراؤه و فقهه»، 
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ــتاد جامعآل األزهر،2 سيد محمد  بن  أبى  ــيخ عبد الوهاب عبد  اللطيف أس ــمى أفغانى،1 ش هاش
 بكر  بن  عبداهللا علوى حضرمى،3 أبو الفوز محمد  بن  أمين،4 دكتر عبدالسالم ترمانينى،5 سيد 
ــورد وكيل مدافع و عضو «اتحاد المورخين  ــندگان معاصر،6 باقرأمين ال عباس مكى از نويس
العرب»7، شيخ أحمد محيى  الدين عجوز8، نويسندة سرشناس عبد الرحمن شرقاوى9، مشاور 
فرهنگى ارتش مصر عبد الحليم جندى صاحب كتاب االمام جعفر الصادق10، ژنرال عبد الرزاق 

محمد أسود11. 
6ـ امام كاظم

ــو حاتم رازى، محمد  بن  ادريس (م277ق) از محدثان بزرگ، امام كاظم را به وثاقت،  اب
صداقت و امامت وصف كرده است.12

ــى (م284ق) مورخ بزرگ او را از «عابدترين مردمان» مى داند.13 أبو الفرج عبد الرحمن   يعقوب

ص 104 (طبع مطبعه مخيم، مصر)، نوشته محمد ابوزهرة. 
ــيد محمد بن عبد الغفار الهاشمى  ــته س 1.  همان، 12/ 218 به نقل از «أئمة الهدى»، ص 117(طبع القاهرة)، نوش

األفغانى. 
2.  همان، 19/ 507، به نقل از «المبتكر الجامع لكتابى المختصر و المعتصر فى علوم األثر»، ص 132 (طبع دار 

الكتب الحديثية، القاهرة)، نوشته شيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. 
3.  همان، 19/ 508، به نقل از «المشرع الروى»، ص35 (طبع القاهرة) نوشته سيدمحمد بن أبى بكرعلوى الحضرمى. 

4.  همان، 28/ 315 به نقل از «سبائك الذهب»، ص 329 (طبع بيروت)، نوشته أبو الفوز محمد بن أمين. 
ــته  ــنين»، 2/ 916 (طبع الكويت)، نوش ــالمى بترتيب الس ــان، 28/ 316 به نقل از «أحداث التاريخ اإلس 5.  هم

الدكتورعبد السالم الترمانينى. 
6.  همان، 214/12 به نقل از «نزهة الجليس»، 2/ 35؛1، ص50(طبع القاهرة) نوشته سيد عباس مكى. 

7.  همان، 317/28 به نقل از «معجم العلماء العرب»، 94/1 (طبع عالم الكتب، بيروت)، نوشته باقر أمين الورد. 
8.  همان، 28/ 449، به نقل از «مناهج الشريعة اإلسالمية»، 3/ 114 (طبع مكتبة المعارف، بيروت)، نوشته شيخ 

أحمد محيى الدين العجوز. 
9.  همان، 450/28، به نقل از «أئمة الفقه التسعة»، 27/1، (طبع الهيئة المصريه)، نوشته عبد الرحمن الشرقاوى. 

ــته عبد  ــه نقل از «اإلمام جعفر الصادق»، ص 63 (طبع المجلس األعلى، القاهرة)، نوش ــان، 28/ 467، ب 10.  هم
الحليم الجندى. 

11.  همان، 28/ 512، به نقل از «المدخل إلى دراسة األديان والمذاهب»، 3/ 82 (طبع دار العربية للموسوعات)، 
نوشته عبد الرزاق محمد أسود. 

12.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 10/ 302؛ ابن حجر، لسان الميزان، 7/ 402؛ ذهبى، تاريخ اإلسالم، 12/ 417؛ 
همو، سيرأعالم النبالء، 6/ 270؛ مزى، تهذيب الكمال، 29/ 43. 

13.  يعقوبى، تاريخ يعقوبى، 2/ 414. 
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ــيار اهل عبادت و بخشنده بود. هر گاه به  ــان مى گويد: «بس بن جوزى(م597ق) درباره ايش
ــت، هزار دينار براى او مى فرستاد و خود براى  ــيد كه مردى او را آزار داده اس او خبر مى رس
ــتى به نزد او مى رفت»1 نواده اش سبط  بن  جوزى (م654ق) نيز او را با كلماتى مشابه  دوس

ستوده است. 2
ــح بود. او ميان فقه، دين،  ــى  بن  جعفر عبد  صال ــن  ابى  الحديد (م656ق) مى گويد: «موس اب

عبادت، بردبارى و صبر جمع نمود».3
ــان بزرگ  حافظ ابو  الحجاج مزى (م742ق) و ذهبى (م747ق) كه هر دو از شرح حال نويس
ــافعى (م767ق) مورخ و صوفى اهل يمن و  ــند، همچنين عبداهللا  بن  أسعد يافعى ش مى باش
ــب زنده دارى، كرم،  ــر، آن حضرت را به علم، عبادت، ش ــورخ و مفس ــر (م774ق) م ابن كثي

مردانگى، بردبارى و بخشش وصف كرده اند.4
ــته  ــيعه نوش احمد  بن  حجر هيتمى مكى (م974ق) در كتاب الصواعق المحرقآل كه در رّد ش

است مى گويد: 
ــم و معرفت و كمال و فضل بود. به علت  ــى كاظم وارث پدرش در عل موس
گذشت و بردبارى فراوانش به او كاظم مى گفتند. نزد اهل عراق به باب قضاء 
ــنده ترين مردم  ــج نزد خدا معروف بود. او عابدترين، و داناترين و بخش حوائ

زمان خود بود.5
ــى كاظم نزد اهل عراق به باب  ــد  بن  على صبان مالكى (م1206ق) مى گويد: «موس محم
قضاء حوائج نزد خدا معروف بود. او عابدترين مردم زمان خود بود و از بزرگ ترين دانشمندان 

1.  تسترى، إحقاق الحق، 33/ 821، به نقل از «المنتظم فى تاريخ الملوك واألمم»، 9/ 87 (طبع دار الكتب العلميه، 
بيروت)، نوشته أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى. 

2.  ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 348. 
3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 291. 

4.  مزى، تهذيب الكمال، 29/ 44؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 6/ 271؛ همو، تاريخ اإلسالم، 12/ 417. ابن كثير، 
ــترى، إحقاق الحق، 12/ 301 به نقل از «مرآة الجنان»، 1/ 394 (طبع حيدر  البداية و النهاية، 10/ 197؛ تس

آباد) نوشته عبداهللا بن أسعد يافعى شافعى. 
5.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 203. 
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بخشنده بود».1
شيخ مصطفى رشدى (م1309ق) پس از مدح فراوان او مى گويد: «كرامات او مشهور است 

و عقل ها در آن حيران مى باشند».2
ــى بن جعفر از سادات  ــرح حال نويس معاصر دربارة امام كاظم مى گويد: «موس زركلى ش

بنى هاشم و از عابدترين مردم زمان خود و يكى از عالمان بزرگ و اهل بخشش بود».3
شيخ عبدالرؤف مناوى نيز او را با عبارتى مشابه ستوده است.4

شيخ حمد اهللا هندى داجوى حنفى مى گويد: «از دالئل جواز توسل بعد از مرگ، سخن امام 
شافعى است كه مى گويد: قبر موسى كاظم پادزهرى مجّرب براى برآورده شدن دعا است»5. 
ــمندان ديگرى از اهل سنت امام كاظم را ستوده اند، مانند محمد  بن  طلحه شافعى  دانش
ــيخ ياسين بن  ــا (م 865ق)،8 ش (م652ق)،6 ابن صباغ مالكى (م 855)،7محمد خواجه پارس

إبراهيم سنهوتى شافعى.9

7ـ امام رضا
ــرى(م1372ق) از ابراهيم  بن عباس صولى كه از  ــينى قاه على بن محمد عبداهللا فكرى حس

بزرگ ترين شعراء و فصحاء عصر خود بود نقل مى كند كه دربارة امام رضا مى گويد: 

1.  تسترى، إحقاق الحق، 12/ 300، به نقل از «إسعاف الراغبين»، ص 247 (طبع شده در هامش نوراألبصار طبع 
العثمانيه، مصر)، نوشته محمد بن على الصبان المالكى. 

2.  همان، 12/ 300، به نقل از «الروضة الندية»، ص 11 (طبع الخيريه، مصر)، نوشته شيخ مصطفى رشدى. 
3.  زركلى، األعالم، 7/ 321. 

4.  تسترى، احقاق الحق، 12/ 300، به نقل از «الكواكب الدرية»، 1/ 172 (طبع األزهريه، مصر) نوشته شيخ عبد 
الرؤف المناوى. 

ــالمبول)، نوشته حمد اهللا  ــل بأهل المقابر»، ص 42، (طبع إس 5.  همان، 28/ 553، به نقل از «البصائرلمنكر التوس
الهندى الداجوى الحنفى. 

6.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 447. 
7.  ابن الصباغ، الفصول المهمة، 2/ 949. 

8.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 382. 
9.  تسترى، احقاق الحق، 19/ 358، به نقل از «األنوارالقدسية»، ص 38، (طبع السعادة، مصر)، نوشته شيخ ياسين 

بن إبراهيم السنهوتى الشافعى. 
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ــى از هيچ چيز پرسش نمى شد مگر اين كه آن را مى دانست.  على بن موس
نديدم كسى مانند او به تاريخ گذشته تا زمان حاضر آگاه باشد... بسيار صدقه 

مى داد و نيكى فراوان مى كرد... او اهل زهد و ورع بود.1
حسن  بن  سهل (م236ق) وزير زيرك مأمون خليفه عباسى و پدر زن او مى گويد: 

ــرار داد؛ زيرا او در ميان  ــى را ولى  عهد بعد از خود ق مأمون، على  بن  موس
فرزندان عباس و فرزندان على كسى را برتر، با تقواتر و داناتر از او نيافت2. 

ابو حاتم محمد  بن  حبان (م354ق) مى گويد: 
على بن موسى از سادات اهل بيت و عقالء آنان و همه بنى هاشم و خردمندان 
ايشان بود... قبر او در سناباد خارج از نوقان در كنار قبر هارون الرشيد است 
ــيار به زيارت آن رفته ام. هيچگاه در  ــد. من بس ــهورى مى باش كه مزار مش
ــم پيش نيامد كه به زيارت  ــدت زمانى كه در طوس بودم گرفتارى براي م
قبر على بن موسى بروم و از خداوند درخواست رفع آن را بنمايم مگر دعايم 
ــد و آن گرفتارى بر طرف گرديد و اين را به دفعات تجربه كردم.  اجابت ش

خداوند ما را بر محبت مصطفى و اهل بيت او بميراند.3
أبو محمد عبداهللا  بن  محمد  بن  قدامآل مقدسى (م620 ق) فقيه بزرگ حنبلى و صاحب كتاب 

مشهور المغنى مى گويد: 
ــر و فرزندش على  بن  ــى  بن  جعف «جعفر  بن  محمدصادق و فرزندش موس
ــى، همگى امامان مورد رضايت خداوند مى باشند و فضائل آنها بسيار و   موس

مشهور است».4
ــخاوت  مندترين و كريم ترين مردم»  ابن  ابى  الحديد (م656ق) آن حضرت را «داناترين، س

1.  همان، 28/ 622، به نقل از «أحسن القصص»4/ 289، (طبع دار الكتب العلمية، بيروت)، نوشته على بن الدكتور 
محمدعبداهللا فكرى. 

2.  طبرى، تاريخ الطبرى، 7/ 139؛ ذهبى، سير أعالم النبالء، 9/ 390؛ ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، 4/ 140. 
3.  ابن حبان، الثقات، 8/ 456. 

4.  تسترى، احقاق الحق، 28/ 565، به نقل از «التبيين فى أنساب القرشيين»، ص 133 (طبع بيروت)، نوشته الموفق 
أبو محمدعبد اهللا بن قدامه. 
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توصيف مى كند.1
ــته  ــيادت و شايس ذهبى (م747ق) نيز او را «امام و داراى جايگاه بلندى در علم، دين و س
ــم در زمان خود و برترين آنها و  ــت» مى داند. 2همچنين مى گويد: «او آقاى بنى هاش خالف

عاقل ترين ايشان بود».3
ــقالنى (م852ق) شرح حال نويس و سمعانى (م564ق) نسب شناس مى گويند:  ابن حجر عس

«على بن موسى عالوه بر شرافت در نسب، فاضل و دانشمند بود».4
ــمندان فراوان ديگرى از اهل سنت مانند محمد  بن  طلحه شافعى (م652ق)،5 احمد بن  دانش
ــيخ عبداهللا  بن  محمد شبراوى شافعى (م 1172ق) استاد   حجر هيتمى مكى (م974ق)،6 ش
ــگاه األزهر در عصر خود،7 شيخ يوسف  بن  إسماعيل نبهانى (م 1265ق)،8 عبد المتعال  دانش
ــگاه األزهر،9و شيخ ياسين  بن  إبراهيم  ــتاد دانشكده لغت عرب در دانش صعيدى مصرى اس

سنهوتى شافعى10 امام رضا را بسيار ستوده اند.
 

8ـ  امام جواد
ــافعى (م652ق) مى گويد: «امام ابو جعفر دوم محمد... اگرچه سن كمى  محمد  بن  طلحآل ش

1.  ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 291. 
2.  ذهبى، سيرأعالم النبالء،9/ 387. 
3.  ذهبى، تاريخ اإلسالم،14/ 270. 

4.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 7/ 340؛ سمعانى، األنساب،3/ 74. 
5.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 455. 

6.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 204. 
ــترى، إحقاق الحق،19/ 554، به نقل از «اإلتحاف بحب األشراف»، ص 58، (طبع مصطفى البابى، مصر)،  7.  تس

نوشته عبد اهللا بن محمد الشبراوى الشافعى. 
ــيخ يوســف بن  ــته ش 8.  همان، 12/ 343، به نقل از «جامع كرامات األولياء»، 311/2 (طبع الحبلى، مصر)، نوش

اسماعيل النبهانى. 
9.  همان، 28/ 597، به نقل از «المجددون فى اإلسالم»، ص 88، (طبع مكتبة األداب)، نوشته األستاذ عبد المتعال 

الصعيدى المصرى. 
ــعاده، مصر)، نوشته شيخ ياسين بن إبراهيم  ــية»، ص 39، (طبع الس 10.  همان، 19/ 554، به نقل از «األنوارالقدس

السنهوتى الشافعى. 
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داشت، اما بسيار بزرگ و نام آور بود».1
سبط بن جوزى (م654ق) دربارة امام جواد مى گويد: «او در علم و تقوا و زهد و بخشش 

بر شيوه پدرش بود».2 
ــم بود و به آقايى و  ابن  تيميه (م728ق) مى گويد: «محمد  بن  على جواد از بزرگان بنى هاش

بخشش معروف بود و براى همين او را جواد ناميدند».3
شمس  الدين محمد  بن  يوسف  أنصارى زرندى مدنى حنفى (م747ق) دربارة او مى گويد: 

امام دانشمند، عادل، اهل عمل، باورع، عادل، زاهد، كامل، شجاع، بخشنده، 
ــنديده، مورد وثوق، برگزيده، راهنماى به رشد و كسب افتخارات،  پاك، پس

باتقواى انتخاب شده، مورد رضايت بخشنده و ولّى ملقب به تقى.4
احمد  بن  حجر هيتمى مكى (م974ق) و برخى ديگر از دانشمندان اهل سنت نقل كرده اند كه: 

ــى نسبت به امام جواد احسان و اكرام فراوان  چون مأمون خليفه عباس
نمود و تصميم گرفت دخترش أم فضل را به عقد او در آورد، طايفه بنى عباس 
نگران شدند و او را از اين كار باز داشتند. مأمون علت اين تصميم خود را اين 
ــن كمى دارد، اما در دانش و  گونه توضيح داد كه امام جواد با اينكه س
فضيلت و بردبارى بر همه دانشمندان برترى دارد. طايفه بنى عباس در اين 
امر اختالف كردند و مصمم شدند كه او را بيازمايند، از اين رو يحيى بن أكثم 
را به نزد او فرستادند و به او وعده فراوان دادند كه محمد بن على را مفتضح 
ــم و بزرگان حكومت به نزد خليفه  ــازد. از اين رو به همراه يحيى بن أكث س
ــاند و آن گاه يحيى  ــد. مأمون، امام جواد را بر جايگاه نيكويى نش آمدن
ــخ همه  ــرد و امام به بهترين وجه پاس ــود را مطرح ك ــش هاى خ پرس
ــخ دادى اى  ــش هاى او را داد، آن گاه مأمون به امام گفت: نيكو پاس پرس
ــؤالى كرد كه  ــش از يحيى كنى؟ امام س ابو جعفر، مى خواهى يك پرس

1.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 467. 
2.  ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 359. 

3.  شاكرى، موسوعة المصطفى والعترة، 13/ 541، به نقل از «منهاج السنة»، نوشته ابن تيمية الحرانى. 
4.  همان، 13/ 540، به نقل از «معارج الوصول»، نوشته: محمد بن يوسف األنصارى. 
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يحيى در پاسخ به آن درماند و گفت: نمى دانم. امام پاسخ پرسش خويش 
ــود داد. در اين هنگام مأمون خطاب به خاندان بنى عباس گفت: حال  را خ
دانستيد آنچه را انكار مى كرديد. او در همان مجلس دخترش ام فضل را به 

عقد امام جواد در آورد. 1
ــان مى گويد: «او در  خواجه عبد  الفتاح  بن  محمد نعمان حنفى هندى (م1096ق) دربارة ايش

دوران كودكى داراى خوارق و كرامت بود».2 
شيخ يوسف  بن  إسماعيل نبهانى (م1265ق) او را «يكى از بزرگان امامان و 

چراغ هاى فروزان امت از سادات ما و خاندان اهل بيت» مى شمارد.3
دكتر عبد السالم ترمانينى و خير الدين زركلى او را همچون پدرانش داراى «منزلتى رفيع» و 

نيز «هوشى فراوان و زبانى گويا و حاضر جواب» وصف كرده اند.4 
على حسينى فكرى قاهرى دربارة ايشان مى گويد: «چون داراى فضيلت، دانش، كمال عقل 

و برهان آشكار بود مامون شيفته اش شد».5
9ـ امام هادى

محمد  بن  طلحآل شافعى (م 652ق) مى گويد: 
ــا همچون گوهر ها در  ــد... مناقب او در گوش ه ــن على  بن  محم ابو الحس
گوش وارها جاى گرفته و مانند مرواريد هاى گرانبها كه صدف ها آنها را در 
ــيفتگى در آغوش دارند. اين مناقب  برگرفته اند، گوش ها نيز مناقب او با ش

1.  ابن حجر هيتمى، الصواعق المحرقة، ص 206. آية اهللا مرعشى نجفى اين روايت را عالوه بر ابن حجر هيتمى 
ــترى، احقاق الحق، 12/ 424؛  ــت، مراجعه شود به: تس ــنت نقل كرده اس از يازده منبع ديگر از منابع اهل س

586/19؛ 9/29. 
2.  تسترى، إحقاق الحق، 19/ 585، به نقل از «مفتاح العارف» (مخطوط)، نوشته الخواجة المولوى عبدالفتاح ابن 

محمدنعمان الحنفى الهندى. 
3.  همان، 874/33، به نقل از «جامع كرامات األولياء»، 1/ 168، (طبع مصطفى البابى، مصر)، نوشته يوسف بن 

إسماعيل النبهانى. 
4. همان، 3/29، به نقل از «أحداث التاريخ اإلسالمى بترتيب السنين»2/ 1259 (طبع الكويت)، نوشته الدكتور عبد 

السالم الترمانينى؛ زركلى، األعالم،7/ 155. 
5.  همان، 29/ 15، به نقل از «أحسن القصص»4/ 295 (طبع بيروت)، نوشته على الحسينى فكرى القاهرى. 
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شهادت مى دهند كه ابو الحسن به نيكوترين اوصاف متصف است.1
ابن كثير (م774ق) مى گويد: «ابو الحسن على  هادى زاهد و عابد بود».2

محمد خواجه پارساى بخارى (م865ق) فقيه، محدث و صوفى و نيز أبو الفالح عبد الحى  بن 
 عماد حنبلى (م1089ق) مى گويند: «او عابد، فقيه و امام بود».3 

احمد  بن  حجر هيتمى مكى (م974ق) دربارة امام هادى مى گويد: «او دانش و سخاوت 
را از پدرش به ارث برده بود».4

خير الدين زركلى مى گويد: «او يكى از صالحان اهل تقوا بود».5 
على حسينى فكرى قاهرى مى گويد: «ابو الحسن عسكرى وارث پدرش در دانش و بخشش 

بود. او فقيه، فصيح، زيبا و با هيبت بود. او خوش روترين و راستگوترين مردمان بود». 6

10ـ امام عسكرى
سبط  بن جوزى (م654ق) امام عسكرى را به «وثاقت و دانش» ستوده است.7

ــيوه صالح پدران خود در تقوا، بندگى و  ــان مى گويد: «او بر ش خير الدين زركلى دربارة ايش
عبادت بود».8

ساير دانشمندان اهل سنت هم در مورد هر يك از امامان شيعه به طور جداگانه يا در مورد 
همه آنها اظهاراتى مشابه آنچه ذكر شد دارند كه از نقل آنها خوددارى مى كنيم و خوانندگان 

را به كتاب هاى مربوطه ارجاع مى دهيم. 9

1.  محمد بن طلحة، مطالب السؤول، ص 471. 
2.  ابن كثير، البداية و النهاية، 11/ 15. 

3.  قندوزى، ينابيع المودة، ص 386؛ تسترى، إحقاق الحق، 29/ 38، به نقل از «الشذرات»2/ 128 (طبع دار إحياء 
التراث العربى، بيروت)، نوشته أبو الفالح عبد الحى ابن العماد الحنبلى. 

4.  ابن حجر الهيتمى، الصواعق المحرقة، ص 207. 
5.  زركلى، األعالم، 5/ 140. 

6.  تسترى، إحقاق الحق، 29/ 32، به نقل از «أحسن القصص»، 4/ 300 (طبع دار الكتب العلميه، بيروت)، نوشته 
على بن الدكتور محمد عبداهللا فكرى الحسينى. 

7.  ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 362. 
8.  زركلى، األعالم، 2/ 215. 

9.  به عنوان نمونه مراجعه شود به: ابن جوزى، تذكرة الخواص؛ ابن صباغ، الفصول المهمه؛ طبرى، ذخائر العقبى؛ ابن 
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نتيجه
ــل حضرت  ــان برگزيده در نس ــت اطمينان مى يابيم كه دوازده انس ــا توجه به آنچه گذش ب
ــماعيل بوده، كه مورد بشارت كتاب مقدس بوده است و نيز دوازده جانشين براى پيامبر  اس
اكرم كه در روايات معتبر از آنها ياد شده است، همان دوازده امام شيعيان مى باشند؛ زيرا 
تنها مجموعه دوازده نفر انسان بزرگ، دانشمند و وارسته كه عدد دوازده در آنها موضوعيت 
ــت، آنها را از ديگران  دارد و ويژگى خاصى د ر ميان آنها كه همان رابطه پدر و فرزندى اس
متمايز ساخته و موجب شده كه اين مجموعه در طول تاريخ بشر بى نظير باشند همين جمع 
ــت. پس اگرچه مى توان دوازده انسان دانشمند و وارسته ديگر غير از امامان شيعه براى  اس
ــترك ديگرى يافت  تعيين مصداق اين روايات ذكر كرد، اما نمى توان براى آنها ويژگى مش
كه عدد آنها را منحصر به دوازده نمايد و همين موجب تمايز ائمهاز ديگران و تشخيص 

درست آنان مى گردد. 

طولون، االئمة االثناعشر؛ ذهبى، تذكرة الحفاظ؛ انصارى، الجوهرة فى نسب اإلمام على وآله؛ ابن كثير، البداية 
ــاكر، تاريخ مدينة دمشق؛  ــعد، الطبقات الكبرى؛ ابن عس و النهاية؛ احمد بن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى؛ ابن س

قندوزى، ينابيع المودة و آثار ديگر. 
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A New Reason for the Imamate of 
Shiite Twelve Imams (AS)
Masoud Emami

Based on evidentialism and by annexing three evidences together 
a new reason has been developed in this essay for the Imamate 
of Shiite Twelve Imams (AS). Having explained the methodology 
of evidentialism in epistemology, the author mentioned triple 
evidences. The first evidence is Torah’s good news about the birth 
of twelve overlords from Samuel’s descent; the second evidence 
is the Prophet Muhammad (SAW)’s good news about the advent 
of twelve successors after him among his people that have even 
been indicated in the most authentic Sunnite sources; the third 
evidence is a wonderful reality in the history of human life that has 
not been underlined yet, i.e. the appearance of twelve great men in 
a continuous generation the opponents of whom have confessed 
to their majesty in knowledge, ethics and devotion. The existence 
of the third evidence causes the real and unique extension of the 
two former evidences to be uncovered.       

Key Words: Twelve Imams, Imam, Torah, Samuel, Twelve 
Caliphs, Sunnis. 




