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کتابی  المام���ه فی نصوص اه���ل السنه  کتاب موسوعه ا چکی���ده: 
ح���اوی روای���ات مرب���وط به اص���ل امام���ت و جانشینی پیامب���ر اسالم؟ص؟ و 

گون اهل سنت و  گونا گی ه���ای دوازده امام معصوم ؟مهع؟ در مناب���ع  نی���ز ویژ
جماعت است. نویسنده در مقاله خویش پس از بیان مقدماتی پیرامون 
کت���اب ،سعی در  کاوی دقی���ق زوایای  مفه���وم امام���ت و مصادی���ق آن، با وا
کلی این موسوعه از حیث شکلی )ساختاری( و  گی های  معرفی و بیان ویژ

محتوایی و نیز اهمیت و امتیاز آن دارد.

کتاب، امامت المامه فی نصوص اهل السنه، معرفی  کلیدواژه: موسوعه ا

إلمامة فݡى   ا
ُ

َمْوُسوَعة
ّنة ْهِل الّسُ

َ
ُنصوِص أ

ݡى بزرگ و مستند به روایت کتاٮݬݬݬݬݬݪݪݪݪݪݪݪݬݓ
اهل سّنت در امامت دوازده امام

کوشا محمد علݡى 

نقـد و بــــــــــــرریس کتــــاب

موسوعة االمامة فی نصوص اهل الّسنة
ی، چ 1،   به اهتمام سیدمحمود مرعشی نجفی و محمد اسفندیار
قم: صحیفه خرد، 1388 ش

يب���ًا چهل جلدى و  کتابى تقر موسوع���ة االمامة فى نص���وص اهل الّسّن���ة، 
کنون بيست جلد آن  که ا يژگى خاّص خود است  کم نظير، با و پ���رآوازه و 
چ���اپ و انتشار يافته است و لجن���ۀ علمى تحقيقى آن، در حال نگارش 
زش هستند. تمام اين اثر، حاوِى روايات  بقّيه اين اثر بس ارجمند و پر ار
يژگى هاى  ب���وط ب���ه اصِل امام���ت و جانشين���ى پيامب���ر اس���ام؟ص؟ و و مر
گون اهل سّنت و جماعت است.  دوازده امام معصوم؟مهع؟ در منابع گونا
کتاِب پرحجم »ملحقات  ِى و پردازِش  کتاِب بزرگ، بازساز هرچند اين 
احق���اق الحق« به شيوه نوين است، اما با توّجه به ترتيب جديد و تغيير 
اساسى انجام يافته در ساختار آن، اين اثر چيزى است و آن يکى چيزى 
کاوش، پس از مشاهده و  کنجکاوى و  ديگر. نگارنده اين سطور از روى 
کاوى همه زواياى آن، در صدد نگاشتن اين  ت���وّرق برگ برگ اين اثر و وا
کوتاه است، اّما برآمده از  ک���ه هرچند به طور نسبى اندک و  مقاله برآمده 
عاق���ه و اعتقاد و بر اساس مطالعه پيگير آثار مشابه آن و تاش صادقانه 
کتاب و سّنت و  يب مذاهب اسام���ى« بر مبناى  در تحّق���ق احياى »تقر
عترت اس���ت. اميد است اين مقال���ه، معّرِف اي���ن موسوعۀ عظيم شود 
گوياى  يب« و از جهت ديگر مصداق  ين عامل »تقر ک���ه از جهتى بزرگ تر

اين بيت است:

ک���ه سّر دلبران  گفت���ه آيد در حدي���ث ديگرانخوش تر آن باشد 

اينک نگاه و نگرش خويش را از »موسوعة االمامة« به صورت فشرده، در 
که در هر يک از آنه���ا ضمن اشاراتى لطيف  دوازده بن���د عرض���ه مى دارم 
ب���ه اصل موض���وع، توّجه به مفهوم امامت و انگي���زه پى جويى آن در اين 
گاهى از »س���ّرِ دلبران در حديث ديگران«  مأخ���ذ پرارج و اعتبار، آن هم آ

مّدِ نظر اين قلم بوده است.

▪ یکم
ک اديان آسمان���ى، از زمان پيداي���ش بنى آدم  ي���ن وج���ه اشت���را اساسى تر
ک���ى، مسئلۀ »توحي���د« و سپس »وحى« از س���وى خدا بر  کره خا ب���ر روى 
که  ک���ه عنوان »نب���ّوت« يافته اس���ت. پيامبران  ي���ژه اوست  يدگ���ان و برگز
ين مردم زمان خويش بوده اند، همۀ  گاه تر ي���ن و آ ين و درستکارتر ک تر پا
کرده اند و از  مردم���ان را ب���ه يگانگى خدا و شناخ���ت صفات او دع���وت 
شرک و بت پرستى بازداشته، آنان را متوجه عالم پس از مرگ نموده اند و 

ى بازداشته اند.  ى واداشته، از تبهکار به نيکوکار

پيامبران، تعليم���ات و آموزه هاى دينى خود را تنها از راه وحى به دست 
آورده ان���د و در اب���اغ تعاليم دينى ني���ز عزم و استقام���ت فوق العاده اى از 
خ���ود نش���ان داده اند. سواب���ق درخش���ان و شخصي���ت است���وار و رفتار و 
يژه جوان���ان جوياى حق را  ک���ردار پرجاذب���ۀ آنان، توده ه���اى مردمان، به و
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که در  ي���را آن چيزى  کار ب���رده است؛ ز بلک���ه همواره به ص���ورت مفرد به 
حقيقت وجود داشته، دين واحد است نه دين ها. 

 بر او خلق خدا جمله مسافريکى خّط است از اّول تا به آخر
▪ سوم

پ���س از درگذشت هر پيامبرى، پيامبر ديگر يا وص���ّى و جانشين او، راه و 
يم  کر که قرآن  برنام���ه وی را ادام���ه و استمرار مى بخشيده است؛ ت���ا آنجا 
ٍة ِإاّل َخافيها َنِذيٌر«:4 هيچ اّمتى نبوده مگر اينکه  ِإْن ِمْن ُاّمَ مى فرمايد: »َو

هشداردهنده اى داشته است. 

يده پيامبر  قطعًا چنين »نذيرى« يا پيامبر آسمانى بوده يا جانشين و برگز
گاه و حقجو و آشنا به مکتب پيامبران  کم ُمصلحى آ پيشين و يا دست 
که مردم���ان را به پيروى از مکتب انبيا فرا مى خوانده و آنان را به عواقب 

وخيم فساد و فحشا و نافرمانى خدا هشدار مى داده است.

▪ چهارم
 آيي���ن اس���ام عاوه بر آنکه با فط���رت انسان ها هماهن���گ است، آيينى 
ير به جاودانه براى همۀ زمان ها و مکان ها تا روز قيامت است. آيات ز

گوياى رسالِت جهانِى اسام و پيامبر خاتم است: روشنى 
ْيُک���ْم َجِميعًا«:5 بگ���و: اى مردم، 

َ
 اهلِل ِال

ُ
َه���ا الّناُس ِإّنى َرُس���ول ّيُ

َ
 »ُق���ْل ي���ا أ

بى گمان من فرستادۀ خدا به سوى همه شما هستم.

ِمي���َن«:6 و م���ا ت���و را ج���ز رحمت���ى براى 
َ
َعال

ْ
َک ِإاّل َرْحَم���ًة ِلل ن���ا

ْ
ْرَسل

َ
 »َوم���ا أ

جهانيان نفرستاده ايم.

َغ«:7 و اين قرآن به من وحى شده 
َ
ْنِذَرُکْم ِبِه َوَمْن َبل

ُ
ا القرآُن ِل

َ
ّىَ هذ

َ
 »َوُاوِحَى ِإل

است تا به وسيله آن به شما و هر که اين کتاب به او رسد، هشدار دهم.

شاه���د ديگ���ر رسالت جهانى اس���ام، نف���س مطالب و محت���واى قرآن و 
گروه  سّن���ت رسول خدا صلى اهلل عليه و آل���ه است که در محدوده اقوام و 
ًة  ْيُکْم َخاّصَ

َ
 اهلِل ِإل

ُ
خاّصى نيست. آن حضرت فرموده است: »ِإّنى َرُسول

ًة«.8 ى الّناِس عاّمَ
َ
ِإل َو

من به طور خاّص پيامبر شما و به طور عام پيامبر همۀ مردم جهان هستم.

از همي���ن روی پيامب���ر؟ص؟ در س���ال شش���م هج���رى نامه هايى ب���ه سران 
ک���ه از جمله آنان  ک���رد و آنها را به اس���ام دعوت نم���ود  کشوره���ا ارس���ال 
ک���ه اس���ام را پذيرفتند. آن  نجاش���ى و مقوق���س و ع���ده اى ديگر بودن���د 
حض���رت نزدي���ک 62 نامه ب���ه پادشاه���ان و س���ران قباي���ل و ديرنشينان 

که متن 29 نامه از آنها موجود است.9  فرستاد 

4. فاطر: 24.
5. اعراف: 158.

6. انبياء: 107.
7. انعام: 19.

یخ؛ چ 3، بیروت: دارالفکر، 1398 ق، ج 2، ص 61. 8.  علی بن ابی الکرم؛ الکامل فی التار
9. علی احمدی ميانجی؛ مکاتيب الّرسول؛ چ 3، نشر یاسين، ج 1، صص 35، 90 و 182.

گونۀ طبيع���ى، آنها را »مقتدا«،  به سويش���ان جذب مى نموده است و به 
»پيش���وا« و »الگوى« مردمان قرار م���ى داده است. »علم سرشار آسمانى« 
ى از معجزات«  و »مق���ام عصم���ت« آن���ان از يک ط���رف و »تحقق شم���ار
در راست���اى حّقاني���ت دعوتشان، چهره اى روحان���ى و ملکوتى از آنان در 
اذهان عموم ترسيم نموده است. اعتقاد به پيامبران نه تنها الزمه اعتقاد 
ب���ه خدا و صدق نب���ّوت آنهاست، بلک���ه اعتقاد به آن���ان در جهان بينى 
توحي���دى موضوعي���ت دارد و در واق���ع عقي���ده ب���ه آنان، عقي���ده به يک 
که ميان دو جبهه حق و باطل از ابتداى  يخى اس���ت  ي���ان پيوستۀ تار جر
يان حق  ي���خ وجود داشته و پيامبران هم���واره جبهه و جر شکل گيرى تار
زه  را رهب���رى مى نموده ان���د و ب���ر ضّد باطل ستي���ز مى کرده ان���د و اين مبار
يخ  ى حق ادامه خواهد ياف���ت؛ بنابراين شناخت تار سرانجام ب���ا پيروز
که  زنده و سازنده ب���راى آيندگانى باشد  پيامب���ران، مى تواند تجربه اى ار

در مسير آنها حرکت مى کنند.

▪ دوم
يعتشان  اهمّيت عمده پيامبران به پيام آنهاست که محتواى آيين و شر
يح شده اس���ت: »دين« از آغاز تا  يم تصر کر را تشکي���ل مى دهد. در قرآن 
پاي���ان پيامبران يکى بيش نيست و همۀ پيامبران مردمان را به يک دين 
ِذى َاْوَحْينا 

َّ
ُکْم ِمَن الّديِن ما َوّص���ى ِبِه ُنوحًا َوال

َ
کرده اند: »َشَرَع ل دع���وت 

ُقوا  يَن َواَل َتَتَفّرَ ِقيُموا الّدِ
َ
ْن أ

َ
ْيَنا ِبِه ِإبراهيَم َوُموس���ى َوعيسى أ ْي���ک َوَما َوّصَ

َ
ِال

که نوح را به  ک���رده است  يع  ِفي���ِه«:1 براى شم���ا از احکام دين چيزى تشر
که ابراهيم و  کرديم و آنچ���ه را  آن سف���ارش نم���ود و نيز آنچ���ه را به تو وحى 
يد و در آن به  پا دار که دين را بر موس���ى و عيسى را به آن سفارش نموديم 

کندگى مگراييد. پرا

ک���ه پيامب���ران از آدم تا خاتم م���ردم را بدان   ق���رآن در هم���ه جا ن���ام دينى 
که در همۀ  کرده اند، »اسام« مى نهد. البته مقصود اين نيست  دع���وت 
که  زمان ه���ا به اين نام خوانده مى شده اس���ت، بلکه مقصود اين است 
ين معّرف آن، واژه »اسام« است.  که بهتر دين، حقيقت و ماهّيتى دارد 

يد: ير را بنگر آيات ز
کاَن َحِنيفًا ُمْسِلمًا«:2 ابراهيم نه  کاَن ِابراهيُم َيُهوِدّيًا َوال َنْصراِنّيًا َولِکْن  »ما 

يهودى بود و نه نصرانى، بلکه حق گرا و تسليم فرمان خدا بود.

يَن  ُک���ُم الّدِ
َ
َيْعُق���وُب يا َبِن���ّىَ ِإّنَ اهلَل اْصَطفى ل »َوّص���ى بها ِابراهي���ُم َبِنيِه َو

َتُموُت���ّنَ ِإاّل َوَاْنُت���ْم ُمْسِلُم���وَن«:3 و ابراهي���م پسران���ش را ب���ه هم���ان آيين  َفا
گفتن���د: اى فرزندان  کرد، و هر يک  سف���ارش نمود، و يعقوب ني���ز چنين 
يد مگر در حالى  يده است، پس نمير من، خدا اين دين را براى شما برگز

که تسليم او باشيد.

کلمه »دين« را به صورت جمع )اديان( نياورده است،  يم هرگز  کر ق���رآن 

ى: 13. 1. شور
2. آل عمران: 67.

3. بقره: 132.
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���ى بر جامعه اسامى در امور دينى و 
ّ
کل ياست  اس���ت؛ بنابراين امامت، ر

کلۀ امامت نيز مسلمانان راستين در سه چيز  دنيوى است. اساس و شا
خاصه مى ش���ود: 1. مرجعّيت دينى؛ 2. اسوه و الگوبودن تمام عيار؛ 3. 

ى و رهبرى سياسى. زمامدار

ى  کله، اّولى و دومى امرى حقيقى، ولى سومى امرى اعتبار از اين سه شا
گرچه صاحيت آن امرى حقيق���ى است؛ به عبارت ديگر اّولى  اس���ت؛ ا
و دومى قابل سلب و غصب نيست، ولى فعليت سومى قابل غصب و 
سلب است و ممکن است به واسطه عوامل و شرايطى ناديده انگاشته 

شود و تحّقق و فعلّيت نيابد.

کله فوق به عنوان »جانشين پيامبر« مسئله اى  اص���ل وجود »امام« با شا
که از سوى انسان هاى انديشمند مورد شّک و ترديد واقع شود؛  نيس���ت 
که  ک عقيده دارند  يعن���ى همۀ مسلمانان منصف در اين جه���ت اشترا
جامع���ۀ اسام���ى بعد از رس���ول خ���دا صلى اهلل عليه و آله نيازمن���د امامى 
که جامع تمام شرايط جانشينى پيامب���ر باشد و مردم از او پيروی  اس���ت 
گفتار و  کنن���د؛ يعنى هم مسائل و معارف دي���ن را از او بياموزند، و هم در 
کنن���د و هم اينکه در ص���ورت ايجاد زمينه  ک���ردار از او الگوگيرى  رفت���ار و 
حکومت ب���راى او، بر اساس دانايى و تواناي���ى اش، به رهبرِى سياسى و 

گردن نهند. اجتماعى وی 

گف���ت عمده اختاف شيع���ه و سّنى در مسئله  که مى توان  اينجاس���ت 
امام���ت بعد از رس���ول خ���دا صلى اهلل عليه و آله، اخت���اف در »مصداق« 
ن���ه »مفه���وم«؛ چ���ون فط���رت و وج���دان بي���دار هي���چ انسان���ى،  اس���ت 
کامًا  که  کتاب و سّنت را ب���راى انسانى  گاه ب���ودن« به  »عالم ب���ودن« و »آ
ب���ه ق���رآن و سّنت پيامبر آشنا اس���ت و از طرف���ى شايستگى هاى عملى و 
اخاق���ى، او را اسوه و الگوى مردم���ان نموده است، رّد نمى کند و ناديده 
ى هاى  گرد و غبار غليظ تبليغات سوء و سياست باز ى،  نمى انگارد. آر
يگ���ران هوس پرس���ت، چه بسا مصداق ح���ق را باط���ل و باطل را حق  باز
ى از مردمان، حتى فرهيختگان مشتبه سازد  نشان دهد و امر را بر شمار
که چه بسا در م���واردى آب را سراب و يا سراب را آب پندارند!  ت���ا جايى 
در اي���ن صورت، راِه برون رفت از چنين مشکلى، دو چيز است: 1. تعّقل 
گاهى  و توّج���ه به عقانيت فطرى؛ 2. بازگشت ب���ه سّنت پيامبر؛ يعنى آ
ي���ر آن حض���رت. در اين مق���ام توّجه ب���ه دو آيه، الزم و  از ق���ول و فع���ل و تقر

ى است: ضرور

ْن ُيْهدى 
َ
ْن الَيِهّدى ِإاّل أ َبَع َاّمَ ْن ُيّتَ

َ
َحّقُ أ

َ
ى الَحّقِ أ

َ
َفَمْن َيْه���دى ِإل

َ
 الف( »أ

که به سوى حق هدايت مى کند  َکْيَف َتْحُکُم���وَن«:12 آيا کسى  ْکُم 
َ
فم���ا ل

ک���ه راه نمى ياب���د، مگر اينکه  کسى  سزاوارت���ر اس���ت از او پيروى ش���ود يا 
راهنمايى شود؟! شما را چه شده است؟ چگونه حکم مى کنيد؟

12. يونس: 35.

▪  پنجم
ک���رم صلى اهلل عليه و آله نيز  ي���ن دين آسمان���ى و پيامبر ا دي���ن اسام، آخر
که نبّوت ب���ه وسيل���ه او ختم ش���ده است و آن  ي���ن پيامب���رى اس���ت  آخر
���َة َبْعِدى َفَمِن  َها الّن���اُس ال َنِبّىَ َبْعدى وال ُسّنَ ّيُ

َ
حض���رت فرم���وده است: أ

ع���ى ذِلَک َفَدْع���واُه َوِبْدَعُتُه ِفى  الّناِر«:10 اى م���ردم! بعد از من پيامبر و  اّدَ
کند،  کس پس از من اّدع���اى نبّوت  سّنت���ى، جز سّنت م���ن نيست و هر 

اّدعا و بدعت او در آتش است.

▪ ششم
مسئله اى به نام امامت

گرامى  يژه انسداِد باب نبّوت بعد از پيامبر  با توّجه به نکات مذکور، به و
ک���ه ذهن دينداران را ب���ه خود مشغول  ي���ن مسئله اى  اس���ام، ابتدايى تر
کرم ؟ص؟   نمود، ت���داوم راه و استمرار برنامه ها و تحّق���ق آرمان هاى پيامبر ا
کرده  کسب  که مؤمن���ان از پيامبر و مکت���ب او  گاه���ى و شناختى  ب���ود. آ

بودند، عامل اصلى پرسش هاى ذيل شد:
کيست؟ 1. مرجع دينى بعد از رسول خدا؟ص؟ 

يسته  که بعد از رسول خدا؟ص؟ ب���ه چشم الگو به او نگر کاملى  2. انس���ان 
کردار باشد و عيبى  گفتار، رفت���ار و  شود و مقت���داى تمام عيار مردمان در 

کسى است؟ هم در عقيده و اخاق و عمل نداشته باشد، چه 
که سياست و تدبيرى  کم و مديرى  3. زمامدار سياسى و اجتماعى و حا
همچ���ون رسول خدا؟ص؟ داشته باشد و بتوان���د جامعه و اّمت اسامى را 

کيست؟ کند،  به روش و شيوۀ پيامبر اداره 

ى که  کله امامت« را در ذهن ها ترسيم نمود و انتظار اين سه پرسش، »شا
ک منش به طور طبيعى و فطرى از »جانشين پيامبر« داشتند،  مردمان پا
يژگى هاى  گون���ه اى در بيان و بن���ان خويش آشک���ار نمودند و تم���ام و ب���ه 
که  کردند. اينجاست  پيامب���ر را � ج���ز نزول وحى � در وجود امام جستج���و 
»امام���ت« به عنوان عنصر اصلى از »توابع نب���ّوت«، جايگاه خاّص خود 
مان دنياى اسام با توّجه ب���ه جهت نزاع و محدوده 

ّ
ک���رد و متکل را پي���دا 

يفى شبيه به يکديگر گفتند:  يف آن برآمدند و در تعار توافق در صدد تعر
نيا ِلَشْخ���ٍص ِمَن الشخاِص 

ُ
ٌة فى ُاموِر الّدي���ِن ُوالّد ياَس���ٌة عاّمَ »اإِلماَم���ُة ِر

ياست عمومى در امور  ِبّىِ صلى اهلل عليه و آله«:11 امام���ت، ر نياَبًة َع���ِن الّنَ
که از پيامبر عنوان نيابت دارد. دين و دنيا، براى شخصى است 

يف ها، جامع تر مى نمايد،  که نسبت به هم���ه تعر يف   ب���ر اساس اين تعر
ک���ه نه تنه���ا در ام���ور دنيا جل���ودار اس���ت، بلکه در  کس���ى است  »ام���ام« 
کامل عيار اس���ت؛ چون دي���ن اس���ام در واقع  ام���ور دين���ى ني���ز پيش���واى 
تنظيم  کنن���ده رابط���ۀ انس���ان و خداى يکت���اى حاضر و ناظر ب���ر همه چيز 

10. محمدب���ن علی صدوق؛ کتاب م���ن الیحضره الفقيه؛ چ 1، بیروت: موسس���ه االعلمی، 1406 ق، ج 
یعه؛  4، ب���اب 63، ص 121 و محمدبن حس���ن حر عاملی؛  وسائل الشيعه ال���ی تحصيل مسائل الشر

بی، ج 18، ص 555. ی، چ 5، بیروت: داراحياء التراث العر تحقيق عبدالرحيم ربانی شيراز
11. حس���ن بن يوسف حلی؛  الباب الحادى عشر مع شرحه النافع يوم الحشر؛ فاضل مقداد، تحقيق و 

تعليق محمودرضا افتخارزاده؛ قم: مکتبة العالمه، 1430 ق، ص 82.
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▪ نهم
اثرى استوار و ماندگار

کت���اب ارجمن���د »موسوعة االمام���ة فى نصوص اه���ل الّسّن���ة« بازسازى و 
کت���اب »ملحقات احق���اق الح���ق« است. اص���ل کتاب به  طرح���ى ن���و از 
ن���ام »احقاق الحق و ازه���اق الباطل« از آثار پ���رارج قاضى نوراهلل شوشترى 
)956 � 1019 ق( مشه���ور ب���ه »شهي���د ثال���ث« است. قاضى ن���وراهلل، فقيه، 
کن هند، اصالت���ًا زاده شوشتر،  ���م و رجال شن���اس نامدار شيع���ى سا

ّ
متکل

يک���ى از شهرهاى است���ان خوزستان است. او پ���س از مهاجرت به هند به 
گرفت و در  کبرشاه هن���دى قرار  يد و مورد توّجه ا مقام قض���اوت دست ياز
چارچ���وب فقه مذاهب چهارگان���ه و احاطه کامل بر فقه شيعه، به داورى 
کت���اب »احقاق الحق« در نقد  کار قضاوت به تأليف  پرداخ���ت و ضمن 
کتاب »ابطال نهج الباطل و اهمال کشف العاطل« نوشتۀ فضل  اهلل امين 
بهان پرداخت. سرانجام بر اثر بدگويى بدخواهان از او نزد سلطان  ب���ن روز
کبرشاه و خش���م شمارى از رهبران سّنى بر ضّد او، در  سلي���م، پس از مرگ ا
ي���ر ضربات شّاِق شبانگاهى شکنجه گران  18 جم���ادى الثانى 1019 ق ز
حکومت ج���ان خود را از دست داد. قاضى ن���وراهلل در اثر بزرگش »احقاق 
ى را نقل 

ّ
الحق«، ابتدا جمله به جمله فقراتى از »منهاج الکرامة« عّامه حل

بهان را به نقد مى کشد؛  مى کن���د و به دنبال آن نظر فضل اهلل امي���ن بن روز
کتاب »احقاق الحق« در واقع خاص���ه اى از مجادالت شيعه و  بنابراي���ن 

سنى در مسائل کامى به ويژه مسئله امامت است.

ده ه���ا سال پس از درگذشت قاضى ن���وراهلل شوشترى، کتاب او توّجه آيت 
اهلل العظمى مرعشى نجفى رحمة اهلل عليه را به خود جلب کرد و آن مرحوم 
گردان خ���ود و ارباب تحقيق در حوزه  ب���ا کمک و همراهى بيست تن از شا
علمّي���ه قم، کتاب مزبور را با تعليقات فراوانى که چندين برابر متن اصلى 
کتابى 36  ب���ود، منتشر ساخت و کتاب سه جلدى »احق���اق الحق« را به 
جل���دى مبدل ساخت. هرچن���د اين اثر بزرگ براى محّقق���ان اثرى بس پر 
ارزش و محققانه مى نمود، ولى حال و هواى شيوه هاى فنى جديد و ديگر 
اقتضائات سبب شد اين اثر پرمحتوا به سبک و سياق جديد عرضه گردد 
و کاستى ه���اى احتمال���ى آن جبران شود و مطالب تک���رارى آن نيز حذف 
ي���ن اقتضا مى کند،  گ���ردد و ب���ه صورتى که آيي���ن نگارش و ويراي���ش امروز
بازنويسى و با آرايه اى نوين منتشر گردد. اين پروژه طرح بس واال، به کوشش 
و ابتک���ار فرزنِد آن مرحوم، يعنى جن���اب حّجت االسام والمسلمين آقاى 
دکت���ر سّيدمحمود مرعشى با همکارى نويسنده توانا جناب آقاى محّمد 
اسفنديارى و ديگر محّققان ارجمند، آقايان: محّمد مرادى، محّمدکاظم 
محّمدرض���ا  تق���ى زاده،  حسي���ن  محم���ودى،  محّمدج���واد  عبدالله���ى، 
جديدى ن���ژاد، سّيدحسن فاطمى، محّمد صحتى سردرودى و مصطفى 
فضل���ى زاده، جام���ه عمل به خود پوشي���د و حاصل کار آن���ان، اثرى استوار 
و ج���اودان شد و ن���ام درخور و مناسب »موسوع���ة االمامة فى نصوص اهل 
السّنه« برايش به ثبت رسيد. بيست جلد نخست اين اثر توسط انتشارات 

صحيفه خرد، در سال 1384 و 1388 در قم چاپ و انتشار يافت.

کامًا  در واق���ع اي���ن پرس���ش، از عقل فط���رى مردم اس���ت و پاسخ آن ني���ز 
که مردم  کسى  روشن است و عقل فطرى هر انسانى جواب مى دهد: آن 

را به سوى حق هدايت مى کند، براى امامت بهتر است.

ُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا«:13 و آنچه را پيامبر  وُه َوما َنها
ُ

 َفُخذ
ُ

ُسول ُکُم الّرَ ب( »َوما آتا
يد و از آنچه شما را از آن بازداشته، باز ايستيد. برايتان آورده، آن را بگير

که به روشنى پي���روى از »سّن���ِت پيامبر« را  اي���ن آي���ه از جمله آياتى اس���ت 
واجب دانسته، مسلمان ها را به اخذ قول و فعل و تقرير آن بزرگوار واداشته، 

و مردمان را از ارتکاب منهّيات آن حضرت برحذر داشته است.

▪ هفتم
مفهوم امامت و مصاديق آن

اس���اس مفه���وم امام���ت »مرجعي���ت دين���ى ام���ام معص���وم« و »انس���ان 
که وجود  کامل ب���ودن او« و »شايستگى و بايستگى او در اداره امور« است 

کامل عيار مردمان مى گرداند. او را مقتداى خلق و اسوۀ 

رواي���ات منقول از رسول خ���دا صلى اهلل عليه و آله در مناب���ع معتبر دربارۀ 
ک���ه مصاديق آنه���ا فقط بر  گون���ه اى است  جانشين���ان بع���د از خود، ب���ه 
که عت���رت و آل او هستند، منطبق اس���ت. آثار متعّدد  ائّم���ه دوازده گانه 
گواه ب���ر اثبات اين  ين   برجاى  مان���ده از عالمان شيع���ى، بهتر

ّ
و مست���دل

حقيق���ت اس���ت. در اينجا به ذکر هشت اثر ب���س ارجمند اشاره مى شود 
و اي���ن قلم معّرفى هشتمين آنها را پس از اي���ن مقّدمات، موضوع اصلى 

اين نوشتار قرار مى دهد.

▪ هشتم
 آثار مکتوب هشتگانه در شیعه

کام���ل از ديدگاه شيعه دربارۀ امام���ان معصوم، مراجعه به  گاهى  ب���راى آ
ى است: ير الزم و ضرور آثار ز

کتاب الّشافى سّيد مرتضى  يدۀ  1. تلخي���ص الّشافى از شيخ طوس���ى )گز
علم الهدى است(؛

 2. غاية المرام از سّيدهاشم بحرانى؛
ير  3. احق���اق الحق از قاضى نوراهلل شوشترى )ب���ا تعليقات مفّصل آن، ز

نظر آيت اهلل العظمى مرعشى نجفى(؛
4. عبقات االنوار از ميرحامد حسين هندى؛

5. المراجعات از سّيد شرف الّدين عاملى؛
ئل الّصدق از محّمدحسن مظّفر؛ 6. دال

7. الغدير از عّامه شيخ عبدالحسين امينى؛
ِة از آي���ت اهلل العظمى مرعشى  ّنَ 8. َمْوُسوَع���ُة اإِلمام���ِة فى ُنص���وِص َاهِل الّسُ
ى  نجفى، به اهتمام دکتر سّيدمحمود مرعشى نجفى و محّمد اسفنديار

گروهى از محققان حوزه علمّيه قم. و 

13. حشر: 7.
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گيرد، ش���وق و تمايل خواهندگان آن، به مراتب بيشتر و رغبت  خود قرار 
استف���اده آن���ان افزون ت���ر خواهد شد. اي���ن مثل را بدان سب���ب آوردم که 
نقش عرضه صحيح آثار مکتوب را در جذب و انجذاب خوانندگان آن 

در بدو امر نمايانده باشم.

يم: کتاب را بنگر يبايى هاى شکلى  کنون ز ا
ال���ف( پ���س از فصل بندى مطالب، اب���واب زير مجموعه، متناسب ب���ا  آن بر 
اساس اولويت هاى ُرتبى عناوين با دقت و ظرافت تمام چينش يافته است.

ي���ان اصل���ى هر روايت در هر باب پي���ش از نقل روايت به صورت  ب( راو
معنعن14 و مرّتب در آغاز حديث مشخص و معين شده است.

که رواي���ت از آن نقل شده، در آغ���از هر روايت  کتابى  ج( ن���ام مؤل���ف هر 
ذکر شده است.

يرايش با دقت فراوان انجام پذيرفته  بوط به فن و د( عايم سجاوندى مر
ى ادا شده است. و انصافًا در اين باره حق مطلب به درستى و استوار

ک���ه در مصحف  ه����( آي���ات منقول در ضم���ن روايات ب���ه همان صورتى 
ى شده و در ميان  ب���ردار ي���ف و با خط عثم���ان طه آمده، عينًا تصوير شر

گرفته است. يژه خود قرار  هالين و

و( مآخذ آيات و روايات به صورت دقيق در پانوشت ها ذکر شده است.

کت���اب، با فونت مناس���ب و چشم نواز  گرفت���ه تمامى متن  کار  ز( قل���م به 
انتخاب شده است.

کامًا متمايز از  ي���م،  کر کتاب با آيات قرآن  ح( فون���ت قلم عبارات مت���ن 
يکديگر انتخاب شده است.

 ط( جلد اول و دوم اين اثر به »اهل بيت در قرآن« اختصاص يافته است.

ى( جل���د سوم و چهارم و پنجم اين اثر ب���ه »اهل بيت در نصوص و آثار« 
اختصاص يافته است.

ک( جلدهاى ششم تا بيستم به »زندگانى و شخصيت امام اميرالمؤمنين 
���دات چاپ نشده اين اثر 

ّ
عل���ى؟ع؟« اختصاص يافته است و ديگر مجل

)از 21 � 40( به ديگر امامان معصوم اختصاص دارد.

کت���اب، آوردن شماره هاى مسلسل  ل( از جمل���ه امتي���ازات شکلى اين 
که خواننده را در امر آدرس دهى و آدرس يابى  سلسله احاديث آن است 

ى مى دهد. هر حديث، به درستى يار

کتاب  بوط ب���ه جهات محور شکلى اين  مجموع���ًا اين دوازده امتياز، مر
نفيس است. 

▪ یازدهم
ويژگی هاى محتوايى اين اثر

که نفس نام و  يژگى هاى پربار اين اثر، يادآور مى شوم  پي���ش از اشاره به و

ى الحق،  که نام ناق���الِن آن به صورت مسلسل ذکر ش���ود؛ و چون راو یند  گو 14. ُمَعْنَع���ْن: ب���ه روایت���ی 
که سابق اس���ت، به صورت »َعْن ف���الن عن فالن« نقل می ش���ود، آن را بدين  روای���ت را از دیگ���رى 

نام، ناميده اند.

▪ دهم
ی اين موسوعه

ّ
کل ويژگی هاى 

يژگى هاى اين موسوعه را مى توان در دو محور مورد توّجه قرار داد: و
ى( 1. از منظر شکلی )ساختار

2. از حیث محتوايى
کم ب���ر اثر( بر همۀ آثار همگون  اي���ن مجموعه از منظر شکلى )ساختار حا
گروهى  کار  ّيتى نيز مديون و مرهون  خود رجحان و برترى دارد و چنين مز
ى  يت آقاى محّمد اسفنديار محققان باتجربه و خوش ذوق آن، به مدير
گاهان���ه دکت���ر سّيدمحم���ود مرعش���ى مى تواند باش���د. پيش  و اش���راف آ
کت���اب، نقش  ى و ظراف���ت محوره���اى شکلى اين  از اش���اره ب���ه است���وار
چين���ش صحيح مطالب و تنظيم فصول و ترتيب ابواب آن را در جذب 
خوانندگان���ش در قالب مثالى محسوس و ملم���وس يادآور مى شوم: چه 
ين  غذايى را براى ميهمانانش تدارک  ين و پرمحتواتر بسا ميزبان���ى بهتر
مى بين���د، اما همۀ اقام آن غذاى متن���ّوع و مقّوى را به صورت نامنّظم و 
يخت���ه، روى سفره اى به ص���ورت تلمبار، عرضه  دره���م و بره���م و به هم ر
ک���ه چشمان ميهمانان  کامًا طبيعى است  مى کن���د. در چني���ن صورتى 
مى رم���د و به دنبال آن نيز عطش اشتها ني���ز فروکش مى  کند و بى رغبتى 
گر چينش  ک���ه ا کم توجه���ى ميهمان���ان را نيز در پ���ى مى آورد؛ در حالى  و 
هندس���ى همان غذا ب���ا همان محتوا بر سفره، بر اس���اس استانداردهاى 
يباپسند انسان هاى  ي���زه ز فن���ى چينش غ���ذا انجام پذيرد و مطابق با غر
يژه  يف و هنرمن���د باشد و هر چي���زى از آن در جايگاه و خ���وش ذوق و ظر

ٰهݡابݡُ الّدٖین الَمرݠݠݠݠݠݠݠَعشي النجفيݠݡݡ ةݠ آَیة اهلل العݠظمݠݠیݠݠٰ السّید شݩݩݩݩݡَ احݡَ مݠٰ سݡَ

ݠݠݠݠݠݠݡ

ِة ٰمامݡَ اݪݪݪݬݙݬݬݬݪݪݪِ
ݚ

ال
ݦ

ݡ ةݩݩݩُ وُسوݡعݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݡَ ݡَ مݩݧ
ِةݡݡݠݠݡݡ ّنَ فیݔ ُنݠصݡݠݠوݡݡݠݠݡِصݡݡݡݡݡ أْهِلݡݡݡ الّسُ

لݠ دݡ اݢلاݘݢݢوݩݩݩݩّ
ّ
ل الݡݠݠُمݡݡحݭݭݓݩݩݩݡَ

لام في القݡرآݡن أهݠݠݡݡݡلݡݠ البیݡت علیهݡم ݡالݡسݡݡݡݠݡݡݡݡݡݡݠݠݠّ

ام باهݠݡݡتمݡݠݠݠٰ
السݡݡݠݠّید مݡݡحݡݡمود المرعشݡي النجفي،ݤݤݤ محمد اسفندیاري 

و 
ن ݠݠݠݠّققیݠݠٖ عّدݣݣݣݣݣݣݣݣݣةݡݤݤݤݤ مݡںݩݦݦݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦݦݐ ݡݡݠاݠلُمݡݡݠݠݠحݦݩݩݡَ
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گون و  گونا گوياى َجرى و تطبيق و بيانگر مصداق و يا مصاديق  باشند، 
گاهى يادآور تشبيه و تمثل و نهايتًا شأن نزول آيات مى باشند.

که بيانگر فضاي���ل، مناقب و منزلت اه���ل بيت؟مهع؟است و  2. روايات���ى 
کم���ال انسانى و درجات معنوى و تق���ّرب آنان به خداى يکتاى  مراتب 

عليم و قدير را بيان مى دارد.

که فضيلت شناخت اهل بيت و ُحّب و توجه به آنان و پرهيز  3. رواياتى 
گوشزد مى کند. از بغض و دشمنى با آنها را 

ک���ه ل���زوم رعاي���ت حق���وق اهل بي���ت و همچني���ن ضرورت  4. روايات���ى 
اطاعت از آنها را يادآور مى شود.

که شرايط امام را بي���ان مى دارد و منصب امامت را منصبى  5. روايات���ى 
ّيه پيامبر ؟ص؟ و اهل بي���ت او مى داند و  اله���ى مى دان���د، و امام���ان را از ذر

کامل، دوازده نفر مى داند. تعداد آنان را با بيان نام و مشّخصات 

يژگى هاى پيروان واقعى اهل بيت را برمى شمارد و آنان  که و 6. روايات���ى 
را از غلّو و هرگونه غاليگرى پرهيز و برحذر مى دارد.

گون زندگان���ى و شخصيت تمام عيار  گونا ک���ه ابعاد   7. رواي���ات فراوانى 
ک���اوى مى کند و ب���ه بيان فضاي���ل، سوابق  اميرالمؤمني���ن عل���ى؟ع؟ را وا
ى،  يت، مردمدار کثرت عبادت، تدبير، مدير جهاد، سجاياى اخاقى، 
ى  ى، عمق انديش���ه، هنر سخن پرداز کار فراوان���ى دانش، ايثارگ���رى، فدا
و خطبه خوان���ى، محبوبيت مردمى، توحيد در عقي���ده و اخاق و عمل، 
کارگرى  ک���ار و  حس���ن سابق���ه خانوادگ���ى، آداب خانوادگى و اجتماعى، 
ى بر اج���راى عدالت،  ب���راى تأمي���ن معاش، ب���ذل و بخشندگ���ى، پافشار
ى با  زوى شه���ادت، توّج���ه ب���ه ح���ّق الناس، هم���راز گذش���ت، آر عف���و و 
پيامب���ر، تندرس���ى و توانايى جسمى و روح���ى، خيرخواهى در حّقِ خلفا، 
کرام���ات  ى ه���اى شگ���رف، ن���وازش يتيم���ان و مستم���دان و ظه���ور  داور
يژگى ديگر آن حضرت مى پردازد. دامنه مباحث و  عدي���ده از او و ده ها و
که حجم  گسترده است  کتاب، آن قدر وسيع و  موضوعات اين بخش از 
که بى گمان،  رواي���ات پرجاذبۀ آن، پانزده جلد اين اثر را در برگرفته است 
ين مآخذ روايى دربارۀ شخصيت جامع االطراف موالى  گوياتر ين و  بهتر
متقيان حضرت على بن ابى طالب ؟ع؟ است که به قول سنايى غزنوى:

مطل���ق مداي���ح  مديح���ش  زه���ق الباطل است و جاء الحقب���ا 
ى اين همه اخبار و احادي���ث، آن هم با اسلوب دقيق  گردآور به راست���ى 
يرايشو ترتيب اب���واب و تنسيق مطالب  فن���ى و همراه با آيين نگ���ارش و و
کتابشن���اس و محّقق���ى را ب���ه  گ���اه، ه���ر خوانن���ده  و موضوع���ات، ناخودآ
گردآورندگان و ترتيب دهندگان آن،  شگفت���ى وا مى دارد و بر محّقق���ان و 
يزاد مى گويد و به زبان ح���ال و قال، لب به  درود مى فرست���د و دس���ت مر

که: ثنا مى گشايد 

گوه���ران را چنان که پيوست نتوان از آن خوشترابپيون���دى آن 

ين مع���ّرِف محتواى آن است. »موسوعة  گوياتر کتاب، خود  عن���وان اين 
االمام���ة فى نصوص اهل الّسّنة«، يعنى دايرة المعارف امامت بر اساس 
کتاب هايشان به صورت روايت از رسول  که خود اهل سّنت در  مطالبى 

کرده اند. خدا؟ص؟ نقل 

مجموعه رواياتى که در اين بيست جلد از منابع اهل سّنت دربارۀ فضايل 
گرد آمده  که در بيست جلد بعدى آن  اهل بيت؟مهع؟ نقل شده و رواياتى 

است، در يک تقسيم بندى کلى، به هفت دسته تقسيم مى شوند.

ى از آيات در ش���أن و مرتبت اهل بيت  ک���ه بيانگر نزول شمار 1. روايات���ى 
ى از  ز شمار کامل و ب���ار که مص���داق  عليهم الس���ام است؛ بدي���ن معنا 
که  آي���ات بر اهل بيت قابل تطبيق و انطباق است؛ مثل روايات فراوانى 
يم:  ْحمُن ُوّدًا« )مر ُهُم الّرَ

َ
وا الّصالحاِت َسَيْجَعُل ل

ُ
ذَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
آيه »ِاّنَ ال

96( را در ش���أن عل���ى عليه الس���ام وارد مى داند و حسکان���ى و طبرانى و 
قى ُمْؤِمنًا َوال ُمْؤِمَنًة 

ْ
که: »ال َتل کرده اند  ابونعيم و حّموئى و ابن مغازلى نقل 

ِب���ِه ُوّدٌ ِلَعِل���ّىٍ َوَاْهِل َبْيِت���ِه« )موسوعة االمام���ة، ج 1، ص 406(؛ 
ْ
ِإاّل َوِف���ى َقل

کرد، مگر آنکه در قلب او  ن باايمانى را ديدار نخواهى  يعنى هيچ مرد و ز
دوستى على و اهل بيتش مى باشد.

که آيه  ى نق���ل مى کنند  که حسکان���ى و ثعلبى از ابوذر غفار  ي���ا روايتى 
کوَة  ُيْؤُتوَن الّزَ لوَة َو ذَن ُيِقيُموَن الّصَ

َّ
ذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
َرُسول ُکُم اهلُل َو »ِاّنما َوِلّيَ

ِکُعوَن« )مائ���ده: 55( دربارۀ خاتم بخش���ى حضرت على ؟ع؟ در   َوُه���ْم َرا
حال رکوع نماز نازل شده است )همان، ص 411(.

زمى و حّموئى از رسول  ى و خوار کم نيشابور که طبرانى و حا ي���ا رواياتى 
کرده اند  خ���دا صلى اهلل عليه و آله دربارۀ حضرت عل���ى عليه السام نقل 
ّىَ 

َ
ْن َيْفَتِرقا حّتى َيِردا َعل

َ
، َول ، والحّقُ َوالقرآُن َمَع َعِلّىٍ که: »َعِلّىٌ َمَع الحّقِ

َح���ْوَض« )هم���ان، ص 78(: على با حق است و حق و قرآن نيز با على 
ْ
ال

کوثر بر من  کنار حوض  اس���ت و اين دو از هم جدا نمى شون���د تا اينکه در 
وارد شوند.

کر، طبرى، حسکانى، ثعلبى، طحاوى،  که ابن عسا ي���ا روايات فراوانى 
زمى و  کنج���ى شافعى، بيهقى، خطيب خوار ى،  کم نيشابور نسائى، حا
ِهَب 

ْ
ي���ُد اهلُل ِلُيذ ک���ه: »نزلت هذه اآلية )إّنما ُير کرده اند  ابن مغازل���ى نقل 

َرُکْم تطهي���رًا( )احزاب: 33( فى رسول  ُيَطّهِ َبْيِت َو
ْ
ْهَل ال

َ
ْج���َس أ َعْنُکُم الّرِ

اهلل صلى اهلل عليه و آل���ه و عل���ّى و فاطم���ة والحس���ن والحسي���ن« )همان، 
ص 115(؛ يعن���ى آي���ۀ تطهير درباره رسول خ���دا و على و فاطمه و حسن و 

حسين نازل شده است.

کت���اب پربار و ارجمند، به ذک���ر 83 آيه اختصاص  جل���د اول و دوم اي���ن 
کدام  که بر حس���ب روايات منق���ول از رسول خ���دا؟ص؟، هر  يافت���ه اس���ت 
گون���ه اى بر اهل بيت اطهار؟مهع؟ انطباق يافت���ه است و عمده روايات  به 
ين آن  تفسي���رى ه���م بيش از آنک���ه بيانگ���ر تفسير آيات ب���ه مفه���وم امروز



نقد و برریسکتاب

75سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390 

موسوعة االمامة یف نصوص أهل السنة

که ب���ا حرب���ه است���دالل و برهان،  اسام���ى جرئ���ت و دلي���رى مى بخش���د 
وارد عرص���ه آثار مکت���وب يکديگر شوند و به نقد و بررس���ى و اصاح آنها 
کدام را نماي���ان و ضعف ها را  ى قّوت هاى هر  ک���ار که چنين  بپردازن���د، 
ي���ج از مي���ان برمى دارد و عقايد را به ه���م نزديک مى کند و دل ها را  به تدر
يکى مى زنند و  که از دور تير به تار ب���ه هم پيوند مى دهد. اى بسا افرادى 
گر  که ا نادي���ده و ناخوانده يکديگر را  تفسيق و تکفير مى کنند؛ در حالى 
ب���ه هم نزديک شوند و داليل و آثار همديگر را مورد بحث و مداّقه علمى 
کينه ه���ا رخت برمى بندد و  ق���رار دهند، سوءتفاهم ه���ا برطرف مى شود و 

ى و دشمنى مى شود. کينه توز ين  ى و دوستى جايگز برادر

گسترده ت���ر، راِه »عبقات  گفتمان���ى  گونه اى ديگ���ر و با  کتاب ب���ه  5. اي���ن 
االنوار« ميرحامد حسين هندى و »الغدير« عّامه امينى را تداوم بخشيده 
گونه اى است که آن را  است و مى توان گفت سبک و سياق تدوين آن به 

زش تر و پرجاذبه تر از آثار همگون پيش از خود قرار داده است. پرار

6. از هم���ه مهم تر، اين اثر ب���ه همگان مى آم���وزد راه تبليغ درست دين و 
ّبَِک  يم فرموده است: »ُاْدُع ِإل���ى َسبيِل َر کر که ق���رآن  آيي���ن، همان است 
تى ِهَى َاْحَسُن« )نحل: 125(: 

َّ
ُهْم ِبال

ْ
َحَسَنِة َوجاِدل

ْ
َمْوِعَظِة ال

ْ
ِحْکَمِة َوال

ْ
ِبال

ز نيکو ب���ه راه پروردگارت بخوان و ب���ا آنان به  م���ردم را ب���ا حکمت و ان���در
ين شيوه به بحث پرداز. نيکوتر

م���راد از »حکمت« در اينج���ا »سنجيده پن���دارى«، »سنجيده گفتارى« و 
کردار، سنجيده و بجا و  گفت���ار و  گر انديشه و  »سنجيده ک���ردارى« است. ا
است���وار باشد، قطعًا اثرگ���ذار و سازنده نيز خواهد ب���ود. »سخن حکيمانه« 
کت، تحقير و تنقيص و سّب و لعن  که در آن سستى و رکا سخن���ى است 
نباش���د. مؤمن واقعى هرگز زبان و قلم خود را ب���ه تهمت و دروغ و دشنام و 
اليد و عواط���ف همنوع خود را � چه رسد ب���ه اينکه مسلمان و  تکفي���ر نمى آ
مؤم���ن نيز باشد � جريح���ه دار نمى سازد؛ تا جايى که ق���رآن مى فرمايد: »َوال 
وا اهلل َعْدوًا بغير علٍم« )انعام: 108(:  ذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل َفَيُسّبُ

َّ
وا ال َتُسّبُ

ک���ه جز خدا را مى خوانند، دشن���ام ندهيد که سبب  معبوده���اى کسانى 
زى و نادانى، خدا را دشنام دهند. شود آنان هم از روى ستم ور

که دشنام ب���ه بت هاى مشرکان ن���اروا شمرده مى ش���ود، چگونه  جاي���ى 
دشنام به مقّدسات برادران دينى روا باشد؟! امير مؤمنان به سپاهيانش 
ْکَرُه لکم َاْن َتُکوُنوا َسّبابيَن« )نهج الباغه، خطبه  در صّفين فرمود: »ِاّنى َا

که شما دشنام گو باشيد.  206(: من نمى پسندم 

هم���ه  ب���ا    را  ي���ه  معاو سپ���اه  ياران���ش،  نمى پسن���دد  على؟ع؟حت���ى 
گويند. ى شانناسزا  تبهکار

ب���ه هر ح���ال، منطق ق���رآن و سّنت، منط���ق حکمت و موعظ���ه و مباحثه 
ى چ���ون عبقات االن���وار و الغدي���ر و موسوعة  احس���ن اس���ت و تألي���ف آثار
گذشت  يم است.  کر ک آسمانى قرآن  االمامة در پاسخ به همين نداى پا

روزگ���ار گ���ردن  از  ي���زى  نيکوف���رادرآو ِعق���ِد  به���ا  پر  يک���ى 
زش و اعتب���ار فرهنگ���ى ب���زرگ معاص���ر، حض���رت  ک���ه ار و آن گ���اه اس���ت 
ک���ه بانى بناى  آي���ت اهلل العظم���ى مرعشى نجف���ى را بيشتر درک مى کند 
���ف صال���ِح ارجمندش 

َ
چني���ن شاهک���ار عظيم���ى ش���ده است و ب���ر َخل

که اين  جن���اب حّجت االس���ام والمسلمين دکتر سّيدمحم���ود مرعشى 
يک و  ي���ت نموده، تبر ى مدير ط���رح بزرگ فرهنگ���ى را به درستى و استوار

ى:  شادباش مى گويد. آر

يادگ���ارشزنده است کسى که در ديارش ب���ه  ف���ى 
َ
َخل  باش���د 

کرامت  که اين همه فضل و فضيلت و  و بى گمان هر خواننده حقجويى 
و جامعي���ت واالى امي���ر مؤمنان را در  مجموعه ه���اى روايى برادران اهل 
که پس از آن همه  سّن���ت و جماع���ت مى بيند، به وجد و شعف مى آي���د 
تبليغ���ات سوء بنى  امّيه و عّمال تبهکار آنان در طول ساليان بر ضّد امير 
مؤمن���ان، چگونه چهره حق و حقيقت، سرانجام، خود را نماياند و باطل 

کشاند: را به انزوا و نابودى 
ِلُيْطِفُئ���وُه ������������وَن 

ُ
الجاِهل ي�����������������ُدوَن  ُير

������������ُه  ْن ُي������������ِت���ّمَ
َ
َب�������ى اهلُل ِإاّل أ

ْ
َي���������������������أ َو

زکائن���ات، غ���رض جل���وه جمال ت���و بود
 وگرن���ه عال���م و آدم نمى ش���دى موجود

▪ دوازدهم
کتاب  اهمّیت و امتیاز اين 

1. ب���ه گمان نويسندۀ اين سطور، بزرگ ترين نقش کليدى اين کتاب اين 
که همه مذاهب و فرق اسامى را آشنا و مجذوِب اهل بيت اطهار  است 
ک���ه در راه وحدت اسامى نقش اساسى بر عهده  يرا عاملى  مى گردان���د؛ ز
دارد و حائ���ز اهميت فراوان است، اينکه همه مسلمان ها به ويژه عالمان 
اّمت اسام، با دقت تمام، به مدارک و مآخذ اصيل همديگر نظر محّققانه 
که دين مبين اسام، چ���ه نقشه و تدبيرى  بيفکنن���د و به درستى بنگرن���د 
براى رفع اختافات پيشنهاد نموده و آنان را به چه سمت و سويى داللت 
فرموده است. اينجاست که نقش کليدى قرآن و عترت در ايجاد وحدت 

ميان مسلمانان به درستى نمايان و آشکار مى شود.

ى مّدعاى شيعه در منابع فراوان اهل 
ّ
کتاب، تجل 2. اهمي���ت ديگر اين 

يخى اعتقادات شيعه و  سّن���ت است و اين خود دست کم اصال���ت تار
کات  کى از وجود اشترا ارج و اعتبار آن را مى رساند و از طرفى اين معنا حا

فراوان ميان اين دو فرقۀ بزرگ اسامى است.

کثر احاديث اين مجموعه با بيان سند و نام  که ا 3. ب���ا توجه به اين نکته 
راويان نقل شده است، اين کار، زمينۀ تحقيق و بررسى تک تک احاديث 
را از جه���ت سن���د، وثاقت يا ضعف راوى ب���راى محّقق فراهم مى نمايد تا 

کدام يک مردود است. کدام روايت قابل قبول و  معلوم بدارد 

که به هر يک از پيروان مذاهب  ين فايدۀ اين گونه آثار اين است  کمتر  .4
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گراي���ش ميليون ه���ا مسلمان به  که  را روش���ن مى کن���د، و ثاب���ت مى کن���د 
يان هاى سياسى  گين عده اى � مولود جر تشي���ع � بر خاف تبليغات زهرآ
ي���ا ن���ژادى و غي���ره نبوده اس���ت، بلکه يک منط���ق قوى مّتکى ب���ه قرآن و 
که پاره اى  گرايش شده اس���ت. ثانيًا ثابت مى کن���د  سّنت موج���ب اين 
���ى بى اس���اس و دروغ است. ثالث���ًا شخص 

ّ
از اتهام���ات ب���ه شيع���ه به کل

ي���ن  ي���ن و مجهول القدرتر ک���ه مظلوم تر شخي���ص اميرالمؤمني���ن؟ع؟  را 
شخصيت بزرگ اسامى است و مى تواند مقتداى عموم مسلمين واقع 

ّيه اطهارش را به جهان اسام معّرفى مى کند«.15  شود، و همچنين ذر

کالم جان 
که عّامه  پايان سخن و جاِن کام در اين مقام اينکه: تحليل و برداشتى 
امين���ى و فيلس���وف وارسته شهي���د  مطّهرى � رض���وان اهلل تعالى عليهما � 
کتاب  کتاب الغدير ارائ���ه نموده اند، به درستى در مورد  از فلسف���ه وجود 
»موسوع���ة االمام���ة فى نصوص اهل الّسنة« نيز ص���ادق است، و حقيقتًا 
کم نظي���ر، بلکه از جهات���ى بى نظي���ر، اّواًل مؤّيد منطق  کتاب پرب���ار و  اي���ن 
شيع���ه در مسئله امامت و مفهوم آن است؛ ثانيًا حقانّيت دوازده امام را 
به همگان مى آموزاند؛ ثالثًا ُرجحان و برترى آنان را در امر مرجعيت دينى 

کامل بودن و رهبرى سياسى بر ديگران، به اثبات مى رساند. و انسان 

15. مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار، ج 25؛ »الغدير و وحدت اسالمی«؛ چ 1، تهران: صدرا، 1386.

که جاهانى معدود از ميان مذاهب اسامى به سّب و تکفير  آن زمان���ى 
کسى  کنون چه  گفت:  تا  کسان باي���د  يکديگ���ر مى پرداختند. به چنين 
ي���ق س���ّب و تکفير راه به جاي���ى برده است؟ بلک���ه منطق دشنام و  از طر

ى و دشمنى و تفرقه نداشته است. کينه توز گويى، حاصلى جز  ناسزا

امروزه هر يک از اين آثار به ويژه اين اثر استوار و ارجمند که برگرفته از منابع 
معتبر برادران اهل سّنت است، حّجت را بر همگان تمام نموده است.

ٌة  ّيَ »عّام���ه امين���ى در مقّدم���ه جلد پنج���م الغدي���ر، تح���ت عن���وان »َنَظِر
که از مص���ر، درباره الغدير  يَم���ٌة« به مناسبت يک���ى از تقديرنامه هايى  َکِر
رسي���ده است، مى گوي���د: عقاي���د و آرا درباره مذاه���ب آزاد است و هرگز 
ُمْؤِمُن���وَن ِاْخَوٌة« 

ْ
َما ال يم با جمل���ه »ِاّنَ کر ک���ه قرآن  رشت���ه اخّوت اسامى را 

کار مباحثه علمى و مجادله  کرده، پاره نمى کند. هر چند  يح  بدان تصر
کام���ى و مذهبى به اوج خود برسد، سي���ره سلف و در رأس آنها صحابه 
کناف  فان و نويسندگ���ان در اقطار و ا

ّ
و تابعي���ن همي���ن بوده است. ما مؤل

يم،  که در اص���ول و فروع ب���ا يکديگر دار جه���ان اسام، با هم���ه اختافى 
ي���م و آن ايم���ان به خ���دا و پيامب���ر خداست. در  ي���ک جام���ع مشترک دار
کالب���د همه ما ي���ک روح و يک عاطف���ه حکمفرماس���ت و آن روح اسام 
که مى گويند  کلم���ه اخاص اس���ت. عّامه امينى اّتهامات کسان���ى را  و 
الغدير موجب تفرقه بيشتر مسلمين مى شود، سخت رّد مى کند و ثابت 
ى از سوء تفاهم���ات را از بين مى برد  که برعک���س، الغدير بسيار مى کن���د 
و موج���ب نزديک ت���ر شدن مسلمين ب���ه يکديگر مى گ���ردد. نقش مثبت 
 شيعه 

ّ
که اّواًل منطق مستدل الغدير، در وحدت اسامى از اين نظر است 


