ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺭﻭﺍﯾﯽ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻟﻄﯿﻔﯽ ،ﺭﺣﯿﻢ؛ﺷﻬﺒﺎﺯﯾﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺪﻭﯼ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 21ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ(
ﺍﺯ  23ﺗﺎ 48
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1274990 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 09/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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فصلنامه علمی _ ترویجی پژوهشهای مهدوی
سال ششم ،شم ـ ــاره  ،21تابستان 1396

تاریخ دریافت1396/2/26 :
تاریخ پذیرش1396/5/15 :

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

در عدد دوازده
رحیم لطیفی
محمد شهبازیان

1

چکیده

در تاریخ مذاه

اسالمی ،شیعه امامیه به مسلمانان دوازده امـامی معـروف و

مشهور بودهاند و وجـه تسـمیه آن نیـز اعتقـاد بـه دوازده امـام پـا از حضـرت
محمد

میباشد که بـا تصـریح و وصـیت آشـکار بـه عنـوان اوصـیای پـا از

ایشـان معرفـی شـدهاند .ایـن خصوصـیت و اعتقـاد بـه دوازده امـام و وصـی،

چنان با تارو پود شیعیان دوازده امامی عجین شده است کـه حتـی مخـالفین
آنهـا از فرقـههای مختلـ

شـیعی و اهلسـنت در کتـ

خـود بـدان اشـاره

نمودهاند و عنـوان خـاص بـرای ا کثریـت شـیعیان گردیـده اسـت .در گذشـته و

کنون فرقـههایی یافـت گردیـده و مـیشـود کـه بـا تمسـک بـه برخـی گزارههـای

متشابه ،ادعای افزون بودن عدد ائمـه بـه سـیزده یـا بیشـتر را نمودهانـد .ایـن
دسـته ازمــدعیان تــالش دارنـد تــا عــدد دوازده در روایــات شــیعی و اهلســنت را
حصر اضافی دانسته و با تمسـک بـه برخـی از روایـات متشـابه ،تعـداد اوصـیای

حضرت رسول

را بیش از دوازده نفر بدانند .ضرورت پاسخ به این دیـدگاه

و عـدم جمـع آوری تمـام قـرائن روایـی در نگاشـتههای پیشـین ،انگیـزه ایـن

پژوهش بـوده اسـت و در ایـن پـژوهش تـالش نمـوده ایـم تـا بـا بهـره گیـری از
 .1دانشیار گروه کالم جامعا المصطفی العالمیا.
 .2پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی (نویسنده مسئول) (.)tarid@chmail.ir
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قرائن روایی اثبات نماییم که تعداد ائمه به صورت حصر حقیقی بیانگر عدد

دوازده بوده و ایـن دیـدگاه عـالوه بـر تاییـد روایـی ،متکـی بـر اجمـا شـیعه نیـز
NOO
RMA

GS

مـیباشــد .روش بحــث توصــیفی _ تحلیلــی بــوده ونگــاهی منتقدانـه بـه

جریانهای انحرافی دارد.
واژگان کلیدی

قرائن ،روایت ،انحصار ،ائمه ،دوازده.

مقدمه

در طی تـاریخ ،شـیعه امامیـه بـه مسـلمانان دوازده امـامی معـروف و مشـهور بودهانـد و وجـه

تسـمیه آن نیـز اعتقـاد بـه دوازده امـام پـا از حضـرت محمـد

مـیباشـد کـه بـا تصـریح و

وصیت آشکار به عنوان اوصـیای پـا ازایشـان معرفـی شـدهاند .ویژگـی دیگـری کـه در عقیـده

شـیعیان دوازده امـامی وجـود دارد ،ایـن تعـداد را انحصـاری دانسـته و قائـل اسـت از زمـان
حضرت محمد

این عدد ،تـوقیفی بـوده اسـت .امـا در گذشـته و حـال ،افـراد و گـروههـایی را

میتوان یافت که ادعا نمودهاند اوصیای پیامبر

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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بیش از دوازده نفر بوده و هیچ قرینه ای در

روایــات مبنــی بــر انحصــار آن هــا در عــدد دوازده وجــود نــدارد .برخــی از ایــن افــراد تعــداد اوصــیا را

چهارده نفر دانسته 1،برخی دیگر مانند احمد اسـماعیل بصـری مـدعی یمـانی ،تعـداد اوصـیا را بـه
بیست و چهار نفر افـزایش داده 2و جمـاعتی دیگـر ماننـد زیدیـه و اسـماعیلیه حـد محـدودی بـرای
تعداد اوصیا قائل نیسـتند .نجاشـی از فـردی بـا نـام «هبـا اهلل بـن تحمـد بـن محمـد الکاتـ » نـام

میبرد و او را از طرفداران زیدیه میداند که تـالش می کنـد نـام زیـدبن علـی بـن الحسـین را نیـز در
میان اوصیا ثابت کند (نجاشی .)440 :1418 ،با این همه حتی یک روایت که با عبارتی صریح،

تعداد امامان را سیزده تن یا بیشـتر اعـالم کـرده باشـد وجـود نـدارد و علمـای شـیعه نیـز پاسـخ ایـن

مــوارد را داده و بــر دوازده گانــه بــودن امامــان معصــوم

تأ کیــد کردهانــد (عســکری :1413 ،ج،3

327؛ حســینی قزوینــی :1430 ،ج .)377 ،1در ایــن پــژوهش تــالش نمــودهایــم تــا بــا جمــعآوری
قرائن روایی بر این مهم تأ کید نموده و بر اجماعی بودن این مبنا ادلهای اقامه نماییم.

 .1در زمـان معاصــر فــردی بــه نــام علــی رضــا پیغــان ادعــا داشــت کــه امــام دوازدهــم فــوت کــرده اســت و امــام ســیزدهم در
اصفهان است و خود را با عنوان امام چهاردهم مـیدانسـت .مسـتندات ادعـای ایـن فـرد در مرکـز تخصصـی مهـدویت
حوزه علمیه قم موجود است.
 .2برای دیدن دیدگاههای این فرد ر.ک :السی و السییة به قلم ناظم العقیلی.
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پیشینه موضوع

پرداختن به اثبات ائمه اثنا عشر و بیان انحصار در عـدد دوازده پیشـینهای طـوالنی داشـته و

میتوان به کتابهایی مانند کتاب سالی بان سای  ،ال یباه طوسـی ،کمالالادین شـیخ صـدوق ،کفایاة

األ ثر در میان قدما و بهاراالنسار و دوازده جانشین غالمحسین زینلی در میان متأخرین اشاره نمود .در
مقاالت جدید نیز میتوان به تحقیقی با عنـوان «بررسـی روایـات جانشـینی حضـرت رسـول

و

بــاز تبیــین انحصــار آن در عــدد دوازده» تــالی قنبرعلــی آلبویــه و نصــرتاهلل آیتــی اشــاره کــرد .بــا
تقدیر از رنج گذشتگان و احترام به پژوهشهای معاصر ،در این پژوهش تـالش نمـودهایـم تـا بـه

دستهبندی من م و قرائن ذکر نشده در تحقیقهای پیش گفته اشاره شـود .ایـن مهـم مـیتوانـد
پاسخی به ادعاهای وهابیان و گروهکهایی مانند یمانی عراق (احمد اسماعیل بصری) باشد.
در ادامه به ادله انحصار پرداخته و شواهدی بر آن اقامه میشود.

 .1شهرت حصر در اقوال علما
الف) شیعه

در میــان شــیعیان کتابهــایی متعلــق بــه قــرن اول و ســوم هجــری قمــری ،در معرفــی ائمــه

هاللی (76ق) از یاران حضرت علی

 ،کتاب االوییا و ذکر السیاایا (آقـابزرگ ،1403 :ج)478 ،2

علی بن محمد بن زیاد صیمری (288ق) ،مسالید األئمة االثن عشر (نجاشی57 :1418 ،؛ آقابزرگ:

 ،1403ج )202 ،15متعلق به حسن بن علی االطروش (304- 225ق )و کتاب الان

علا االئماة

االثنااا عشاار باالمامااة (صــدوق1395،ق:ج )68 ،1ت ـألی شــیخ صــدوق (381ق) میباشــد .عالمــانی
صــراحت مطــرح کــرده و جــز دوازده نفــر نــامی از امــام یــا وصــی دیگــری نبردهانــد کــه مــیتــوان بــه

افرادی مانند :احمد بن محمد بن عبد اهلل بـن الحسـن بـن عیـاش جـوهری (جـوهر  ،بیتـا،)1:

در عدد دوازده

دیگر نیز دیدگاه خود در اثبـات امامـت و وصـایت دوازده نفـر از خانـدان حضـرت محمـد

را بـه

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

دوازده گانه و اثبات امامت آنها نگـارش گردیـده اسـت از جملـه ایـن کتـ

کتـاب سـلیم بـن قـیا

شـ ـ ـ ــیخ مفیـ ـ ـ ــد (مفیـ ـ ـ ــد(1413 ،ال ـ ـ ـ ـ ) ،)41 :شـ ـ ـ ــیخ طوسی(طوسـ ـ ـ ــی(1411(،ال ـ ـ ـ ـ )249 :؛

طوس ـی(1411،ب)127 :؛ طوســی1375 ،ق )235:اشــاره نمــود .در ایــن میــان هماننــد جــوهری
تصریح نموده است کـه اضـافه نمـودن نـام فـردی دیگـر غیـر از ائمـهی دوازدهگانـه ،حکـم اضـافه

کردن و دست کاری در تعـداد آیـات قـرآن را دارد (جـوهر  ،بیتـا .)1:شـیخ حـر(1104ق) برخـی از

روایات شاذ و نادر را که گویا میخواهد بیان کند تعداد اوصیای پیامبر بیش از دوازده نفر است را
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با این تبین رد و نقد مینمایند:
اما راجع به روایاتی که میفرماید بعد از مهد دوازده نفر دیگر امام خواهند بود ،باید گفت

اوال ،روایاتی که در این زمینه وارد شـده داللـت قطعـی نـدارد .ثانیـا در روایـات بسـیار هـم
وارد شده که ائمه دوازده نفراند و دولتشان تا قیامت ادامه دارد ،و دوازدهمین ایشان ،آخر
اند ا گـر قـرار بـود بـه

اوصیا ،و امامها ،و جانشینان است ،و ائمه تا قیامت از اوالد حسین

امامت دوازده نفر بعد از ایشان اقرار کنیم ،باید احادیث متواتر هم در ایـن بـاره باشـد کـه

در برابر احادیث معارض بتواند مقاومت کند و مالح ـه جمـع بـین آنهـا بشـود[ .در حـالیکـه
هیچ روایت متواتری در این زمینه وجود ندارد] (عاملی1362 ،ش)401 :

ب) اهلسنت

وجود نص از زمان پیامبر خدا

و منحصر دانستن ائمه

به دوازده نفر در مورد شیعیان

مشــهور بــوده و عالمــان اهلســنت _ حتــی در مقــام نقــد _ شــیعیان را بــا عنــوان (دوازده امــامیهــا)

یـاد کــرده و ادلــه آنــان از قـرآن و روایـات را ذکــر مــی کننــد کــه ایـن امــر دال لــت بــر اجمــا شــیعیان در

تعــداد ائمــه

ژپوهشاهیمهدوی 

ائمه بعد از حضرت علی

سنی اشاره کرد.

 ،میتوان به مکتـوبی در نیمـه اول قـرن (3حـدود  230ق) از عـالمی

کتــاب میااائ االمامااة قســمتی از کتــاب ایاایل النه ا اســت کــه توســط جــوزف فــان اس آلمــانی،

تص ــحیح و ب ــه چ ــا رس ــیده اس ــت .ای ــن کت ــاب ب ــرای اول ــین ب ــار ب ــا عن ــوان میاااائ االمام ااة ب ــه

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

هم ــراه ترجم ــه ،تعلیق ــات و فه ــارس ب ــه زب ــان آلم ــانی در س ــال  1971م ــیالدی و ب ــرای ب ــار دوم

در سال  2003میالدی توسط «المهـد اللمـانی لالبحـاآ الشـرقیا» در بیـروت انتشـار یافتـه اسـت.
مباحــث کتــاب میااائ االمامااة هــمچنــان کــه از نــام آن پیداســت ،بــه اخــتالف فرقــههای گونــا گون
اســالمی در بــاب امامــت و خالفــت پرداختــه و ب ــهطــور مبســو بــه آراء مکاتــ فکــری معتزل ــه،

فرقــههای شــیعه ،افکــار اصــحاب حــدیث و فرقــههــای خــوارد پرداختــه اســت .ویلفــرد مادلون ـ

انتسـاب ایــن کتــاب را بــه ناشـی ا کبــر (293ق) انکــار کــرده و آن را از آثـار جعفــر بــن حــرب معتزلــی

(236ق) دانسته است.
G

S

با مراجعه به کتاب میتوان شواهدی دال بر ایـن کـه کتـاب در حـدود سـال  230نوشـته شـده
M

A
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و انحصــارش در عــدد دوازده دارد .بــه عنــوان نمونــه در گــزارش وجــود نــص بــه

N

O

O

R

اسـت ،یافـت .در بخـش شـیعه آخـرین مطلـ نقــل شـده دربـاره امـام رضـا

و و اقفیـه اسـت کــه

مربو به اواخـر قـرن دوم اسـت و حـال آنکـه بعـد از زمـان امـام حسـن عسـکری

در سـال 260

هجری طی های گونـاگونی در شـیعه امامیـه پدیـد آمـده کـه در را الشایعه نـوبختی و المقااالت و
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الفا سـعدبن عبـداهلل اشـعری آمـده اسـت 1.بنـابراین شـواهد ،بایـد گفـت کـه نگـارش ایـن کتــاب
از نیمـه اول قـرن سـوم فراتـر نمـیرود .در ایـن میـان میتـوان ایـن احتمـال را مطـرح کـرد کـه ایـن
کتــاب همــان کتــاب معــروف المقاااالت ابــویعلی محمــدبن شــداد معــروف بــه ُزرقــان از شــا گردان
ابوهذیل عالف و از پیـروان ن ـام باشـد کـه در اواسـط قـرن سـوم از دنیـا رفتـه اسـت (ناشـی ا کبـر،

1389ش.)13 :

2

به هر روی فارغ از این که نویسنده این کتاب کدام فرد باشـد؛ امـا پذیرفتـه شـده اسـت کـه اثـر

ذکر شده مربو به یکی از نویسندگان اهلسنت در قرن سوم هجری قمری است .در این کتاب

(بدون ذکر نام ائمه

محمد

) ،اعتقاد شیعه دربـاره وجـود نـص بـر ائمـه وصـیت شـده از زبـان حضـرت

گزارش گردیده و این که از زمان حضرت علی

افـرادی ماننـد اصـبغ بـن نباتـه ایـن

روایات را در اختیار داشتهاند .این نویسنده اهلسنت چنین گزارش میدهد:
شیعه به سه دسته تقسیم شدند؛

پا از کشته شدن علی

دســته اول کســانی کــه بــه مــرگ آن حضــرت یقــین کــرده و معتقــد بودنــد کــه امــام پــا از او

حســن بــن علــی

اســت و اعتقــاد داشــتند کــه پیــامبر

امامــت او را هماننــد پــدرش بــه

صراحت بیان داشته است .اینان همان کسانیاند که به تسلسل رشته امامت معتقـد بـوده

برقرار است ،پا از هر امامی امـام دیگـر الزم اسـت و بعـد از هـر وصـیای وجـود وصـی دیگـر
ضروری است و پیامبر

اسامی و صفات تمامی امامانی را که پا از علی

از نسل او تا

روز قیامت خواهند آمد برای او به صراحت بیان کرده است .از این رو امامت از نگاه آنان تا

بـه امــروز بـر اســاس نـص صــریح پیــامبر

علــی

ا دامـه دارد و ایــن عقیـده را گروهــی از اصــحاب

از جملــه حــارآ اعــور ،اصــبغ بــن نباتــه و عبــد خیــر حکایــت کردهانــد (ناشــی ا کبــر،
GS

MA

OR

افزون بر سند باال که وجـود نـص از جانـ حضـرت محمـد

را اثبـات می کنـد؛ میتـوان بـه
NO

عالمــان دیگــری از اهلســنت اشــاره کــرد کــه تصــریح بــه دوازده امــامی بــودن شــیعیان اثناعشــریه

در عدد دوازده

1389ش.)41 :

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

و به وصیت متوالی پیامبر

در مـورد امامـان پـایبندنـد .ایـن گـروه معتقدنـد کـه تـا دنیـا

کردهاند .و از این افراد مانند :مسعودی (المسعودی ،بیتا ،)199 :مقدسی (مقدسی ،بیتا :ج،5

 ،)126ســمعانی (الســمعانی1382 ،ق :ج )116 ،1و ابــوالفرد ابــن الجــوزی (ابــن جــوز :1412 ،
 .1نویسنده در کتاب خود چنین میگوید« :و الی هذا الموضع انتهی اختالف تصحاب االماما القائلین بالنسق فـی الوقـت
الذی کتبنا فیه کتابنا هذا».
 .2مطال ذکر شده برگرفته از مقدمه کتاب فرقههای اسالمی و مساله امامت به قلم استاد مهدی فرمانیان است.

www.noormags.ir

27

ج )84 ،18را میتوان نام برد.
 .2روایات

مسـاله امامـت از جملـه ضـر وریات مـذه شـیعه اسـت کـه بایـد بـا ادلـه قطعیـه و یقینـی اثبــات

گردد و مسالهای علمی است که ادله متعدد بر آن داللت میکند (انصـار  :1416 ،ج .)274 ،1از

این رهگذر نمی توان مطلبـی را از اصـول تشـیع دانسـت امـا دلیـل صـریح ،یقینـی و پـر تکـرار بـر آن

اقامــه نشــود (طوس ـی :1417،ج116 ،1؛ ج .)625، 2اعتقــاد بــه دوازده گانــه بــودن عــدد ائمــه از
جمله این امور است و عالمان شیعی ایـن مسـاله مـرتبط بـا اصـول تفکـر شـیعه را بـا ادلـه مـتقن در

کت مختل به اثبات نشستهاند .از جمله میتوان به کتاب کفایة االثر خزاز قمی (نیمه دوم قرن

چهــارم ) و مقتضاااد االثاار جــوهری (401ق) اشــاره نمــود کــه در آن دســتهبنــدی روایــات از زمــان
انجـام شـده و از روایـات شـیعه و اهلسـنت بهـره گرفتـه

صحابه تا دوران امام حسن عسکری

اسـت .نمونـه دیگـر ایــن عالمـان ابـن شــهر آشـوب اسـت کـه در کتــاب مناقـ و در فصـلی مســتقل

تحت عنوان «النصوص الواردة علی ساداتنا

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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» (ابن شهر آشوب1379 ،ق :ج )285 ،1به این

مهم پرداخته و ادلـه متعـدد را پـا از دسـتهبنـدی ارائـه داده اسـت .ایشـان تقسـیمبنـدی خـود را

چنین آورده:

ال ) روایـاتی کـه مـرتبط بـا عصـر پـیش از حضـرت آدم
امروزی وجود داشته است.

و قبـل از خلقـت نسـل اولیـه بشـر

ب) روایاتی که پیش از ظهور اسالم درمیان پیروان الهی مانند یهود و نصاری وجود داشته
و از طریق آنان نقل شده است.

ج) روایاتی که از پیامبر ا کرم

نقل شده و اهلسنت بیان کردهاند.

د) روایاتی که شیعه از حضرت محمد

همچنـین ایشـان از آیـات مختلـ

و اهلبیت

نقل کرده است.

کـه دال لـت بـر عــدد دوازده دارد اسـتناداتی ذکـر مـیکنــد و در

نهایت از علم اعداد نیز به عنوان مویدی بهره گرفتهاند.

1

این مهم در کت اهل سنت نیز خود را نشـان داده و بـا دور مانـدن برخـی از روایـات نقـل شـده

در منابع اهلسنت از تحری  ،دالیل اثبات امامت دوازده امام را میتوان به دست آورد و حجـت
 .1توجــه شــود ک ــه اســتفاده ایشــان از اع ــداد بــه عن ــوان دلیــل نیســت ت ــا برخــی بخواهنــد ب ــا آوردن معارضــی در اص ــل
اشــکال کننــد و یــا عــده ای از مــدعیان دروغــین بخواهنــد از ایــن روش بــرای اثبــات امامــت
امامــت اهــلالبیــت
خود بهره گیرند.
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را در امامت ایشان ارائه نمود .از جمله کتبی کـه بـه ایـن روایـات در منـابع اهلسـنت اشـاره کـرده
است کتاب ال یبة نعمانی میباشد که با قرار دادن بابی اختصاصی به این روایات اشاره نموده 1و

در تبیین آن چنین میگوید:

و الروای ات یف ه اا اعىن م ر رع الىنا

ی رة ت ل ىل أ ر ول ا اه

ىلشر و هنم خلفاؤه (نىنماین1397 ،ع)127 :؛
و روایاتی کـه از طریـق اهلسـنت و در بـاب دوازده خلیفـه از حضـرت محمـد
است بسیار زیاد است.

ی ا ر اال ث م
نقـل شـده

در ادامه به این روایات اشاره کرده و ادله حصر را بیان خواهیم کرد.
الف) اهلسنت

در منــابع اهلســنت 2راجــع بــه دوازده جانشـین رســول خــدا

 ،تعبیـرات مختلفــی ،هماننــد:

«اثنــا عشــر خلیف ــا» (النیســابوری ،بیتــا :ج« )1452 ،3اثن ــا عشــر امیــرا» (بخ ــاری :1407 ،ج،6

« ،)2640اثنا عشر نقیبا» (الشیبانی ،بیتا :ج )398 ،1و «اثنا عشر قیمـا» (الموصـلی :1404 ،ج،1

« ،)79اثنــا عشــر رجــال»(النیســابوری ،بیتــا :ج )1452 ،3بــه کــار رفتــه اســت .همچنــین علمــای

نمیباشد و از این راه میتـوان حقانیـت شـیعه را اثبـات نمـود (مغنیـه141 :1414 ،؛ م فـر:1422،
ج.)268 ،6

ب) شیعه

در منــابع روایــی شــیعه نیــز توجــه بــه نــام ائمــه دوازدهگانــه و عــدد آن بــه صــورت متــواتر نقــل

ذیل اشاره نمود:

سلیم بن قیا گوید :شنیدم عبداهلل بن جعفر طیـار گفـت :مـن و حسـن و حسـین و عبـداهلل
بـن عبـاس و عمــر بـن ام سـلمه و اســاما بـن زیـد نــزد معاویـه بـودیم کــه میـان مـن و معاوی ـه

در عدد دوازده

شــده و ایــن روایــات بــا مضــامین مختلفــی ارائــه شــده اســت کــه از ایــن مــوارد میتــوان بــه عبــارت

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

شیعه بحنی مفصل در این زمینه دارند که این روایات جز بر ائمه دوازدهگانه شیعه قابل انطباق

سخن درگرفت.

 .1باب  6الحدیث المروی عن طرق العاما.
 .2عالمـان شـیعی نقــلهـای اهــلسـنت را جمــعآوری نمـودهانــد( .صـدوق1362 ،ش ، :ج 466 ،2بــاب الخلفـاء و ائئمــا
اثنــا عشــر؛ مجلس ـی :1403 ،ج226 ،36؛ مغنیــه141 :1414 ،؛ ســبحانی :1412 ،ج109 ،4؛ حکــیم،
بعــد النب ـی
)319 :1424
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من به معاویه گفتم :من از رسول خدا

شنیدم که مـیفرمـود :مـن نسـبت بـه مـؤمنین از

خود آنها اولی هستم ،سپا برادرم علـی بـن ابـیطالـ

نسـبت بـه مـؤمنین از خودشـان

اولی است و چون علی شهید شد حسن بن علی نسبت به مـؤمنین از خودشـان تولـی اسـت،

آنگـاه پــا از او پســرم حسـین نســبت بــه مـؤمنین از خودشــان اولــی اســت و چــون او شــهید

شود ،پسرش علی بن الحسین نسبت به مؤمنین از خودشان اولی است ،ا علی! (بن ابی

طال ) تو او را در میکنی ،سپا پسرش محمدبن علـی ،نسـبت بـه مـؤمنین از خودشـان
اولــی اســت ،و ا حس ـین! تــو او را در میکنــی .ســپا تــو دوازده امــام را کامــل م ـیکنــی.

(مقصود  9امام از فرزندان حسین است)

عبـداهلل بــن جعفــر گویـد :مــن از حســن و حسـین و عبــداهلل بــن عبــاس و عمــر بــن ام ســلمه و
اساما بن زید (که در محضر معاویه حاضر بودند) گواهی خواستم ،آنها نزد معاویه به سخن

من گواهی دادند.

ســلیم گوی ـد :و مــن هــم ای ـن حــدی ث را از ســلمان و ابــوذر و مقــداد شــنیدم و آنهــا گفتنــد :مــا
این حدیث را از رسـول خـدا

ج.)477 ،2

شـنیدهایـم (کلینـی :1407 ،ج529 ،1؛ صـدوق1362 ،ش:

همـانگونـه کـه ذکـر شـد تأ کیـد بــر عـدد دوازده از مشـترکات روایـات شـیعه و اهلسـنت اســت و

ژپوهشاهیمهدوی 

اینجاست که آیا این عدد منحصر در دوازده تن میباشد یا ممکن است در عین حالی کـه اشـاره
به عدد دوازده دارد نفی عدد اضافهتـر را مـدن ر قـرار نـداده اسـت بـه عنـوان منـال ممکـن اسـت

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

پدری به فرزند خود بگوید که فالن شـیء را بـه صـد هـزار تومـان بفـروش و ایـن فرزنـد شـیء مـورد
ن ر را به دویست هزار تومان فروخت .آیا باید این فرزند را تـوبیخ نمـود کـه چـرا بـه عـدد و قیمـت

بیشتری فروخته ای یا بالعکا باید گفت من ور پدرت این بـوده کـه حـداقل صـد هـزار بفـروش
اما ا گـر بیشـتر فروختـی ایـرادی نـدارد و بـه عبـارت دیگـر مبلـغ فـروش در عـدد صـد هـزار منحصـر

نبوده است و پدر نخواسته که عدد بیشتر از آن را نفی کند.

در مســاله پــیش روی مــا نیــز از ایــن قــرار اســت کــه آیــا حضــرت محمــد
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تردیــد در امامــت حضــرت علــی

و یــازده تــن از فرزنــدان ایشــان بــاقی نمــیمانــد امــا ســؤال در

قصــد داشــتهاند

بفرمایند که جز دوازده امام ،امام و وصی دیگری ندارید یـا نـه ،مرادشـان ایـن بـوده کـه حـداقل

دوازده امام دارید و بعد از آنها تعدادی دیگر هم هستند

پاســخ بــه ایــن ســؤاال ت از جملــه مبــاحنی اســت کــه عالمــان دینــی اعــم شــیعه و اهلســنت در

ـام ثبـوت و اثبـات مطـرح
بحثهای اصول فقه بدان پرداختهاند .بحـث از مفهـوم عـدد در دو مق ِّ
است .در مقام ثبوت ،مسئله به چهار صورت ب
تصور میشود:
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 .1گــاهی بــه دلیــل خاصــی ثابــت شــده کــه ایــن عــدد در کــالم بــرای بیــان حــد و مــرز موضــو ،

هـم از جانـ قلـت و هـم از جانـ

کثـرت میباشـد؛ بـرای منـال ،جملـه «تصـدق بخمسـا دراهـم،

ال اقـ ــل و ال ا کثـ ــر» مفهـ ــوم دارد؛ یعنـ ــی «کمتـ ــر از پـ ــنج درهـ ــم فایـ ــده نـ ــدارد و بیشـ ــتر از آن هـ ــم

واج نیست»؛

 .2گــاهی بــه دلیــل خاصــی ثابــت شــده کــه عــدد ذکــر شــده در کــالم تنهــا بــرای محــدود کــردن

موضو از ن ر کثرت و زیادی است نه از ن ر قلت؛ برای منـال ،مفهـوم ایـن جملـه کـه« :حـدا کثر

سی روز به عنوان ماه رمضان باید روزه بگیری» این است که بیش از سی روز واج نیست حتی

ا گر هالل رؤیت نشود؛

 .3گاهی به دلیل خاص ثابت شده که آن عدد تنها برای بیان موضو از ن ر قلت اسـت ،و از

لحاظ کثرت ال بشر میباشد ،برای منال ،جمله« :تصدق بخمسا دراهم ال اقـل» بـه ایـن معنـا
است که کمتر از پنج درهم کافی نیست ،ولی درباره بیشتر از آن؛ سا کت است؛

 .4گــاهی هــیچگونــه قرینــه ای مبنــی بــر ایــن کــه عــدد مــذکور بــرای محــدود کــردن موضــو
اسـ ــت ،وجـ ــود نـ ــدارد ،منـ ــل« :صـ ــم ثالثـ ــا بایـ ــام مـ ــن کـ ــل شـ ــهر» ،کـ ــه در ایـ ــن مـ ــورد بیشـ ــتر

اص ــولیها می گوین ــد مفه ــوم ن ــدارد ،چ ــون اثب ــات ش ــیء نف ــی ماع ــدا نمی کن ــد (ش ــهید ث ــانی،

1389ش.)766 :

ا گرچه مشهور اصولیین معتقدند که عـدد مفهـوم نداشـته و نمـیتـوان الزامـا دال لـت بـر حصـر را

برداشــت نمــود امــا همــه پذیرفتــهانــد کــه در صــورت وجــود قرینــه دال لــت بــر مفهــوم و حصــر دارد

(نراقی1388 ،ش :ج866 ،2؛ عراقی :1417 ،ج503 ،2؛ م فر1375 ،ش :ج .)129 ،1در مسـاله
ائمه و اوصیا داللت بر حصر حقیقی داشته و مراد این بوده است کـه پـاGازMAحORضOـرت محمـد
S

N

تنها دوازده وصی و خلیفه و امام وجود دارد و نمیتوان آنها را کمتر یـا بیشـتر تصـور نمـود و ایـن

در عدد دوازده

مورد ن ر ما نیز آنچه از روایات و قرائن موجود در آنها به دست میآید این است که بیان تعداد

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

114 :1416؛ ســ ـبحانی :1424 ،ج465 ،2؛ مک ـ ــارم شــ ـیراز  :1428 ،ج68 ،2؛ گ ـ ــروه مولف ـ ــان،

همان کالم علمای شیعه مانند شیخ طوسی میباشد که فرمودند:
ر اإل ا

ة

اوة یف اال ث م ىلش ر ا ا ا و هن م ال یز ی لور و ال ینق

ار (

ی،

(1411ب))157 :؛
امامـــت محصــــور در عــــدد دوازده اســـت و امامــــان مــــا نـــه یــــک نفــــر کمتـــر هســــتند و نــــه
یک نفر بیشتر.
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شمارش قرائن و شواهد انحصار

در اثبات این ن ر الزم است قرائن و شواهد داللتکننده بر حصر عددی را ارائه دهیم:
 .1تعداد اوصیا به تعداد ماههای سال

در تعداد زیادی از روایات قرینهای بسیار بارز مطرح شده است که تعـداد ائمـه و اوصـیای بعـد

از حضرت محمد

را به تعداد ماههای سال ذکر کرده است:

ََ َ َ
الس َن فه َی َجلی َرلا اه
أا

ً
ْ َ َ ً ْ
َ
َو شهار َها اث َنا َىلش َر ش ْهرا ...اث َن ا َىلش َر م َ ا ا ( ی،

(1411ب))149 :؛
باما سال ،پا ب
جد مـا رسـول خداسـت و مـاههـا آن دوازده مـاه هسـتند ...دوازده امـام کـه
ب
حجتها خدا در میان خلق خدا هستند.
1

در روایتی دیگر میفرماید:

ْ َ َ ً َْ ْ َ
َو الشهار اث َنا َىلش َر ش ْهرا َو اْل َئ اث َنا َىلش َر م َ ا ا (نىنماین1397 ،ع)85 :؛
همانگونه که ماههای سال دوازده عدد است تعداد امامان نیز دوازده نفر است.

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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و با توجه به این کـه مـاههـای موجـود در یـک سـال نمـیتوانـد بـیش از دوازده باشـد ،بـه یقـین

مراد از ذکر عدد دوازده برای ائمه

نیز معنای انحصاری بودن را به همراه دارد.

این مطل چنان مشهور بوده است که در اشعار شاعران نیز تجلی پیدا کرده و چنین اشعاری

سرودهاند:

س ـ ــروران نیکوک ـ ــار و نوره ـ ــای الهــ ــی
و ایشـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــدایتکننـ ـ ـ ــدگان مـ ـ ـ ــا

بـ ــه تعـ ــداد مـ ــاههـ ــای سـ ــال هسـ ــتند
در روز و ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و روزگارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

(ابن شهر1379 ،ق :ج)284 ،1

جناب نعمانی نیز در تبیین این دسته روایات میفرماید:

و بحمداهلل برا آن کسی که خداوند او را هدایت فرموده و نسبت به او نیکی روا داشته ،از
ب ب
عزوجـل در قـرآن اسـت کـه مـیفرمایـد« :همانـا شـمار
این واضـحتـر و تابنـا تـر گفتـار خـدا

ماه ها نزد خداوند دوازده ماهست در کتـاب خـدا از روز کـه آسـمانهـا و زمـین را آفریـد کـه
 .1ر.ک .اإلختصــاص ،ص ،224مائــا منقبــا مــن مناقـ تمیرالمــؤمنین و ائئمــا ،ص ،71إرشــاد القلــوب ،ج ،2ص،294
مناقـ ـ آل تبـ ـی طالـ ـ (الب ــن شهرآش ــوب) ،ج ،1ص ،284 :الیقـ ـین باختص ــاص موالن ــا علـ ـی ب ــةمرة الم ــؤمنین،
ص ،375متشابه القرآن و مختلفه (البن شهر آشوب) ،ج ،2ص، 55الغیبا نعمـانی ،ص 88،58و مقتضـ ائثـر فـی
النص علی ائئما اإلثنی عشر ،ص ،31کمال الدین و تمام النعما ،ج ،1ص.260
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چهار ماه از آنها حرام است ،آن دین مستقیم همین است پـا در آنهـا (مـاههـا) بـر خودتـان
ســتم نکنی ـد» (توبــه )36 :تنهــا بــا شــناختن ظــاهری مــاههــا _ یعنــی محـ بـرم و صــفر و ربی ـع و
ب
حجـه و ب
محـرم اسـت _
ماهها پا از آن و نیز ماههـا حـرام کـه رجـ و ذ قعـده و ذ
نمیتواند دین پابرجا باشد ،چون یهود و نصار و مجوس و سایر کیشها و همه مـردم

از موافقان و مخالفان این ماهها را میشناسند و آنها را به نام میشـمارند ،بلکـه مـراد از آنهـا
منحصـــرا ب
ائمـــه و برپـــا دارنـــدگان دیـــن خـــدا اســـت ،و مقصـــود از آن چهـــار مـــاه محتـــرم
امیرالمـؤمنین علـ بـی اســت کــه خـدا تعــالی نــام او را از نــام خـویش یعنــی «علـ بـی» مشــتقب

نمــوده اســت _ هــمچنــانکــه بــرا پی ـامبر خــود نیـز نــامی از اســم خــویش «محمــود» مشـ ب
ـتق
ســاخته _ و ســه تــن از فرزنــدان او (علـ بـی) اســت ،کــه نــامهایشــان علـ بـی اســت یعنــی علـ بـی بــن
علی بن ب
علی بن موسی ب
(الرضا) و ب
الحسین ،و ب
محمد ،پا به این جهت این نام کـه مشـتق
از اسم خدا تعالی است دارا احترام است ،و درودها خدا بر ب
محمد و فرزندان او که
به واسطه او مورد تکریم و در خور احترام هستند (نعمانی1397 ،ق.)87 :

 .2تعداد اوصیا به عدد نقبای بنیاسرائیل

خـدای متعــال در قـرآن مجیــد تعـداد نقبــای بنـیاســرائیل را دوازده عـدد ذکــر نمـوده اســت1و از

طرف دیگر تعداد ائمه

نیز به تعداد نقبای بنیاسرائیل تشبیه گردیده است:

صلوع1395 ،ع :ج271 ،1؛ خزاز وازی1401 ،ع)114 :؛
پا از حضرت محمـد

نقیبان موسی

 ،چنـد نفـر خلیفـه خواهـد بـود مـیفرمـود :پـا از مـن بـه تعـداد

وصی خواهد بود.

بــا توجــه بــه این کــه تعــداد آنــان نــه یــک نفــر کمتــر و نــه یــک نفــر بیشــتر بــوده اســت ،انحصــار

در عدد را میفهماند.

خدای متعال تعداد اسبا و فرزندان حضرت یعقـوب

را دوازده نفـر دانسـته (اعـراف160 :؛

طبرســی1372 ،ش :ج )754 ،4و ایــن مطل ـ دلیــل دیگــر بــر انحصــار عــدد ائمــه

GS

آنان را به اسبا تشبیه نمودهاند:

میباشــد و

NO

OR

MA

َْ
َ َ َ َ َْ
ََ َ
فقی ل فك م اْل َئ َب ْىن َل َق فق ا َىل َلْ اْل ْل َبا (خ زاز وازی1401 ،ع86 :؛ اب ر ش هر بش ب،
1369ع :ج)54 ،2؛

َ
ْ
َ
َ .1و َل َق ْد َت َخ َذ ُ
اهلل میناق َبنی ِّإ ْسرائیل َو َب َع ْننا ِّم ْن ُه ُم اث َن ْی َع َش َر َنقیبا (مائده.)12 :
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در عدد دوازده

 .3تعداد اوصیا به تعداد فرزندان یعقوب

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

َ
َ ْ َ َ ْخ َ َ
َ َ
اللفاء َ ...یكار َب ْىنلی ىللة نق َباء َی
ْم َیكار بىنله ر

(نىنم این1397 ،ع107 :؛
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پا فردی از حضرت محمد

اسبا بنیاسرائیل.

پرسید :ائمه بعد از شما چند نفر هستند فرمود :به تعداد

 .4تعداد اوصیا به تعداد چشمههای بنیاسرائیل

قــوم حضــرت موســی

GS
MA
R
کــه همــان بنیاســرائیل بودنــد ،در موقــع ســرگردانی OدرNOواد

تشنگی خود پیش حضرت موسـی

«تیـه» از

شـکایت کردنـد و از او آب طلبیدنـد و حضـرت موسـی

خدا خواست که آنها را سیراب کند .سپا خدای متعال به ایشان وحی کرد عصایت را به سـن

از

بزن .نا گهان آب از آن جوشیدن گرفت و دوازده چشمه آب درست به عـدد هـر طایفـه چشـمها

از آن جار شد[ ،و هر یك از این چشمهها به سو طایفها سرازیر شد] بـه گونـها کـه قبایـل

بنیاسرائیل هر کدام به خوبی چشمه خود را کـه از آن آب مـینوشـیدند ،مـیشـناختند (طبرسـی،
1372ش :ج .)250 ،1در ایــن امــر نیــز تعــداد چشــمههای جوشــان دوازده عــدد بــوده کــه خ ــود
چنین تشبیه شدهاند.

انحصار را میرساند (اعراف )160 :و در روایات ائمه
از ابن عباس روایت شده:

شنیدم که رسول خدا

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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میفرمود :شماره امامان به شـماره چشـمههـایی اسـت کـه بـرا

موسـی بـن عمـران هنگـامی کـه عصـایش را بـه زمـین زد ظـاهر گشـت؛ و در آن زمــان دوازده

چشمه جار شد (ابن شاذان72 :1407 ،؛ دیلمی :1412 ،ج294 ،2؛ ابن طاووس:1413 ،
.)245

 .5تعداد اوصیا به تعداد حواریون حضرت عیسی

در این امر نیز تردیدی نیست که تعداد حواریون و یـاران حضـرت عیسـی

(خزاز رازی1401 ،ق )69 :و تشبیه در اینجا نیز گویای انحصار در عدد است.
َ
َْ
َو اْل ْوص َیاء ال ای َر ْر َب ْىن ل َة َ ل

َ َ َ
َىل أ ل ن أ ْوص َیاء ىلی َس

( لیم :1407 ،ج532 ،1؛ خزاز وازی1401 ،ع)114 :؛
و اوصیائی که بعد از محمد
دوازده نفر بودند.

مـیباشـند بـه روش اوصـیاء عیسـی

دوازده نفـر بـوده
َ
ْ
َ
َو ان ا اث َ ْم َىلش َر
هسـتند و آن اوصـیا

 .6حدیث ثقلین و استمرار امامت دوازده وصی تا روز قیامت

حدیث ثقلین که در آن ،پیامبر خدا

 ،اهـلبیـت خـود را هـمسـن

قـرآن معرفـی کـرده و بـا

تأ کید تمام جامعه اسالمی را به پیروی از آنان در کنار قـرآن فراخوانـده اسـت (صـدوق1395 ،ق:
ج ،)234 ،1یکی از مبانی استوار و خدشهناپذیر شناخت اهلبیت
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و اثبات مرجعیت علمـی و

امامــت و رهبــری آنــان تــا دامنــه قیامــت اســت .از ایــن روی یکــی از دالیــل مــتقن امامــت حضــرت

مهدی

نیز محسـوب مـیگـردد (ریشـهری1393 ،ش :ج .)303 ،1معنـای عتـرت نیـز در ایـن
MA

GS

روایت قابل تعمیم به همسران و تمام فرزندان حضـرت محمـد

نیسـت و تعـداد مشخصـی را

NO
OR

در بر می گیرد و حتی در میان خانواده ایشان این روایت اختصاص بـه حضـرت زهـرا
وصی و امام بعد از ایشان یعنی از حضرت علی

تا حضرت مهدی

و دوازده

دارد و تأ کید میشود که

ایــن حــدیث تــا روز قیامــت در مــورد هــیچ یــک از فرزنــدان دیگــر و نســل حضــرت ختمــی مرتبــت

محمد

قابل تطبیق نیست.

1

ب ــا توج ــه ب ــه ح ــدیث ثقل ــین ،از جمل ــه ش ــواهدی ک ــه معن ــای اهلبی ــت را منحص ــر در دوازده

وصی میداند:

الف) عدم افتراق قرآن با افرادی مشخص تا روز قیامت

حضرت علی

در گفتگویی با معاویه ،به او آیـاتی از قـرآن و روز غـدیر را متـذکر مـیشـود و در

ادامه چنین نقل میکنند:

پا سلمان به او گفت :ا رسول خدا آیا ایـن آیـات مخصـوص ب
علـی نـازل شـده اسـت آن

و یازده امام از فرزندان او که نخستین آنها فرزندم حسن و بعد حسین است ،سـپا نـه تـن
از فرزندان حسین هر یك پا از دیگر  ،آنان با قرآن قـرینانـد و قـرآن بـا ایشـان اسـت ،نـه

ایشان از قرآن جدا میشوند و نه قرآن از آنان ،تا اینکه در کنـار حـوض کـوثر بـه مـن ملحـق

شوند (نعمانی1397 ،ق69 :؛ صدوق1395،ق :ج)277، 1

ایــن همراهــی قــرآن و عتــرت کــه تــا قیامــت ادامــه دارد بــرای همــه اهلبیــت شماســت ،در اینجــا

حضرت پاسخ منفی داده و تعـداد را منحصـر در دوازده نفـر ذکـر می کننـد (صـدوق1395 ،ق :ج،1

 .)279این دسته روایات کامال مشخص نموده اسـت کـه حضـرت محمـد

تنهـا دوازده نفـر را

در میان خانواده خود مخـتص بـه ایـن عـدم افتـراق معرفـی مـیکنـد و نمـیتـوان احتمـال داد نـام
افراد دیگری نیز بوده است چرا که ایشان در مقام بیان معرفـی اوصـیای خـود بـوده لکـن تنهـا بـه

 .1جهت تفصیل بحث ر.ک.کمال الدین ،ج ،1ص94و  ،241دانشنامه امام مهدی
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 ،ج 1ص314

در عدد دوازده

در روایتی دیگر مشابه این مطل را خلیفه دوم از حضرت محمد

پرسش نموده است که

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

حضرت فرمود :بلکه در باره او و در مـورد اوصـیا مـن تـا روز قیامـت نـازل گردیـده ،سـلمان
گفت :ا رسول خدا آنان را برا من روشن نما (که چه کسانیاند) ،فرمود :ب
علی برادر من و
وصی من و وارآ من و جانشین من است در میان بامتم ،و پا از من ب
ب
ولی هر مـؤمنی اسـت

35

دوازده نفر اشاره کرده و صحابه ایشان نیز نقل امیرمومنان

را تاییـد می کننـد کـه پیغمبـر خـدا

نه یک نفر را کم نمود و نه یک نفر را بیشتر فرمودهاند .و تعداد بیان شده دوازده فرد بـوده اسـت

و مشخصا نام آنها از امام علی

تا حضرت مهدی

میباشد .همچنین ا گر افراد دیگـری را

بتوان تصور کرد الزم میآید که قائل به مفارقت امامان از قرآن در دورهای و زمانی گردیم ،کـه بـا
محتوای حدیث ثقلین در عدم مفارقت ائمه

با قرآن تنافی دارد.

ب) اختصاص آیه تطهیر به این دوازده نفر تا روز قیامت

سلیم بن قیا روایتی را از جمله احتجاجهای امیرالمومنین حضرت علی

ذکر مـیکنـد کـه

مــراد از مصــادیق آی ـهی تطهیــر را ذکــر کــرده و آن را اختصاصــی بــرای دوازده امــام

زهرا

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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دانستهاند و جز بر این افراد قابل ذکر نیست:
َ
َ َ َ
م َّن ا ن َتل ْ َیف َو یف أخ ی َ[و یف ْاب َن
َ
َ َ ً َ
ْ
ال َس ْ خی خاص ل ْی َس َ َىن َن ا ف َی ا أ َح ل

و حضــرت

ْ
ْر ول ل ْاب َم

َ َ َ
َو یف ْاب َ َم َو یف ت ْس َىن
فا
َ
ْی رهم (نىنم این1397 ،ع72 :؛ ص لوع1395 ،ع:

ج)278 ،1؛
همانا آیـه تطهیـر فقـط در مـورد مـن [پیـامبر ] بـرادرم علـی ،دختـرم فاطمـه و در مـورد دو
پسرم حسنین و نه نفر از فرزندان حسین است و هیچ شخص دیگری در عصمت و
طهارت مصداق آیه قرار نمیگیرد.

در نتیجه:

اوال :با توجه به روایت ثقلین همیشه امامی در میان امت وجود دارد.

ثانیا :مراد از اهلبیت منحصر در دوازده امام

را نمیتوان اضافه نمود.

و حضرت زهرا

میباشد و مصداقی دیگـر

ثالنا :قرآن همیشگی است تا روز قیامـت ،پـا یکـی از ایـن اهلبیـت نیـز همیشـه همـراه قـرآن

خواهد بود.

حکومت ائمه دوازده گانه تا روز قیامت بـوده و امامـت بـین ایـن دوازده نفـر در جریـان اسـت .و

ا گر تصور نماییم که زمانی خواهد بود که فردی غیر از آنها بر مردم خالفت و امامـت دارد نقـ
S

وجود قرآن حـداقل یکـی
غرض خواهد شد و با روایت ثقلین تعارض خواهد یافت چرا که تا زمان AG
M
R
َ
از ائمــه نیــز بــر روی زمــین خواهنــد بــود .و بــه هــر روی کــاربرد وا ههــایی ماننــد «OحOتــی یــردا َعلـ بـی
N
ُ َ
الحوض»«،الی یوم القیاما» و «الداول بن االیام» در این دسته روایات جـز بـر انحصـار قابـل تطبیـق
نیست و اصل در یک وا ه گـرفتن معنـای اصـلی آن اسـت مگـر این کـه قرائنـی بـر خـالف آن اقامـه
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شود که در این روایات نـه تنهـا قرینـه خالفـی نیسـت بلکـه بـا توجـه بـه روایتهـای گذشـته ماننـد
بیان تعداد ائمه به تعداد ماههای سال و نقیبان بنیاسرائیل و غیره ،عبـارت «الـی یـوم القیامـا»
در همان معنای اصلی خود یعنی حقیقت زمانی تا روز قیامت به کار رفته است .به عنوان نمونـه

در روایات مختلفی داریم که امامت در اختیار ظالمـان نخواهـد بـود و عبـارت بـه کـار گرفتـه شـده

«الی یوم القیاما» میباشد:

فأبطل هاه اآلی ا ا ل ظامل اىل ی م القیا ( لیم :1407 ،ج)199 ،1؛
آیه (ال ینال عهدی ال المین) امامت تمام ظالمان تا روز قیامت را باطل کرده است.

و یا در حدینی دیگر و ذیل آیه اولواالمر فرمودهاند:
ایانا ىلم خاص  ،ر مجیع اعؤ ن خی اىل ی م القیا بطاىلتنا ( لیم :1407 ،ج)276 ،1؛
مراد آیه ما اهلبیت هستیم که خداوند متعال تمام مؤمنین را امر نموده اسـت تـا قیامـت از
ما تبعیت کنند.

در ایــن نمونــهها آشــکار اســت کــه مــراد از قیامــت تصــریح همــان معنــای حقیقــی آن اســت نــه

این که صرف بیان زمان زیاد و کثیر باشد.

که موافق با روایات مختل و حدیث ثقلین با انجام رجعت این همراهی قرآن و عترت معنا پیدا

نمــوده و جــاودانگی بــودن عتــرت بــا قــرآن تــا روز قیامــت معنــا مییابــد .از ایــن روی در روایتــی

حکومت اهلبیت

را تا زمان قیامت ذکر نموده و میفرماید:

َ
َ َ َ َ َ َْ
اْل َی َام َب ْ خَی أ ْول َی ائ م َىل َی ْ م ْالق َیا َ
و ْلْاول ر

و روزگار را در اختیار اولیا خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد.

افزون بر این در تعدادی از روایات این وا ه به صـورت «فـیکم خلیفتـین» (صـدوق1395 ،ق:

در عدد دوازده

شا ی)110 :1420 ،؛

(ص لوع1395 ،ع :ج256 ،1؛

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

ا گر اشکال شود که پا از حضرت مهدی

و وفـات ایشـان چـه مـی کنیم پاسـخ مـیدهیم

ج240 ،1؛ طبرسی :1403 ،ج ) 450 ،2نقل گردیده اسـت کـه دال لـت واضـحی در جانشـینی ابـدی
قرآن و اهلبیت

وجود خواهد داشت.

دارد و تا زمانی که قرآن وجود دارد و خلیفه است ،شـریک آن در خالفـت نیـز

 .7فرو رفتن زمین

ایــن دســته از روایــات نیــز اشــاره ای صــریح بــه ایــن مطل ـ دارد کــه در صــورت فقــدان ائمــه
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دوازده گانــه و نبــود حــداقل یکــی از آنــان زمــین بــاقی نخواهــد مانــد؛ علــت آن هــم در عــدم وجــود
حجت الهی میباشد چرا که بنابر اجما شیعه هیچگاه زمین و مردم بـدون حجـت الهـی نبـوده و
ا گر چنین شود دنیا از بین خواهد رفت (کلینی :1407 ،ج .)178 ،1لذا میتوان نتیجـه گرفـت کـه

ا گر جز ائمه دوازده گانه حجتی برای زمین متصور بود با عدم آنان زمین خـالی از حجـت نمـیشـد
و بــاقی میمانــد ،ا مــا ا کنــون کــه قــوام زمــین تنهــا بــه ایــن دوازده نفــر وابســته اســت جــز امامــت و

خالفت آنان معنا ندارد.

َ
َ
َ
َْ
ْ
َ َ
َْ
َ
ق ا َرل ا اه مین َو أ َح َل َىلش َر ْر ول لی َو أن َ َی ا َىل أ ز ر اْل ْرض أ ْىل م أ ْو َت َاْ َه ا َو
َ
َ
َ
َ َْ
ْ
َ َ َ
َ
َْ َ
ْ َ
ج َب َ َ
اَلا ب َنا أ ْو َت َل اه اْل ْرض أ ْر َتسیخ بأ ْهل َها فإذا ذ َه َب اال ث َنا َىلش َر ْر وللی َلاخ اْل ْرض
َ
َ َ
بأ ْهل َها َو ْمل ی ْنظر وا ( ی(1411 ،ب)138 :؛ اللیب)419 :1404 ،؛
فرمودند :علی جـان! مـن ،تـو و یـازده نفـر از اوالد تـو بزر زمـین هسـتیم؛ یعنـی
رسول خدا
میخها و کوهها زمین هستیم .خداوند تبار و تعالی به وسیله ما زمین را از اینکه اهلش
را از بی ن ببرد محکم کرده است و وقتی کـه دوازده امـام از اوالد مـن رفتنـد ،زمـین اهلـش را
فرو خواهد برد و به اهل زمین مهلت داده نمیشود.

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

38

در اینج ــا دوب ــاره ب ــر ای ــن مطلـ ـ تأ کی ــد م ــی کنیم ک ــه در ص ــورت پـ ـذیرش وف ــات حض ــرت

مهـدی

ســالها قبــل از دوران قیامــت 1بــاز هــم زمــین خــالی از حجــت نخواهــد بــود چــرا کــه بــا

توجه به بحث رجعت این ائمه دوازدهگانـه روی زمـین حضـور خواهنـد داشـت و امـان بـرای اهـل

زمین خواهند بود.

 .8مکتوب بر ساق عرش

در واقعه معراج حضرت محمد

این رخداد را شاهد هستیم که خدای متعال نام اوصیای

بعد از ایشان را بر ساق عرش نگاشته و وجود مبارک حضرت را از نام آنها آ گاه میسازد .با توجه

بــه این کــه خــدای متعــال در مقــام بیــان کامــل ایــن امامــان و اوصــیا بــوده اســت و بــه تعبیــر دیگــر

تقیه ای نیز در کار نبوده و همچنین با توجـه بـه گـزارش کامـل حضـرت محمـد

از نـام خلفـا و

اوصـیای بعــد از خـود ایــن تعـداد در دوازده نفــر منحصــر بـوده و فــردی دیگـر را نمــیتـوان بــدانهــا

اضافه نمود.

شیخ صدوق گزارش را چنین آوردهاند:

 .1شیخ مفید این مطل را قبول ندارند و قائلند که دوران زندگی حضرت مهدی
(1413ج) :ج.)387، 2
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تا زمان قیامت خواهد بـود (مفیـد،

َ
َ َ
ْ
َ ْ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ
َ
ار َىل أ َل اع ال َىن ْر
اْلكتا ب
فقل َیا َرب َو َ ْر أ ْوص َیائ فن ْی یا ة ل مر أوصیاءق
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ْ َ
َ َ
َ
َ
ف َنظ ْرت َو أنا َب ْ خَی َی َل ْی َر ب مىل َلاع ال َىن ْر ف َرأ ْی اث َ ْم َىلش َر ناوا یف ل ن او َل ْطر أخُ ر
َ
َ
َ
ْ
َ
ََ
َ كت ب َىلل ْیه ْالم ل َوص ْر أ ْوص َیائ أوَل ْم َىلأ ْبر أب َ الب َو بخره ْم َ ْه لی أ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
فقل َی ا َرب أ َه ؤالء أ ْوص َیائ ْر َب ْىن لی فن ْی َی ا َة َ ل َه ؤالء أ ْول َی ائ َو أح َب ائ َو
َ
َ
َ َْ
ََ
َ
َ َ
أ ْصف َیائ َو ح َججی َب ْىن َل َق َىلأ َبر ی َو ه ْم أ ْوص َیاؤ َق َو خلفاؤ َق َو خ ْیر خلق َب ْىن َل َق َو ىلت ت
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ َ
َ َ ْ َ
َو َجَل ىل ْل ظه َر ر ه ْم ْی م َو ْل ْىلل َ خی ه ْم ل َ َو ْل َ ه َر ر اْل ْرض ب ِخره ْم ْر أ ْىل َلائ َو
َ َ ََ ََ َ َْ
اْل ْرض َو َ َااق َ َه ا َو َْل َل ن َر َر َل ه الر َی َ
اب ال َىن َ
اح َو َْل َذل َل َر َل ه الر َق َ
اب َو
ْل لكن ه ش اق ع
َْ
َ َ
اْل ْل َباب َو َ َْل ْن َر َنه ب دْ ْن لی َو َْل َل َن ه ََ ََل ك َك َح َ ی ْىنل َر َْ ْىل َ ت َو َی دْْ َ عَ
ْل َرق َین ه یف
َ
َ
ْ
ْ خَ ْ
َ َ
َ
ْ َ َ َ ْ ََ
الل َق َىلأ َت ْ حیلی ث ْلْ َی َر لكه َو ْل َْاول َر اْلی َام َب ْ خَی أ ْول َیائ مىل َی ْ م الق َیا َ (صلوع،
1395ع :ج256 ،1؛ خزاز وازی1401 ،ع)138 :؛

ب
محمــد! اوص ـیا تــو بــر
گفــتم :پروردگــارا! اوصـیا مــن چــه کســانی هســتند نــدا رس ـید ا

ســاق عــرش نوشــته شــده اســت و مــن _ در حــالی کــه در مقابــل پروردگــارم بــودم _ بــه ســاق

عــرش نگریســتم و دوازده نــور دیــ دم و در هـــر نــور ســطر ســبز بـــود کــه نــام هــر یـــك از
اوصیا من بر آن نوشته شده بود ،باول ایشان ب
علـی بـن تبـیطالـ و آخـر آنهـا مهـد بامـتم

را چیره و کلمهام را بلند مینمایم و ب
توسط آخرین آنها زمین را از دشمنانم پـا مـیگـردانم و
ب
مشــرق و مغــرب زم ـین را بــه تملی ـك او در مــیآورم و بــاد را مســخر او مــیکــنم و گردنکشــان
ب
ســخت را رام او مــیســازم و او را بــر نردبــان ترقــی بــاال مــیبــرم و بــا لشــکریان خــود ی ـاریش

مـیکـنم و بــا فرشـتگانم بــه او مـدد مــیرسـانم تــا آنکـه دعــوتم را آشـکار کنــد و مردمـان را بــر
توحی دم گرد آورد ،سپا ملکش را تداوم بخشم و روزگار را در اختیار اولیا خود قـرار دهـم

دوباره این مطل الزم اسـت کـه در ماننـد روایـت بـاال ،حضـرت محمـد
توجه
NOORMAGS

تأ کیـد دارنـد

کــه اســامی تمــامی اوصــیای مــن چنــین اســت و در ادامــه تنهــا نــام دوازده امــام را ذکــر می کننــد و
َ
ُب
َ
ْ
ْ
کلماتی ماننـد «إ بَن ت ْو ِّصـ َی َاء َ ْال َم ْک ُت ُوبـ َ
ون َع َلـی َ
ـاق ال َع ْـرش»َ «،مک ُتـوب َعل ْیـ ِّه ْاس ُـم ک ِّـل َو ِّصـ بی ِّم ْـن
س
ِّ
ِّ َ َ ُ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ت ْو ِّص َیا ِّئی» و« َیا َر ِّبب ت هؤال ِّء تو ِّصیا ِّئی ِّمن بع ِّدی» بیانگر ذکر مصادیق کامل است .

 .9در مقام بیان بودن

یکــی از قرائنــی کــه میتوانــد انحص ــار یــک عــدد را مشــخص نمای ــد ایــن اســت کــه گوین ــده

مقصــود اصــلی خــود را تمــام و کمــال از یــک جملــه ارائــه دهــد و مــراد دیگــری در ذهــن نداشــته
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در عدد دوازده

تا روز قیامت فرا رسد.

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

ب
محمد! آنها اولیا و
بود ،گفتم :پروردگارا! آیا آنها اوصیا پا از من هستند ندا آمد که ا
دوستان و برگزیدگان و ب
حجتها من بر خالیق پا از تو هستند و آنها اوصیا و خلفـا تـو
و بهترین خلق من پا از تو میباشند ،به ب
عزت و جاللم سوگند که به واسـطه ایشـان دیـنم
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باش ــد و نخواه ــد ک ــه در زم ــانی دیگ ــر ب ــدان مطلب ــی اض ــافه نمای ــد ،ای ــن ق ــرائن در تش ــخیص

مفهوم حقیقی یک کالم را مقدمات حکمت میگویند .و تقریر مقدمات حکمت بدین قرار اسـت:

فـرد حکـیم وقتــی امـر کنـد کــه _ مـنال مردانـی کــه داخـل در مجلـا او مــیشـوند ،احتـرام شــوند ،و

فرض بر این باشد که این فرد حکیم در مقام بیان است و افراد خاصی را تعیین نکرده است و در
کلمات دیگر خود نیز فردی را اضافه نکرده است ،در این صورت حتما بایـد جمیـع مـردان را اراده
کنــد و باال احتــرام گروهــی خــاص از آنــان _ جــدا از بق بی ـه افــراد _ تــرجیح بــال مـ ب
ـرجح خواهــد بــود

(خویی :1422 ،ج.)301 ،4

در مطل مورد ن ر ما نیز مشاهده میکنـیم کـه در روایـات بیـانکننـده تعـداد اوصـیا و خلفـای

بعد از حضرت محمد

 ،قرائنی ارائه شده است که انحصار در عدد دوازده را متوجه میشـویم

و برای خواننده آشـکار می شـود کـه ا گرچـه گوینـده و پاسـخگو در مقـام بیـان بـوده و منعـی از ن ـر
افــزودن بــه تعــداد اســامی وجــود نداشــته امــا تنهــا بــه ایــن عــدد بســنده نمــوده و تأ کیــد بــر عــدد

مشخص نشاندهنده انحصار مورد ن ر او بوده است .از طرف دیگر قرینـهای معتبـر بـرخالف آن

نیـز ذکــر نشـده اســت .در تمــام ایـن مــوارد وقتـی پرسشــگر ســؤال را بـا کلیــد وا ههـایی ماننــد« :کــم

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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AGS
ORM
بعدهNOائما» (خزاز رازی1401 ،ق« ،)238 :کم یکـون مـن بعـده خلیفـا» (صـدوق1395،ق:
یکون

ج« ،)68 ،1ما عدة االئما» (ابن شاذان« ،)72 :1407 ،فکم االئما بعدک» (خـزاز رازی1401 ،ق:
 )238و «اخبرنی بعدتکم» (نعمانی1397 ،ق ،)86 :از تعداد اوصیای بعد از حضرت محمد
مطرح می کند ،پاسخگو عدد دوازده را ذکر نموده و در مواقعی نام آنها از امیرالمومنین علی

حضرت مهدی

تا

را متذکر میشود و جهت تأ کید بیشتر از بیـان ویژگـی دیگـری کـه جـز انحصـار

در عدد دوازده از آن فهمیده نمیشود (مانند تعداد نقبای بنیاسرائیل) بهره می گیرد .بـه نمونـه

زیر توجه شود:

َ
َ ً َ َ
َ
َ
ْ َ
ْم َیكار َب ْىن َله أ َئ قا  ...اث َنا َىلش َر َىل َل َْ نق َباء َبم م ْل َراكیل (خزاز وازی1401 ،ع)238 :؛
امام وجود دارد حضرت پاسخ دادند :تعـداد آنهـا بـه
چه تعداد بعد از حضرت محمد
تعداد نقبای بنیاسرائیل است و دوازده نفرند.

همچنــین بــه روایــت بــاال میتــوان روایــت دیــدار حضــرت خضــر

را اض ــافه ک ــرد ک ــه در زم ــان ارائ ــه ش ــهادت ب ــه نامه ــای ائم ــه

بــا امیــر مومنــان علــی

و اوص ــیای رس ــول خ ــدا

تنهـ ــا بـ ــه دوازده نـ ــام بسـ ــنده نمـ ــوده و هـ ــیچ فـ ــردی دیگـ ــری را اضـ ــافه نمـ ــیکننـ ــد (طوس ـ ـی،

(1411ب).)154 :
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 .10تعداد خاتمهای وصیت نازل شده از آسمان

بنــابر متــون حــدینی جبرئیــل نامــهای از آســمان خــدمت حضــرت محمــد

اهــدا می کنــد

کــه در آن نــام ائمــه و اوصــیای بعــد از ایشــان نگــارش گردیــده بــود .خــدای متعــال در ایــن نامــه

عــالوه بــر این کــه نــام ائمــه

را ذکــر می کنــد ،وظــای آنــان در دوران امامــتشــان را نیــز متــذکر

میشود .آنچه مورد اسـتفاده مـا در ایـن قسـمت قـرار می گیـرد ایـن اسـت کـه تعـداد آن مهرهـا بـه
تعــداد اوصــیای بعــد از حضــرت محمــد

بــوده و آن مهرهــا منحصــر در عــدد دوازده میباشــد،

یعنی این که خدای متعال در وصیت مکتوب نازل شده از آسمان فرد دیگری را به عنوان امـام و
وصی رسول خدا

معرفی نکرده و بلکه تأ کید بر عدد دوازده دارد و فردی نمیتوان ادعـا کنـد

که نام من نیـز در وصـیت مکتوبـه بـوده اسـت (کلینـی :1407 ،ج280 ،1؛ نعمـانی1397 ،ق.)51 :

افـزون این کــه در مقابــل ایــن عــدد ،مصــداق دیگـری بــرای وصــیت مکتــوب ذکــر نشــده اســت .در

روایت میفرماید:

ُابـ بـی گوی ـد :ا رســول خــدا! خــدا تعــالی چگونــه حــال ای ـن ب
ائمــه را بی ـان فرمــوده اســت:
فرمــود :خــدا تعــالی دوازده مهــر و دوازده صــحیفه بــر مــن فــرو فرســتاد و نــام هــر امــامی بــر
مهــر او و صــفتش در صــحیفه اوســـت .درود خــدا بــر او و بــر همگـــی ایشــان بــاد (صـــدوق،
1395ق :ج.)269 ،1

ایشان با تأ کید دوباره بـر عـدد دوازده بیـانی دارنـد کـه در پاسـخ از تعـداد ائمـه و اوصـیا میباشـد و

جای هیچ تردید در این زمینه را باقی نمیگذارد .ایشان میفرمایند:

)243؛
چه تعداد از اوصـیای بعـد از خـودش
عرض کردم ای فرزند رسول خدا! حضرت محمد
را از شما عهـد گرفتـه اسـت فرمودنـد :در صـحیفه [نـا زل شـده از آسـمان] و در لـوح حضـرت
فاطمـــه دوازده اســـم مکتـــوب گردیـــده کـــه نـــام آن هـــا و نـــام پـــدران و مادرانشـــان ذکـــر
شده است .سپا فرمود :از فرزنـدم محمـد ،هفـت وصـی متولـد میشـود کـه در میـان آنهـا
مهدی میباشد.

 .11قرائن داللتکننده بر حصر در الفاظ و هیئت جمله

گاهی در جمله ای قرائنی وجـود دارد کـه نشـاندهنـده انحصـار و تمامیـت مفهـوم اسـت .ایـن
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در عدد دوازده

َْ َ َ َْ
َ
َ َ
ْ
َ َ
َ
َ
ار اْل ْوص َیاء ْر َب ْىن له ق ا َو َج ْلنا یف
قل َیا ْاب َر َرلا اه فك ْم َىله َل مل ْیك ْم نبیك ْم أر تك
َ
َ َ
َ ْ َ ََ ْ َ َ َ
ْ ً
َ َ
َ ْ
ال ْیف َو الل ْاح اث َ ْم َىلش َر أ َلا َی َ كت َاب بإ َ ا َ ه ْم َو أ َل ا ی بب اهم و أ ه اهم ث ق ا
َ
َی خْْ ر ْر ص ْلب َة َ ل ْاب م َل ْب َىن َر ْاْل ْوص َیاء ف یم ْ َ
اْل ْه لی (خ زاز وازی1401 ،ع:

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

افزون این که در روایتی از امام سجاد

وقتی نام ائمه موجود در لـوح را درخواسـت می کننـد
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ب
قرائن گاهی لف ی مشخص مانند «انما» و یا «اال» میباشد و گاهی در نحوه چیدمان جمله خـود

را نشان میدهد که در اصطالح فنی بدان «فهم انحصار توسط هیئـت» گوینـد .مشـهور آن اسـت
کــه بــرا حصــر وا ههــایی وجــود دارد کــه بعضــی از آنهــا عبارتنــد از .1 :اال اســتثنائیه (در جملــه

منفی)؛  .2انما؛  .3بل اضرابی؛  .4فاصله شـدن ضـمیر فصـل بـین مبتـدا و خبـر؛  .5معرفـه شـدن
مسند الیه با ال و الم؛  .6مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل (م فر1375 ،ش :ج.)177 ،1
ب
ب
«اال»ی حصری به معنای «اال» یی است که در کالم منفی و بعـد از ادات نفـی آورده میشـود و
1

افــاده حصــر مینمایــد (مکــارم شـیراز  :1428 ،ج )57 ،2منــل «ال صــالة اال بطهــور» کــه منحصــرا

نماز صحیح ،نماز با طهارت است و نماز بیطهارت ،نماز نیست .فاصله شدن ضـمیر فصـل بـین

مبتدا و خبر نیز مفید حصر است .مانند اینکه گفته شود« :زید هو القائم»« ،زید خودش ایسـتاده

است» که آمدن ضمیر «هو» در بین مبتدا و خبر داللت دارد که فقط زید به تنهایی ایستاده است
کــه فرمــود« :الکــافور هــو الحنــو » تنهــا کــافور بــرا حنــو اســتفاده

و ســخن امــام صــادق

مـیشـود .نمونــه دیگـر هنگـامی کــه الـ و الم بـر مســند الیـه یـا مبتــدا داخـل شـود دال لــت بـر حصــر
S

مینمای د خواه ال و الم جنا باشد که داللت بر جنا میکند مانند التمرة خیر من جرادة یعنی

ژپوهشاهیمهدوی 
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برا خداست (م فر1375 ،ش :ج.)177 ،1
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جنا خرما از ملخ بهتر است یا ال و الم استغراق و عمومیت مانند الحمدهلل یعنی همه حمـدها
در روایــات وارد شــده از اهلبیــت

بــا قرائنــی مشــخص در لفــا و ســاختار جملــه میتــوان

انحصار بیان اوصیاء و ائمه را در عدد دوازده به دست آورد؛ به عنوان نمونه:
َْ
ْ َ
الف) اْل َئ َب ْىنلی اث َنا َىلش َر (خزاز وازی1401 ،ع.)23 :

(ال) در کلمه (االئما) داللت بر جنا دارد و از زمرهی «ال»های استغراق محسوب میشود.

در علم معانی و بیان و اصول فقه ایـن نکتـه تـذکر داده شـده کـه در ایـن گونـه مـوارد میتـوان بـه
ب
جــای «ال» کلمــه «کــل» را بــه کــار بــرد و دال لــت بــر حصــر را فهمیــد (عبــاس .)329 :1429 ،و ایــن
روایـت بــه صـراحت در لفــا اشــاره بـه ایــن نکتــه دارد کـه تمــام مصــادیق امامـت منحصــر در عــدد

دوازده میباشد.

َ
ْخ َ َ
َ َ َ َ
ْ
اللفاء َب ْىنلی اث َن ا َىلش َر ىن لة نق َب اء َب م م ْل َراكیل (خ زاز وازی1401 ،ع27 :؛ نىنم این،
ب)
1397ع.)118 :

 .1جهـــت مـــوارد دیگـــر مـــیتـ ــوان ر.ک .البالغـــا فنونهـــا و افنانهـــا  ،ص  ،218،329،381المطـ ــول  ،ص،27، 25 ،24
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در این روایت نیز «ال» استغراق وجود دارد که داللت بر انحصار مصداق نموده است .و حتـی

ا گــر برخــی بــرخالف ن ــر مشــهور «ال اســتغراق» را از ابــزار فهــم انحصــار نداننــد ،امــا قائــل بــه ایــن

هستند که با وجود قرینه میتواند داللت بر حصر داشته باشد (خراسانی .)212 :1409 ،که ادامه

روایت و اشاره به دوازده نقی بنیاسرائیل آشکارا تأ کیدی بر انحصار عدد خلفا و اوصیای بعد از

حضرت محمد

در عدد دوازده دارد.

َ
َ
ْ
َ َ
َ َْ َ
َ
َ َ
ج) َىل ْر أب َج ْىنفر َة َ ل ْبر َىلأ ال َباقر قا َ ... :یا َجابر مر اْل َئ ه م ال ای َر ن َرل ا
َ
َْ
َ َ
ْ
َ َْل ا أ ْل ر َی ب م َىل َ
الس َ اء َو َج ْلت
اه باإل َ ا َ َو هم اْل َئ ال ای َر ق ا َرل ا اه
َ
ْ ً َ
ْ
ً
ْ
َ
أ َل ا َی ْم َ كت َاب َىل أ َل اع ال َىن ْر ب الناو اث َن ا َىلش َر ا ْ ا ْ ْم َىل أ َو ل ْب َطاه َو َىل أ َو
َْ
ْ َ َْ َ
َة َ ل َو َج ْىن َف ر َو َی َو َىل أ َو َة َ ل َو َىل أ َو ْ َ
ْر
ال َس ر َو الج الق اه ف َه اه اْل َئ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
َ َ َ َ
أ ْهل َب ْی ال ف َ ة َو الط َه َارة َو اه َ ا َیلىلی ه أ َح ل ْیرن ا مال َحش َره اه َت َىن اىل َ َع م ْبل ی َس َو

در این روایت سه عبارت وجود دارد که داللت بر حصر را نشان میدهد:

 .1االئما؛  .2هم الذین؛  .3واهلل ما یدعیه احد غیرنا اال حشره اهلل تعالی مع ابلیا و جنوده.

عبـ ــارت اول کـ ــه دال لـ ــت بـ ــر «ال» اسـ ــتغراق دارد و معنـ ــای کـ ــل و تمامیـ ــت مصـ ــادیق از آن

دوم از باب ضمیر فصل میباشد که میان اسم و خبر فاصـلهانداخته اسـت و دال لـت بـر
عبارت
RMAGS
NOO
حصر دارد .یعنی حضرت باقر

فرمودهاند :تنها و تنها ائمه کسانی هستند که از طـرف حضـرت

در عدد دوازده

فهمیده میشود.

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

جن ْه (خزاز وازی1401 ،ع)247 :؛
بر امامتشان
امام باقر فرمود ... :ا جابر امامان فقط کسانی هستند که رسول خدا
تصریح فرموده ،و فقط ایشانند امامانی که آن حضـرت فرمـود :چـون بـه آسـمان بـرده شـدم
اسامی ایشان را بر ساق عرش به نور نوشته دی دم که دوازده نام بود؛ و آنهـا علـی و دو سـبط
(من) ،و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قـائم بودنـد،
پا اینهایند امامان از اهلبیت صفوت و طهارت ،به خدا سوگند جـز مـا هـیچ کـا ادعـا
امامت نکند مگر اینکه خداوند او را با شیطان و لشکرش محشور فرماید.

محمــد نــص و داللتــی دارنــد و ایــن فقــط دوازده نفــر هســتند .توجــه شــود کــه بالفاصــله در تأ کیــد

انحصار می فرمایند :آن ائمه کسانی هستند که نامشان در عرش وجود داشته و آنها دوازده نام

بودهاند نه یکی کمتـر و نـه یکـی بیشـتر .و بـاز جهـت تأ کیـد در تعـداد ائمـه نـام آنهـا را یکـی یکـی
بیان می کنند .و برای سومین بار با آوردن اسم اشاره (فهذه) تأ کید دیگری نمودهاند.

عبـارت ســوم نیـز دارای «اال»ی اســتثناء اسـت کــه در جملـهای منفــی قـرار دارد و ابتــدای آن بــا
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«ما» منفی شده است .این «اال» نیز داللت بر حصر امامت درعدد دوازده دارد چرا که بیان روایت

چنین است:

هیچ کسی غیر از این دوازده نفـر ادعـای امامـت نمـیکنـد مگـر این کـه خـدا او را بـا ابلـیا و

لشکرش محشور مینماید.

این عبارت با توجه به فهم حصر از االی استثنا معنـایش ایـن میشـود کـه« :ا گـر فـردی غیـر از

این دوازده نفر ادعای امامت کند باطل خواهد بود ».و از این روی نمیتوان امامی غیر از دوزاده

نفر تصور نمود.
 .12تعداد ائمه

به تعداد بروج

بــه تعــداد بــروج میباشــد ِّ(إ بَن َعـ َـد َد ُه ْم ِّب َعـ َـد ِّد

در روایــاتی وارد شــده اســت کــه تعــداد ائمــه
ُْ ُ
وج) (ص ــدوق1395،ق :ج )260 ،1و هم ــانگون ــه ک ــه تع ــداد ب ــروج را دوازده ع ــدد دانس ــته
الب ــر ِّ
(صدوق1362 ،ش :ج )489 ،2و مشخص بوده و نمیتوان بر آن افزود یا کم نمود ،تعداد ائمـه
و خلفای بعد از حضرت محمد

نیز مشخص و توقیفی میباشد .البته در این که معنای بروج

S

چیست اختالفی وجود دارد و برخی از مفسرین آن را پذیرفته و برخی منتقد آن هستند به عنوان

ژپوهشاهیمهدوی 
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نمونه عالمه طبرسی در تبیین آن میگوید:

خداونــد ســبحان ســوگند یـاد کــرد بــه آســمان و فرمــودَ « :و بَ
ـماء ِّ ْ ُ ُ
وج» ،پــا بــروج
السـ ِّ
ذات البــر ِّ

منازل رفیعه و عالیه است و مقصـود در ایـنجـا منـازل خورشـید و مـاه و سـتارگان اسـت و آن
دوازده برد است .ماه در هر برجـی از آن دو روز و دو ثلـث روز سـیر مـیکنـد و خورشـید در هـر

برجی یك ماه سیر میکند (طبرسی1372 ،ش :ج.)708 ،10

عالمه طباطبایی نیز میفرماید:

َو بَ
ماء ِّ ْ ُ ُ
وج کلمه "بروج" جمع برد است ،و "برد" به معنا هر چیز پیدا و ظاهر
الس ِّ
ذات البر ِّ
است ،و ا گر بیشتر در کاخها عالی استعمال میشـود ،بـرا ایـن اسـت کـه کـاخهـا در ن ـر

تماشاکنندگان و بینندگان ظاهر و هویدا است ،ساختمان استوانها شکلی که در چارگوشه

قلعهها برا دفا میسازند نیز برد نامیـده مـیشـود ،و همـین معنـا من ـور آیـه اسـت چـون
َ
َََ
ُ ب َ
ْ
مـیفرمایـدَ :و َل َق ْـد َج َع ْلنـا فـی بَ
ـاظ ِّری َن َو َح ِّف ناهـا ِّم ْـن ک ِّـل شـ ْیطان
ـماء ُب ُروجـا َو ز بی بناهـا ِّل بلن ِّ
الس ِّ
ِّ
َر ِّج ـیم  ،پــا مــراد از کلمــه "بــروج" موضــع ســتارگان در آســمان اســت .بــا ای ـن بی ـان روشــن

میشود اینکه بعضی از مفسرین بروج را به دوازده برد اصطالحی علم نجوم معنا کردهاند،
درست نیست (طباطبایی1417 ،ق :ج.)249 ،20

به هر روی ا گر چه مفسـران در تعیـین معنـای بـروج بـا یکـدیگر اخـتالف دارنـد امـا این کـه بنـابر
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روایت تعداد این بروج به هر معنایی که باشد دوازده است اشکالی وجود نـدارد و در اینجـا عـدد

برای ما اهمیت دارد.
نتیجهگیری

با توجه به قرائن متعدد ،مشخص گردید که تعداد اوصیا و ائمه بعد از حضرت محمد

روز قیامــت دوازده نفــر بیشــتر نیســتند و اولــین آنهــا حضــرت علــی

مهدی

تـا

و آخــرین آنهــا حضــرت

میباشد .و ا گر کسی بخواهد حکومت افرادی را تصور نماید که در درجه ائمه گذشته

نیستند اما لیاقت جانشینی را دارند این تصور باطل بوده؛ چرا که بیـان روایـات گذشـته پیرامـون

جانشینان حضرت رسول ا کرم

است و عالوه بـر شـمول وا ه «امـام» ،در آن روایـات وا ههـای

«وصی»« ،ولی»« ،خلیفه»« ،حجا» و «امیر» نیز آمده است .و انحصار در این وا گان نیز راه دارد.

بایــد توجــه داشــت کــه برخــی اصــطالحات منحصــر بــه پیــامبران اســت؛ مــنال اطــالق لفــا نبــی بــر
ائمـه

صـحیح نیسـت ،امـا برخـی دیگـر ماننـد «حجـت» و «خلیفـه» بـین تمـام اولیـای برگزیـده

الهــی مشــترک اســت .و ایــن تعــابیر بــا وجــود گســترهی معنــایی ،در مصــداق حصــر شــدهاند و راه
هرگونـه توجیـه و تحلیلـی مبنــی بـر ادعـای جانشـینی بــدون عنـوان امامـت را میبنـدد .در نتیجــه
وصی و یا خلیفه هستم چرا که به صراحت انحصار در وا هگان مختل ارائه گردیده است.

و همچنــین ا گــر فــردی دیگــر گمــان کنــد در اینجــا حصــر اضــافی 1صــورت گرفتــه اســت یعنــی

میتـوان افــراد دیگــری را نیــز داخــل نمــود ،ســخن او نیـز بــی دلیــل بــوده و صــراحت قــرائن در ایــن
اســت کــه مــراد عــدد دوازدهــی میباشــد کــه نمــیتــوان بــر آن فــرد دیگــری افــزود .همــانگونــه کــه

 .1حصر حقیقی ،مقابل حصر اضـافی و بـه معنـای اثبـات حکـم بـرای موضـوعی و نفـی حکـم از غیـر آن اسـت ،ماننـد« :مـا
واج الوجود لذاته باال اهلل تبارک و تعالی» و «ما خاتم االنبیـاء باال ب
» ،کـه در منـال اول ،وجـوب لذاتـه فقـط
محمـد
برای خداوند اثبات و از غیر او نفـی گردیـده اسـت ،و در منـال دوم ،صـفت خـاتم انبیـا بـودن فقـط بـرای پیـامبر اسـالم
ثابت شده است .حصر اضافی ،مقابل حصر حقیقی و به معنای اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از برخی اسـت،
ُ
َ ََ
َ
ب
_ غیـر از رسـالت
مانندَ « :وما ُم َح بَمد ِّاال َر ُسول ق ْد خل ْت ِّم ْن ق ْب ِّل ِّه بُالر ُسل» .این آیه در صدد نفی همه صفات پیامبر
بر این باور بودند کـه وی جاودانـه اسـت
_ نیست ،بلکه به نفی صفت خاصی ن ر دارد ،زیرا برخی درباره پیامبر
فقــط یــک فرســتاده اســت و همیشــگی
و هرگــز از دنیــا نمــیرود .آیــه در مقــام رفــع ایــن شــبهه میفرمایــد :پیــامبر
نیست؛ یعنی فقط جاودانگی او را نفی می کند نه سایر صفات او را.
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در عدد دوازده

نمیتوان انحصار تعداد ماههای سال در عدد دوازده را تغییر داده و حصر اضافی تلقی کرد.

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

کسی نمیتواند ادعا نماید که روایات اشاره به انحصار امامت در عدد دوازده دارد و منال من تنهـا
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_ ابن بابویه ،محمدبن علی ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین ،اول1362 ،ش

_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،کمااال الاادین و تمااا النعمااة ،علیا کبــر غفــاری ،تهــران ،اســالمیه ،دوم،
1395ق

_ ابن جوز  ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظ را تاار ی األما و الملاس  ،بیـروت ،دارالکتـ العلمیـا،
ائولی1412 ،ق

_ ابــن شــاذان ،محمــدبن احمــد ،مائااة منقبااة ماان مناسااد أمی ار الماانمنین و األئمااة ،قــم ،مدرســه امــام
مهدی

 ،اول1407 ،ق

_ ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمدبن علی ،متشابه القرآن ،قم ،بیدار1369 ،ق
_ ابن شهر آشوب ،محمدبن علی ،مناسد آل ابی والد
_ ابن طاووس ،علی بـن موسـی ،الیقاین باالتصاا

اول1413 ،ق

مسالناا علا

باممرا المانمنین ،قـم ،دارالکتـاب،

ژپوهشاهیمهدوی 

_ ابن قیا ،سلیم ،کتاب سلی  ،قم ،الهادی ،اول1405 ،ق

_ ابوالصالح الحلبی ،تقی ،تق ید المعارل ،قم ،الهادی ،اول1404 ،ق

_ تبویعلی الموصلی ،تحمد بن علی ،میند أبی یعل  ،دمشق ،دار المأمون للتراآ ،ائولی1404 ،ق
_ انصار  ،مرتضی ،ررائد االییل ،قم ،نشر اسالمی ،پنجم1416 ،ق

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

_ آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،کفایة االییل ،قم ،آلالبیت1409 ،ق

_ آقــا بــزرگ تهرانــی ،محمدمحســن ،الذریعاااة الااا تصاااانیف الشااایعة ،بیــروت ،داراالضــواء ،ســوم،
1403ق

_ بخاری الجعفی ،محمدبن إسماعیل ،یهی البخار ی ،بیروت ،دار ابن کثیر ،سوم1407 ،ق
_ تفتازانی ،سعدالدین ،المطیل ،دارالکوخ ،اول1387 ،ق

_ جوهر بصر  ،احمدبن عبدالعزیز ،مقتضد االثر ،قم ،طباطبایی ،بیتا

_ حسینی قزوینی،محمد ،نقد کتاب اییل ماذ د الشایعة ،قـم ،موسسـه تحقیقـاتی ولیعصـر
_ حکـیم ،محمــدباقر ،اإلمامااة و أ البیا

1424ق

NOOR

اول1430 ،ق
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 ،قم ،عالمه ،اول1379 ،ق

،

النظ یاة و اإلسااتدالل ،قـم ،مرکــز اســالمی معاصــر ،اول،

_ خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفایة األثر ر الن ّ عل األئمة اإلثن عشر ،قم ،بیدار1401 ،ق
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_ خویی ،ابوالقاسم ،مهاضرات ر اییل الفقه ،قم ،احیاء آثار آیتاهلل خوئی ،اول1422 ،ق
_ دیلمی ،حسن بن محمد ،ارشاد القلسب ،قم ،الشری الرضی ،اول1412 ،ق
_ ریشهری ،محمد ،دانشنامه اما مهدی
_ ســبحانی ،جعفــر ،اإللهیاااات علااا

اإلسالمیا ،سوم1412 ،ق

 ،قم ،دارالحدیث ،دوم1393 ،ش

ااادا الکتااااب و الیااانة و العقااا  ،قــم ،مرکــز العــالمی للدراس ــات

_ سبحانی تبریز  ،جعفر ،ارشاد العقیل ال مباحث األییل ،قم ،امام صادق

1424 ،ق

_ السمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،األنیاب ،حیدرآباد ،مجلا دائرة المعارف العنمانیا ،ائولی،
1382ق

_ شــامی ،یوس ـ بــن حــاتم ،الاادر النظ ای ر ا مناسااد األئمااة اللهااامی  ،قــم ،جامعــه مدرســین ،اول،
1420ق

_ شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،تمهید القساعد ،قم ،دفتر تبلیغات ،اول1416 ،ق
_ الشیبانی ،تحمدبن حنبل ،میند أحمد بن حنب  ،مصر ،مؤسسا قرطبا ،بیتا

_ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ر تفییر القرآن ،قم ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسـین حـوزه
علمیه قم ،پنجم1417 ،ق
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_ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران ،ناصر خسرو ،سوم1372 ،ش

_ طوسی ،محمدبن حسن ،العقائد الجعف یة ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،اول1411 ،ق(ال )

_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ،االستصاد الهادی إل و یق الرشاد ،قم ،انتشارات کتابخانه1375 ،ق

_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،کتاب ال یباة للهجاة ،محقـق :عبـاداهلل تهرانـی و علیاحمـد ناصـح ،قـم،
_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ،العدا ر اییل الفقه ،قم ،ستاره ،اول1417 ،ق
_ عاملی ،محمدبن حسن ،االیقاظ ،تهران ،نوید ،اول1362 ،ش

در عدد دوازده

المعارف االسالمیا ،اول1411 ،ق(ب)

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه

_ طبرسی ،احمدبن علی ،االحتجاج عل ا اللجاج ،مشهد ،نشر مرتضی ،اول1403 ،ق

_ عباس ،فضل حسن ،الب غه رنسنها و ارنانها ،اردن ،دارالنفائا ،دوازدهم1429 ،ق
_ عراقی ،ضیاءالدین ،نهایة االرکار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،سوم1417 ،ق

_ عسکری ،سیدمرتضی ،معال المدرستین ،تهران ،المجمع العلمی االسالمی ،پنجم1413 ،ق
_ العقیلی ،ناظم ،السی و السییة ،انتشارات انصار امام مهدی

2010 ،م

_ کلینــی ،محمــدبن یعقــوب ،الکاااار  ،علیا کبــر غفــاری و محمــد آخونــدی ،تهــران ،دارالکتـ ـ

www.noormags.ir

47

اإلسالمیا ،چهارم1407 ،ق

_ مجلسی ،محمدباقر ،بهاراالنسار ،بیروت ،داراحیاء التراآ العربی ،دوم1403 ،ق

_ مرکز اطالعات و مدار اسالمی ،رر نگنامه اییل رقه ،قـم ،پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ
اول1389 ،ش

اسـالمی،

_ المسعودی ،علی بن الحسین ،التنبیه و اإلشرال ،قاهرة ،دارالصاوی ،بیتا

_ م فر ،محمدحسین ،دالئ الصد  ،قم ،موسسه آلالبیت ،اول1422 ،ق
_ م فر ،محمدرضا ،اییل الفقه ،قم ،اسماعیلیان ،پنجم1375 ،ش

_ مغنیه ،محمدجواد ،الجسامع و الفسار بین الینة و الشیعة ،بیروت ،عزالدین1414 ،ق
_ مفید ،محمدبن نعمان ،اوائ المقاالت ،قم ،کنگره شیخ مفید1413 ،ق(ال )

_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،االرشاااد ر ا معررااة حجااو اهلل عل ا العباااد ،قــم ،کنگــره ش ـیخ مفی ـد ،اول،
1413ق(ج)

_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ،اإلالتصا  ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید ،اول1413 ،ق(ب)
_ مقدسی ،المطهر بن طاهر ،البد و التار ی  ،بیروت ،مکتبا النقافا الدینیا ،بیتا

ژپوهشاهیمهدوی 

S
_ مکارم شیراز  ،ناصر ،انسار االییل ،قمMAG ،
R
امام علی بن ابیطال
مدرسه
NOO

 ،دوم1428 ،ق

_ ناشی ا کبر ،عبداهلل بن محمد ،ررسه ای اس م و میاله امام  ،دانشگاه ادیان و مـذاه  ،دوم،
1389ش

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

_ نجاشی ،احمدبن علی ،رجال ،قم ،نشر اسالمی ،ششم1418 ،ق

_ نراقی ،محمدمهد  ،انی المجتهدین ،قم ،بوستان کتاب1388 ،ش

_ نعمانی ،محمدبن ابراهیم ،ال یبة ،محقق علیا کبر غفاری ،تهران ،صدوق ،اول1397 ،ق

_ النیســابوری القش ـیری ،مســلم بــن الحجــاج ،یااهی میاال  ،بیــروت ،دار إحیـاء التــراآ العرب ـی،
بیتا
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