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به مزیاین    ( ۱۴۸شوال سال    ۲۵  و متویف  ۸۳االول سال  ربیع   ۱۷متودل  )  )ع(   صادق  جعفر   امام  مریاث  اهمیت
است که از شیعه به عنوان »مذهب جعفری« یاد یم شود. به حلاظ کّمی روایات باقیمانده از این امام همام پس از  
امام یلع )ع( بیشرتین حجم از روایات شییع را تشکیل یم دهد، به زبان آمار حداقل یک سوم روایات اهل بیت  

حدیث    ۳۸۵۰۰جدل و افزون بر    ۲۲ث روایت شده از ایشان به  از امام صادق )ع( روایت شده است و جمموعه احادی
این احادیث لکیه جوانب معارف اسالیم را در بریم گرید. میالد مسعود رئیس مذهب صادق آل  (  ۱بالغ یم شود. )

در این جملس بنا دارم درباره یکی از  (  ۲حممد )ص( را به همه شیعیان اهل بیت )ع( تربیک عرض یم کنم. )
از روایات منقول از امام صادق )ع( دارد سخن    مباحث مهم اتفاقا ریشه در یکی  اعتقادی اسالم شییع که 

 بگویم، یعین ائمه به مثابه علمای ابرار. این حبث شامل هشت خبش به رشح زیر است:    

 دو نظریه درباره امامت در تشیع  -

   نظریه دو تفاوت   حمورهای و مشرتک  نقاط -

 خواهد؟ کدام نظریه دیلل یم   -

   فقدان دیلل قرآین مستقل بر نظریه رسّم -

 اشاکیل جدی به نظریه رسّم -

 هم عرض بودن امامت با نبوت و قرآن در نظریه رسّم  -

 ارزیایب سندی روایات رشائط امامت در نظریه رسّم  -

 مواردی که نظریه علمای ابرار قائل به توقف است  -
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 یک. دو نظریه درباره امامت در تشیع  

  اهل  امامان اصل این مطابق فقیه. فرع  نه است اعتقادی اصل امامت است. تشیع اصل  ترین اکنوین امامت
  )ع(   بیت  اهل  امامان  رسّم«:  »نظر  بنابر  هستند.  پیامرب  سنت  و  کریم   قرآن  از  بعد  دیین  معرفت   سوم  منبع  بیت

 عنوان   به  نفر  چهارده  این  رسایل.  ویح  منهای  هستند  دارا   را   )ص(  پیامرب  صفات  تمام  )س(  زهرا   فاطمه  بعالوه 
  اهل  امامان  شوند. یم  معریف عصمت ملکه  به خطا   و گناه از  معصوم  و  دلین، علم با  غیب   به اعلم معصوم  چهارده

   است. کرده منصوب  امامت  به خاص نصب به ایشان  خداوند  یعین  هستند الیه نص  به منصوص  )ع( بیت

  »نظریه   به  آن   از   که   بوده  مطرح  ائمه  صحابه  کبار  میان  در  دوم   قرن   از   دیگری   نظر  رسّم  نظر   قابلم  در
ُمعَّلی بن    است:  کشی   رجال  در   رواییت  از  برگرفته  واژه  این  شود.  یم  یاد  ابرار«  علمای عبداهلل ابن ایب یعفور و 

أتقیاء هستند.   ائمه علمای االبراریعفور گفت:  ُخنّیس درباره اوصیای پیامرب یعین ائمه مذاکره یم کردند. ابن ایب  
ُمعَلی گفت: ائمه پیامربند! به توافق نرسیدند. خدمت امام صادق )ع( مرشف شدند. بعد از استقرار در جملس  

   (۳امام صادق )ع( خطاب به آنان فرمود: ای عبداهلل، من از کیس که گفت من پیامربم تربی یم جویم. )

  رتبه   هم   قاعدتا   وی  مراد   باشد.  دانسته  )ص(   االنبیاء  خاتم  از   بعد   پیامرب  را   ائمه  ُخنّیس  بن   ُمعَّلی   است   بعید
  ایب   ابن   است.   بوده  الیه  نص   و  عصمت،  دلین،  علم  قبیل  از  پیامربان  صفات   در  رشاکتشان  و  انبیاء  با   ائمه   بودن

  جسته   برائت   ُمعَّلی   نظر   از  حداقل  )ع(  ادقص  امام   نقل  این   مطابق  است.   بوده  ائمه   برای  صفات   چننی  منکر   یعفور 
  علمای   نظریه   لک   نمای   ترسیم  در  متمرکز   حبثم  کنم.   حبث  زمینه  این   در  )ع(   صادق  امام  نظر   درباره   ندارم   بنا   است. 
  مقاالت   اند:  کرده  مطالعه  زمینه  این  در  را   ام  مقاهل  سه  جلسه  این  شنونداگن  که  گذارم  یم  آن  بر  بنا   است.  ابرار

،  (۱۳۸۵)اردیبهشت    امامت«   اصل  از   شییع   اسالم  ۀاویل  تلق   ابرار،  علمای   ۀ نظری  بازخوایناموش شده،  قرائت فر»
در این حبث نکات  (  ۴)(  ۱۳۸۵مهر  )تأمَل در منابع اعتقادی«  »و  (  ۱۳۸۵)بهمن  طبقه بندی اعتقادات دیین«  »

 جدیدی مطرح یم شود.   

   نظریه   دو   تفاوت   حمورهای   و   مشرتاکت   نقاط   دو. 

 دارند:  نظر اشرتاک حمور شش در حداقل ابرار علمای  و رسّم نظریه دو الف. 

   است.  )ص(  پیامرب سنت و کریم قرآن از پس دیین معرفت مرجعیت امامت اصَل  شأن اول. 
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   اند. نشده خدا معصیت مرتکب هرگز ایشان اند.  بوده دیین اعالی های اسوه   )ع( بیت اهل امامان دوم. 

   اند.  بوده خود  زمانه اتقای  و  اعلم  )ع(  هدی ائمه   سوم. 

 است.  بوده )ص( خدا  رسول بالفصل جانشنی )ع(  طالب ایب  بن یلع  چهارم. 

 نیست.  مردم  انتخاب به منوط  و بوده انتصایب مقایم حبث مورد  امامت پنجم. 

   است. تشیع رشط   )ع( بیت اهل امامان  از اطاعت و تبعیت  ششم. 

 دارد:  اختالف رسّم نظریه با  حمور پنج در حداقل ابرار  علمای نظریه ب. 

  بر  است،  گرفته  صورت   بعدی   امام   توسط  امام  هر  نصب   و   )ص(،  پیامرب  توسط  )ع(   امریاملؤمننی  نصب   اول. 
 است.  بوده الیه که  )ص( پیامرب نصب خالف

  را   علومش  طالب   ایب  بن   یلع   است.  بوده  اکتسایب  علمشان  ائمه  اکتسایب.   نه  بوده  دلین  )ص(   پیامرب  علم   دوم. 
  منجر   )ص(  نب   علم  به  همیگ  که   قبَل  امامان  یعین  پدرانشان  از  ائمه   دیگر  و  است،  کرده  کسب  پیامرب  از  مستقیما 

  ائمه   غریاکتسایب  علوم  به  باور   تشیع  رشط   اینکه  نیست،  حبث  حمل  اند  داشته  غریاکتسایب  علم  ائمه  اینکه  شود.  یم
      است. حبث حمل است

  این   است.  بوده  سنت  و  کتاب  از  ایشان  اجتهادات  هدی  ائمه  آراء  که  است  این  علم  بودن  یباکتسا   الزمه  سوم. 
   است. حبث قابل و  بوده برشی حال هر در اما   بوده، داریامانت  و گسرتده  دانش بر مبتین اجتهادات

 طهارت   این  اما   اند.  بوده  رسآمد  بودن  متق  و  مهذب  و  مزیک  و  خملّص   نفس،  طهارت   در  هدی  ائمه  چهارم. 
 اختیارا   ایشان  هرچند  باشد،  منتیف  ایشان  از  معصیت  صدور  اماکن  تا   نبوده  خداوند  تکویین«  »اراده  بر  مبتین

   اند. نشده  صغریه  و کبریه   از اعم   معصیت مرتکب

 اعتبار  مالئک  درباره   تنها   خطا(  و  معصیت  ارتکاب  تکویین  اماکن  )عدم  »عصمت«   نام  به  عنواین  أوال 
ّمّرُهم   ما   اهلل  الیّعُصونّ   دارد،

ّ
کنند و  هرگز فرمان خدا را خمالفت نّم   فرشتاگن»  (۶  )حتریم  یُؤّمرُونّ   ما   ّویّفّعلُونّ   أ
 نمایند.« اند )به طور اکمل( اجرا یم آچنه را فرمان داده شده 
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  عناوین  با   کتب  اند.  نشده   معصیت  مرتکب  »اختیارا«  هرچند  اند،   نبوده  معصوم  تکوینا   هم  انبیاء  حیت  ثانیا 
  این   در  قرآن  آیات  جمموعه  است  نوشته  مرتیض  رشیف  آچنه  قبیل  از  گناه(  از  انبیاء  کردن  )مزنه   االنبیاء«  »تزنیه
 من»  (۶  فصلت  ،۱۱۰  )کهف  مثلُُکم«  برش  »أنا   بنیادی   قاعده  با   عصمت  تکویین  صفت  دارد.  بر  در  را   زمینه
  )شوری   يشء«  کمثله  »لیس  مزنهل  به  نبوت   در  اهمیت  حلاظ  به  که  ای  قاعده  است،  تنایف  در  هستم«  شما   مثل  برشی

 است،  خطا   و  معصیت  از  مانع  تکوینا   که  است  ای  قوه   عصمت  است.  توحید  در  نیست«  او  همانند  چزی  هیچ»  (۱۱
  تقوی   که  حایل   در   است،  بریوین  و   موهبیت  امری  عصمت  دارد.  اختیارا   را   رد اکرک  همنی  که  تقوی  از   باالتر   حالیت

  اگر  اما   «نیست،  مثلکم  »برش  باشد  معصوم  تکوینا   کیس  اگر  است.  برشی  و  اکتسایب  امری  معنوی  طهارت   یا 
ر و خملّص  اختیاری ب و مطهی    است. سازاگر فوق  قاعده با  باشد متیق و  مزیکی  و مهذی

ِتیِه اْْلّاِطُل    است:   داشته  مصون  باطل  و  خطا   از  را   خود   کتاب  خداوند  ما   باور  به   ثاثلا 
ْ
ّوإِنیُه لِّکتّاٌب ّعِزیٌز الی یّأ

یٍد )فصلت   ْن ّحِکیٍم َّحِ و این کتایب است قطعاً شکست ناپذیر، که  ( »۴۱-۴۲ِمن بنّْیِ یّّدیِْه ّواّل ِمْن ّخلِْفِه تزِّنیٌل ِمی
آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته  هیچ گونه باطَل، نه از پیش رو و نه از پشت رس، به رساغ آن نّم 

ْکّر ّوإِنیا هّلُ حّلّافُِظوّن )حجر   ْْلّا اِلی ا بطور قطع  ما قرآن را نازل کردیم؛ و م( »۹ستایش نازل شده است.« إِنیا َّنُْن نّزی
ُ الُْمْؤِمِننّی )ارساء   قّْوُم ّویُبرِّشی

ّ
ّذا الُْقْرآّن ّيْهِدي لِلیِِت ِِهّ أ ـٰ این قرآن، به رایه که استوارترین  ( »۹نگهدار آنیم«. إِنی ّه

دهد.« حیت این آیات مهم هم به بیش از عصمت ویح وحداکرث  کند؛ و به مؤمنان  بشارت یم هاست، هدایت یم راه
و هرگز از روی هوای  ( »۴-۳یی سنت نبوی داللت ندارد: ّوّما یّنِطُق ّعِن الّْهّوٰى إِْن ُهّو إاِلی ّوْْحٌ یُویّحٰ )جنم  یب خطا 

ٰى  گوید. آچنه یم نفس سخن نّم 
ّ
ّما ّزاّغ    …گوید چزیی جز ویح که بر او نازل شده نیست.« ّما ّکّذّب الُْفّؤاُد ّما ّرأ

  و  نشد  منحرف  هرگز  او  چشم    …قلب )پاک او( در آچنه دید هرگز دروغ نگفت»(  ۱۷و    ۱۱  )جنماْْلَّّصُ ّوّما ّطَّغٰ  
 «(بود  واقعییت دید آچنه)  نکرد  طغیان

  الکتاّب   یُعلیُمُکم  است:  کرده  هدایت  را   دین  حوزه   در  پیامربش   دلینی   علم  با   خداوند  که  باوریم  این  بر  رابعا
  غری   به  خدا  از  را   حکمت  و  کتاب  و  بود   ایمی   که  پیامربی  بیاموزد«  حکمت  و  کتاب  شما   به»  (۱۵۱  )بقره   واحلکمةّ 
 خطا   نزی  ویح  القای  و  تلق  در  کرده  نّم  معصیت  اینکه  بر  عالوه   پیامرب  است.  آموخته  دلین  طریق  از  یعین  اکتساب

  معتربی   مستند  این   از  بیش  به  باور  است.  بوده  مصاب  هم  )سنت(  نبوی  ترشیعات  در  او  بعالوه   است.  نکرده
   ندارد.
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  امنی   ناقل  )ع(  بیت  اهل  امامان  والغری.  اوست  رسول  تنها   بالعرض   شارع   و  است  خدا  بالات  شارع   پنجم. 
    هستند.  شارع  )ص( پیامرب همانند نزی )ع(  ائمه رسّم نظریه در اند. بوده نبوی  ترشیعات

 سه. کدام نظریه دیلل یم خواهد؟ 

به عنوان دیلل امر اعتقادی،  .  رست است با مراجعه به ادهل آن حاصل یم شود اینکه کدامیک از دو نظریه د
در امور جزئیه دیلل عقل نداریم، اْلته در تقریر رشائط  .  چزیی جز حمکمات قرآن و سنت معترب در دست نیست 

 .  سنت بریم گرددامجاع هم اگر موجود باشد، دیلل مستقَل نیست و نهایتا به  .  امامت دیلل عقل مورد استناد است

از میان این دو نظریه کدامیک مطابق اصل است؟ معنای مطابق اصل بودن این است که نظر مطابق آن دیلل  
نظریه علمای ابرار«  . »ی خمالف اصل است که دیلل یم طلبد)بیش از ادهل اعم امامت( نّم خواهد، و این نظریه 

اما نظریه رسّم  .  بقیه مردم با فضائل علّم و عمَل اکتسایب  مطابق اصل است، چرا که ائمه انسانهایی هستند مثال 
لا این  .  خالف اصل است چرا که آدمیاین با رسشت متفاوت، با فضائل خارق اعدت، و استثنایئ معریف شده اند 

اقامه دیلل کند، و اگر نتوانست دیلل معتربی اقامه کند از حجیت و صحت ساقط   نظر رسّم است که باید 
 است.  

   فقدان دیلل قرآین مستقل بر نظریه رسّم .  ر چها   

آیا نظریه رسّم امامت »دیلل قرآین مستقل« دارد؟ مراد از دیلل قرآین مستقل دیلَل است که تمام مقدمات  
مثال بر اینکه امام را باید مستقیما خدا نصب کند، علم  . آن قرآین باشند و هیچیک از مقدمات آن روایی نباشد

امرب دلین است نه اکتسایب، و ائمه معصوم هستند به معین رسشیت متفاوت با دیگر مردم که  امام همانند علم پی
فرشتاگن همانند  است  منتیف  آن  در  خطا  و  گناه  ندارد .  اماکن  خاریج  وجود  قرآین  دالیل  قرآین  .  چننی  »ادهل 

 .  غریمستقل« نظریه رسّم از دو حال خارج نیست

تعمیم صفات بریخ شخصیتهای مطرح در قرآن اعم از انبیاء و اویلاء و تعمیم آن به ائمه است، با   حال اول. 
این بیان مگر ممکن است چننی صفیت درمورد فردی ممکن باشد و ائمه آن صفت را نداشته باشند؟! مثال چون  

(  ۸۲-۷۸ند، چون خرض )کهف  پس ائمه هم چننی قابلییت دار( ۱۶سلیمان نب )ع( منطق الطری یم دانسته )نمل  
این ادهل نهایتا اماکن  .  به ترتیب علم و قدرت ماورایی داشته اند پس ائمه هم دارند(  ۴۰و آصف بن برخیا )نمل  
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چننی  .  چننی صفات را برای دارنداگن مشخص آن اثبات یم کند و ترسی آن به غری نیازمند دیلل معترب است
پس  .  د، نهایتا رساغ دیلل تعمیم یا تطبیق بر ائمه را باید در روایات گرفتدیلَل یقینا در قرآن وجود خاریج ندار

 .حبث موکول به روایات یم شود 

ّرُکْم ّتْطِهرًیا :  آیات از قبیل آیه تطهری است  حال دوم.  ْهّل اْْلّیِْت ّویُّطِهی
ّ
ُه یِلُْذِهّب ّعنُکُم الِریْجّس أ إِنیّما یُِریُد اللـی

از شما اهل بیت دور کند و اکماًل شما را پاک سازد.« فقط یم خداوند  »(  ۳۳)احزاب     خواهد پلیدی و گناه را 
مقدمه اول تکویین بودن اراده تطهری اهل بیت . داللت این آیه بر نظریه رسّم حداقل مبتین بر دو مقدمه است

ل اهلل )ص( منافات بعالوه تکویین بودن آن با اصل اصیل »انا برش مثلکم« رسو.  این امر بدییه نیست.  است
.  تکویین بودن اراده در این آیه دیلل قرآین ندارد . دارد، و به دیلل اولویْت اهل بیت او هم »برش مثلکم« هستند

مقدمه دوم تطبیق اهل بیت بر پنج تن یا چهارده معصوم یقینا دیلل قرآین ندارد، باز  .  باز موکول به روایات یم شود 
 .  موکول به روایات یم شود 

به بیان دیگر تنها و تنها  .  نتیجه اختصاصات نظریه رسّم امامت مطلقا فاقد دیلل قرآین مستقل استدر  
یا ملفق از قرآن و  )یعین یا دیلل روایی مستقل یا دیلل روایی غریمستقل  .  مستند این نظریه روایات است والغری

 (.  روایات با حداقل یک مقدمه قرآین 

ی به نظریه رسّم   پنج. اشاکیل جدی

در نظریه رسّم ائمه جز در ویح رسایل هیچ فریق با  . امامت در نظریه رسّم نظریه ای هم عرض نبوت است
ی.  دیلل اصَل نبوت یعین قاعده لطف هم دیلل هر دو اصل است.  پیامرب ندارند  چرا نظریه ای با این  :  سؤال جدی

جزئیات زاکت و روزه و حج از فروع فقیه  اهمیت در قرآن مطرح نشده است؟ این دیگر تعداد رکعات نماز و  
اگر وزن آن چننی  . نیست، اصَل اعتقادی است هم وزن کتاب خدا که بدون تمسک به آن ضاللت حتّم است

آیا همنی نرپداخنت به امهات حبث امامت در  .  است عدم پرداخنت آن به حدی اکیف در قرآن اغراء به جهل است
سّم نیست؟ قرآن تبیان هرچزیی است که ارتباط مستقیم با هدایت انسان قرآن بزرگرتین دیلل اکسیت نظریه ر

ٰى لِلُْمْسِلِمنّی  دارد:   ٍء ّوُهًدى ّورَّْحًّة ّوبرُْشّ ی يّشْ
ُكِ

ْْلّا ّعلّیّْك الِْکتّاّب تِبْیّانًا ِلی )َنل  ۸۹( »و ما این کتاب را بر تو  ّونّزی
نازل کردیم که بیانگر همه چزی، و مایه هدایت و رَحت و بشارت برای مسلمانان است«. یقینا امامت در نظریه  
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رسّم چننی صفیت را دارد. چرا در کتاب مستقال تبیاین در این زمینه نیست؟ و حمتاج حدیث ثقلنی و غدیر و  
 مانند آنها هستیم؟  

 شش. هم عرض بودن امامت با نبوت و قرآن در نظریه رسّم 

ُهنی قّاّل إِِِنی ّجاِعلُّك لِلنیاِس إِّماًما  اما دیلل ملفق از نقل و عقل. آیه امامت:   ّتمی
ّ
ّوإِِذ اْبتَّّلٰ إِبّْراِهیّم ّربُُّه بِّکِلّماٍت فّأ

الِِمنّی   ییِِت قّاّل اّل ّينّاُل ّعْهِدي الظی براهیم را با وسایل  به خاطر آورید( هناگیم که خداوند، ا)  ( ۱۲۴بقره  ) قّاّل ّوِمن ُذِری
گوناگوین آزمود. واو به خویب از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: »من تو را امام و پیشوای مردم  
قرار دادم!« ابراهیم عرض کرد: »از دودمان من )نزی اماماین قرار بده(« خداوند فرمود: »پیمان من، به ستماکران 

ظالم کیس جز غریمعصوم نیست. پس امام الزم االطاعت معصوم است. آیه    رسد.« در نظریه رسّم عقال نّم
ْمِر ِمنُکْم )نساء  اویل االمر:  

ّ
وِِل اْْل

ُ
ِطیُعوا الریُسوّل ّوأ

ّ
ّه ّوأ ِطیُعوا اللـی

ّ
یّن آّمنُوا أ ِ ّها الی يُّ

ّ
ای کساین که ایمان  ( » ۵۹یّا أ

اولو اْلمر را.« در نظریه رسّم اویل االمری که  اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامرب خآورده  دا و 
اطاعتش مطلقا واجب است عقال هم عرض رسول اهلل است. اْلته تقریر دیلل ملفق از قرآن و روایات هم در  

 دست است. اما ملفق از قرآن و عقل اقوی است.    

ّخْذُتْم بِ حدیث ثقلنی:  و نزی  
ّ
ْمّریِن إِْن أ

ّ
ِِت   -ِهّما لّْن تِّضلُیوا »إِیِنی تّاِرک ِفیکْم أ ْهّل بّییِت ِعرْتّ

ّ
ِ ّعّزی ّو ّجّلی ّو أ کتّاّب اَلّلی

ا ّفّعلْتُْم یِف اثلّیّقلّ  لُکْم ّعّمی
ّ
ْسأ

ّ
یّها اْلّیاُس اْسّمُعوا ّو قّْد بّلّیْغُت إِنّیکْم ّسرّتُِدوّن یلّعّ احْلّوّْض فّأ

ّ
ِ أ نِی ّو اثلّیّقاّلِن کتّاُب اَلّلی

ْهُل بّییِت ّجّلی ِذکُرُه وّ 
ّ
گذارم که اگر آنها را دستاویز قرار دهید، هرگز گمراه  من در میان شما دو چزی بایق یم ( »۵«. ) أ

خنواهید شد: کتاب خدا و عرتتم که اهل بیتم هستند. ای مردم بشنوید! من به شما رساندم که شما در کنار حوض  
ؤال خواهم کرد، یعین کتاب خدا  شوید، پس من از شما درباره رفتارتان با این دو یاداگر ارزشمند س بر من وارد یم 

و اهل بیتم.« اجازه بدهید استناد به حدیث ثقلنی را از زبان یکی از مهمرتین قائالن به نظریه رسّم در زمان  
معارص یعین استاد عبداهلل جوادی آمَل در نقد اینجانب و نظریه امامت علمای ابرار که اخریا در پایاگه اطالع  

 :    ل کنمرساین ایشان منترش شده نق

»امامت در نظر رسّم نه تنها در عرض نبوت بلکه در عرض قرآن است. تلق این اعملان از حدیث ثقلنی  
توانیم براي ائمه) ع( نزی در  الزمه همتايي قرآن و عرتت آن است که تمام صفايت را که قرآن دارد م چننی است: »
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و خدا آن را حفظ خواهد کرد، به همنی صورت امامان گونه که قرآن از خطا مصون است  نظر بگرییم. مثال همان
اگر امامان، فقط علماي ابرار بودند    .اند نزی باید معصوم و اعلم به غیب باشندشیعه که همراه قرآن معريف شده 

ت بود و نه بر علما. همان سخن  انشان حجی طور که قول شیخ مفید براي سید مرتيض  شان فقط براي عوام و مقدلی
انشان هر دو حجتند. همان  حجت نیست ک کنند وِل در مقابل مقدلی طور  و هر کدام باید به اجتهاد خودشان تمسی

که قرآن کریم معجزه است، امام نزی معجزه اليه است. اگر در قرآن نزی اشاره شده است که اگر جنی و انس به  
ه همنی صورت در مورد مقام امامت  هاي قرآن بیاورند؛ بتوانند یک سوره مانند سوره کمک همدیگر بیایند نم 

   ( ۶نزی چننی است و اگر جنی و انس تالش کنند تا کيس را به مقام امامت برسانند، توان آن را خنواهند داشت.«)

این نقل قول را از آن حیث آوردم تا اطمینان داشته باشیم در نظریه رسّم امامت هم عرض نبوت بلکه هم  
که تبعیت منحَص در تقلید نیست. تقلید تعبدی یکی از اَناء تبعیت عرض ویح و قرآن است. واضح است  

(  ۷است، عدیل تقلید تعبدی اقتدا و رجوع حتقیق است. در این زمینه در جای دیگر به تفصیل حبث کرده ام )
سیط  و در آینده نزی بیشرت حبث خواهم کرد. اشاره کنم و بگذرم: انسان شنایس دیداگه رسّم امامت اوال تبییین ب

 است؛ ثانیا بدور از أصول قرآین است. نقد این انسان شنایس نیاز به حبث مستقَل دارد.

 هفت. ارزیایب سندی روایات رشائط امامت در نظریه رسّم 

حبث در اصل امامت نیست. حبث در رشائط خاص امامت در نظریه رسّم است. آیا در روایات احادیث  
اداعهای نظریه رسّم )نصب الیه، علم دلین و ملکه عصمت( در دست است؟ مراد  متواتری دال بر هر یک از  

روایات است که تواطوء راویان آنها بر کذب ممتنع باشد و علم یقیین به صدور آنها از پیامرب )ص( یا ائمه )ع(  
است که  مزیان جعل اکرخانه روایت سازی غالت در این موضواعت به مزیاین  .  پاسخ منیف است.  حاصل شود 

تواتر منقول ارزیش بیش از خرب آحاد    . بدون اطمینان به صدور مستقل هریک نّم توان فلیه ای اداعی تواتر کرد 
ل است  . اداعی تواتر نهایتا ظین است .  و چاره ای جز رجوع شخیص به ادهل روایی موجود نیست.  ندارد  تواتر حمصی

 .  یم رسد لا نوبت به اخبار آحاد.  که یم تواند مفید قطع باشد

یقینا بر اداعهای اختصایص نظریه رسّم یعین نصب الیه، علم دلین و ملکه عصمت اخبار آحاد متعددی  
این سوال اصَل این  .  در دست است قبل از حتقیق دالیل آیا این اخبار آحاد از سند معتربی برخوردار هستند؟ 
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اگنه اختصایص نظریه  هر یک از حمورهای سه   قسمت از حبث است. در اینجا حبیث لک یم کنم. حبث جزیئ درباره 
 رسّم در جمایل دیگر عرضه خواهد شد.   

(  ۳۲۸متویف  )مهمرتین کتاب روایی شیعه کتاب احلجة اصول اکیف ثقة االسالم حممد بن یعقوب لکیین رازی  
به شش .  ت دارد روای  ۱۰۱۵کتاب احلجة  اکیف  .  حدیث دارد   ۱۶۱۹۹جدل: أصول و فروع و روضه(    ۸دوره اکیف ).  است

 : اظهار نظر فین در این باره توجه فرمایید

گری تَصیح کرده است: »در همنی  ترین اعلم اصویل در مبارزه با اخباریمهم(  ۱۲۰۵وحید بهبهاین )م  .الف   
کتاب اکیف کم نیستند روایات که منتیه به معصوم نّم شوند؛ ما شاهد روایات در کتب اربعه هستیم که قطع  

ه داریم.«    به عدم صدور آنها از ائمی

حدیث حسن،    ۱۴۴حدیث صحیح،    ۵۰۷۲  کتاب اکیف(  ۹۶۶به نظر شهید ثاین فقیه شاخص قرن دهم )م    ب. 
موثق،    ۱۱۱۸ و    ۳۰۲حدیث  قوی،  یعین    ۹۴۸۵حدیث  دارد،  فاقد    %۵۹حدیث ضعیف  وی  نظر  به  روایات اکیف 

   اعتبارند. 

ابومنصورحسن بن زین ادلین مشهور به صاحب معالم در کتاب »منتق اجلمان یف االحادیث الصحاح و    پ. 
احلسان« با مالیک سخت گریانه تر تعداد احادیث صحیح فروع اکیف را کمرت از یک سوم تعدادی که وادل ماجدش  

 برآورد کرده بود، برآورد کرده است.  

باقر جملیس، صاحب حباراالن  ت.  د  از  حممی الرسول )ص(«  آل  اخبار  العقول یف رشح  »مرآت  وار، در کتاب 
ه اکیف  ۱۰۱۵جمموع  ثق یا حسن )یا در حکم این عناوین( است؛   ۲۸۶روایت کتاب احلُجی   ۲۵۴روایت صحیح یا موی

،  روایت نزی ضعیف یم باشد. به زبان آمار و بر اساس ارزیایب یادشده  ۴۶۳روایت مرفوع یا ُمرّسل یا جمهول است؛  
از    ۲۸حدود   ه اکیف به حلاظ سندی معترب و بیش  درصد روایات آن فاقد اعتبار    ۷۰درصد روایات کتاب احلجی

 سندی )مرسل، جمهول، ضعیف، یا مرفوع( است. 

د باقر بهبودی )  ث.  از حدیث شناسان معارص در صحیح  (  ۱۳۰۷-۱۳۹۳بر اساس ارزیایب سندی و متین حممی
روایت    ۱۰۱۵درصد(، و از   ۲۱حدیث صحیح شناخته شده است )یعین   ۵۹۳ تنها  روایت اصول اکیف  ۲۸۳۳الاکیف از  

ه اکیف تنها   ( ۸درصد( به عنوان صحیح یا معترب تلق شده است. ) ۱۰حدیث )یعین  ۱۰۱کتاب احلجی



 
 علمای ابرار 11

أبواب( حیت یک    ٪۵۹باب آن )یعین    ۷۷، در  (۹باب دارد. بنا برحتقیق حممد باقر بهبودی )  ۱۳۰کتاب احلجة  
اکرث قریب به اتفاق   ( ۱۰روایت صحیح هم به چشم نّم خورد! عناوین بریخ از این أبواب در پاوریق نقل کرده ام. )

این أبواب درباره علم دلین ائمه است. در میان ابوایب که یک تا دو حدیث صحیح السند )به ارزیایب بهبودی(  
 واند مؤید نظریه رسّم به حساب آیند:   دارند این مضامنی به چشم یم خورد که یم ت

 باب ان االرض الختلو من حجة: دو حدیث . ۵باب 

 باب أن اْلئمة علیهم السالم والة أمر اهلل وخزنة علمه: دو حدیث . ۱۱باب 

 باب أن اْلئمة علیهم السالم حمدثون مفهمون: دو حدیث . ۵۴باب 

 اْلئمة واحدا فواحدا: دو حدیث باب ما نص اهلل عز وجل ورسوهل یلع . ۶۴باب 

ث بودن ائمه در بدو نظر قابل تاویل به نظریه علمای ابرار نیست، اما حیت در همنی   از این أبواب تنها حمدی
زمینه نزی در نظر نهایی یم تواند حمصول تطهری نفس و علوم اکتسایب از پیامرب باشد نه حتدیث بدون پیشینه علم  

 اکتسایب.  

ثق اکر   به هر حال با توجه دسیسه تشکیالِت ُغالت و ُمّفوِِّضه در جعل اسناد روایات اعتقادی بنام راویان موی
به تأسیِس »اصِل عدِم اعتباِر احادیِث اعتقادی )در مباحِث اختالیِف مذهب( االی ما ّخّرّج بادلیلل« یم اجنامد: در  

با دیلل معترب خالف آن احادیث اعتقادی در مباحث اختالیف مذهب اصل ع  احادیث است مگر  دم اعتبار 
اثبات شود. در نهایت اینگونه روایات اختصایص صحیح السند نیازمند حتلیل دالیل هستند. حتلیالت که با نکته  
سنیج های حمقق تسرتی در جمموعه چهار جدلی »االخبار ادلخیلة« دنبال خواهد شد. در این موضوع مباحیث در  

 پیش دارم.  

اصواًل در حوزه اعتقادات و اصول دین که یقنی الزم است و تقلید جائز نیست، استناد به اخبار آحاد که  
نهایتاً مفید ظنی هستند جماز نیست و فاقد دیلل یم باشد. به بیان دیگر نظریه رسّم در حوزه أصول اعتقادی فاقد  

ائمه )ع( هستند و نهایتا دیلل معترب یعین حمکمات نص قرآین و مسلمات نص یقیین از سنت   یا  پیامرب )ص( 
 مستندی جز بریخ اخبار آحاد ندارند که در طول قرون متصلب شده اند.  



 
 علمای ابرار 12

 هشت. مواردی که نظریه علمای ابرار قائل به توقف است 

.  ۲امامت در خردسایل، و  .  ۱:  از مجله(  ۱۱. )در نظریه علمای ابرار بریخ نکات نظریه رسّم قابل تبینی نیست 
در مقاهل »طبقه بندی اعتقادات  «.  انکار»است نه    «توقف»نظریه علمای ابرار در این نکات قائل به    (۱۲غیبت. )

اگر کیس به آنها واقف نشد، اعتقاد به آنها بر او  ( غری اصَل)در امور اعتقادی دسته دوم : »دیین« متذکر شده ام
زی خلَل وارد نّم شود. اختالف در اینگونه مسائل اعتقادی بنی اعملان یک  واجب نیست و به ایمان دینیش ن

« هر چهار مسئله از  .مذهب متصور است، برخالف قسم اول که حیت بنی همه مسلمانان نزی اختالیف نیست
در  أمور اعتقادی غریاصَل است. أمور اصَل و اسایس اعتقادی را در آن مقاهل با سند و مدرک آورده ام. اگرچه  

مورد خردساالن نبوغ منتیف نیست، اما امامت در خردسایل با علم اکتسایب به دشواری قابل اثبات است. اما آچنه  
هضم این توقف را تسهیل یم کند آشنایی با مریاث علّم باقیمانده از چهار امام آخر است. جمموعه روایات امامان  

د چهار درصد جمموعه روایات ائمه اهل بیت است.  نهم، دهم و یازدهم سه جدل کم حجم معادل جممواع حدو
اینکه کدام مسئله دیین منحَصا برگرفته از احادیث این ائمه است موضوع حبث دیگری است. فراموش  (  ۱۳)

نکنیم قرار است در این امر اعتقادی تعبدا پیش نرویم و حمققانه با حتصیل یقنی مسائل اعتقادیمان را بپذیریم.  
مای ابرار است. اما تفاوت ائمه در نظریه علمای ابرار با جمتهدان دیگر را در حبیث مستقل  این لکیات حبث عل

 مطرح خواهم کرد.   

واضح است که این خمتَص طرح نمای لک حبث است و هر یک از حمورها نیازمند برریس تفصیَل داعوی و  
خواهد شد، یعین نقد ادهل روایی و ادهل    ادهل است. به امید خدا بتدریج أجزاء خمتلف این برنامه پژوهش منترش

ملفق از قرآن و روایات و ادهل ملفق از عقل و نقل از قبیل قاعده لطف بعد از حتریر مبادی مفهویم. از نقد آراء  
 عرضه شده در این حبث استقبال یم کنم. وآخر دعوانا ان احلمدهلل رب العاملنی.  
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جدل.    ۲۲،  ۱۳۸۴( مسند االمام الصادق ایب عبداهلل جعفر بن حمحمد علیهما السالم، مجعه و رتبه الشیخ عزیزاهلل العطاردی، تهران، عطارد،  ۱
 به تفکیک هر جدل آمده است.   ۶۵۰ص  ۲۲جمدل است. عدد روایات امام صادق )ع( در جدل  ۷۰جمموعه مسانید ائمه در جمموعه عطاردی 

 (. ۱۳۹۵آذر  ۲۶میالد مسعود پیامرب )ص( در شب قبل از این جملس حبث کرده ام: از لکمة اهلل تا اَحد و الکم اهلل. ) ( به میمنت۲
ل: فدخال  تذاکر ابن أيب یعفور ومعَل بن خنیس، فقال ابن أيب یعفور: االوصیاء علماء االبرار اتقیاء، وقال املعَل بن خیس: االوصیاء أنبیاء. قا(  ۳

  رجال . )أنبیاء   إنا:  قال فقال: یا عبد اهلل أبرأ ممن  -السالم    علیه  -  اهلل  عبد  أبو  فبدأهما:  قال  جملسهما  استقر  فلما اهلل )ع( قال:  یلع أيب عبد
درباره علمای ابرار در احادیث و حتقیق سندی و دالیل آنها مستقال حبث خواهم  (  ۴۸ح    ۲۹۱ص  ۲۵وعنه اْلحار: ج  ۴۵۶ح    ۲۴۶  ص  الکيش،

 یث تنها از باب نمونه است.  کرد. این حد
در وبسایت   ۱۳۸۶به دیلل کم لطیف نارش دو مقاهل خنست عمال از انتشار اکغذی در ایران حمروم ماند، و نهایتا در آبان  مقاهل مهم اخری    (۴

 . مهم بگذار تا وقیت دگراین . فشاری که بعد از انتشار این مقاالت بر نویسنده وارد آمده است حبیث مستقل است. نویسنده منترش شد
 . ۲۹۴، ص  ۱لکیین، اکیف، ج ( ۵
  .۱۳۹۵آذر  ۱علمای ابرار یا امامان معصوم؟ ناگیه به دو قرائت از امامت شییع، پایاگه اطالع رساین ارساء، متعلق به استاد جوادی آمَل، ( ۶
 .۱۳۹۵مهر  ۲۶معالم دین، ( ۷
 ذکر کرده بودم.  ( ۱۳۸۵عتقادی )مهر این شش قول مستندا در مقاهل تامَل در منابع ا( ۸
جدل. ترمجه   ۳ق(،  ۱۴۰۱م ) ۱۹۸۱حممد باقر بهبودی، صحیح الاکیف، من سلسلة االحادیث الصحاح عند الشیعة االمامیة، دارالسالمیة، بریوت،  (  ۹

، پنج جدل. گفتین است روش بهبودی در  ۱۳۶۳فاریس: گزیده اکیف، ترمجه و حتقیق حممد باقر بهبودی، انتشارات علّم و فرهنیگ، تهران،  
ا ارزیایب احادیث و حیت استفاده از عنوان صحیح الاکیف مورد رضایت بسیاری از علمای سنیت از مجله بریخ اساتید ناگرنده نبوده است. ل

 کتاب بعد از تغیری عنوان به »گزیده اکیف« در ایران اماکن انتشار یافت! 
 شماره سمت راست شماره أبواب کتاب احلجة است.  ( ۱۰
 باب ان احلجة التقوم هلل یلع خلقه اال بامام . ۴

 باب أنه لو لم یبق يف اْلرض إال رجالن لاکن أحدهما احلجة . ۶

 وجل یلع خلقه  باب يف أن اْلئمة شهداء اهلل عز. ۹
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 باب أن اْلئمة علیهم السالم خلفاء اهلل عز وجل يف أرضه وأبوابه الِت منها یؤيت. ۱۲

 باب أن اْلئمة علیهم السالم هم أراکن اْلرض . ۱۴

 باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته. ۱۵

 باب أن اْلئمة علیهم السالم العالمات الِت ذکرها اهلل عز وجل يف کتابه . ۱۷

 اب أن اآلیات الِت ذکرها اهلل عز وجل يف کتابه هم اْلئمة ب. ۱۸

 باب يف أن من اصطفاه اهلل من عباده وأورثهم کتابه هم اْلئمة علیهم السالم. ۲۴

 باب عرض اْلعمال یلع اْليب )ص( واْلئمة علیهم السالم. ۲۹

 باب أن اْلئمة )ع( ورثة العلم یرث بعضهم بعضا العلم. ۳۲

 اْلئمة ورثوا علم اْليب ومجیع اْلنبیاء واْلوصیاء الین من قبلهمباب أن . ۳۳

 باب أن اْلئمة )ع( عندهم مجیع الکتب الِت نزلت من عند اهلل عز وجل وأنهم یعرفونها یلع اختالف ألسنتها. ۳۴

 باب أنه لم جيمع القرآن لکه إال اْلئمة )ع( وأنهم یعلمون علمه لکه . ۳۵

 )ع( من اسم اهلل اْلعظمباب ما أعطي اْلئمة . ۳۶

 باب ما عند اْلئمة من آیات اْلنبیاء )ع( . ۳۷

 باب فیه ذکر الصحیفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة )ع( . ۴۰

 باب يف شأن إنا أنزْلاه يف یللة القدر وتفسریها. ۴۱

 باب يف أن اْلئمة )ع( یزدادون يف یللة اجلمعة . ۴۲

 - یعلموا علموا: باب أن اْلئمة )ع( إذا شاؤوا أن  . ۴۶

 باب أن اْلئمة )ع( یعلمون میت یموتون وأنهم ال یموتون إال باختیار منهم:. ۴۷

 باب أن اْلئمة )ع( یعلمون علم ما اکن وما یکون وأنه ال خيیف علیهم الشئ صلوات اهلل علیهم . ۴۸

 وأنه اکن رشیکه يف العلم باب أن اهلل عز وجل لم یعلم نبیه علما إال أمره أن یعلمه أمریاملؤمننی )ع( . ۴۹

 باب جهات علوم اْلئمة )ع( . ۵۰

 باب أن اْلئمة )ع( لو سرت علیهم ْلخربوا لك امرء بما هل وعلیه. ۵۱
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 باب اتلفویض إیل رسول اهلل )ص( وإیل اْلئمة )ع( يف أمر ادلین. ۵۲

 باب فیه ذکر اْلرواح الِت يف اْلئمة )ع( . ۵۵

 اْلئمة )ع( باب الروح الِت یسدد اهلل بها . ۵۶

 باب وقت ما یعلم اإلمام مجیع علم اإلمام الي اکن قبله علیهم مجیعا السالم. ۵۷

 باب يف أن اْلئمة صلوات اهلل علیهم يف العلم والشجاعة والطاعة سواء. ۵۸

 باب أن اإلمامة عهد من اهلل عز وجل معهود من واحد إیل واحد . ۶۰

  یفعلون إال بعهد من اهلل عز وجل وأمر منه ال یتجاوزونه باب أن اْلئمة )ع( لم یفعلوا شیئا وال. ۶۱

 باب خلق أبدان اْلئمة وأرواحهم وقلوبهم )ع(. ۹۴

 باب أن اْلئمة تدخل املالئکة بیوتهم وتطأ بسطهم وتأتیهم باْلخبار )ع(. ۹۷

 باب أن اجلن یأتیهم فیسألونهم عن معالم دینهم ویتوجهون يف أمورهم . ۹۸

 اْلئمة )ع( أنهم إذا ظهر أمرهم حکموا حبکم داود وآل داود وال یسألون اْلینة )ع( باب يف . ۹۹

 باب أن اْلرض لکها لإلمام )ع( . ۱۰۵

 باب فیه نتف وجوامع من الروایة يف الوالیة . ۱۰۹

 باب يف معرفتهم أویلاءهم واتلفویض إیلهم . ۱۱۰

 باب فیما جاء يف االثين عرش واْلص علیهم )ع( . ۱۲۶

 ت که ممکن است در موضوع أبواب فوق در دیگر کتب روایات معترب السندی یافت شود.   واضح اس 

( این خبش را به دیلل پرسش بریخ مستمعان در منت سخرناین گنجاندم. با توجه به پرسشهایی که قبال در وبسایتم هم منترش کردم پرسش  ۱۱
 هماگین است.  

 . وراثیت بودن امامت .۴اثین عرش بودن ائمه و . ۳: و در نتیجه( ۱۲
صفحه آخر معریف راویان از ایشان    ۱۰۰)صفحه    ۳۵۵،  (ع)مسند االمام اجلواد  :  رجوع کنید به سه کتاب زیر از شیخ عزیز اهلل عطاردی(  ۱۳

  ۸۰)صفحه    ۳۷۱،  (ع)؛ مسند االمام العسکری  (صفحه آخر معریف راویان ایشان است  ۹۰)صفحه    ۴۰۰،  ( ع)؛ مسند االمام اهلادی  (است
  ۵۰۰هر جدل مسانید دیگر ائمه بیش از . جدل است ۷۰به گردآوری همنی نویسنده ( ع)مسانید ائمه (. صفحه آخر معریف راویان ایشان است

 .  در فرصت دیگر مقایسه با شماره روایات اجنام خواهد شد. صفحه است
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 ۲۰۱۶  دسامرب   ۱۷  ، ۱۳۹۵آذر   ۲۷  ، ۱۴۳۸  االول   ربیع   ۱۷  شنبه   سخرناین   منت 

 تگزاس   إم   أند   إی   دانشاگه 
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 تمام حقوق محفوظ است. 
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