
جواد عالء المحدثين1 
چكيده

ــن كديور يكى از پژوهشگران نوگراى معاصر است. يكى از دغدغه  هاى ايشان  (و از  محس
ــتناد به دين است. در اين نوشتار، نحوة  ــن فكرى) چگونگى اس مباحث ممتاز در فضاى روش
استدالل ها و نيز قوت و كارايى استنادات آقاى كديور، در مبحث ذكر شده، مورد نقد و بررسى 
قرار مى  گيرد. نويسنده ـ در مقام نقد ـ ابتدا شاخص  هاى صحيح امامت و تعريف تشيع را از 
ــپس به  نقد آن ها از ديدگاه امامت، علم علوى و توصيف  ــى مى  كند و س ديدگاه كديور بررس
اهل بيت در نهج  البالغه، تحليل تأكيد اميرالمؤمنين بر افضليت خويش و... مى پردازد. وى 
در ادامه، نحوة مواجهه كديور با نهج  البالغه را نقد كرده و ادعاهاى ايشان را بى  دليل مى  داند 
و در نهايت، با بيان ضرورت توجه به شرايط اجتماعى در زمان صدور هر سخن، مقاله را به 

پايان مى  رساند.

واژگان كليدى: كديور، نحوه استناد به دين، امامت اميرالمؤمنين، نهج  البالغه.

* .  دكتراى علوم قرآن و حديث و مدير پژوهش  هاى فرهنگى دانشگاه آزاد تهران شمال. 

نقد   بازخوانی تشيع
جواد عالء المحدثين*

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره4 
صفحه 152 ـ 115
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ــن كديور، با توجه  ــگران دينى نوگراى معاصرـ  در ايرانـ  آقاى دكتر محس در ميان پژوهش
ــينة مباحث نظرى  اش، ويژگي هاى خاصى دارد. البته اين ويژگي ها، به مرور زمان دچار  به پيش
تغييراتى شده  اند كه اميدواريم به نقطه پيشين بازگردند. يكى از مباحث وى، كه قطعاً در فضاى 
ــتناد» بود. دكتر كديور در مصاحبه  ــنفكرى، امتياز مهمى  محسوب مى شد «دغدغة اس روش

منتشر شده اى با همين عنوان،1 پس از تقسيم  بندى نوگرايان مذهبى معاصر مى  گويد:
ــتناد به دين  ــت؛ نحوه اس دغدغه اى كه من االن دارم، دغدغة خلوص اس
است؛ يعنى هركدام از اين انديشه هاى مختلف، چقدر از آن چه را كه بدان 
رسيده اند مى توانند به دين واقعى نسبت بدهند. (شخصاً قائلم كه فقط يك 
ــت كه در طول زمان دين توليد بشود و  ــت؛ اين گونه نيس دين واقعى هس
ــد.) مشكل اصلى  تكوين بيابد و تحول بيابد و هيچ امر ثابتى در ميان نباش
ــه ميزانى اين ها  ــت؛ يعنى به چ ــتناد آن ها به دين اس به نظر من نحوة اس
ــدر از مقّومات، ذاتيات و  ــان را دين دار مى دانند؛ به عبارت ديگر چق خودش
ــا بتوانيم آن ها را جزو ارزش هاى  ــاى اصلى را حفظ مى كنند كه م محوره
دينى حساب بكنيم؛ چون گاهى  وقت ها خيلى كم رنگ است. بحث جدى من 

اين است كه به چه دليل اين انديشه را مى توان دينى نام نهاد؟ 
ــنت  ــمارد و در توضيح س ــنت را دومين منبع دين برمى  ش وى در ادامه، قرآن را اولين و س

مى گويد: 
منبع دوم كه جاى مناقشه فراوانى دارد و جاى اختالف فراوان هم هست، 
ــنت معصومان  است... ما انسان هايى داشته ايم كه  مسأله حديث يا س
ــيده بودند كه اسم  در تلقى وحى و تعاليم دينى، به قابليت هاى ويژه اى رس
آن را در تفكر سنتى عصمت مى گذاريم. اينان مطالبى را از خداوند دريافت 
كردند كه در زمان مناسب در اختيار مردم قرار دادند... مشكلى كه ما نوعًا 
ــنت است. خود  در ميان نوگرايان جامعه خودمان داريم، عدم عنايت به س
پيامبر مى گويد: «من بين شما دو امر گران بها و سنگين مى گذارم؛ يكى 

1.  دو هفته نامه ايران فردا، شماره 51، صص 82 ـ 88 و شماره 52 صص 57 ـ60. 
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كتاب خدا و يكى اهل بيتم». اهل بيت؛ نه به  اعتبار انتساب آن ها به پيامبر
، بلكه به اعتبار اهليت آن ها در دانش دينى؛ به اعتبار اين كه منبع دينى 
ــوب مى شوند. مى گويد اگر به اين دو تمسك كرديد، گم راه نخواهيد  محس
ــلمان خواهيد بود؛ يعنى انديشه شما از انحراف و اعوجاج نجات  شد و مس
خواهد يافت. نوگرايى دينى اگر از سنت معتبر غفلت كند، يقين بداند كه به 
انحراف دچار مى شود. ... دين دار كسى است كه اگر برايش محرز شد امرى 
ــول و در مرتبه بعدى از  از جانب خداوند يا در مرتبه بعدى از جانب رس

جانب امام معصوم است، اين امر را ديگر غير قابل بحث بداند. 
ــخنرانى منتشر شدة ديگرى، با اين بيان كه «متأسفانه نوگراها نسبت به  آقاى كديور در س
ــان معاصر  ــنت خيلى غفلت دارند» به تحليل اين ضعف در نحله هاى گوناگون نوانديش س

مى پردازد:
ــود. آن چه از پااليش گاه  ــى، اصالت دينى بايد حفظ ش ــه دين در احياى انديش
ــود، بايد دين باشد؛ نه آن كه به بهانة فربه كردن انديشه  احياگران توليد مى ش
دينى و احياى دين، انديشة ديگرىـ  ولو قدرتمندـ  به  جاى دين نشسته باشد. 1
اين تأكيدات ارزنده بر لزوم «استناد به منابع معتبر دينى» و اين كه نوانديش دينى مشخص 
ــدارى ضرورى براى  ــه اش را دينى مى داند، هش ــود را دين دار و نظري ــد به چه اعتبار خ كن
ــت دريافته و  ــت؛ ضرورتى كه دكتر كديور در آن دوره به فراس ــمندان ما بوده و هس انديش

به صراحت بر آن پاى فشرده است.2 و3

1.   كديور، محسن، «تحليل انتقادى سه نظريه معاصر احياگرى دينى»، (خالصه سخنرانى در سمينار بزرگداشت 
دكتر شريعتى، دانشكده فنى تهران،1376/4/3) هفته نامه راه نو، شماره 1، (ارديبهشت 1377ش).

2.  در گفت گويى حضورى كه در سال 1385ش با آقاى كديور داشتم، ايشان نسبت به انتشار مصاحبه يادشده با 
ايران فردا، به  شدت اعتراض داشتند و گفتند: «قرار بوده متن مصاحبه را قبل از چاپ، براى ويرايش به من 
بدهند؛ اما به دليل زندانى شدن من، بدون ويرايش چاپ كردند». البته توضيح ايشان وجيه به نظر نمى رسيد؛ 
ــتناد» عالوه بر نام، روح حاكم بر اين مصاحبه است و با ويرايش، تغييرى در ماهيت آن  چون «دغدغه اس

صورت نمى  گيرد.
ــى در اسالم از ديدگاه شيعه به دو دوران كامًال  ــه سياس 3.   در مقدمه كتاب حكومت واليى مى  خوانيم: «انديش
ــود؛ دوران اول دوران حضور معصوم در جامعه اســت و دوران دوم دوران غيبت امام  ــيم مى ش متمايز تقس
ــان ويژه اى است با سه صفت ممتاز: علم  معصوم از جامعه. مالك تمايز اين دو دوران، حضور و غيبت انس
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بازخوانى تشيع و دغدغه استناد
ــيعى، به خوبى مشاهده مى شود؛ اما  ــت، اعتقاد كامل به مبانى امامت ش در عباراتى كه گذش
آقاى كديور در نيمة دوم سال 84، ديدگاه هاى متفاوتى را با عنوان «بازخوانى تشيع» مطرح 
و تعريف جديدى از مفهوم امامت ارائه كرد كه فاصلة قابل توجه و معنادارى با ديدگاه پيشين 

ايشان داشت. 
البته ِصرف تغيير عقيده اشكالى ندارد؛ اما مى توان داليل و استنادات را مورد مناقشه قرار داد؛ 
به ويژه اين كه ايشان در گذشته اى نزديك، به مبانى مغايرى اعتقاد داشته است: «دغدغه اى 
ــت؛ يعنى هركدام از اين  ــتناد به دين اس ــت؛ نحوه اس كه من االن دارم، دغدغة خلوص اس
ــيده اند مى توانند به دين واقعى نسبت  ــه هاى مختلف، چقدر از آن چه را كه بدان رس انديش

بدهند». 
ــتنادات آقاى كديورـ  در مباحث  ــتدالل ها و قوت و كارايى اس اين مقاله قصد دارد نحوه اس

اخير ايشان ـ را به نقد بكشد. 

مفهوم امامت و سند آن
تعبير آقاى كديور در خالل عبارات نقل شده اين بود: «[ در عقيده شيعه، امام] انسان ويژه اى 
ــت كه اگر امرى به طور  ــه صفت: علم لدنى، عصمت و نص خاص از جانب خداوند اس با س
ــت آمد، [شيعه] اين امر را غير قابل بحث [و اطاعتش را واجب] مى داند»؛  محرز از او به دس
اما وى در مباحث جديدش، با ارائه قرائت ديگرى از مفهوم امامت با عنوان «تشيع تاريخى 

سنتى»، تعريف ذكر شده را به  نقد كشيد.1 

ــت و نص  خاص دال بر نبوت يا امامت وى از جانب خداوند. واضح اســت كه حضور چنين  ــى، عصم لدن
ــانى در جامعه با عدم حضورش تفاوت جوهرى دارد... دوران غيبت صغرى نيز به واسطه حضور نواب  انس
ــود... تا زمان ظهور امام زمانكه زمانش براى ما  خاص معصوم در جامعه، به همين عصر ملحق مى ش

مشخص نيست».
1.  آقاى كديور درباره «تشيع سنتى» مى  گويد: «در يك جمله شيعيان [سنتى] يعنى قائلين به ادامه نبوت منهاى 
وحى. ... كسانى كه وظيفه حفاظت و ترويج و تبيين دين را پس از پيامبر به  عهده دارند افراد ديگرى به نام 
امامان هستند و اين امامان كسانى هستند كه همانند پيامبر، معصوم از گناه و خطا هستند؛ نه گناه مى  كنند و 
نه اشتباه مى  كنند. ... الزمه چنين مقامى اين است كه اين ها از علمى باالتر از علم كسبى كه از معلم مى آموزند 
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شاخص هاى صحيح و معتبر امامت 
ــم (نص الهى،  ــاس همين مفاهي ــيعى، امامت را بر اس ــى در منابع معتبر ش ــات فراوان رواي
عصمت، علم غيب) تبيين مى كنند. ما در مقام نقد، به اشكاالت آقاى كديور بر اين مفاهيم 
مى پردازيم؛ وى تشيع را اين گونه تعريف مى  كند: «شيعه بودن يعنى باورداشتن به قرائت على
ــيعه ايم، چون برداشت على و يارانش را از برداشت هاى ديگر   از پيام نبوى»؛1 «ما ش
ــم»؛2 «تأكيد امام على و متون معتبر باقى مانده از امامان همواره  بر نوعى  بهتر مى داني

افضليت علمى، بصيرت، تهذيب و پاكى نفس .. است».3 
آقاى كديور در ارائة سند براى ادعاهاى خود، نهج  البالغه را ـ به  عنوان قوى ترين سند دينى 
بعد از قرآن ـ معرفى مى  كند. وى ادعا مى كند كه اميرالمؤمنين در نهج  البالغه، دائماً بر 
 ،افضليت خود تكيه مى  كند؛ نه بر مواردى چون انتصاب الهى، صدور نص از سوى پيامبر

عصمت و علم غيب: 
اين [استناد به] شايستگى، در نهج البالغه هم موج مى زند. ما اهل بيت از شما اوالييم به اين 
امر؛ چرا؟ چون سوادمان بيش تر است؛ انسمان با پيغمبر بيشتر بوده؛ بيشتر قرآن را مى  فهميم.4

برخوردار باشند؛ يعنى علمى موهبتى؛ علم لدنى يا علم غيب؛ علم از طرق غير عادى. ويژگى سومى كه اين 
افراد دارند آن است كه ... توسط خدا نصب مى  شوند و پيامبر اين نصب را اعالم مى  كند ... ويژگى چهارم 
... امام فيوضات معنوى هم دارد و در زمان غيبت، از آن فيوضات معنوى  اش استفاده مى  شود. پس غيبت، 
ــيع سنتى است... . آن چه كه از اين بحث برآمد آن است كه در آغاز، تشيع امرى  چهارمين مفهوم كليدى تش
بسيط بود؛ پيروى على به دليل افضليت؛ اين امر به  تدريج شاخ و برگ پيدا كرد و گسترش يافت. اين امور 
ــه يا چهارگانه مطالبى اســت كه در قرن چهار قطعًا بوده است؛ اما چه اتفاقى بين قرن يك تا قرن چهار  س
افتاده كه اين اعتقادات به تشيع اوليه اضافه شده است؟» (كديور، محسن، «بازخوانى تشيع2»، سخنرانى در 

دانشكده فنى دانشگاه تهران، 13 آذر1384ش؛ متن سخنرانى در وبسايت شخصى ايشان موجود است).
ــخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه  ــن، «بازخوانى تشيع1؛ شاخص هاى بازخوانى تشيع»، (س 1.  كديور، محس

تهران، 2 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.
ــيع؟ كدام تشيع؟»، (سخنرانى در حسينيه ارشاد، 4 آبان 1384ش)، متن كامل در  ــن، «چرا تش 2.  كديور، محس

سايت ايشان موجود است.
3.  كديور، محسن، «بازخوانى امامت در پرتو نهضت حسينى»، (سخنرانى در محرم 1427ق)، اين سخنرانى در 

روزنامه شرق (84/12/14) چاپ شده است.
ــن، «بازخوانى تشيع2؛ ادامه نبوت منهاى وحى»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران،  4.  كديور، محس

13 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.
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ــمندان  ــتن عقيده «امامت منصوص» به «امامت دانش اين ديدگاه به طور خالصه، فرو كاس
پرهيزگار» است. آقاى كديور، در مقاله اى مستقل با عنوان «قرائت فراموش شده؛ بازخوانى 
نظرية علماى ابرار؛ تلقى اوليه اسالم شيعى از اصل امامت»، به دفاع از اين ديدگاه پرداخت.1 

در ادامه، به نقد اين ديدگاه مى  پردازيم.

امامت در نهج البالغه
مواردى در نهج  البالغه به چشم مى  خورند كه اميرالمؤمنين در آن ها به افضليت و اولويت 
خويش بر ديگران اشاره مى  كند؛ اما افضليت در علم و بصيرت و تهذيب نفس، اوًال با داشتن 
علم غيبى و لدنى، عصمت، نص الهى و انتصاب نبوى  تعارض ندارد و ثانياً امام همه 

اين ويژگى ها را در مورد خود و اهل  بيت مطرح فرموده است. 
نخستين ويژگى مورد بحث در امامت، انتصاب الهى و معرفى از سوى پيامبر و پاسخ به 
اين سؤال است كه آيا خداوند، شأن پيشوايى براى امام قرار داده و مردم را ـ از طريق نص 

نبوى ـ موظف به تبعيت از او نموده است يا نه؟ 
آقاى كديور مى  گويد:

 ــند. اما على على خود را عالم ناميده. ديگران هم مى توانند عالم باش
به خاطر هم نشينى بيشتر با پيامبر، تهذيب نفس بيشترش و اين كه توانسته 
است اصول دين و معارف مذهب را بيشتر در خود متجلى كند، اعلم است.2 

طبعاً در فرض انتصاب و نص، امامت حقى الهى است و امام حق پيشوايى و مقام عصمت 
دارد؛ اما در فرض دوم، امام فرد برترى است كه در اثر به دست آوردن امتيازاتى مانند تهذيب 
نفس و بهره  گيرى از محضر رسول خدا، بهترين فهم و برداشت را از تعاليم نبوى دارد و 
ــزاوارترين فرد براى پيروى است. تفاوت عميق اين دو برداشت از امامت روشن است  و  س

مى  توانيم آن ها را با فرازهايى از نهج  البالغه تطبيق كنيم؛ در خطبه 151 مى  خوانيم: 
اُم اهللاِ َعَلى َخْلِقِه َو ُعَرَفاُؤُه َعَلى ِعَباِدِه َال َيْدُخُل الَْجنََّة إالَّ  ُة ُقوَّ «إنََّما اْألَئِمَّ

1.  كديور، محسن، فصل نامه مدرسه، سال اول، شماره سوم، (ارديبهشت1385) / 92ـ102.                    
2.  كديور، محسن، «بازخوانى امامت در پرتو نهضت حسينى»، (سخنرانى در محرم 1427ش)، اين سخنرانى 

در روزنامه شرق (84/12/14) چاپ شده است.
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َمْن َعَرَفُهْم َو َعَرُفوُه َو َال َيْدُخُل النَّاَر إالَّ َمْن أْنَكَرُهْم َو أْنَكُروُه؛1 »
«همانا امامان عهده داران امر الهى در ميان مردم و سرپرست بندگان از جانب 
ــى كه آن ها را بشناسد و او را بشناسند به بهشت نمى رود و  خدايند. جز كس

جز كسى كه ايشان را انكار كند و آن ها انكارش نمايند، به جهنم نمى رود.»
در نامه بيست و پنجم نيز اميرالمؤمنين از مأمورين جمع آورى زكات مى  خواهد به مردم 

بگويند: 
«...أْرَسَلِني إلَْيُكْم َولِيُّ اهللاِ َو َخِليَفُتُه ألُخَذ ِمْنُكْم َحقَّ اهللاِ ِفي أْمَوالُِكْم؛2»

« همانا ولى خدا و جانشين او مرا به  سويتان فرستاده است تا حق الهى در 
اموالتان را از شما دريافت كنم.»

ــن ـ در ادامه ـ فرازهايى با عنوان «توصيف اهل بيت در نهج البالغه» خواهند  هم  چني
آمد كه مؤيد موارد فوق هستند.

علم علوى در نهج البالغه
چنان كه گفتيم آقاى كديور علم اميرالمؤمنين را يادگيرى صرف از پيامبر اكرمـ  در نتيجة 
هم نشينى با آن حضرتـ  مى  داند؛ يعنى آموختن در يك نظام متداوِل بشرى. در مقابل، عقيده 
رايج شيعه آن است كه منشأ علم ائمه، عالوه بر يادگيرى از رسول خدا ، الهى و فراتر از 

نظام عادى بشرى است. اكنون فرازهايى از نهج  البالغه را با دو اين نظريه مقايسه مى  كنيم: 
اَعِة َو  «َفَو الَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه َال َتْسَألُوِني َعْن َشيْ ٍء ِفيَما بَْيَنُكْم َو بَْيَن السَّ
َال َعْن ِفَئٍة َتْهِدي ِمائًَة َو ُتِضلُّ ِمائًَة ِإالَّ أَْنَبْأُتُكْم بَِناِعِقَها َو َقائِِدَها َو َسائِِقَها 
َو ُمَناِخ ِرَكابَِها َو َمَحطِّ ِرَحالَِها َو َمْن يُْقَتُل ِمْن أَْهِلَها َقْتًال َو َمْن َيُموُت 

1.  العرفاء، جمع عريف: القيم بأمر قوم عرف عليهم (كتاب العين) العرفاء جمع عريف و هو القيم بأمور القبيلة أو 
الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف األمير منه أحوالهم (لسان العرب).

ــدـ  ايشان درباره عبارات ذكرشده از نهج  البالغه،  ــاره ش 2.  در گفت گويى با آقاى كديورـ  كه پيش  تر به آن اش
اظهار داشتند كه داللت آنها با بياناتى از قبيل آنچه در كتاب حكومت واليى (ذيل روايات «... فارجعوا فيها 
الى رواة احاديثنا» در مقبوله عمر بن حنظله و « ... فانى قد جعلته عليكم حاكما» در توقيع ناحيه مقدسه) 
ــت؛ اما مراجعه به آن كتاب و بررسى مباحث مطرح شده در آن جا، به  روشنى اين  ــه اس آورده اند قابل خدش

ادعا را مردود مى سازد كه البته مجال اين بررسى در اين مقال نيست.
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ِمْنُهْم َمْوتا؛1»
ــوگند به كسى كه جانم در دست اوست، از من راجع به آن چه از امروز  «س
تا قيامت واقع مى شود نخواهيد پرسيد و راجع به هر گروهى كه صد نفر را 
هدايت يا گمراه كند، مگر آن كه شما را از رهبر آن و جلودارش و خيمه  گاه و 
محل اجتماع آنان و كسانى از ايشان كه كشته مى  شوند يا به مرگ طبيعى 

مى ميرند خبر خواهم داد.»
«َواهللاِ لَْو ِشْئُت أْن أُْخِبَر ُكلَّ َرُجٍل ِمْنُكْم بَِمْخَرِجِه َو َمْولِِجِه َوَجِميِع َشْأِنِه 

لََفَعْلُت َولَِكْن أََخاُف أَْن َتْكُفُروا ِفيَّ بَِرُسوِل اهللاِ؛2»
« به  خدا قسم اگر بخواهم مى توانم هر يك از شما را به آغاز و پايان كارش 
ــئون زندگيش خبر دهم؛ ولى از آن مى ترسم كه اين كار موجب  و تمام ش

كافر شدن شما به رسول خدا شود.»
امام هم  چنين در توضيح ماجراى بعثت رسول خداـ  و اين كه صداى نالة شيطان را در 

آن هنگام شنيده و در مورد علت آن از پيامبر  سؤال  كرده است ـ مى  فرمايد: 
ْيَطاُن َقْد أَِيَس ِمْن ِعَباَدِتِه ِإنََّك َتْسَمُع َما أَْسَمُع َو َتَرى َما أََرى  « َهَذا الشَّ

ِإالَّ أَنََّك لَْسَت بَِنِبيٍّ َو لَِكنََّك لََوِزير؛3»
« اين (صداى) شيطان است كه از پرستش خود نااميد شده است. اى على! 
تو آن چه را كه من مى شنوم مى شنوى و آن چه را من مى بينيم مى بينى؛ جز 

آن كه تو پيامبر نيستى؛ بلكه وزير من هستى . »
پيش گويى هاى اميرالمؤمنين در نهج  البالغه فراوان و بعضاً مشهور هستند كه ما از تكرار 

آن ها صرف  نظر مى كنيم. 

1.  نهج  البالغه، خطبه 93. 
2.  همان، خطبه 175. 
3.  همان، خطبه 192. 
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توصيف اهل بيت در نهج البالغه
اميرالمؤمنين در فرازهايى از نهج البالغه، اوصاف خود را در قالب معرفى اهل  بيت پيامبر 
يا عترت نبى بيان نموده اند. اين عبارت ها از جهت ديگرى نيز در بحث ما اهميت دارند؛ اگر 
ــت علوى از اسالم ـ به دليل درك بيش تر  امامت، صرفاً به معناى برترى يافتن فهم و برداش
محضر پيامبر و تهذيب نفسِ بيش تر (و نه نص و گزينش الهى)ـ  باشد، تخصيص مسأله 
به خاندان پيامبر بى معنا و نشان  دهندة تعصبات قومى خواهد بود كه شأن آن حضرت از 
چنين نسبتى مبرّاست. هم چنين اگر ادعاى اميرالمؤمنين «افضليت به دليل انس بيش تر 
با پيامبر» باشد، چگونه مى  توان اين قاعده را درباره كسى مانند امام حسين ـ كه در 
ــرد؛ آن هم با حضور صحابه اى كه بعضى  ــول خدا از دنيا رفتندـ  به  كار ب كودكى  اش رس
ــت سال پيامبر را درك كرده اند؟ لذا اگر فرض آقاى كديور صحيح بود،  از آن ها حدود بيس
امام تنها بايد بگويد: «من افضلم» يا  «من برترم»؛  نه آن كه «ما اهل بيت برتريم». نكته 
مهم  تر اين كه ائمه بعدى نيز همواره اظهار كرده اند ما اهل  بيت پيامبر بايد رهبر و مرجع 

در همه امور باشيم.
ــت در خاندان ـ آن هم با  ــى دارد. اصوًال تعميم افضلي ــر «اهل بيت» بار معنايى خاص تعبي
ــت؛ مگر آن كه تعبير اهل  بيت به افراد  ــنگينى كه در ادامه خواهند آمدـ معقول نيس تعابير س
برگزيده اى اشاره داشته باشد؛ همان كه رسول خدا در حديث قطعى ثقلين قرآن و اهل  بيت
ــت؛ دو بازمانده  اى كه   را بازماندگان جدايى ناپذير خود در ميان امت معرفى فرموده اس
ــان  ــك به هر دوى آن ها از گم راهى مى رهند.1 اين بيان حضرت نش امت در صورت تمس
مى  دهد كه اهل   بيت افراد برگزيده اى هستند كه جايگاه حجيت دينى دارند. مشابه همين 

سخن در نهج  البالغه آمده است:  

1.  با توجه به اظهار نظر آقاى كديور (كه در صدر مقاله آمد) ايشان بايد توضيح دهد كه در رويكرد جديدش، 
ــان است. هم  چنين از جهت  ــخن ايش ــنى غير از س با حديث ثقلين چه مى كند؛ زيرا داللت حديث، به روش
سنديت (صرف نظر از منابع شيعه)، حديث ثقلين در منابع اهل سنت نيز متواتر و غيرقابل ترديد است. براى 
مشاهده مدارك مربوط به اين حديث ر.ك: حسينى ميالنى، سيد على، نفحات االزهار فى خالصة عبقات 

االنوار، 3 مجلد اول.
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ُة الَْحقِّ  « َفَأْيَن يَُتاُه بُِكْم َو َكْيَف َتْعَمُهوَن َو بَْيَنُكْم ِعْتَرُة نَِبيُِّكْم َو ُهْم أَِزمَّ
ين؛1» َو أَْعَالُم الدِّ

«چگونه به سرگردانى كشيده شده  و چه سان متحير مانده ايد و حال آن كه 
عترت پيامبرتان در ميان شمايند. آنان اساس حق و نشانه هاى دين اند. »

ِه َو لََجُأ أَْمِرِه َو َعْيَبُة ِعْلِمِه َو َمْوئُِل ُحْكِمِه َو ُكُهوُف ُكُتِبِه  ُهْم َمْوِضُع ِسرِّ »
يِن َو ِعَماُد الَْيِقين؛2  » ٍد ص ...ُهْم أََساُس الدِّ َو ِجَباُل ِديِنه ...ِ آِل ُمَحمَّ

ــاه امن دين او و گنجينه علم خدا و  ــّر الهى و پن « آل محمد جايگاه س
مرجع حكم او و پناهگاه كتاب هاى او و كوه هاى استوار دين اويند... آن ها 

اساس دين و ستون يقين اند. »
َة ِمْن ُقَرْيٍش ُغِرُسوا ِفي  «بَِنا يُْسَتْعَطى الُْهَدى َو يُْسَتْجَلى الَْعَمى ِإنَّ اْألَئِمَّ
َهَذا الَْبْطِن ِمْن َهاِشٍم َالَتْصُلُح َعَلى ِسَواُهْم َو َالَتْصُلُح الُْوَالُة ِمْن َغْيِرِهْم؛3 »

«هدايت از ما خواسته مى شود و نابينايى به واسطة ما روشنى مى يابد. ائمه 
از قريش و از اين شاخة بنى هاشم اند. امامت شايسته كسان ديگر نيست و 

كسانى غير ايشان شايستگى زمام دارى ندارند.»

ائمه  حجت الهى هستند
آقاى كديور در تبيين تشيع سنتى مى گويد:

شيعه با يك واژه نبى را و هم امام را طبقه  بندى مى كند و آن واژه «حجت» 
است ... حجت يعنى سند دينى بودن ... شيعيان اعتقاد دارند كه حجت سه 

چيز است: خدا ... پيامبر و ديگرى امام.4
ــيع سنتى نسبت داده است، دقيقاً از خالل توصيفات اميرالمؤمنين در  آن چه كديور به تش

1.  نهج  البالغه، خطبه 87. 
2.  همان، خطبه 2. 

3.  همان، خطبه 144. 
ــن، «بازخوانى تشيع2؛ ادامه نبوت منهاى وحى»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران،  4.  كديور، محس

13 آذر1384ش)، متن پياده  شده در سايت ايشان موجود است.
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مورد اهل بيت فهميده مى شود: كسانى كه مرجع حكم و مالك حق و باطل اند.
ــخ  ــين مى افزاييم؛ حضرت در پاس اكنون عبارت صريح ترى از آن حضرت را به موارد پيش

شخصى كه در باب خداشناسى سؤال  كرد، فرمود: 
ــّقِت فراگرفتن بيش از آن چه در كتاب بر تو واجب  ــيطان تو را به مش «ش
شده يا در سنت پيامبر و ائمه هدى آمده، نيفكند و علم آن را به خدا 

واگذار كه اين منتهاى حق خداوند بر توست.1»  
حضرت در اين عبارت، تعاليم پيامبر و اهل  بيت را در يك طبقه نهاده و حجت دانسته اند 

و از هردو به «سنت» ياد مى  كنند. 
عبارات نقل شده از اميرالمؤمنين در توصيف امام و اهل  بيت ، ويژگى عصمت آنان را 
ــان مى  دهد: «خليفة خدا و سرپرست الهى بندگان»، «اساس دين»، «سنتش هم عرض  نش

سنت پيامبر» و... . مقام عصمت، مالزم چنين ويژگي هايى است. 
اكنون به اين جمالت آقاى كديور توجه فرماييد: 

نه بحث نصب است، نه بحث علم غيب؛ بحث افضليت و شايستگى است. 
ــتگى در نهج  البالغه موج مى زند. ما اهل  بيت از شما اوالييم به  اين شايس
ــت؛ اُنسمان با پيغمبر بيشتر بوده؛ بيشتر  ــوادمان بيشتر اس اين امر؛ چرا؟ س

قرآن مى فهميم... .2 
بايد از آقاى كديور پرسيد چگونه مى  توان تعابيرى كه اميرالمؤمنين در مورد خود و اهل 
بيت بيان فرموده است (مانند: «عهده  دار امر الهى در ميان بندگان»، «جايگاه سّر الهى» 
و...) را با تعبير «سوادمان بيشتر است» توضيح داد؟ آيا تعبير «پناهگاه كتاب هاى الهى» با 

عبارت «بيشتر قرآن مى فهميم» برابر است؟ 
سخنى ديگر از آقاى كديور: 

نكته اين است كه على جانشين پيامبر باشد يا ديگران. اما چرا بايد على 
باشد؟ بحث اين است كه على از ذى القربى است؛ على از بنى  هاشم است و 

1.  نهج  البالغه، خطبه 90. 
ــن، «بازخوانى تشيع2؛ ادامه نبوت منهاى وحى»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران،  2.  كديور، محس

13 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.
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ديگران نيستند... استدالل على اين نبوده است كه من منصوب الهى هستم 
يا من علم غيب دارم.1

ــخنان اميرالمؤمنين به اين  ــورد نحوه تأكيد آقاى كديور بر نهج  البالغه(كه گويا س در م
ــد كه در نهج  ــخن خواهيم گفت. تا اين جا مالحظه ش ــود) در ادامه س كتاب منحصر مى ش
البالغه، از منصوب بودن امام سخن رفته است. اكنون ـ با توجه به اين كه آقاى كديور تعبير 
«ذى  القربى» را از سوى حضرت مى  پذيردـ  بايد ببينيم منظور اميرالمؤمنين از اين تعبير 

چيست؟ به اين فراز از سخنان حضرت توجه فرماييد: 
«تا آن كه خداوند رسولش را به نزد خويش بُرد؛ گروهى به قهقرا بازگشتند و 
از دستاويزى كه امر به موّدت آن شده بودند، دورى گزيدند و بنا را از اساس 

بنيادش جابه جا كردند و در غير جايگاهش نهادند. 2 »
ــب آيه 23 سوره شورىـ  ذى  ــلمانان امر به موّدِت آن شده اندـ  بر حس ــتاويزى كه مس دس
القرباى پيامبر هستند. اميرالمؤمنين مى  فرمايد كه مسلمانان نبايد پس از رحلت پيامبر

 از اين محور دور مى  شدند و بنا را از جايگاهش خارج مى  كردند. حضرت، محوريت خود 
و اهل  بيت را از اين جهت دستور قرآن مى  داند كه ذى  القرباى پيامبر هستند؛ نه صرف 

خويشاوندى.3 
ــت: «من علم غيب دارم؛ پس بايد حاكم  نكتة ديگر اين كه اگر حضرت امير نفرموده اس
ــت: «چون معصوم هستم بايد امام باشم» به اين دليل است  ــوا باشم» يا نفرموده اس و پيش
كه اساس پيشوايى حجت هاى الهى، گزينشِ الهى است وـ درجه  اى از ـ عصمت و علم، از 
لوازم اين جايگاه الهى هستند؛ لذا شخص پيامبر اكرم  هم نمى فرمود: «چون من معصوم 
ــول خدايم پس مرا  ــتم يا علم غيب دارم از من پيروى كنيد»؛ بلكه مى فرمود: «من رس هس
ــان مى  دهند كه رسول خدا مراتب بااليى از  تبعيت كنيد»؛ هرچند  ادله عقلى و نقلى نش

علم و عصمت را دارا بودند. 

1.  همان.
2.  نهج  البالغه، خطبه 150. 

3.  براى تفصيل مطلب ر.ك: ميالنى، سيد على، مهرورزى به اهل بيت  از ديدگاه قرآن و سنّت.



127

تأكيد اميرالمؤمنين بر افضليت خويش و تحليل آن
ــن از ديگران افضل يا اعلم  ــم، اين كه اميرالمؤمنين بفرمايد: «م ــه پيش تر گفتي چنان ك
ــان از سوى  ــت، با منصوب بودن ايش ــتم» يا «اولى به حكومتم» و تعابيرى از اين دس هس
ــول تعارضى ندارد؛ واضح است كه برگزيدة الهى اعلم، افضل و اولى  خداوند متعال و رس
ــود: چرا بايد كسى كه منصوب الهى و معرفى  شدة پيامبر ــت. ممكن است سؤال  ش نيز هس
 است، به جاى معرفى خود به اين اوصاف، به افضليت و اعلميت خويش استناد كند؟ در 
پاسخ اين سؤال ـ ضمن يادآورى اين  نكته كه اميرالمؤمنين بارها بر منصوب بودن خود 
تأكيد كرده اندـ بايد بگوييم گاهى شرايط مخاطبين و يا بحثِ درگرفته، اقتضا مى  كند كه به 

اولويت ها استدالل شود. 
ماجراى طالوت را در قرآن كريم مالحظه كنيد؛ بنى  اسرائيل از پيامبر خود خواستند تا براى 
آنان فرمانده اى برگزيند و پيامبرشان در پاسخ آن ها گفت: «خداوند طالوت را به عنوان فرماندة 
ــت»؛ اما آنان بالفاصله ايراد گرفتند كه «چگونه او فرماندة ما باشد، حال  ــما برگزيده اس ش
ــت». آن ها صراحتاً در  ــزاوارتريم؟ زيرا طالوت فرد ثروتمندى نيس آن كه ما براى فرماندگى س
مقابل نصب الهى و معرفى رسول خدا موضع گرفتند؛ با آن كه ابتدا خودشان خواهان چنين 
نصبى شده بودند. پيامبر بنى اسرائيل هم در پاسخ گفت: «طالوت را خداوند بر شما بر گزيده 
و وسعت علم وقوت بدن او را افزوده است».1 پس ممكن است برخى افراد در شرايطى، زير 
بار نص و نصب الهى و نبوى نروند و بهانه بياورند كه شخِص منصوب، فالن برترى را ندارد. 
 يكى ديگر از استنادات آقاى كديور به نهج  البالغه اين است كه وقتى براى اميرالمؤمنين

نقل شد   مهاجرين در سقيفه گفته  اند: «ما شجرة پيامبريم»، حضرت فرمود:
ــن ميوة پيغمبرم. احتجاج به درخت  ــد ما از درخت پيغمبريم، اما م  «گفتن
كرديد، اما ميوة آن را تلف نموديد؛ اهل بيتش ثمرة آن درختند. شما سراغ 

آن درخت آمديد و ميوه  و شكوفه اش را لگدمال كرديد.2»
آقاى كديور چنين نتيجه مى گيرد:

1.  بقره/ 246 و 247.
2.  نهج  البالغه، خطبه 67.
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ــده در اين حد است؛ اين احتجاج ها كجا و مطالبى كه  احتجاج هايى كه ش
 در قرن ما گفته مى شود (يعنى اتكاى امامت بر نص الهى، نصب پيامبر

عصمت و علم) كجا؟1 
ــخ امام متناسب با استدالل مهاجرين بوده است و  در مقام نقد مى  گوييم: در اين ماجرا، پاس
ــاره كرديم ـ احتجاجات امام، در اين حد نبوده  و خود ايشان جابه جا نص،  ـ همان طور كه اش

نصب و علم را مطرح كرده اند و عصمت نيز از سخنان ايشان منتج مى  شود. 
آقاى كديور، شعرى را از اميرالمؤمنينـ  به  عنوان قرينه  اى ديگر بر ادعاى خويشـ  نقل 

مى  كند:
 اگر حكومت بر مردم را با شورا به دست آوردى/ اين چگونه شورايى است 
ــر در برابر مخالفان به  ــب بودند؟/و اگ ــورت در آن غاي كه طرف هاى مش
ــزاوارتر  ــتدالل نمودى/ديگران از تو، به پيامبر  س قرابت با پيامبر اس

و نزديكترند.2
ــتدالل طرف مخالف است و  ــت كه اين گونه سخن گفتن، براى نقِض اس ــن اس كامالً روش
نمى  توان سخنان و احتجاجات اميرالمؤمنين را به اين موارد محدود كرد. به تعبير ديگر، 
ــول»  ــتنادات حضرت مبنى بر «منصوب بودن خود از جانب خدا و رس ــخنان، با اس اين س

منافاتى ندارند و كامًال قابل جمع هستند.
ــت و نه نص  ــه «محوريت امامت در نهج  البالغه به افضليت اس ــن ترتيب، اين ادعا ك بدي
ــه  اى مبنايى  تر مى پردازيم: «رجوع به  ــد. اكنون به مناقش و انتصاب و علم لدنى» ابطال ش

نهج  البالغه، به  عنوان قوي ترين سند بعد از قرآن كريم».

نقدى بر نحوه مواجهه با نهج البالغه  
ــيع را «قرائت علوى از اسالم نبوى» مى  داند؛ لذا  ــد، آقاى كديور تش چنان كه نقل ش
ــت يابى به فرمايشات اميرالمؤمنين، اهميت ويژه اى در چهارچوب فكرى وى  روش دس

ــن، «بازخوانى تشيع2؛ ادامه نبوت منهاى وحى»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران،  1.  كديور، محس
13 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.

2.  نهج  البالغه، حكمت 190.
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دارد.  آقاى كديور نهج  البالغه را مرجع دست يابى به سخنان حضرت قرار داده و آن را دومين 
سند بعد از قرآن شمرده است؛ در صورتى كه:

ــت. مؤلف كتاب، جناب سيد  ــات اميرالمؤمنين اس الف) نهج  البالغه گزيده اى از فرمايش
ــخنان حضرت  ــة آنـ  ضمن بيان قصد خود بر جمع آورى برگزيدة س ــى(ره)، در مقدم رض
ــته ام و چه بسا  ــى داش ــخنان حضرت امير دست رس ـ مى  گويد: «ادعا نمى كنم به همة س
ــيده از آن چه رسيده بيشتر باشد». هم چنين در ابتداى خطبه ها  ــت من نرس آن چه كه به دس
مى نويسد: «برگزيدة خطب اميرالمؤمنين» و در ابتداى بخِش نامه ها و كلمات قصار نيز 

تعبير «برگزيده» (المختار) را به كار برده است.
ــيعه را ـ كه اصول و مجامع اصلى آن در قرن  ب) آقاى كديور در مباحثش، كتب روايى ش
چهارم هجرى تدوين يافته  اندـ شديداً تحت تأثير جريان غلّو دانسته است؛ لذا روايات بسيارى 
در موضوع امامت (كه در منابع روايى شيعه آمده است) در مباحث ايشان مطرح نمى  شوند. 
ــت. هم چنين  ــت كه نهج  البالغه نيز در همان قرن چهارم تدوين يافته اس عجيب اين جاس
ــت آن،   ــيد رضى(ره) (م 406ق) كتابى به  نام خصائص  االئمه دارد كه مرورى بر فهرس س
اعتقادات مؤلف را نشان مى  دهد؛ اعتقاداتى كه از ديد آقاى كديور محكوم به تشّيع تفويضى 
ــيد رضى(ره) در نهج  البالغه و ميزان سنديت آنـ  از حيث  ــنّتى است. روش حديثى س و س

فنى و علم  الحديث ـ نيز به هيچ وجه از كتب مشابه قوى تر نيست.
بنابر آن چه گفته شد، اكتفاى آقاى كديور به نهج  البالغه با عنوان «قوى ترين سند حديثى» و 
تضعيف عمومى  ساير منابع، نوعى افراط و تفريط است كه از لحاظ علمى قابل دفاع نيست.
ــيد رضى اعتماد دارد، خوب است  ــخصيت علمى  س اگر آقاى كديور به روش حديثى و يا ش
مرورى هم بر كتاب خصائص االئمه داشته باشد. ما چند نمونه از اين كتاب را مى آوريم 
 و اولين نمونه ـ براى تأكيد مجدد بر اين كه نهج  البالغه، گزيدة فرمايشات اميرالمؤمنين

است ـ سخن مشهورى از آن حضرت است كه در نهج  البالغه نيامده:
« اگر برايم مسند قضاوت زده شود، بين اهل تورات با تورات و ميان اهل 
ــان اهل قرآن با قرآن حكم  ــل با انجيل و بين اهل زبور با زبور و مي انجي
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خواهم كرد؛1 
از امام روايت شده است كه پس از رحلت رسول خدا،  از قول ايشان 

فرمود: «اى على! تو جانشين من هستى»؛2  
ــت كه پيامبر  به اصحاب خود  دستور دادند تا  به حضرت على با لقب  ــده اس نقل ش
«اميرالمؤمنين» سالم كنند و چون از رسول خدا  سؤال  شد كه اين دستور از كجاست؟ 

فرمودند: «از جانب خدا و رسولش»؛3 
در اين كتاب، خطبه رسول اكرم در روزهاى آخر عمر شريفشان ـ  در مدينه ـ  نقل شده 

است كه به بخش هايى از آن اشاره مى  كنيم: 
« من در ميان شما قرآن را به جاى گذاشتم... و نشانة بزرگ و پرچم دين و 
نور هدايت على بن ابى طالب را. آگاه باشيد كه او «حبل اهللا» است؛ پس 
به حبِل الهى چنگ بزنيد و پراكنده نشويد... او زمام داِر  پس از من و وارث 

علم و حكمت من و ميراث دار انبياى پيش از من است... . 4 »
بنا بر آن چه گذشت، برخورد ايجابى آقاى كديور با نهج  البالغه و برخورد سلبى وى با ساير 

منابع حديثى، دليل منطقى ندارد.

اشاره اى به جمع آورى هاى ديگر از سخنان اميرالمؤمنين
چنان كه بيان شد، نهج  البالغه گزيده اى از فرمايشات حضرت على است و مؤلف كتاب 
ــيدرضى) نيز به اين موضوع تصريح نموده است. به همين دليل برخى از دانشمندان، به  (س
جمع آورى مابقى سخنان اميرالمؤمنين و تكميل نهج  البالغه پرداخته اند؛ از مهم ترين آثار 
ــتدرك نهج  البالغه (اثر محقق معاصر شيخ  ــعادآل فى مس در اين زمينه مى  توان به نهج الس
محمد باقر محمودى در هشت جلد) و مسند امام على (اثر محقق معاصر سيد حسن قبانچى 

در ده جلد) اشاره كرد. 

.55/1.  سيد رضى، خصائص االئمه
2.  همان، 49
3.  همان، 67
4.  همان، 74
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ــتن همه نقليات آن ها نيست؛ اما چنان كه  ــتناد دانس معرفى چنين كتبى، به معناى قابل اس
ــبت به ديگر  ــد، نهج   البالغه و مؤلفش  ـ از نظر مبانى حديثى ـ  امتياز ويژه اى نس ذكر ش
كتب روايى و مؤلفان آن ها ندارد1 (الاقل از نقطه نظر مباحث آقاى كديور)؛ لذا محدود بودن 
ــت؛ اگرچهـ   ــور به نهج  البالغه ، نوعى ترجيح بالمرجح و بالدليل اس ــتنادات آقاى كدي اس
همان طور كه ديديمـ   حتى با اكتفا به نهج  البالغه نيز ادعاهاى آقاى كديور در موضوع امامت 

مردود است. 

ادعاهاى بى دليل و مدرك
ــخنرانى هاى خود گفته  كه يك مالك براى شناخت صحيح مفهوم  آقاى كديور بارها در س
ــيع، برداشت اصحاب طراز اول اميرالمؤمنين يا ساير امامان از اين واژه است. به اين  تش

جمالت توجه كنيد:
ــه در يك انتخاب  ــت ك ــلمان و مقداد و عمار و ابوذر اس افتخارمان به س
تاريخى، در نظر ما درست انتخاب كردند. اما چرا آن ها على را انتخاب 
ــيعه به اين ضوابط  كردند؟ آن ها ضابطه هايى را گفتند كه مى توان گفت ش

شناخته مى شود.2
يقين داريم كه بعد از رحلت پيامبر، افرادى به  نام شيعه على شناخته شده اند، 
.. اين افراد حدود 50 نفر از شاخص ترين صحابه اند كه نامشان هم موجود 
است ... شيعه از قرن سوم و چهارم دقيقاً همين چهار خصوصيتى كه گفتم 
ــت؛ اما در قرن  ــته اس [اعتقاد به نص، عصمت، علم لدنى و غيبت] را داش
اول وقتى مى  گفتند: سلمان شيعه است، ابوذر شيعه است؛ يعنى اين ها دقيقًا 
به اين نكات چهارگانه قائل بوده اند؟ به  نظر مى رسد اين اعتقاد يك اعتقاد 

1.  به عنوان مثال در كتب روايى، موارد بسيارى از استناد اميرالمؤمنين به ماجراى غدير خم، روزهاى نخست 
رحلت رسول اكرم و  دوران حكومت حضرت نقل شده است كه در ادامه به يك مورد اشاره خواهيم كرد 

(ر.ك: انصارى، محمدباقر، اسرار غدير/ 263ـ272؛ عالمه امينى، الغدير، ج1).
ــن، «بازخوانى تشيع2؛ ادامه نبوت منهاى وحى»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران،  2.  كديور، محس

13 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.
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مستحدثى است، يعنى بعداً اين اعتقادات كم كم ايجاد شده است.1 
ويژگى اصلى على كه اين پيروان اوليه بر آن تأكيد مى كردند، افضليت 

على نسبت به ديگران پس از پيامبر است.2 
ــندى براى  كديور چنين ادعاهايى را با اطمينان مطرح مى  كند؛ بدون آن كه هيچ نمونه و س

آن ها بياورد. در اين جا نمونه  هايى را براى ابطال اين ادعا ذكر مى  كنيم:
ـ در كتاب وقعآل صفين (تأليف نصر بن مزاحم؛ م212ق)  نقل شده است كه 

جناب عمار ياسر در جنگ صفين خطاب به عمروعاص گفت:
ــود: من كنت مواله فعلى  ــول خدا به على فرم آيا نمى دانى كه رس
ــول  مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه؟ من تحت واليت خدا و رس

و پس از او على هستم؛ اما تو مواليى ندارى.3 
ــارح سنى مذهب نهج  البالغه نيز اين سخن عمار را نقل  ابن ابى الحديد، ش

كرده است.4
ـ حاكم نيشابورى در مستدرك خود ـ كه از منابع مهم اهل سنت است ـ 
با دو سند نقل مى كند كه ابوذر در كنار كعبه ايستاده بود و مردم را خطاب 

مى كرد كه پيامبر  فرمود:
ــتى نوح  است كه هركس بر آن سوار  «مَثل اهل بيت من چونان كش

شود نجات مى يابد و هركه سربپيچد غرق مى گردد.5 »
  ــه رسول خدا ــاگرد اول بودن در مدرس ــوايىِ اميرالمؤمنين را تنها به  دليل ش اگر پيش
بدانيم، اوالً تشبيه به كشتى نوح و اين كه تخلف از حضرت، مساوى غرق شدن و هالكت 
دانسته شود معنا نخواهد داشت؛ زيرا اگر كسى به شاگردان رتبة بعد هم مراجعه كند، يا اگر 

1. همان.
2. كديور، محسن، «بازخوانى تشيع1؛ شاخص هاى بازخوانى تشيع»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران، 

2 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.
3. منقرى، نصر بن  مزاحم، وقعة صفين/338.

4. ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 21/8.
5. حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين،343/2 و 151/3
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ــوم و... به آن حضرت مراجعه نكنند، على القاعده نبايد هالك شوند. ثانيًا  ــاگردان دوم، س ش
ــتن در مدرسه نبوى مالك نيست؛  ــان مى دهد كه صرفاً رتبه داش تعبير «اهل بيت» نش
زيرا در آن صورت بايد براى نشان دادن طريق منحصِر هدايت (به مثابه كشتى نوح) تعبيرى 
به كار مى رفت كه حكايت از قرابت معنوى و دينى با رسول اهللا  داشته باشد؛ همان  گونه 

كه تعبير «اهل بيت»، در منظومه اعتقادِى شيعه چنين وزن و معنايى دارد.
يعقوبى در تاريخ خود نقل كرده كه ابوذر در زمان عثمان، بر در مسجد النبى ايستاده و گفت: 
ــت و على بن ابى طالب وصى  محمد وارث علم آدم و پيامبران اس
محمد و وارث علم اوست. اى امت سرگردان پس از پيامبرش! اگر كسى 
را كه خدا جلو انداخته، جلو مى انداختيد و آن را كه خدا عقب افكنده، عقب 
ــان گردن مى نهاديد، از  ــد و به واليت و وراثت اهل بيت پيامبرت مى نهادي

باالى سر و زير پاهايتان بركت بر شما مى ريخت... .1 

ضرورت توجه به شرايط اجتماعى در زمان صدور هر سخن
ــتنادات آقاى كديور اين است كه اميرالمؤمنين در ماجراى مراجعه مردم پس  يكى از اس
ــدـ از امامت منصوص، علم الهى و عصمت  ــل عثمان ـ كه به حكومت امام منجر ش از قت
ــخن نگفته  اند و نهايتاً بيان داشتند كه چون خداوند از دانشمندان پيمان گرفته تا  خويش س
بر ظلم ستم گر و ستم ديدگى مظلوم صبر نكنند، حكومت را مى پذيرند. به تعبير ديگر چون 
ــتنناد اين  ــاس، خود را «عالم» معرفى نموده و به اس حضرت على  در اين صحنة حس
وصف، حكومت را پذيرفته اند، تعريف امامت همين است: «على به نظر ما اعلم علماست 
ــت، بيعت را  ــه خداوند از او و از هر عالمى  در مرتبة خويش گرفته اس ــر پيمانى ك و به خاط

مى پذيرد و خالفت را آغاز مى كند».2
ــيعـ  را پيروى از حضرت على  به دليل  ــيعه بودنـ  و تعريف تش در واقع آقاى كديور ش
همين اعلم بودن، در كنار تهذيب نفس بيش تر ايشان مى داند و اظهار مى كند كه اين اوصاف، 

1. يعقوبى، تاريخ يعقوبى، 172/2
2. كديور، محسن، «بازخوانى امامت در پرتو نهضت حسينى»، (سخنرانى درحسينيه ارشاد، 84/11/19)، 

متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.
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منجر به تجلّى اصول دين و معارف مذهب در شخص امام ـ در رتبه اى بيش از ديگران ـ 
شده است. 

در نقد اين سخن بايد بگوييم:
ــواهد ارائه  ــتناد و اتكا به همه قراين و ش ــچ نظرية علمى  اى  را نمى توان بدون اس اوالً: هي
كرد. كارى كه آقاى كديور انجام داده اند، نوعى برخورد گزينشى با فرمايشات حضرت على

ــت؛ به طورى كه حتى نهج  البالغه را هم پوشش نمى دهد؛ چه رسد به همه سخنان   اس
حضرت. به عبارت ديگر بايد تحليلى ارائه كرد كه كل مدارك را دربربگيرد.

ثانياً: ممكن است كسى ويژگى هاى مختلفى داشته باشد و در جايى به بعضى از آن ها استناد 
كند. اگر حضرت على در جايى فرموده باشد: «من عالم هستم»، آيا از اين سخن فهميده 

مى شود كه ايشان حجت خدا و معرفى  شده از سوى خدا و رسول نيست؟ 
ثالثاً: در تحليل سخنان هر شخص، بايد به شرايط صدور آن توجه شود. آقاى كديور با اشاره 

به سخنان اميرالمؤمنين در جريان بيعت مردم مدينه با ايشان اظهار مى  كند: 
استدالل على اين نبوده است كه من منصوب الهى هستم يا من علم غيب 
دارم. در زمان به خالفت رسيدنـ  پس از مرگ عثمانـ  على مى  گويد من 
شبانه بيعت نمى  كنم؛ فقط با رضايت مسلمانان خالفت را قبول مى  كنم.1 

اين سخن بايد با توجه به شرايط زمانِ صدور آن تحليل شود. در اين جا برخى قراين را ـ كه 
وضعيت جامعه و انديشه مسلمانان در زمانِ مورد نظر را نشان مى  دهندـ  يادآور مى شويم تا 
امكان قضاوت واقع بينانه اى فراهم آيد؛ امام به مردمى كه هجوم آوردند و قصد نشاندن 

ايشان در مسند حكومت را داشتند مى فرمايد:
مسألة من و شما يكى نيست؛ من شما را براى خدا مى خواهم و شما من  »

را براى خود مى خواهيد...2 
ــرى را در پيش رو داريم كه  ــرى را بطلبيد؛ زيرا ما ام ــرا واگذاريد و ديگ م
ــتوار و عقل ها بر آن  جهات مختلف و رنگارنگى دارد؛ دل ها بر اين امر اس

ــن، «بازخوانى تشيع2؛ ادامه نبوت منهاى وحى»، (سخنرانى در دانشكده فنى دانشگاه تهران،  1.  كديور، محس
13 آذر1384ش)، متن پياده شده در سايت ايشان موجود است.

2.  نهج  البالغه، خطبه 136.
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ثابت نمى ماند. افق ها تيره گشته و راه راست پوشيده شده است. آگاه باشيد 
ــما رفتار  ــما را اجابت كنم، طبق آن چه خود مى دانم با ش كه اگر دعوت ش
ــرزنش  كنندگان گوش فرا  ــخن اين و آن و مالمتِ س خواهم كرد و به س

نخواهم داد.1»
پس از آغاز حكومت حضرت، پيش بينى فوق به تلخى تحّقق يافت. اصحاب جمل و خوارِج 
ــير به روى امام كشيدندـ   و حتى سپاهيانى كه ظاهراً  ــته، شمش نهروانـ  كه پيمان  شكس
طرفدار حضرت بودند، در قالب سخت ترين مالمت گرانِ نافرمان ظاهر شدند. در اين جا به سه 

نمونة مهم از اين نافرماني ها اشاره مى  كنيم:
ــه با آموزه هاى خلفا  ــوى اميرالمؤمنين، هرجا ك ــردم در مقابل بيان احكام الهى از س م
ــت به سختى مخالفت مى كردند. حضرت در خطبه اى به  طور مفصل اين موارد  مغايرت داش
را بازگو مى  كند؛ در بخشى از اين خطبه مى  خوانيم: «اگر بخواهم اين بدعت ها را برگردانم، 
ــى در اطرافم  ــند، كس ــى افراد كه فضل من و وجوب اطاعتم را از قرآن مى شناس ــز اندك ج
نمى ماند».2 بررسى مستقل اين خطبه نشان مى  دهد اين بدعت هاـ  كه بر خالف سيرة نبوى 
ــده اند. يكى از اين بدعت ها اقامة نماز  بوده  اندـ  در دورة حكومت اميرالمؤمنين اصالح نش
مستحبِ شب هاى رمضان بود كه حضرت به توقف آن دستور داد و البته با با فريادهاى «وا 

عمراه» مواجه شد.3   
ــپاه براى جنگ با معاويه، افراد آن قدر بهانه جويى و  ـ در جريان تجهيز س

نافرمانى كردند كه اميرالمؤمنين با شكوه فرياد مى  زند: 
اى كاش شما را نمى ديدم و نمى شناختم. خون به دلم كرديد و سينه ام را از 
خشم آكنديد و پى  درپى جرعه هاى غم و اندوه را به من نوشانديد. با سرپيچى 
ــر  ــه هاى مرا تباه كرديد تا آن جا كه قريش گفتند: پس و يارى نكردن، نقش

1.  همان، خطبه 92.
2.  كلينى، كافى، 59/8، ح21؛  عالمه مجلسى در مرآة العقول اين حديث را مورد اعتماد دانسته است.

ــته است (نجفى،  ــيعة، 46/8، ح10063؛ صاحب جواهر اين حديث را موثق دانس ــائل الش 3.  حر عاملى، وس
محمدحسين، جواهر الكالم، 141/12).
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ابوطالب مردى شجاع است، ولى از فنون جنگ آگاهى ندارد.1 
ــان  ــپاه امام نه تنها حكميت را به ايش در جريان جنگ صفين، اكثر س
ــپاه معاويه به قرآن را  تحميل كردند، بلكه تهديد نمودند كه اگر دعوت س

نپذيرى تو را مى كشيم.2
ــكار مى سازد كه در سال 35ق به جمعيت  ــخن اميرالمؤمنين را آش اين نمونه ها عمق س
مشتاق و هجوم   آورنده بر در خانه خود فرمود: «مسألة من و شما يكى نيست». دغدغة آن 
جمعيت، رفع گرفتارى هاى به  وجود آمده در حكومت عثمان بود؛ نه مقام الهى و يا افضليت 

.على
در برابر چنين مردمانىـ  كه گذشت زمان بيشتر آن ها را شناساندـ   چه توقعى از اميرالمؤمنين
 مى رفت؟ آيا مى  توانست 25 سال پس از رحلت رسول خدا ، با جماعتى كه جز حاجت 
خويش نمى طلبد و نمى فهمد، از منصوص بودن الهى خويش و نصبش از سوى پيامبر اكرم
 سخن بگويد؟ معناى ضمنى چنين سخنى زير سؤال  بردن خلفاى پيشين است؛ خلفايى 

كه اكثريت جامعه، حتى مخالفت با بدعت هاى آنان را از اميرالمؤمنين نمى پذيرد. 
ــخن گفتن از حق خويش بر  ــم كه امام در دوران خلفا، به دليل س ــه مى خواني در نهج  البالغ
خالفت، بارها به حرص ورزى نسبت به قدرت متهم مى شده است.3 اكنون كه مردم با اصرار 
ــت حق  از وى مى خواهند تا حكومت را بپذيرد، اگر بگويد كه خالفت پيامبر از روز نخس
ــادگى مى توان گفت: «اگر امام  ــى من بوده، عكس  العمل مردم چه خواهد بود؟ آيا به س اله
مقام الهى داشت، حتماً بايد در اين شرايط بدان تصريح مى  كرد؛ حتماً چنين مقامى نداشته 
ــخن بگويد»؟  اگر حضرت در اين جا از نّص الهى و نصب نبوى نسبت  كه درباره اش س
به خويش سخن نگفته، در جايگاه هاى ديگرى اين مطلب را به زبان آورده است و داليل و 

شواهد فراوانى بر اين امر داللت مى كنند. 
ــرايط مقتضى بود، حقيقت مقام  اميرالمؤمنين در دوران حكومت خويش نيز هرجا كه ش
امامت خويش را مطرح مى كرد. نمونة آن، ماجراى مشهور رحبه (ميدان بزرگى مقابل مسجد 

1.  نهج  البالغه، خطبه 27.
2.  منقرى، نصر بن مزاحم، وقعة صفين/490.

3.  نهج  البالغه، خطبه  هاى 5 و 172.
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كوفه) است كه طى آن، امام با يادآورى ماجراى غدير از حاضران خواستند هركس در غدير 
بوده بايستد و به آن چه ديده و شنيده شهادت دهد كه سى نفر چنين كردند.

عالمه امينى در جلد اول الغدير، طى بيست صفحه اين حديث را از چهار صحابى و چهارده 
تابعىـ  به  تفكيك و نقل از منابع اهل سنتـ  ذكر كرده و اسامى  بيست و چهار نفر از كسانى 
ــهادت دادند استخراج نموده است. وى در ابتداى اين  را كه در ماجراى رحبه به غديرخم ش
ــاع رحبه را بيان مى  كند (كه با ادعاى ما در بحث جارى  ــش، انگيزة امام از برپايى اجتم بخ

بسيار هم خوانى دارد):
ــيد كه مردم ايشان را در مورد آن چه از   چون به اميرالمؤمنين خبر رس
رسول خدا در معرفى ايشان به  عنوان خليفه نقل مى كند، متهم مى سازند، 

در جمع مردم در رحبه كوفه حاضر شد و... .1
ساير استنادات اميرالمؤمنين به واقعة غدير نيز در نخستين مجلّد الغدير ذكر شده است.

بيان مشابه درباره امام حسين
آقاى كديور، در استداللى ديگر مى  گويد: 

امام حسين در پاسخ اين سؤال مهم كه «امام كيست؟» نمى گويد: «االمام 
ــول اهللا ؛ االمام  هوالمنصوب ِمَن اهللا، االمام هوالَمنصوُص ِمن ِقَبِل رس
هوالمعصوم ؛ االمام هوالعالُم بالغيب» مگر نه اين كه اين چهار نكته، ابعاد 
ــت؟ عصمت، علم غيب، نصب  ــى به نام امامت كالمى در ميان ماس مربع

الهى و نص از جانب پيامبر؟
وى در بخش ديگرى از همين سخنرانى به كالم امام حسين استناد مى  كند:

ــط و الدائُن بالحق و  ــرى ما االمام اِّال العامل بالكتاب و اآلِخُذ بالِقس «فلَعم
ــه على ذات اهللا»؛ سوگند كه امام نيست مگر كسى كه اين  الحاسب نفس
ــته باشد: عامل به قرآن، پيگير عدالت، پيرو حق و آن كه  چهار صفت را داش

نفسش را براى خدا به بند كشيده باشد.2

1. عالمه امينى، الغدير، 166/1.
ــن، «بازخوانى امامت در پرتو نهضت حسينى» (سخنرانى در 84/11/19 )، متن پياده  شده در  2. كديور، محس

سايت ايشان موجود است.
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 اين استدالل آقاى كديور، مشابه استداللى است كه درباره اميرالمؤمنين داشت؛ بنابراين، 
پاسخ هاى ما نيز به همان روال خواهد بود:

شرايط زمانى امام حسين
ــمت هاى گذشته، نمونه هايى را ذكر كرديم كه نشان مى داد اميرالمؤمنين حتى در  در قس
ميان كسانى كه به اصرار، خواهان حكومت ايشان بودند، تا چه حد تحت فشار بود و نسبت 
به ايشان نافرمانى مى  شد. اين موقعيِت شخصيتى است با آن همه نقاط درخشان در دوران 
زندگى رسول خدا؛ با انبوه توصيه ها و تمجيدهاى پيامبر درباره او و نيز فضايل آشكار 

شدة فراوانش. 
پس از شهادت حضرت على، معاويه به حاكميت مطلق رسيد و گستاخانه دشمنى با على 
ــى را درپى گرفت. او در فرمان هايى، نقل هرگونه فضيلت از اميرالمؤمنين را  و آل عل
موجب هدر بودن خون اشخاص اعالم كرد و پس از آن مقّرر كرد آن حضرت را در سراسر 

بالد اسالمى سّب و لعن كنند. ابن ابى الحديد از قول مدائنى نقل مى كند: 
معاويه به عّمال خود نوشت كه هركس چيزى در فضائل ابوتراب يا خاندان 
او نقل كند، حرمتى براى خونش نيست. خطيبان در هر شهر و منبرى على 
ــيعيان  را لعن مى كردند و از او بدى مى گفتند. ابن زياد در كوفه و بصره ش
ــت. بسيار  ــناخت تعقيب  كرده، هركجا مى يافت مى كش را كه از قبل مى ش
ــم ها كور كرد. جمعى را بر نخل ها به  صليب  ــت ها و پاها قطع و چش دس
كشيد. گروهى را از عراق اخراج كرد تا  جايى كه كسى از افراد شناخته  شدة 

آنان باقى نماند... .1
هم  او مى نويسد:

ــنگ دل و خون ريز خود را  ــر بن ارطاآل، فرمانده س ــال 40 بس معاويه در س
به سوى حجاز و مكه و مدينه و يمن گسيل داشت و به او فرمان داد تا در 
ــر كجا پيروان على وجود دارند آن ها را به بيعت معاويه دعوت كند و  ه

1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 44/11.
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اگر سر باز زدند بكشد و شيعيان على را در هركجا يافت به قتل برساند.1
ــت آن بود كه چون به دو  ــر در اين مأموري ــرى گزارش مى كند كه از جمله جنايات بُس طب
ــت يافت، هر دو را  ــال عبيداهللا بن عباس (والى اميرالمؤمنين در يمن) دس كودك خردس
سر بريد و در مسير يمن بسيارى از پيروان آن حضرت را كشت.2 وى هم  چنين مى  نويسد:

ــال 41 زمانى كه معاويه، مغيرآل بن شعبه را به حكومت كوفه فرستاد،   در س
بدو گفت: «هرگز بدگويى و دشنام به على را فراموش نكن و از عيب  جويى 

نسبت به ياران على و سخت گيرى نسبت به آنان كوتاهى منما.3
ابن عساكر (از علماى مشهور اهل تسنن) مى نويسد: «معاويه سپاهيان مى فرستاد تا هركس 
از على پيروى مى كند بكشند».4 هم او مى نويسد: «بسر بن ارطاآل در پى اين دستور معاويه، 

قبيلة بنى  كعب را ميان مّكه و مدينه كشت و اجساد آن ها را در چاه ريخت».5 
ابن عبدالبّر و ابن اثير (از ديگر مشاهيِر اهل تسنن) مى نويسند:

ــورد يورش قرار داد؛  ــى از حمالت خود، قبيلة «همدان» را م ــر در يك  بُس
ــت و زنانشان را اسير كرد و آن ها اّولين زنان مسلمانى  مردان آن ها را كش

بودند كه در اسالم به اسيرى گرفته شدند.6 
ــن را در نظر  ــعى مى  كرد جايگاه اميرالمؤمني ــه هم  چنين با حيله هاى مختلف س معاوي
ــلمانان تخريب كند. ابن ابى الحديد نقل مى كند شخصى به نام عمرو بن  ثابت، در زمان  مس
معاويه در آبادى هاى شام مى گشت و به مردم مى گفت: «على مرد منافقى است كه در شب 
ــد؛ پس او را لعن كنيد».7 اين  ــتر پيامبر را َرم دهد و ايشان را بكش ــت ش عقبه مى خواس

مطلب را ثقفى نيز از قول واقدى نقل كرده است.8 

1.  همان، 6/2.
2.  طبرى، تاريخ االمم و الملوك، 107/4.

3.  همان، 188/4.
4.  ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، 119/59.

5.  همان، 152/10.
6.  ابن عبدالبر، االستيعاب، 161/1؛ ابن اثير، اسد الغابة، 180/1

7.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 103/4.
8.  ثقفى، ابراهيم بن  محمد، الغارات، 581/2.
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ــى بن ابى طالب بر  ــت كه حموى مى  گويد: «عل ــترش ياف ــن اقدامات معاويه تا آن جا گس  اي
ــد».1 سر حجر بن عدى و شش تن از ياران  ــرق و غرب عالم اسالم لعن مى ش منبرهاى ش
ــتور مستقيم معاويه در شام ـ به دليل امتناع از لعن اميرالمؤمنين ـ از بدن  حضرت به  دس
جدا شد. هم چنين با دستور وى يكى از ياران حجر به نام كريم بن عفيف خثعمى،  در كوفه 

به دست زياد بن  ابيه زنده به  گور شد.2
ــى ديگر از اقدامات معاويه در تخريب وجهة اميرالمؤمنين، جعل احاديث در مورد آن  يك

حضرت بود. ابن ابى الحديد از استاد خويش نقل مى كند: 
معاويه گروهى از صحابه و تابعين را به خدمت گرفت تا اخبارى كه عيوبى 
ــازند؛ افرادى از قبيل ابوهريره،  ــبت مى دهند بس را به حضرت على نس

عمروعاص، مغيرآل بن  شعبه و عروآل بن زبير.
 وى در ادامه، دو حديث از جعليات شخص اخير را نقل مى كند؛ از جمله اين كه «اميرالمؤمنين 

على  بر غير اسالم از دنيا مى رود و اهل آتش است»!3 
هم  او مى گويد:

ــار داد تا آيات 204 و 205  ــمرآل بن  جندب چهارصد هزار دين معاويه، به س
ــخن از دشمنِى سرسختانة شخصى منافق با  ــوره بقره را كه در آن ها س س
رسول اكرم است، در شأن اميرالمؤمنين معرفى كند و آية 27 اين سوره 
را ـ كه در آن سخن از جانبازى براى كسب رضايت الهى است و در مورد 

على  در ليلآل المبيت نازل شده ـ راجع به ابن ملجم بداند.4
ــلم (صحيح ترين كتب روايى در  نمونة ديگر از جعليات كه به صحيح بخارى و صحيح مس
نظر اهل سنت) نيز راه يافته است، حديثى است كه عمرو بن عاص به پيامبر خدا نسبت 

مى دهد: «آل ابى طالب در شمار دوستان من نيستند»!5 

1.  حموى، ياقوت، معجم البلدان، 191/3.
2.  طبرى، تاريخ االمم و الملوك، 205/4؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، 25/8.

3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 63/4.
4.  همان، 73/4.
5.  همان، 64/4.
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 هنگام ورود به كوفه، حديثى از پيامبر ،ابوهريره نيز يك بار پس از صلح امام مجتبى
جعل كرد و به استناد آن، اميرالمؤمنين را مورد نفرين خدا و مالئكه دانست. چون خبر به 

معاويه رسيد، وى را به حكم رانى مدينه منصوب كرد.1
كار مهم ديگرى كه معاويه هم زمان با تبليغات منفى درباره اميرالمؤمنين انجام مى داد، 
جعل روايت در فضيلت خلفاى اول، دوم و سوم (به  ويژه عثمان) بود كه از بيان تفصيلِى آن 
مى گذريم. اين امر نيز به نوبة خود موجب مى شد تا هرگونه ادعايى در مورد منصوص بودن 
امامت على و آل على ـ به جهت سلبى بودن اين ادعا نسبت به خلفاـ با حكومت و افكار 

عمومى مشكل پيدا كند. 
ــالمى، اذهان  ــر بالد بزرگ اس ــدند كه در سراس اين اقدامات، به مرور زمان موجب مى ش
ــبت به اهل بيت مخدوش شود. در اين ميان  وضعيت كسانى كه  ــلمين نس عمومى  مس
ــيارى از مسائل صدر اسالم را نمى  دانستندـ   ــالم گرويده بودندـ  و بس در دوران خلفا به اس

قابل توجه است. 
ــه اى كنيم ميان وضعيت «اميرالمؤمنين در دوران پس از رحلت رسول اكرم حال مقايس

ــالمى  ــين در آغاز خالفت يزيد»؛ اميرالمؤمنين با اين كه جامعه اس » و «امام حس

ــالم و انبوه ستايش ها و توصيه هاى  ــوابق منحصربه فرد او در اس ـ  به ويژه مردم مدينه ـ س
رسول خدا  درباره او را هنوز در خاطر داشتند، آن طور مظلوم بود كه نمونه هايش را گفتيم. 
ــاله را پس از پدر گرامى  خويش  ــين در آغاز حكومت يزيد، دورانى بيست  س اما امام حس
ــت سر نهاده بود؛ دورانى كه معاويه در بدنام كردن آل على و قتل و حبس شيعيان،  پش
ــكل بزرگ مواجه بود: 1 ـ فشار  ــين با دو مش از هيچ اقدامى دريغ نورزيده بود. امام حس
ــيعيانش؛ 2 ـ  افكار عمومِى متأثّر از تبليغات ضد علوى (كه از  بى امان بنى اميه بر خود و ش
جريانات قوى پنجاه ساله پس از پيامبر اكرم  و به ويژه دورة بيست  سالة حكومت معاويه 

رنگ گرفته بود).
امام حسين در پاسخ نامه اى كه معاويه در اعتراض به برخى اقدامات امام به ايشان ارسال 

كرده بود، مى  نويسد:

1.  ابن ابى الحديد، شرح نهج  البالغه، 67/4
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ــوع بودند و بدعت ها را  «آيا تو قاتل حجر و يارانش كه اهل عبادت و خش
بسيار ناروا مى شمردند و امر به معروف و نهى از منكر مى كردند ... نيستى؟ 
آيا تو قاتل عمرو بن  حمق نيستى كه عبادت چهره اش را فرسوده بود1؟ تو 
زياد را بر مسلمانان مسلط نموده اى تا آن ها را بكشد و دست و پاهايشان را 
قطع كند و بر نخل ها به صليب بكشد. آيا تو قاتل حضرمى  نيستى كه زياد 

در مورد او به تو نوشت: «بر دين على است».2
امام حسين مبتال شدن اسالم به زمام دارى مانند يزيد را ماية نابودى اساس دين مى داند 
و با خروج از مدينه و امتناع از بيعت با يزيد، اين پيام را انتشار مى دهد و مشروعيت آنان را 

به چالش مى  كشد. 
ــاس اسالم بود؛     ــديم: 1ـ خطرى كه متوجه اس تا اين جا دو زمينه مهم اجتماعى را يادآور ش
2ـ   شرايط ضد علوى. در چنين شرايطى اگر امام حسين موضوع خالفت خويش، پدر و 
برادر بزرگوارش (به نَص الهى و نصب نبوى) را مطرح مى كرد، اين امر حتى قبل از دخالت 
حكومت، به چالشى ميان امام و مسلمانان منجر مى شد. در اين فرض، بنى اميه مى توانستند 
ــبت به خلفا، خروج حسين بن  على از دين جدش را در  با بهره گيرى از تعصب مردم نس

اذهان عمومى جابياندازند و با اين كار، حركت امام را خنثى كنند. 
اگرچه در همان شرايط نيز حكومت، اباعبداهللا را به خروج از اسالم متهم كرد و توانست 
امام و همراهانش را به شهادت برساند و خاندانش را به اسارت ببرد و فرزندان پيامبر را 
ـ شهر به شهرـ  خارجى معرفى كند؛ اما در عين حال، قيام امام به  مرور زمان، در جامعه 
ــالم اصيل را علي رغم هجمة سنگين بنى اميه  ــالمى  تأثيرى شگرف برجاى گذارد و اس اس
ــد، موضوع امامت  ــورا منتهى ش حفظ كرد. اگر امام در جريان حركتى كه به قيام عاش
الهى خويش را مطرح مى كرد، يقيناً مسألة اصلى(كه به بيان خود حضرت، حفظ اساس دين 
ــدن اسالم بود) تحت  الشعاع قرار  ــخصى چون يزيد و ممانعت از محو ش از ننگ حكومت ش
  مى گرفت و عالوه بر مواجهة سخت تر حكومت، افكار عمومى  نيز در برابر حركت امام

1.  معاويه دستور داد همسر وى را حبس كردند و دو سال بعد كه او را يافتند، سرش را بريدند و براى همسر 
وى در زندان دمشق فرستادند (ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 40/69).

2.  ابن قتيبه، االمامة و السياسة، 203/1.
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تحريك مى شد. 
ــخنان  ــخ به آقاى كديور مى  گوييم: اوًال: براى تحليل صحيح اقدامات و س بنابراين در پاس
ــرايط زمانى حضرت توجه كنيم؛ توقع ما بايد متناسب با شرايط  ــين بايد به ش امام حس
باشد.  قضاوت در باب موضوعات اجتماعى،  بدون توجه به وضعيت اجتماعى حاكم، انتزاعى 
ــين  نقل شده استـ  كه طبعاً شامل  ــت.  ثانياّ: در ميان آن چه از امام حس و ناصحيح اس
ــخنان نيستـ  مواردى دال بر آن چه آقاى كديور نسبت به آن ها بى اطالعى  همة وقايع و س

كرده، يافت مى شود. 

 نمونه هايى از معرفى جايگاه امامت، در كالم و سيره امام حسين
امام در پاسخ به معاويه در باب واليت  عهدى يزيد مى  نويسد:

«و همانا تو با جانشين قرار دادن يزيد، ما را از ميراث پدرى مان منع نمودى. 
به خدا قسم رسول خدا اين امر را براى ما از بدو والدت به وراثت گذارد.1»

ابن اعثم كوفى نقل مى كند كه چون وليد بن عقبه (والى مدينه)، از امام حسين  براى يزيد 
بيعت خواست، ايشان در پاسخ فرمودند: 

«ما اهل بيت نبوت و معدن رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و جايگاه 
رحمتيم. خداوند به واسطة ما آغاز كرد و با ما به پايان مى برد و يزيد مردى 
ــى چون من با مثل اويى بيعت  ــت؛ پس كس ــراب خوار و ... اس ــق و ش فاس

نمى كند.2 »
ــازگارى دارد يا با امامت  ــى كه آقاى كديور ادعا مى كند س ــا مجموع اين تعابير، با امامت آي

به  معناى متداوِل شيعى آن؟ 
به نقل ابن اعثم، امام در همان ماجرا، به مروان حكم فرمودند: 

«واى بر تو! از من دست بردار كه تو پليدى و ما اهل بيت طهارتيم؛ همانان 
ــود: إنَّما يُريُد اهللاُ لُِيْذِهَب  ــان بر پيامبرش نازل فرم كه خداوند درباره ش

1.  همان، 209/1.
2.  كوفى، ابن اعثم، الفتوح، 14/5.
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« 1.َرُكْم َتْطهيرا ْجَس أَْهَل الَْبْيِت َو يَُطهِّ َعْنُكُم الرِّ
يكى از شگفتى هاى عاشورا، زهير بن  قين است كهـ  بنا بر مشهورـ  طرف دار عثمان بود. بر 
ــاس نقل ابومخنف، وى كه در مسير خود، به كاروان حضرت اباعبداهللا  نزديك شده  اس
ــام او را طلبيد. پس از مالقات با امام  ــود؛ اما ام ــود، تالش كرد تا با حضرت مواجه نش ب
ــين تغيير شگرفى در زهير ايجاد شد. تنها مطلبى كه از اين مالقات اسرارآميز نقل  حس
ــت  كه امام  ماجرايى را به ياد زهير آوردند؛ پس از جنگى در منطقه لنجر،  ــده، اين اس ش
ــلمان فارسى از زهير پرسيده بود: «از اين پيروزى خوشحالى؟» و پس از پاسخ مثبت او،  س
ــلمان گفته بود: «هنگامى كه با جوانان آل محمد مواجه شديد، از اين كه همراه با آنان  س

بجنگيد، بيشتر شادمان باشيد».2
بنابراين نقل، خبر غيبِى امام حسين باعث تحّول زهير شده است.

با توجه به مطالبى كه گذشت، اگر ـ بر فرض ـ در مقطعى، امام حسين كم تر به امامت 
منصوص تصريح كردند (يا اصًال تصريح نكردند) و در ساير مقاطع به اين موضوع تصريح 
كردند، تكليف چيست؟  نيافتن اين مطلب در دوره اى خاص، نمى تواند باعث انكار آن شود؛ 
زيرا حضرت در دورة ديگرى، بدان تصريح كرده اند. در چنين فرضى، براى ارائة يك تحليل 
علمى و منطقى، مى  توان از تحليل تاريخى مدد گرفت؛ يعنى تحليلى كه دليل صدور كالم 

در يك دوره و عدم صدور آن در دورة ديگر را تبيين نمايد.
ــتناد  تا اين جا، از منابعى كه آقاى كديور در مباحث خود، به اعتبار آن ها تصريح يا بدان ها اس
نموده است، مدرك آورديم؛ يعنى: نهج  البالغه، مقتل ابى مخنف، الفتوح (ابن اعثم) و االمامآل 
و السياسآل (ابن قتيبه). البته اين نحوه اعتبار دادن به چند منبع و سلب اعتبار از منابع ديگر، 

جاى نقد جدى دارد (مانند نقدى كه درباره نهج  البالغه ذكر شد). 
اكنون جا دارد از ايشان بپرسيم: آيا روايات فراوانى كه امثال شيخ صدوق در باب منصوص 
ــما،  ــه نقل كرده اند، هيچ جاى اعتنايى ندارند؟ در كتب مورد اعتماد ش ــودن امامِت ائم ب
بسيارى از نقليات، به صورت مرسل، يا اساساً بى سند  هستند؛ ولى روايات مورد اشارة ما غالبًا 

1.  همان/ 17و18
.74 /2.  ابومخنف، مقتل الحسين



145

مسند هستند. به چند نمونه توجه كنيد: 
الف) موضوع كتاب كفايآل األثر فى النص على االئمآل اإلثنى عشر جمع آورى سخنان رسول 
خدا، اهل بيت و برخى از صحابه آنان، در باب امامت منصوص الهِى ائمه معصومين
 است. مؤلف كتاب، «محمد بن على خزاز قمى»، از علماى قم در قرن چهارم هجرى و 

شاگرد شيخ صدوق است كه علماى رجال از او به «الثقآل الجليل» ياد كرده اند.
ب) شيخ صدوق در كتاب كمال  الدين، به سند صحيح از امام حسين نقل كرده است:

از اميرالمؤمنين درباره سخن رسول خدا «ميان شما دو چيز گران قدر 
ــد كه «عترت كيانند؟»  ــؤال ش به جاى مى گذارم: كتاب خدا و عترتم» س
ــل حسين كه  ــين و نُه امام از نس ــن و حس امام  فرمودند: «من و حس
ــان، مهدى و قائم آن ها است. آنان از قرآن و قرآن از آنان جدا  نهمين ايش

نمى شوند...».1 
ــادى در باب موضوع امامت  ــيعه) احاديث زي ــاب كافى(مهم ترين كتاب حديثى ش ج) در كت
ــت. چنان كه گزينش  سخت گيرانه و يا حتى افراط گرايانه درباره سند اين احاديث به كار  هس
ــاد خواهند بود.2  ــند و قابل اعتم ــم موارد فراوانى باقى مى مانند كه صحيح الس ــاز ه رود، ب

نمونه اى از اين احاديث را در زير مى آوريم:  
ـ امام صادق مى  فرمايد: 

ــول خدا  مرا زاده (از نسل حضرتم) و به قرآن آگاهم. در آن، آغاز  «رس
خلقت و هر چه تا قيامت پيش آيد و خبر آسمان و زمين و بهشت و جهنم 
ــت. اين ها را مى دانم (به همان  و آن چه اتفاق افتاده و خواهد افتاد آمده اس
ــتم مى نگرم. خداوند فرموده: در قرآن بيان  سادگى كه) گويا به كف دس

3.«روشن همه چيز هست
ا الَِّذيَن آَمُنواْ أِطيُعواْ اهللاَ َو أِطيُعوْا  ــام صادق درباره آيه يا أيهَُّ ـ از ام

ُسوَل َو أُْولِى اْألَْمِر ِمنكم  سؤال شد؛ فرمود:  الرَّ

1.  شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، 241/1
2.  در اين بخش، رواياتى را ذكر كرده ايم كه صاحب كتاب صحيح الكافى نيز آن ها را آورده است.

3.  كلينى، كافى، 61/1، ح8 .
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« اين آيه در شأن على بن ابى طالب و حسن و حسين نازل شد... زمانى 
ــين فرمود:  ــيد به [امام] حس ــن به پايان مى رس كه عمر [امام] حس
ــه اطاعت تو و پدرت امر  ــروى من امر كرد؛ همان طور كه ب ــد به پي خداون
ــود و پيامبر درباره (وجوب پيروى) من، ابالغ كرد؛ چنان كه در مورد  فرم
تو و پدرت ... سپس مسأله به على بن الحسين و پس از او به محمد بن  

على واگذار شد. 1»
ـ در حديث ديگرى راوى به امام عرض مى كند كه ما اطاعت اوصياى پيامبر
ــخن وى، در بيان مبناى قرآنِى  ــب مى دانيم. حضرت با تأييد س  را واج
وجوب اطاعت از ائمه مى فرمايند: «آنان كسانى هستند كه خداوند راجع 

به ايشان، آيه اولى االمر2  و آيه واليت3  را نازل فرموده است».4 
ـ امام صادق: «... ما حجت هاى الهى بر بندگان او و گنجينه داران علم 

اوييم».5

 روايات معّرف امامت، در منابع تسنن
ــامح، همه مناقشات را درباره اعتمادپذيرى كتب حديثى شيعه صحيح فرض  اگر از باب تس
ــنن براى اثبات  ــى همه اين كتب را از دايره تحقيق خارج كنيم، منابع اهل تس ــم و حت كني

ادعاهاى ما در بحث امامت كافى هستند.
ــنن مى توان آن را  ــتناِد صرف به منابع اهل تس يكى از مدارك ما در بحث امامتـ  كه با اس
ــت؛ حادثه  اى كه نمى  توان بدون توجه به آن، در موضوع  اثبات كردـ حادثه «غدير خم» اس
ــده و غير قابل  ــكل متواتر نقل ش امامت، نظريه  پردازى كرد. اصل ماجراى غديرخم به ش
انكار است. اين كه منظور رسول خدا  در غدير خم، معرفى على بن ابى طالب به عنوان 

1.  همان، 286/1، ح1.
2.  نساء/59.
3.  مائده/55.

4.  همان، 187/1، ح7.

5.  همان، 193/1، ح5.
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جانشين خويش و پيشواى مؤمنان پس از خود بوده نيز از قراين و شواهد موجود ـ حتى از 
منابع اهل تسننـ  به خوبى برمى آيد.1 

نگارنده در سال 1385ش مقاله اى با عنوان «غدير خم و بازخوانى تشيع» نوشتم و در اختيار 
آقاى كديور و جمعى از مخاطبان وى قرار دادم. در اين مقاله، به برخى قراين كه در نقل هاى 
ــنت از ماجراى غديرخم وجود دارند و بر اعالم خالفت و امامت اميرالمؤمنين در  اهل س

غدير داللت مى  كنند، اشاره شده بود.2
اندكى پس از نگارش اين مقاله، در عاشوراى 1385ش گفت گويى با آقاى كديور دست داد. 
ــده، انتقادى به اين مضمون اظهار داشت كه  ــاره به مقالة ياد ش در آن گفت گو وى ضمن اش
ــن درباره غدير صحبتى نكرده ام؛ چرا در نقد مباحثم، به مطلبى پرداخته اى كه من بدان  «م
نپرداخته ام». اين سؤال موجب تعجبم شد و گفتم: «من به غدير پرداخته ام». و توضيح دادم 
كه وقتى شما به «بازخوانى تشيع» اقدام و نّص در امامت را رد كرده ايد، الجرم بايد درباره 

واقعة غدير خم پاسخ  گو باشيد.
ــكالى را مطرح كرد كه از رايج ترين و ساده ترين اشكاالت  ــان در مقام پاسخ گويى، اش ايش
درباره داللت حديث غدير است: مگر مى شود جمعيت انبوهى در غدير باشند و سخن پيامبر 
خدا درباره جانشينى اميرالمؤمنين را بشنوند و بيعت كنند، اما به زودى پيمان بشكنند؟ 
ــخى كه خود اميرالمؤمنين به اين سؤال داده  ــخ كوتاهى به ايشان دادم؛ همان پاس پاس
است؛ كسى  از   يهوديان به  آن  حضرت  (به سرزنش) گفت: هنوز پيغمبرتان  را به  خاك  نسپرده  

1.  عالقه  مندان براى اطالع بيش تر ر.ك: حسينى ميالنى، سيد على، نفحات االزهار فى خالصة عبقات االنوار؛ 
عالمه امينى، الغدير، مجلدات 6 تا 9..

2.  مواردى كه واژه «مولى» را در حديث غدير «سرپرســت» و «صاحب اختيار» معنا كرده  اند (از جمله خبر 
ــان  ــنن آمده اســت)، نش دادن پيامبر اكرم از نزديكى مرگ خويش در خطابه غدير كه در منابع اهل تس
ــتى و يارى اميرالمؤمنين ــان وصيتى مهم بوده اند؛ نه فقط ضرورت دوس ــد كه پيامبر در صدد بي مى  دهن

ــنن آمده اســت) و تأكيد بر همراهى  .  بيان حديث ثقلين در خطابه غدير (كه آن هم در منابع اهل تس
ــيعه تناســب دارد. طبق نقل بزرگان اهل  جدايى ناپذير اهل بيت با كتاب خدا تا قيامت نيز با ادعاى ش
تسنن، پيامبر اكرم پيش از بيان عبارت «من كنت مواله فهذا على مواله» باالترين منصب الهى خود يعنى 
«صاحب اختيار بودن بر مؤمنان، بيش از خود آنان» (مضمون آيه ششم سوره احزاب) را گوشزد فرمود و 
از حاضران بر اين منصب خود اقرار گرفت. يادآورى چنين منصبى نيز داللت بر اهميت معناى مورد نظر از 

عبارت «من كنت مواله ...» دارد كه با دوستى و مانند آن فراهم نمى آيد.
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بوديد كه  درباره او اختالف  كرديد! امام به  او فرمودند:
« ما تنها در آن چه  از او شنيده ايم  اختالف  كرديم، نه  درباره  خود او؛ اما شما 
ــده  بود كه  به   ــك  نش هنوز پاهايتان  از آب  دريا (كه  از آن  عبور كرديد) خش
ــتان   پيغمبرتان  گفتيد: «خدايى  براى  ما قرار بده؛ همان طور كه اين  بت پرس

خدايانى  دارند. آن گاه  (موسى) فرمود: شما مردمى  نادان  هستيد1».2
مى توان ماجراى مشرك شدن اكثريت بنى اسرائيل، پس از غيبت چهل روزه حضرت موسى 
ــواهد قرآنى، استبعاد پنهان در   را نيز به اين فرمودة حضرت اضافه كرد. توجه به اين ش
اشكال را دفع مى كند؛ ضمن آن كه اگر مسلمانان در مسأله امامت منحرف شدند، بنى اسرائيل 

در اساس توحيد لغزيدند.
ــخ هاى ديگرى نيز دارد؛ از جمله پيمان  شكنى ها و ضعيف  نمايى  هاى  البته اين اشكال، پاس
مسلمانان در حيات و حضور رسول خدا؛ مانند: فرار در جنگ هاى احد و حنين، تنها گذاردن 
پيامبر در حين اداى خطبه جمعه  به خاطر كاروان تجارى، عدم تمكين اوليه نسبت به امر 

حضرت در جريان صلح حديبيه و... .
به هر تقدير، عالوه بر حديث غدير، موارد ديگرى نيز در منابع اهل سنت وجود دارند كه بر 
ــيعه داللت مى  كنند؛ مانند: حديث ثقلين، حديث منزلت، حديث اثنى  امامت مورد عقيدة ش

عشر خليفه و... . بازخوانى تشيع بدون نظر به اين موارد،  ثمر نمى بخشد.

 محكى ديگر بر مبانى علمى «بازخوانى تشيع»
آقاى كديور از يك سو مسألة مبنايى «دغدغه استناد» و از سوى ديگر، ادعاهايى در تضعيف 
ــتقلى  ــيع» مطرح مى  كند (كه نقد مس ــيعه را در بحث «بازخوانى تش اعتبار منابع روايى ش
مى طلبد)، اما خود در مقام ارائه سند، بسيار ضعيف عمل كرده است. به گزيده اى از سخنان 

ايشان توجه كنيد:
ــنتي عزاداري ما اين بوده است كه اين طرف اهل  يكي از كاركرد هاي س

1.  اعراف/138.
2.  نهج البالغه، حكمت 317.
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تشيع هستند و آن طرف اهل تسنن بوده  اند. حال ببينيم امام حسين واقعي 
ــم به خدايي كه  ــت. امام به عبداهللا بن عمر فرمودند: قس ــه گفته اس چ
ــير و نذير فرستاد، اگر پدر تو عمر بن خطاب زمان  پيامبر را به  عنوان بش
مرا درك مي  كرد،  قطعا مرا ياري مي  كرد؛ آن چنان كه جد مرا ياري كرد. ... 

به هر حال اين واقعيات مذهب ماست.1
ــخن امام حسين واقعي و واقعيات مذهب مطرح كرده، در  نقلي كه آقاى كديور به  عنوان س
كتاب الفتوح (ابن اعثم كوفي) آمده است. ما در اين جا از بحث فني درباره  ضعف اعتبار اين 
ــخه موجوِد آن2ـ  درمي گذريم؛ ولي چند نكته  ــؤال بودن اصالت نس كتابـ   به دليل  زير س

را يادآور مي شويم:
ــياق روش معمول آقاى كديور ـ بدون سند است و  ـ نقل ابن اعثم ـ به س

وى به  سادگي از كنار اين موضوع گذشته است.
ـ در نقل هاى مورخين، مالقات عبداهللا بن  عمر با امام حسين تعارضات 
زيادى ـ به ويژه با نقل ابن اعثم ـ دارد؛ در حالي كه ابن اعثم اين مالقات را 
در مكه و با حضور عبداهللا بن عباس مى  داند، ابن عساكر در تاريخ دمشق و 
ابن سعد در الطبقات الكبري، محل آن را در ابواء (نزديك مدينه) و با حضور 
عبداهللا بن  عياش بن  ابي ربيعه مى  داند؛ حال آن كه آنان در بازگشت از عمره 
به مدينه بوده اند. متن گفتگوهايي كه اين دو عالم مشهور اهل تسنن و نيز 
ــقي  دو عالم ديگر آنان يعني ابن اثير در الكامل في التاريخ و ابن كثير دمش
ــون آن چه ابن اعثم آورده  ــآل و النهايآل نقل كرده اند، كامًال با مضم در البداي
ــت. در نقل اين چهار نفر،  عبداهللا بن  عمر با لحني سرزنش  آميز،  مغاير اس
ــين را از مخالفت با جماعت مسلمين برحذر مي دارد.  نقليات  امام حس
اخيرالذكر، با همه موضع گيري هاي مشهور ابن عمر در حوادث پيش و پس 
از كربال هم خواني دارند؛ بر خالف آن چه ابن اعثم نقل نموده و هيچ تطبيقي 

1.   كديور، محسن، «بازخوانى امامت در پرتو نهضت حسينى»، (سخنرانى درحسينيه ارشاد، 84/11/19)، متن 
پياده شده در سايت ايشان موجود است.

2.  ر.ك: جعفريان، رسول، منابع تاريخى اسالم، 165.
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با شخصيت و سوابق ابن عمر و رابطه او با آل علي ندارد. 
ـ پاسخ هايي كه ابن اعثم از قول امام به ابن عمر نقل كرده است، مغاير 
با موضع صريح و قاطع حضرت در نوع مالقات هايي است كه از ايشان با 
اشخاص سرشناس مانند محمد بن حنفيه و فرزدق نقل شده و در آن ها از 
ــخن  قصد جدي خود بر خودداري از بيعت با يزيد و ادامة اين مخالفت س
ــت؛ اما ابن اعثم چنين نقل مى  كند كه امام حسين به ابن عمر  گفته  اس
فرمود: «اگر در نظر تو من اشتباه مي كنم، مرا از اين كار منصرف كن كه 
من خضوع خواهم نمود و سخنت را خواهم شنيد و اطاعت مي كنم». وي 
ــام خطاب به ابن عمر نقل  ــخناني تعارف  گونه را نيز از قول ام ــه س در ادام
كرده است كه به  نظر مى  رسد تالشي است ناشيانه و غيرمنطبق با واقعيات 
ــتانه. در اين نقل ناسازگاري هاي ديگري  تاريخى، براى القاى روابط دوس

نيز به چشم مي آيد.
ـ بر اساس گزارش منابع تاريخي، عبداهللا بن عمر، پس از بيعت مردم مدينه 

با اميرالمؤمنين علي، از بيعت خودداري كرد.1 ابن كثير مي نويسد:
ــت، مردم مدينه را به جهاد  زماني كه علي قصد جنگ با معاويه را داش
تشويق كرد؛ اما اجابت نكردند. پس عبداهللا بن عمر را طلب كرد و او را به 
ــخ داد كه اگر مردم مدينه آمدند، من  خروج براي جهاد خواند. عبداهللا پاس

هم مي آيم؛ البته در اين سال فعلي نه. سپس آماده شد و به مكه رفت.2
ــت و لذا مالقات وي با  ــوي ابن عمر طوالني اس حكايت موضع گيري هاي اين چنيني از س
حضرت سيدالشهدا ، آن گونه كه در ساير كتب تاريخي آمده (و بدان ها اشاره شد) بسيار 

به صحت نزديك تر است.
اين نمونه، محكى بود به روش آقاي كديور كه با اعتماد به نقلى ضعيف، مبنايي فكري را 

محكوم و مبناي ديگر را به  عنوان حقيقت و واقعيت دين جايگزين مي كند.

1 . ابن خلدون، تاريخ، 214/1.
2 . ابن كثير، البداية و النهاية، 257/7.
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جمع بنـدى 
در اين مقال بيان شد كه آقاى كديور، رويكرد كامًال متفاوتى را در معرفى تشيع اختيار نموده 
و اركان اصلِى اين مذهب ـ  بر حسب ديدگاه متداول ـ  را از حقيقت آن جدا شمرده است. 
ــتند عبارت بودند از: نص، عصمت و علم غيب.  ــن اركاِن كه ناظر به موضوع امامت هس اي
همان طور كه گفتيم تعريف ايشان از شيعه بودن عبارت است از: «اعتقاد به امامت دانشمندان 

پرهيزگار و البته از مهذب  ترين و پاكيزه ترين افراد».
به  طور خالصه، ضعف  هاى رويكرد آقاى كديور عبارتند از:
ـ عدم ارائه داليل اثبات گر براى نظريه؛
ـ رد داليل طرف مقابل، بدون استدالل؛

ـ منحصر دانستن فرمايشات اميرالمؤمنين به نهج  البالغه و برخوردهاى 
غيرفنى ديگر با اين كتاب؛

ـ مغايرت مبانى مورد ادعا، حتى با بخش هاى متعددى از نهج   البالغه (كه وى 
آن را «قوى ترين سند دينمان بعد از قرآن كريم» مى  داند)؛

ـ مغايرت مبانى مورد ادعا، با كتبى كه اعتبار كم ترى از نهج  البالغه ندارند؛
انتساِب بدون  سنِد عقيدة مورد نظر، به اصحاب طراز اول اميرالمؤمنين ؛

ـ بى توجهى به نقليات فريقين كه عقيده اصحاب را مطابق اعتقاد رايج شيعه 
گزارش مى كنند؛

ـ تحليل ناصحيح از فرمايشات اميرالمؤمنين ناظر به موضوع افضليت و 
نيز عبارات مشابه امام حسين؛

ـ بى توجهى به شرايط صدور كالم در مقام تفسير آن؛
ـ توجيه گر نبودن رويكرد مورد نقد حتى نسبت به مستندات مورد اذعان اهل 

تسنن در امامت؛
ـ تضعيف گسترده منابع روايى شيعى (كه البته ضعفـ  و بلكه فقدانـ  ادلة 

وى در اين مورد، نقد مستقلى مى طلبد).
مقصود اصلى از طرح اين بحثـ  عالوه بر نشان دادن موارد فوقـ  توجه دادن به اين امر است 
كه كار سترگى مانند «بازخوانى تشيع» به روش هاى علمى دقيق تر و دقت ورزى هاى بيش ترى 

از سوى پژوهش گر نياز دارد و بازخوانى اگر فاقد شرايط الزم باشد، سودبخش نخواهد بود.
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Kadivarʼs ideas on Shia Theology: 
A Fundamental Critique 
Javad Alaalmuhaddesin

Abstract
Dr. Mohsen Kadivar is a contemporary Shiite religious intellectual. 
One of the discussions that he had in the intellectual sphere that was 
considered a great advantage was the concern for how to refer to 
religion. In the present article, the author criticizes and examines the 
arguments, strengths and efficiency of the references by Mr. Kadivar 
in discussions relating to references to reliable religious sources. In 
order to do this, the author first investigates what the proper indicators 
of Imamate and the Shiite definition of Mr. Kadivar are. Then it will 
be criticized according to Imamate, Imam Aliʼs divine knowledge 
and the descriptions by Ahl alـBayt as provided in Nahjulbalaghah 
and according to the analysis of the emphasis by Amiralmu’minīn 
on his higher virtuousness, etc. Then, Mr. Kadivar’s attitude towards 
Nahjulbalaghah will be criticized and his unfounded claims are 
mentioned. Finally, the article will end by mentioning the need to pay 
attention to the social conditions at the time when something is said.

Keywords: Dr. Mohsen Kadivar, how to refer to religion, 
Amiralmu’minīn’s Imamte, Nahjulbalaghah
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