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 یدر کاف الحجةکتاب  یمطالعه مورد یعه؛ش یثیگفتمان حد یلتحل

 

 9/6/59 :ییدتأ یختار                  5/5/59  :یافتدر یختار

 1 یانیس یموسو یدسع 

 2 یسجاد مراد

 3 یمحمدباقر دالوند
 

بده ند ش    یدهد  در شدل   یعهشد  یثیحد   یراثگوناگون م یها نقش خوانش

از  یحصد   یریبر سدر فف د   یگفتمان یها و نشملش یعیش یها ناربران گفتمان

 یسداخته اسد ب بررسد    یضدرور  یاررا ب  یثیجوامع ح  یشیبازان  یراث،م ینا

بدا   یشیبازان  ینا ینمونه برا یکبه ع وان  یناف ح یثی�از مجموعه الحجةنتاب 

گفتمان، موضوع مقاله حاضر اس ب بر اسدا    یِانتقاد ی ِاز روش ف ل یریگ بهره

و  ی د  خدود ن  فدارییی  بافتدار   روش، هدر مدتن فقدر برسداخته     ینا فرض یشپ

شدود و   ی فب  ی شگرآفر یراهبرد گفتمان یکبه  ی اگفتمانین ش ب یکبا  فوان  یم

 ب  خود اجرا ن یییبرسازن ه ن ب  به بافتار فار ینقش

 ی دی نل یخنه شد  ده  ینشان م الحجةنتاب  ی ف ل یروش برا یننارب   ا 

در  یعهشد   جامعه یها رف  از ب ران برون یبرا یراه یافتنهبق( به م ظور 923)دب

                                              

.(saeidmoosavi_1369@yahoo.com)یرازاسالمازدانشگاهشیختاریدکتریلفارغالتحص.1
.(sajjad67moradi@gmail.com)اسالمدردانشگاهلرستانیختاریدکتریدانشجو.2
.(saeeddalvandi88@gmail.com)دردانشگاهاراکیثعلومقرآنوحدیدکتریدانشجو.3
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ان بدود، دسد  بده    زمد  هم یعیش ییگرا ش ن عق  یرصغرا نه با فراگ یب عصر غ

قم  گرایان یثح  ی گاهد یرشاسا ، او در ن ار پذ ینزدب بر ا گفتمانی ی اب ین ش

و با  یردآنان فاصله بگ یراز برداش  متهم به فقص نوشی  ی، مدرباره علم ائمه

، بودن م ابع علم ائمده  یو الهام یانیمعطوف به وح یبرج ته ساختن باورها

 ده ب یب ران یردر آن شرا یعیفازه به عق  ش یافیح

 

گفتماا،،   یانتقاا   یا  تحل ی،راز ینای کل ی،آموزه امامت، کتاا  اکااا    :کلیدواژگان

 .پژوهی یثحد

 مقدمه. 1

 ،انیکاربران اد یو اجتماع یفرد ستیبه ز یده در سامان ینید یها گفتمان و نیکارکرد د

  چهار   ییِبازنماا  هاا در مادرد    و کاربران گفتمان وران شهیاند یکشمکش گفتمان ساز زمینه

 خیکاه تاار   چناان  .ساتند ین اقاعد  مستثن نیاز ا یعیش یها شد  است. گفتمان نید یِقیحق

ها  کشمکش نیاست. تداوم ا انیعیش انیدر م یگفتمان یها کشمکش مؤید ی،عیش  شهیاند

از  یعیشا  یِهاا  خادانشِ گفتماان   یِبازتابندگ ،چنین و هم تهیدر روزگار جدال سنت و مدرن

 یرا ضارورت  عهیشا  یشگیاند راثیم یشیبازاند ،یدر تحدالت کالن اجتماع حدیثی راثیم

 است. نمدد  یاتیح
 عهیش یفکر راثیاز م یا نمونه ،ینیکل یاصول کاف مجموعهاز  الحجة  کتاب 

 یفرافکنی  یدر تیش  بیرا   خیوا   ترقیی و  ادگرای، بنگرا سنت های گفتماناست که 

در کیاربران ااریر    ،ینقشی  نیچن یخود بر آن هستند. اجرا یگفتمان یها مطلوب

. انگییدد  برمیی  عهیساز شی  انیجر راثیماین  یگفتمان را به بازخواناین کشمکش 

 گییر  جایگفتمان  ینقش است که بازشناس نیهمتأثیر تحت مقاله اارر،  نویسند 

و بیه ایین پرسیش پاسی       ردیگ یم یپ را در مقاله عهیش یشگیاند راثیم نیدر ا

دهد کیه اصیول کیافی تحیت تیأثیر کیداط شیرایی تیاریتی و بیا توجیه بیه             می
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 بندی شد  است؟ های کداط گفتمان شیعی صورت شاخصه

است که  یا مسئله ،یکاف الحجةحاکم برکتاب  یعیگفتمان ش تحلیل تر، دقیق یانیبه ب 

که از  یعیش یثیگفتمان حد لیاز تحل تر دقیق. فهم شدد یمقاله دنبال م نین در اه آپاسخ ب

 لیا گفتماان و تحل  میمفاه روشن سازیبه  وابستهد، دش می ادیمسئله مقاله ، به عندان آن

 ییهاا  مجمدعه گااار   ،گفتمان م(1596-1591) 1فدکدمیشل  فیتعر ربگفتمان است. بنا 

ساخن   یخاصا  یخیتاار  خاص در لحظه یمدضدع  دربار  دهد یاست که به زبان امکان م

  9.کند ییبازنما ای گدنه به دانش مربدط به آن مدضدع را ای ،دیبگد

د و کنا  می نییرا تع تیادراک انسان از واقع  است که شید  ینظام ،منظدر او از گفتمان

  سخن گفتن دربار  یخاص برا یا د یگفتمان ش جا،نیدر ا 3.سازد یو محدود م دیآن را مق

است  نیمنظدر از گفتمان ا تر، دقیق یاز وجد  آن است. به زبان یکی ای و جهان و فهم آن

ها به هنگاام مشاارکت در    و انساناست شد   یساختاربند ییها که زبان در چارچدب قالب

  1کنند. می تیها تبع قالب نیدر گفتار خدد از ا یات اجتماعیمختلف ح یها حدز 

 یهاا  قالب لیدر تحل یافتیگفتمان ره لیاز مفهدم گفتمان، تحل فیتعر نیبه ا تدجهبا 

از  زدایی رازگفتمان به  لیتحل ،گرید ریبه تعب 9.است انیدر گفتار و کردار آدم مدرد استفاد 

 پردازد یم ییها ییگرا لیتقل دنیو به چالش کش اهایفرض نکردن چ یهیو بد ها یدگیچیپ

کاربران گفتمان  یجهان را برا ریو تفس بندی طبقهفهم، امکان  یگفتمان یکه در ساختارها

ساازوکار مناساب و    هیهدف به تعب نیدن اکرمحقق  برایگفتمان  لی. تحلکنند میفراهم 

 6.پردازد یآن م یو اجتماع یفکر یدهاارتباط متن با کارکر نییاعمال آن در کشف و تب

                                              
1. Michel Foucault. 

.58ص،یاجتماعیمعنا،فرهنگوزندگهال،.2

.03-33ص،ینشانهشناختکردیگفتمان:رویانتقادلیتحلی،قهرمان.3

.11،صگفتمانلیوروشدرتحلهینظر،پسیلیوفورگنسن.ی0

.15،صهمان.8

.168ص،یوانتقادجیراشناسیگفتمان،یارمحمد.ی6
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، عهیشا  یثیگفتماان حاد   لیا از تحلندیساندگان مقالاه حاضار     هادف  ،اساس نیبر ا 

بستر یک است که در نسبت با  یعیعقل ش یهیو اصدل بد یعیفکر ش یها قالب یبازشناس

. ساازد  یکاربران خدد متصدر م یرا برا 1یگفتمان کردارو امکان است شکل گرفته  یخیتار

از  یکاین کتاب یاست.  یکاف الحجةکتاب  ،رو شیپ  در مقاله یگفتمان لین تحلیمتعلَق چن

گفتماان آن   لیا باه تحل  9دمنیا تر ن که پیشاست  عهیش یثیحد یها راثیم نیارترذگتأثیر

به  بغداد بافتاری شرایط به دهد می ارائه کافی اصدل از که تحلیلی در . نیدمناستپرداخته 

 .دهد می ارجاع کتاب  عرضه و تدلید محل عندان

 سانی،  گرایای  حادی   ظهادر   بحبدحه در شیعی گران اندیشه نیدمن، گاارش اساس بر 

 دوازدهام  امام غیبت بحرانی شرایط در و شیعه مخالفان سایر با گرایان حدی  میان اتحاد

 اتحاد احیای آن با وسیله به تا جدیند می تدسل تحلیل تا تفسیر از گرایانه عقل اباارهای به

 چادن  اتفاقااتی   اماا  نمایند، حفاظت شیعه  جامعه منافع از تشیع و معتاله دربار، میان سابق

 ندبختی علی بن  اسماعیل ابدسهل و مدسی بن حسن مرگ حالج، دعدت از پس تهدیدات

 براثا، مسجد تخریب دربار  دربار دستدر شیعی، گرایی عقل نمایندگان ترین شاخص عندان به

 از شایعیان  از گروهای  و درباار  شالمغانی، حمایات   ظهادر  قرمطیان، های مدفقیت استمرار

 الهاام  شیعی ضد قیام برابر در شیعیان از دفاع در امدر اولیای ناتدانی نهایت در و شلمغانی

 . داد می این اتحاد متالال  آیند  از خبر حنابله، از گرفته

 قام  گرای حدی  گفتمان جانب از واکنشی  مانند  به را خدد کتاب کلینی شرایط، این در

 مراتاب  سلسله بر مبتنی گفتمان و گرا عقل گفتمان  آمیا  از برآمد  احدال و اوضاع برابر در

                                              
1. Discursive Practice. 

وایارانواساالمتااریخبریتانیایینویسندهومورخمحقق،(Andrew J. Newman)نیومن.اندرو2

واساکاتلندادینبارودانشاگاهدرخاورمیاناهواسالمیمطالعاتاستاد درتادریسوپاووه باهاسا 

پردازد.حدیثمیمطالعاتاسالمیوفقهتاریخامامی،دوازدهشیعهتاریخمانندهاییحوزه
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 تمایال  ،کاافی  اصادل  اول کتااب  دو کاه  بادد  اساس این بر. ندشت بغداد نخبگان متبدع

 اساتدالل  واقع در و برد سؤال زیر عقل، به تمسک در را بغداد امامی دوازد  شیعه نخبگان

 .کرد مراجعه علم منبع یگانه عندان به ائمه ارشاد به باید فقط که نمدد 

 برخای  تعادیل  و رنگای  سابب کام   بغداد و قم بافتاری شرایط تفاوت نیدمن،  عقید  به

 میاان  در گرایاناه  عقال  غلبه برخادرد  تر، دقیق بیان به. شد او حدیثی  مجمدعه در احادی 

 از معاصرانش، میان در رایج قمی احادی  روایت با وجدد کلینی که شد سبب بغداد شیعیان

 داری خادد  ائماه  هاای  تداناایی  و علام  تار  العاد  خارق اشکال بر گسترد  و منظم تأکید

 1.نماید

به مفروضاات   یچندان حیتصر ،دینما یکه ارائه م یارزشمند یها لیتحل با وجدد دمنین

 شی خادی او باه چاارچدب نظار    حیخادد نادارد. تصار    یو روشا  یمعرفتا  شناسانه، یهست

 ،گرید ی. از سددیفراهم نما شیها استدالل رشیدرک و پذ یبرا یبهتر  نهیزم تدانست یم

روش و چاارچدب واحاد    کیتنها به  ،ل گفتمان متدنیو تحل یکه بازشناس کردتدجه  دیبا

 یگفتماان انتقااد   لیا از تحل یمتنادع  یهاا  و روش هاا  د یباه شا   تداناد  یم و اشار  ندارد

 . ردیصدرت بگ یگفتمان یشناس تا روان م(1511)9فرکالف

در فهام   انکارناپاذیر  یاهبردها و چارچدب پژوهش ضرورتطرح ر ،امر نیبه ا تیبا عنا

چاارچدب نظاری مسالم فارض      ،گفتماان  یانتقااد  لیتحل دارد. عهیش یثیحد راثیبهتر م

در کتااب   یعیعقال شا   یهاا  ها و ساختار قالب یبه بازشناسآن  لهیوس هاست که بای  شد 

متادن   لیا روش تحل گاناه ی ،با متن رویارویی د یش نیاباید تدجه کرد . پردازیم می الحجة

 لیا تحل یکه مفروضات و راهبردهاا  هایی قابلیتبا تدجه به ندیسندگان این مقاله  .ستین

، کاربسات آن را  رددا عهیش یثیحد راثیم بندی صدرت یچگدنگ نییگفتمان در تب یانتقاد

 . افتندی د یفا دیمقاله مف نیدر ا

                                              
.305-58،صیدوازدهامامعیتشگیریشکلدورهومن،ین.1

2. Norman Fairclough 
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و  یاجتمااع  ،یکاالن فرهنگا   یهاا  گفتمان، متن در نسبت با بافت یانتقاد لیدر تحل

و  یمانگفت یها کردار انیم 1یکیالکتید یا رابطه تر، دقیق یانی. به بشدد یم لیتحل یاسیس

بافتاار   یو فرهنگا  یاجتمااع  طیشارا . شادد  یبرقرار ما  یاجتماع یو ساختارها ها تیمدقع

 ،و در مقابال  دهاد  یو آنها را تحت تاثر خادد قارار ما    دهد یها را شکل م گفتمان ،یخیتار

 یهاا  کردارگر،ید ری. به تعبگذارند یمتأثیر  یاجتماع یو ساختارها طیشرا نیها بر ا گفتمان

 رییا تغ او یا  کنند می دیرا به همان انداز  بازتدل یجهان اجتماع یگفتمان ریابعاد غ یگفتمان

ها  تمانگف ،در واقع 9.دنبخش یها شکل م به گفتمان یابعاد جهان اجتماع گریکه د دهند یم

 .یخیتار یبافتارها های مؤلفه  هستند و هم برسازند  یخیتار یبافتارها  هم برساخته

از مفروضاات  ی نا یع یگفتماان، ماتن نمادد    یانتقااد  گر لیتحل یبرا ،گرید یاز سد 

در رواباط   د یتن یاباار ی نیستند. آنهاخنث هایی مدجددیتگفتار و ندشتار  .است بینی جهان

 نیا . ماتن از ا شدند میمتبدع به خدمت گرفته  یها گفتمان تیکه جهت تثب هستندقدرت 

و درصادد   گنجاند یم یعیطبای  جلد با و  معین یدر چارچدب راو رفتارها  ها شهیاند ق،یطر

گفتماان در سار دارد،    یانتقاد گر لیتحل آنچه. دیآ یم بر ییزدا تیمشروع ای یده تیمشروع

 . است یعیطبهای  با جلد  ییساختارها یساز غیرطبیعی و پنهانارتباطات این  آشکارسازی

مسئله هستند که  نینسبت به ا یاریهدش شیو افاا یبخش یآگاه یآنان در پ ،در واقع

 ،گرید یبر برخ یدر روند سلطه برخ است میبر مفروضات عقل سل یکه مبتن یچگدنه زبان

باا   کیدئدلدژیا ا یا در رابطاه  میضات عقل سال روچگدنه مف کهنیو ا ؟کند ینقش م یاجرا

هستند که باه   یمیمفاه 9تیناگفتمانیو ب 1تینامتنیب ،انیم نیدر ا 3؟رندیگ یقدرت شکل م

                                              
1. Dialectic. 

.03-35ص ،ینشانهشناختکردیگفتمان:رویانتقادلیتحل،یقهرمان.2

.11-35،صهمان.3
4. Intertextuality. 
5. Interdiscursivity. 
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و  یخیتاار  طیماتن باا شارا     گفتماان در آشاکار نماددن رابطاه     یانتقااد  گر لیکمک تحل

 . دینآ یمتن م کیدئدلدژیا یها کارکرد

 ،آن یناگفتماان یو ب یمتنا  ناا یو خارج از روابط ب خألدر  تدان یمتن را نم ،اساس نیبر ا

تدجاه    ینامتنیب  و شبکه یو فرهنگ یآن با بستر اجتماع  به رابطه باید و  کرد لیتحل ایفهم 

 تینامتنیاز ب یندع تیگفتمان نایب ،متدن است. حال یخیتار تیبر ماه تأکید یندع نیکرد. ا

هار ماتن    بنابراین،ند. دش می یبند فصلم گریکدیمختلف با  یها گفتمان ،است که در آن

متادن   کانش  برهم ندیبرآ ،گرید ریبه تعب ای گریمتدن د  صدرت جذب شد  و دگرسان شد 

خطادط   ها، گفتمان دیجد یبند آن است که با مفصل ،انیم نیمهم در ا  نکته 1.است گرید

 .کند یم رییتغ مختلف یگفتمان یها نظم انیمدر واحد و  ینظم گفتمان کیدر درون  یمرز

 ،. نخسات گیرد میشکل  یگفتمان کردار ،است که دو گدنه یبند مفصل اینبر اساس  

 یا د یا چیتااز  و پ   گفتمان باه شاید    یها گدنه ،آن درگر که  نشیآفر یگفتمان یهاکردار

 یاجتمااع  راتییتغ ،آن تبع بهو  یگفتمان راتییمحرک تغ یرویو نشانه و ن شدند یم بیترک

  هاا در آن باه شاید     هستند کاه گفتماان   یگفتمان یها کردارهستند. ندع دوم،  یو فرهنگ

حاکم و در  ینشانه ثبات نظم گفتمان ،جهت نیو به هم شدند یم بیمتعارف و معمدل ترک

  9.ندینما یو به تداوم آن کمک م هستند  حاکم یثبات نظم اجتماع جهینت

تنها  کند، یم یرویپاز آن  ینیکه کل یگفتمانکردار از سنخ  یشناخت نیبه چن یابی دست

بار هماین    اسات.  پاذیر  امکاناو  یخیبافتار تار بخش تعین های مؤلفه یبازشناس به وسیله

اساس، فرضیه ندیسندگان آن است که کلینی در چارچدب چنین منطقی از روابط گفتمانی 

مجمدعاه حادیثی    آن بدد که به نگاارش   آفرین بافتارِ تاریخی های بحران و متأثر از مؤلفه

رسد بحران غیبت و کشامکش گفتماانی اندیشادران شایعی در      کافی پرداخت. به نظر می

                                              
.11-16ص ،ینشانهشناختکردیگفتمان:رویانتقادلیتحل،یقهرمان.1

.125ص،گفتمانتحلیلدرروشونظریهپس،یلیوفورگنسن.ی2
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بافتار تاریخی کلینی بادد کاه او را باه سامت       ترین مؤلفه خصدص این شرایط جدید، مهم

بنادی   هاای کالمای شایعه و صادرت     گرِ جذب عناصار جریاان   کنش بیناگفتمانیِ آفرینش

 خی به شرایط جدید بدد.گفتمانی سدق داد که پاس

 لحجةاحاکم بر نگارش کتاب  یخیبافتار تار. 2

گفتماان   یانتقااد  لیتحل یو معرفت شناسی هستی یچدن مبان را هم یاجتماع گرایی برساخت اگر

و  دیمقائال شا   یانسان های ریشهو  ها خاستگا  ،اشکال معرفت یدر آن صدرت باید برا م،یریبپذ

 .  میریدر نظر بگ ها گرو  یازهایمنافع و ن ق،یعال  دهند  بازتابرا  یمعرفت های فرآورد 

معرفات شاناخته    یو فرهنگا  یاجتمااع  نیتعا  د یا عندان ا باکه  نگرش نیبر اساس ا

از  یکا یبازتااب  آنهاا   ،بلکاه  .ساتند یذهان انساان ن   ی، اشکال مختلف معرفت ذاتشدد می

و  یخیتاار  برسااخته  کیا ، اگار معرفات   تار  ساد  یانیهستند. به ب یوجدد انسان های شید 

 لیتحل هرگدنه ،باشد در آن صدرت تیواقع درو منافع ما  قیتفکر، عال های شید محصدل 

 یخیبافتاار تاار   ماؤثر  هاای  مؤلفهاز در نظر گرفتن  ریناگا ی،معرفت نیچنبار  در یو بررس

  1.حاکم بر آن است

شرط  ،الحجةحاکم بر نگارش کتاب  یخیبافتار تار های مؤلفه یبازشناس ی،رو نیاز هم

 یگفتمان های کشمکشو  اصغر بتیغاست. بحران  یثیمجمدعه حد نیاز ا تر دقیق یفهم

 ینیکل خیش یخیبافتار تار های مؤلفه ترین مهممتعاقب آن که در قم و بغداد شکل گرفت، 

 .دیبخش نیرا تع الحجةبدد که کتاب 

 یاصادل کااف  باه نگاارش    عیتشا  خیتاار  هاای  دوران ترین بحرانیاز  یکیدر  9ینیکل 

 عیتشا  خیبانگا  تاار  نیسرآغاز ا  .ق(939-962)ی. شهادت امام حسن عسکرپرداخت

                                              

.81-22،صفرهنگمثابهبهمعرف ،یکارتمک.1
قیاآماد.ساالدقایاباهدننیکُل ااینیکُلِیدرروستایقرنسومهجرانهیدرمینیکلعقوبیمحمدبن.2

ه.قکاه325کاردوباهساالیرادربغدادسپر یعمرخویانیپاهایسال.اوس یمعلومنیوالدتو
.اف یبوددربغدادوفاتاصغرب یغانیباپازمانهم
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بیشاتر  از  شاان یکه تدلد فرزند ا یطیو در شرا یبا شهادت امام حسن عسگر رایبدد؛ ز

 یاریاز آن مطلع بددند، بس ازدهمی مامامعتمدان از  یپنهان شد  بدد و تنها معدود انیعیش

باه   ازدهمیا اماام   ینیدر عراق سردرگم شدند. اخاتالف بار سار جانشا     ویژ   به انیعیاز ش

مدضدع به چهارد  فرقاه   نیدر ا انیعیش ی،بدد که بر اساس گاارش ندبخت یجد ای انداز 

  1.دندگردی میتقس

امام  وفاتپس از  به دور   .ق(329-391)صدوق خیکه ش است یطیشرا نیاز چن متأثر

 دیعثمااان باان سااع  هنگااام، نیاادر ا 9دهااد. ماای رتیااعناادان عصاار ح ،یعسااگر

و امامت  شانیمردم را از وجدد فرزند ا ،یامام حسن عسگر یاز وکال  .ق(962)یعمر

باه   عهیش هجامعبارگی از   بخش از سدیاو  یآن فرزند پس از پدر خدد باخبر ساخت. ادعا

را  .ق( 921بن علای) امامت جعفر  هیچدن فطح ییها گرو  ،ابل. در مقپذیرفته شدقم  ویژ 

 ،ازدهمیا از اصاحاب اماام    یاریو بس بددندن هیداران او منحصر به فطح طرف قبدل کردند.

 3جانب او را گرفتند.

ماردم   بیشتر یکه برا یبدون فرزند یامام حسن عسکر این بدد کهامر  نیا لیدل

ق( 312 یاا  329ی)د. ندبختحسن بن مدسی  1.جامعه را ترک کرد  بدد ،شناخته شد  باشد

 ندیسد: در این بار  می
جعفیر و   ،بیرادر   انیاو را در م راثیم ،افتندیاز او ن یدر ظاهر فرزند ونچ 

 5د.کردن میمادر  تقس

                                              
.50ص،ةعیفرقالش،ینوبخت.1

.105،ص2ج،ةوتمامالنعمالدینکمال،بابویه.ابن2

خانادان،یانیاقبالآشت؛163-180ص،شناسیکتابواتیکلعه،یبرفقهشیامقدمه،ییطباطبایمدرس.3

.135-131ص،ینوبخت

.153،ص)المقاالتوالفرق(عهیومذاهبشدیعقاخیتار،یقمیاشعر.0

.50ص،ةعیفرقالش،ینوبخت.8
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 یامام دوازدهام تاا مادت طادالن     بتیکه غ کردند نمیدر آن زمان تصدر  انیعیش ایگد

ظهدر  زودی به  طیبا رفع خطرات و با بهبدد شرا شانیکه ا پنداشتند می انیعیش .ابدیادامه 

 میبر اساس باور عمد امدر امامت اقدام خداهد کرد. یامامان به اجرا ریسامانند و  نماید می

و  بددناد زناد    شانیدهند  به وجدد ا یگداه ناکه معتمد یتا زمان باید  هدرظ نیا ،انیعیش

را تا شاش   شانیانتظار ظهدر ا یکه برخ ای گدنه بهد. دا میرخ  شناختند، میرا  شانیا چهر 

 داشتند.  بتیسال پس از غ

باه چهال    دنیاز رسا  شیبدد که امام دوازدهام پا   نیا انیعیش بیشترانتظار  هرحال، به

در  تریا و ح دیا از ترد ، شارایطی پار  انتظارها نیعدم تحقق ا 1ظهدر خداهند کرد. یسالگ

از  خالیرا هجری اواخر قرن سدم  طیشرا ی،که برخ آن ویژ   بهوجدد آورد.  به عهیجامعه ش

 ،سابب شاد   ریا شک و تح نیا تینها در9.دانستند میامام  بتیغ عدامل پیدایش و خطرها

 تخات یآورناد. بغاداد پا   یرو ذهبما  رییا مناطق به تغ در همه انیعیاز ش یبارگ های گرو 

 3د.مناطق بد نیاز ا یکی یدولت عباس

در ضرورت  هیاستدالل امام یمبنا بتیکه غ به این دلیل پدید آمد ریشک و تح یفضا

بار   هیا امام زیارا  ؛را با مشکل مداجه کرد  بدد امبریاز پ پسوجدد امام منصدب و زند  

 ،اماام دوازدهام   بات یاما با غ دانستند، می یوجدب نصب امام را ضرور ،لطف اساس قاعد 

  1.شد می یو لغد تلق فاید  بی شانینصب ا

                                              
،2ج،کافیاصول،ینیکلر.ک:،نمونهیبرا)امراس نیامؤید،عهیشییرواهایباموجوددرکتثیاحاد.1

(.153،صتکاملندیمکتبدرفرآ،ییطباطبایمدرس؛023ص

.55-55ص،1ج،وتمامالنعمةالدینکمالصدوق،خیش.2

.30-0،صهمان.3

اودرمخالفاناس .یازسویاستداللنیچنکیارائهمؤیدةالنعموتمامالدینکمالگزارشموجوددر.0

بهقولگویندمیودیازاونشانبده یپائمهمانندراامامزمانگویند،میمخالفانما»نویسد:اینبارهمی

خاصوعامنیباناموشخصخودبهرکدامشانواندشدهامامظاهرازدهی،اکرمامبریشماپسازوفاتپ
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 شانیاز دانش ا مندی بهر  یمانند طدل عمر امام، چگدنگ یمباحث بتیغ ،گرید یاز سد

مباح  و  نیا نییتببرای . ندبدد دیپد ند هیامام انیداشت که در م یرا در پ بتیغ لیو دال

وجادد  مخالفاان   یکالما  هاای  روش به غیار از  یراه ،هیامام مخالفاندفاع از آن در برابر 

  1.افتندیدفاع  مناسب یرا اباار یمعتال گرایی عقل ،بغداد یعیش بنابراین، اندیشدران. تنداش

 اتیمکتب اله از پیش، بیش امام با ظهدر و رواج  نیآخر بتیغ زمانی هم ،گرید ریبه تعب

 ریرا ناگا امامیهنخبگان، متفکران  انیدر م یدواندن خردورز شهیو ر یو عقالن یکیالکتید

ا ایان روش  با  شاان یاهل سنت خادد کارد. ا   یرقبا های روشاباارها و  امسلح شدن ببه 

حفظ و نجات مکتب خادد   و در میاند ننمای مقابله  آنهابا  یدتیدر مباحثات عق تدانستند می

سازش برقارار   یندع گر،ید یغالب از سد های ایدئدلدژیخدد با  دیو تفاوت عقا سد یکاز 

9د.کنن
  

 ،خادد  هاای  شاناخت  عقل را در همه ،مذهب یامام انیاز معتال یگروه دوران، نیا در

از  شیدر شناخت پروردگاار پا   ینمددند که خرد آدم می تأکیدو  نددانست می یاز وح نیاز بی

 یعقل به وحا  نیازی بی ندعی به آنان  تأکید نیارسال رسدالن و پس از آن حجت است. ا

. منکار هرگدناه   کردناد  می یخداوند نف یاء را برابد هرگدنهدر شناخت پروردگار بدد. آنان 

که خداوناد بار    دانستند می یو قرآن مدجدد را همان قرآن نددر قرآن بدد فیتحر اینقصان 

بااور   و مالئکه بر ائماه پیامبران  یآنان به برتر ،چنین . هم  استدکرنازل  امبریپ

                                                                                                          
ازدهیآشکارومعروفنباشدامرامام آن،ازخود یپاماممانندائمهنیواگرااندبودهمعروفومشهور

یابیدس امکاننبودنوعدمواسطهبهالزمانصاحبامرکهچنانهم.گرددمیهودهیتباهوب،امامقبلازاو

ر.ک:،چناینهام؛(01-02،ص1ج،وتمامالنعمةالدینکمالصدوق،خیش«)گرددمیهودهیبهاوتباهوب

.56ص،عهیتطورکالمشریس،یلیجبرئ؛233ص،انهیمیهادرسدهیاسالمیهاهاوفرقهمکتبمادلونگ،

.165ص،بغدادیمدرسهکالمگیریشکلعوامل،خضرآبادادهیحس.1

.55،ص0ش،یامام پووه،«وکتاببصائرالدرجاتیصفارقم»،یمعزریام.2
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وجدد داشاتند   یچدن خاندان ندبخت هم ی،گرید یعیش گرای عقل های گرو  ،البته 1داشتند.

 .بردندبسیار  های بهر  گرایان عقل افتی که از ر 

عقالنیات    زنجیار  هاای  حلقه، یکى از بددندآنان از شیعیان  بیشترخاندان ندبخت که  

یعناى   ؛. دو تن از اعضاى این خاندانآیند میبه شمار  هجری شیعى در قرن سدم تا پنجم

 ق(312 یاا  329 )د.و حسن بن مدسى ندبختى  .ق( 311-932)ابدسهل اسماعیل ندبختى

یدنانى و کالم معتالى را در کاالم شایعى    کمتاز عقالنیت برآمد  از ح هایی رگهتدانستند 

مدضاعى   ،گرایان رس در مقابل نص از عناصر در دست جدیدی بندی مفصلوارد کنند و با 

  9مجاا اتخاذ کنند.

واجاب   بر اسااس عقال  را  ها حرفه و ها زبانبه تمام  معرفت ائمه ی،خاندان ندبخت

 ارانیا و  اماماان و ظهدر معجا  به دست  به ائمه یوح هرگدنه. آنان منکر دانستند می

 انیندبختتدان استنباط کرد که   .ق( می 336-113با بررسی کالم شیخ مفید)بددند.  شانیا

اسات  اتفاق افتاد   های فاونیدر قرآن  و معتقد بددند پذیرفتند نمیارتباط ائمه را با مالئکه 

 امبریباید گفت که آنان منکر ارتباط ائمه و پ انیدر پا 3.شد  استحذف  هایی قسمتو 

 1.شان بددندای با مردم پس از وفات

اصادل اعتقاادى معتالاه را در خصادص      ،انیاز ندبخت متأثر یعیش گرای عقل گفتمان

تصدر انسان انگاراناه از خداوناد مخالفات     ،با هر ندع . آنانصفات و عدل خداوند پذیرفت

دانستند  میایشان رؤیت خداوند را مردود  ،چنین . همبددندقائل  انسان اختیاربه  کردند و می

 9.پرداختند میبه استدالل  کند میبشر را خلق  الافع ،و علیه این باور که خداوند

                                              
.10-60ص،هاییواگرانیپسازدورانحضور،نخستهیکالمامامخضرآباد،زادهینیحس.1

.132-131ص،یخانداننوبخت،یانیاقبالآشت.2

.33-21،صمذاهبوالمختاراتیاوائلالمقاالتف،دیمفخیش.3

.332ص،عهیتطورکالمشریس،یلیجبرئ.0

.180ص،انهیمیهادرسدهیاسالمیهاهاوفرقهمکتبمادلونگ،.8
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عمال عقال و نقال برقارار      دز حا میاان   یکیتفک ،چدن معتاله هم عهیش گرایان عقل 

برتر و مقدم بر حجت سمع قارار دارد و    مرتبهو معتقد بددند که حجت عقل در  ددندنم می

دعادت   راساتی فهام   ،بددناد  ییشاان مادع  ا تکالیف سمعى مبتنى بر تکالیف عقلى است.

پیامبران جا از طریق اثبات عقالنى برخى امدر مدرد ادعاى شرع ممکن نیسات. آناان باه    

و ایان امادر را مبتناى بار      بددناد پیامبران قائل  راستیتقدم علم تدحید و عدل بر پذیرش 

 نیدر ا 1شماردند. میطریق عقل را بر طریق شرع مقدم  ،از این رو دانستند. میحجت عقل 

 9د.متفاوت اتخاذ کردن یمدضعقم  یعیش دانشدران ،انیم

در  یاعتقااد  یباورهاا  نیای کاه باه تب   بادد  ییگرا  یحد ،در قم یغالب فکر شیگرا

نقال   قیا از طر یمعارف اعتقااد  نییآنان به دنبال تب ،در واقع چارچدب نص التاام داشت.

سازگار و روشن بددناد.   یمعرفت منظدمه کی و ارائه تیماند  از اهل ب جای بر  اتیروا

خاارج از   هاای  تبیینو  یعقل های داد بر  یمتک یمکال های پردازی نظریه ،جهت نیبه هم

 یکالما  هاای  جریاان نسبت باه  آنان نداشت و  یگاهیجا یقم خیناد مشا در اتیمتن روا

  3نبددند. بین خدش

کاه   اتیا از روا گارو   نیا . اشد می تیتقد اتیاز روا ای پار به وسیله  بدبینانهنگا   این

قام در   خیباه وسایله مشاا    ناد بدد یما کال های شید  ینه ایاز متکلمان  یشامل نقد برخ

                                              
.28،ص150ش،نیکتابماهد،«بغدادیعقلدرمکتبکالمگاهیجا»زارع،یکمپان.1

تواننددلیلمعتبریبرمخالف اهلقمباروشهایرواییمی.نقدهایمشایخقمبراهلکالمدرمجموعه2

التهیعنالکالموالجدالوالمراءفیاهلل،بابکتابالتوحیدعقلگراییباشند)براینمونه،ر،ک:صدوق،

عزوجل(.

هشامبنحکماسا کاهیاککتااباصل.طریقاشخاصیمانند،نجاشیوشیخطوسیفقطبهکتاب3

آثارهشامبنحکماسا کاهرنگایکالمایرواییاس .اینمطلبشاهدیبربیاعتناییاهلقمبهبقیه

دارند.
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 یدر پا  یکه دانشادران قما   آید برمیمداضع  نی. از اندشد یگردآور یثیحد های مجمدعه

 1نبددند. بیرق های اندیشهبا  ییارویو رو یبرون دستگاه های تبیین

نبادد    ساان کی ها، زماندر تمام  نسبت به ائمه ها قمی دگا یدباید تدجه کرد که 

حاالت جناب احمد بن محمد بن  رییتغ یبررس. ستبدد  ا هایی نشیبفراز و  یو دارااست 

 9کناد.  این امر را تأییاد مای   بار  مشخصات و صفات ائمهدر  .ق( 992یا  921)یسیع

، قام   یاز اهل حاد  ای عد آن بدد که  قمیان یمشهدر در نظام باورها های بخشاز یکی 

 ،آن بارگاداران  صافات از  یو منکار بعضا   شاناختند  میابرار  یعلمابه عندان را  ائمه

 قمیان این دیدگا مخالف  ی،عیش اندیشدراناز  یگروه ،در مقابل 3.بددند چدن عصمت هم

 یعیشا  شمندانیگرو  از اند نیاست که ا یمفدضه نام 1.نامیدند میبددند و آنان را مقصر  

 یافتند.شهرت  ه آنب به وسیله مخالفان
                                              

.11-16،صقمیمدرسهکالم،یطالقان.1
کاهتواندمصداقیازاینتغییرعقیدهباشد.چنان.اخراجوبازگش دوبارهاحمدبنمحمدخالدبرقیمی2

بنمحمدبنعیسی،اوراازقمتبعیدکرد.سپساورابازگردانداحمد»گوید:ابنالغضائریدراینبارهمی
هادرخصوصعصام ،ساخنانشایخدیدگاهقمی؛یکیدیگرازموارددالبر«وازاومعذرتخواس .

هماناغاالتو»:نویسدمیبارهنیدراهیالفقحضرهیمنالصدوقدربخ احکامسهوخیشصدوقاس .
قائالرسولخاداراقباولندارنادویازرحم خوددوربداردسهووفراموشراشان،ایمفوضهکهخدا

پاسممکاناسا در،دیحضورقلباس سهونمایخدادرنمازکهجاامبریزباشدکهپیاگرجاهستند
نینخسات»نویساد:مایدیاابنول،صدوقدرادامهبهنقلازاستادخودخیش.«دچارسهوشودکاماحغیتبل

نیاباشدکهاخباارواردهدرازیاس واگرجاامبریوسهوازپیفراموشیشروع،نفنقطهایمرتبهدرغلو
ع یوشارنیاابطاالدممستلز،وردهمهاخبارمیخواهدبودکههمهاخبارراردکنزیجامیبارهراردکن

.(885-888ص،1جه،یالفقحضرهیمنالر.ک:ابنبابویه،«)اس 
تصاحی مفیاد،دانساتند)شایخبنابرنقلشیخمفید،عدهایازاهلقم،ائمهراعالمبهتماامیاحکاامنمای.3

ایازاهلقمبهعصم اهلبی قائلنبودند.(؛اینمطلبدالل داردکهعده138،136ص،اإلمامیةاعتقادات
دروضاو بهکهنمودیمبرخوردقماهلازجماعتىباما»نویسد:.براینمونه،شیخمفیددراینبارهمی0
کاهکردندمىگمانوآوردندترپایینخودحدّازرااالسالمعلیهماائمهآنها.داشتندمىرواتقصیردین
احکامآنبهعلمآنانقلوبدرعمیقفکرونظردق باکهاینتادانندنمىرادینىاحکامازبسیارىائمه
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 دلیال  نمادد،  می تأکیدو  کرد میوانمدد  یعیطبفرا یامامان را مدجددات ،مفدضه گفتمان

هستند و اگر  نشیاست که آنان محدر و قطب عالم آفر نیا انجامعه به امام اجیاحت یاساس

 ماماان ا ،گفتمان نیکاربران ا 1.ختیبدون امام بماند درهم فرو خداهد ر نیزم ،لحظه کی

. دانساتند  میو قدرت تصرف در کائنات  بیعلم بر غو  دعلم نامحدو یرا دارامحمد آل

خداوناد کاار جهاان از     یخدا نبددند ول گفتمان غالت، ائمه برخالفآنان و  دیدگا در 

 هاای  شاخصه برای شناخت 9د.بد کرد  ضیاحکام را به آنان تفد عیتشر اریاخت ورزق  ،خلق

 :کرد اشار  پایین مدارد به تدان می مفدضه شیعی گفتمان

باه دسات    باه طادر مساتقیم   هستند که  یو تنها مخلدقات نیاول و ائمه امبریپ

امدر  تیخداوند قدرت و مسئدل ؛3اند شد  د یبشر آفر ریمتفاوت با سا ای ماد قدرت حق و از 

؛ 1افتاد از آناان اسات    فااق پس هرچاه در جهاان ات   است، نمودهواگذار  شانیعالم را به ا

                                                                                                          

دس بهبراىاالسالمعلیهماائمهبودقائلکهنمودیمبرخورد(هاقمىاز)شخصىباماحتىوشودپیدا
علمااازراخاودباازاوصااف،ایانبا(هاقمىاین)وبرندمىپناهظنونورأىبهشریع ،حکمآوردن
(؛138،136ص،تصاحی اعتقااداتاإلمامیاةد،یامفخیش)ر.ک:«اس .تقصیرشبههبدوناینودانندمى
انیعیازشایکاهبعضاکنادمایرانقلیمطلبیثاندیخودبهنقلازشهرجالبحرالعلومدردیسچنین،هم

وأماإسنادالقاول»نویسد:اند.اودراینبارهمینبودهقائلبهعصم ائمه،درآنزماننیحضراتمعصوم
قاد -فالیمتنعأنأنیکونکذلکفیالعصرالمتقدموقدحکاىجادیالعالماةبالرأیالىاألئمة

:أنهاحتملاالکتفاءفایاإلیماانبالتصادیق-طابثراه-فیکتاباإلیمانوالکفرعنالشهیدالثانی-سره
ادعاى:وبفرضطاعتهموإنخالعنالتصدیقبالعصمةعنالخطأتقادواالع-علیهمالسالم-بامامةاألئمة

علماءأبارار،افتارضالل اهأنذلکهوالذییظهرمنجلرواتهموشیعتهم،فانهمکانوایعتقدونأنهم
بحرالعلاوم،«)معذلککانوایحکمونبإیمانهموعدالتهمطاعتهم،مععدماعتقادهمالعصمةفیهموأنهم
(.223ص،3ج،رجالالسیدبحرالعلومالمعروفبالفوائدالرجالیة

.115،ص1،جکافی.کلینی،1

.33،08ص،عهیبرفقهشایمقدمه،ییطباطبایمدرس؛10،ص26،جبحاراالنوار.مجلسی،2

.055،ص2ج،اخبارالرضاونیعصدوق،خیش؛101-106،صصدوقخیرسائلش،بابویه.ابن3

.28،ص28،جبحاراالنوار.مجلسی،0
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 ازاماماان   ؛1دهناد  میرا انجام  هاآنمانند و  راندنیچدن خلق، رزق، م هم ییکارها ائمه

  وسیله بهرا  یو ائمه معجاات آیند میمالئکه بر آنان فرود  ؛9هستند  آگا  بیغچیا، حتی همه 

زبان همه  شانیا ؛1دانند میو صناعات را  ها زبان یتمام ائمه ؛3رسانند میبه ظهدر  آنها

 یدارا شانیا کنند؛ می افتیدر یوح ،امبریآنان مانند پ فهمند؛ میرا  داناتیح و ها انسان

  9حضدر دارد. جا همهدر  روحشانند و هست علم نامحدود

 ایان در  جیرا یگفتمان های کشمکشو  یخیتار طیشرا نیاز ا متأثر  .ق(395ی)د. نیکل

 خدد پرداخت. یثیحد دعهبه نگارش مجمدور  

 الحجة گفتمانِ کتاب یِانتقاد لِیتحل. 3

 هاای  انگیاا   براسااس  ندیساند ، کاه هار    بار آن  یمبن یاجتماع گرایی برساخت نظریه اگر

 یخیو بافتاار تاار   طیشرا ،چنین و هم پردازد میبه نگارش آثار خدد  یاجتماع ایو  یشخص

 قیا فهام عم  ،در آن صادرت  میریاست را بپاذ  هایی انگیا  نیبخش چن نیتع ندیسندگان،

و  یخیبافت تار انیکنش متقابل م یبازشناس اب مرتبط الحجةکتاب  ویژ  بهو  یاصدل کاف

 . بدد خداهد ینیکل های انگیا 

که  راثیم ندیسندگاناز  یاریبرخالف بس رایز ؛است نظیر بی اریبس ینیکل ،انیم نیدر ا

اصادل  نگاارش   های انگیا  انیبه ب وضدح به، دارند برنمیآثارشان  دیتدل های انگیا پرد  از 

                                              
شهیاند،«دربابخلق یابنعربیعیشروانیآراءمفوضهوپانیتناسبمیبررس»،یوصادقانچلونگر.1

.132-58،ص36ش،ینیدنینو

،یگرامایمحمادهااددیسا؛130،ص8ج،االعتقاادوالمازارد،یاالمفخیالمصانفاتالشاد،یمفخیش.2

.153-158،ص0ش،یامام پووه،«یاسالمهایسدهدربارهگفتمانتفویضدرنخستینیمالحظات»

.21،صاوائلالمقاالتد،یمفخیش.3

.225ص،ندهایوبرآهاجریاندریکاوشانیغال،یفروشانیصفر.0

.21،صاوائلالمقاالتد،یمفخیش.8
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در  او .دهد میحاکم بر نگارش کتاب ارائه  یخیتار طیاز شرا هایی سرنخ و پردازد می یکاف

در  خادیش  یهاا  ا یا عصر خدد و ارتبااط آن باا انگ   یخیتار یاز فضا خدبی به  این کتاب

ما روشان   یبرا او تیاز دوستانش که هد یکیابتدا از  ینی. کلدارد برمیکتاب پرد   نیتدو

 ندیسد: و در این بار  می دارد هیکه از روزگار خدد گال کند یم ادی ،ستین
در آبیاد کیردن    هسیتند و  داسیتان  همروزگارمان بر ماندن بر جهالت  مردمان

 بیاوجود کیه  اج آن تیا گدیننید   می یو از علم و عالمان دور کوشند میآن  های را 

 انیی خود را از دست بدهید و از م  یرویکه علم و دانش ن است د نمان یدیآنان چ

 هیی که بر جهل تک اند کرد آن بتشکد، چراکه دلتو   شهیمردط رخت بربندد و ر

  1دکنند و علم و عالمان را تبا  سازن

، کاه ماراد او از جهالات    میبرسا  جهینت ه اینب دیشا ،نقل نیبا ا رویارویی نینخست در

باا   ینا یاماا کل  اسات،  ی ایشاان باورهاا  یمعرفتا  یابیا بددن مردم در سنجش و ارز یخنث

را کاه در   یو اشخاصا  کناد  مای رفع ابهاام   ،از سخن خدد دهد میکه در ادامه  یحاتیتدض

در ایان باار     ینی. کلداند میمصداق جاهالن  کنند، می هیتک یعرف جیبه عقل را یباورآور

 :ندیسد می
 ؟بمانند ناآگاهانه داری دینمردط اق دارند که بر جهالت و  ایکه آ ای پرسید 

مطابق پسند خود)استحسان( بیه همیه    که اند دراالی درآمد  نیآنان به مرز د رایز

و  اکانیکورکورانه از پدران و ن دیرو  و با تقل نیاقرار دارند و بر هم نیامور د

 2اند. زد  هیتک بر عقل خود دهایچ نو در خرد و کش اند یافتهسران رشد 

در  جیا را گارای  عقلاو نسبت به گفتمان  یاز مدضع منف وضدح به  ینیسخنان کل نیا 

  باه وسایله کاافی،    از معتالاه  متأثر  گرایانه عقل کردی. حال با انکار رودارد برمیپرد   ،بغداد

                                              
.31،ص1ج،یاصولکاف،ینیکل.1

.همان.2
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تنها  ینیکل رسد، میباشد؟ به نظر  تداند میچه  نامد می تیکه او جاهل یایاز آن چ ایرا  گر

. باه  داناد  می بیت اهلو  امبریسنت پ ،کتاب خدا رب تکیهرا  تیجاهل نیرا  گذر از ا

  ندیسد: در این بار  میاست که  دلیل نیهم
از جیا بیه در    هیا  کیو   ،ردیبگ امبر یرا از کتاب خدا و سنت پ نشیهر که د

 رونیی ب نیی او را از د هیا  همیان  ،ردیی و آن بگ نیرا از دهان ا نشیروند و هرکه د

 1.کنند

 یعی. گفتمان شسازد می آشکارگفتمان مقبدل و متبدع او  در ار ینیمدضع کل ،پاسخ نیا

 ینیاست که کل ای شایستههمان پاسخ  ،در قم و تقدم نقل در برابر عقل جیرا یگرا  یحد

که  دهند نشان می کند، می انیدر ادامه ب ینیکه کل یسخنان .آید برمیدرصدد انطباق با آن 

 ندیسد: در این بار  میاست. او  بدد  افتهیعام  یگسترش ،ناپسند طیشرا نیا
 فاسد و مذاهب زشت و ناپسند که شیامل همیه   انیاست که اد لیدل نیبه هم 

 2.است کرد مردط روزگار ما رخنه  انیکفر و شرک است در م ییشرا

در تاالش   کلینای  ایا . گدمیابیدر را یاصدل کافنگارش  ا یانگ تدانیم، میاکندن بهتر  

 یبارا  یکاف نهیاست که گا نیا پرسشبدد. اکندن  طیشرااین  یبرا یایرا  گر ارائه یبرا

 :است نیکتاب چن در مقدمه ینیپاسخ کل ؟است یچه امر طیشرا نیعبدر از ا
 یثابت و برقرار بماند بیرا  مانشیدهد و ا قیهرکه را خداوند بتواهد توف پس

بیا علیم    امبر یی را از کتاب خدا و سینت پ  نشیتا د آورد میرا فراهم  یاو اسباب

 پابرجیاتر اسیتوار   هیای  کو خود از  نیدر د یکس نیو چن ردیفراگ رتیو بص نیقی

و امانت باشد اسباب استحسان،  هیعار نشیاست و هر که را بتواهد رها کند و د

                                              
.1،صهمان.1

.31،صهمان.2
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  1.فراهم سازد شیرا برا رتیبدان علم و بص لیو تاو دیتقل

و بر خالف اهل سنت، قرآن و سانت   ینیکل در دیدگا که  کردنکته تدجه  نیبه ا دیبا

دیادگا   مردم بازشناسااند. در   یرا برا هاآن حیو فهم صح هاآن تأویلد که ندار یبه کس ازین

از خانادان   تیخداوناد باه دسات اماماان هادا     » درگذشتامبریکه پ پس از آن ی،نیکل

باطن  یکرد و درها دایخدد را هد تیقرب و هدارا  ت ت،خدد را روشن ساخ نید ،امبرشیپ

  9«.علمش را گشدد های چشمه

دارند و  برمی ینیگرا در ذهن کل  یگفتمان حد های شاخصه جایگا پرد  از ، سخنان نیا

. شاکاف او باا گفتماان    کنند میقم داللت  یگرا  یاز گفتمان حد ینیبر فاصله گرفتن کل

 تأکیاد  داناش ائماه   یو الهاام  یانیا از آن جهت است که بر منابع وح مق یگرا  یحد

طارد    واساطه  باه اسات کاه    یگفتماان  ناا یکنش ب کیدال بر  ی،نیبرداشت کل نی. اکند می

گفتماان مفدضاه   جذب عناصار فکاری   و  از منابع دانش ائمه قم ریبرداشت اهل تقص

 .شدد میمحقق  شانیبددن دانش ا یو الهام یانیوح دربار 

و  نیدر امدر د یاستنباط شخص تکیه برطرح خدد را در رد  کهنیا یدر ادامه برا ینیکل

سالم و تندرست  ی. گروهنماید می میتقس گرو را به دو  ها انسان ،بر عقل کامل سازد هیتک

و  و امار  انادوزی  داناش در  یاله فیبار تکل هستند، . آنان که سالملیو عل ماریب یو گروه

 ،نی. بناابرا هساتند  از سالمان اندوزی دانشمکلف به  انماریو ب رندمردم را بر عهد  دا ینه

و اجااز    ناد یکاه ساخن حاق گد    مأمدر هستندو  قرار دارند یبندگان در محدود  امر و نه

و دهاد   مای فرماان   نیا آنان را به پرسش و فهام د  ،بمانند. خداوند یندارند بر جهالت باق

 3دانید. نمیاگر  ،دیر بپرساز اهل ذکفرماید که  می

                                              
.همان.1

.35-31،صهمان.2

.25،صهمان.3



 یدر کاف الحجةکتاب  یمطالعه مورد یعه؛ش یثیگفتمان حد یلتحل 68 

 ،مدلدل اهال ذکار هساتند    ائمه ی،اصدل کافمدجدد در  اتیروا رکه بنا ب جا از آن

از  نیمردم به حدود د یاز آگاه ایپره یدر تالش برا ینیکه کل ماند نمی یباق دیترد یجا

دانااش از  یریاازمااان اساات و آنااان را بااه فراگ گرایااان عقاالمقباادل  هااای روش قیااطر

از زباان اماام    لیا دل نی. باه هما  خداناد  فارا مای   ،که دوازد  امام هستند آن های سرچشمه

 فرماید: می
از جیا بیه در    هیا  کیو   ،ردیبگ امبر یرا از کتاب خدا و سنت پ نشیهر که د 

و آن  نیی را از زبیان ا  نشیی که او از جا به در رود و هیر کیه د   از آن شیروند پ

میا را از قیرآن    تیی و هرکیه امیر و    کنند می رونیب نیاو را از د ها همان ،ردیبگ

  1د.بر سالم به در نیو د ردیکنار  گ ها فتنهاز  تواند نمی ناسدنش

 ی،خطر چیو ه یستن نیاز دانش د تر یضرور یدانش چیه ی،نیکل آرایدر  یرو نیا از

را هرکس  یگمراه ،. پس خداوندستیقلمرو ن نیدر ا اساس یب یها باالتر از عمل به گمان

 ،افکند و خداوند میجاهالنه  یها لیو تأو دیتقل ،او را به دامان استحسان است،که خداسته 

 امبریاستدار به سرچشمه کتاب و سنت پ ینیقیاو را با  است، هانرا خدا هرکس تیهدا

 9سازد. میرهنمدن 

 نیچنا دهاد،   مای  یاصدل کااف ارش گن ا یانگ دربار  ینیکه کل یاست از شرح ممکن

خدد  یثیحد مجمدعه نیبغداد به تدو یگرا  یاز منظر گفتمان حدتنها برداشت شدد که او 

 ،الحجاةکتااب    یا احاد بنادی  دساته  ه،یپنداشت اول شیپ نیا برخالفاما  ،پرداخته است
 یکنشا  ربا  ینیکل یگفتمانکردار  ،. در واقعکند می ثباتتصدر ساد  انگارانه را ا نیخالف ا

 جیا را هاای  گفتمان انیاز م ندیسند عناصر مطلدب  ،که در آن کند میداللت  یگفتمان نایب

 شدد. می د یزمانه، برگا های بحرانبه  گدیی پاسخ بعداز  ویژ  به در جهان اسالم، 

                                              
.38-30،صهمان.1

.31-36،صهمان.2
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 دیپد یابتکار ی،نظاماو  رای؛ زکند ، این امر را تأیید مییکاف یکالم اتیروا بندی دسته

و از  آن دور  در منازعات فرق و مذاهب بدد یمسائل محدر رناظر ب ،جهت کیکه از  آورد

را در کتااب خادد    یمباحا  کالما   بیشاتر  ،یمنطق یبیدر ترت کرد تالش می ،گرید یسد

 ،شادد  دید  مای  الحجةکتاب  ویژ  به یاصدل کافکه در  یگریمهم د یژگیپدشش دهد. و

بر  هیبا تک انیعیش یدرون مذهب یبه مجادالت کالم دنیبخش انیپا یابر ندیسند تالش 

و  یآن اسات. بررسا   رامادن یگدنااگدن پ  یهاا  دگا یا د یدر گردآور یو سع ینقاط محدر

 .امر است نیا مؤید الحجةکتاب  اتیروا بندی طبقه

 الحجة بندی احادیث کتاب طبقه. 4

 در ارائاه  لیتساه  بارای مقالاه   نیاست. در ا  یحد هاار و پاناد دربردارند   الحجة کتاب

 بنادی  طبقاه   گارو را هشات   اتیا روا نیا ، االحجةکتاب  اتیروا یاز محتدا یبرداشت کل

 . نماییم می

نص  مسئله. 3 ؛آن تیعلم امام و ماه مسئله. 9 ؛آن رامدنیپ اتیو روا بتیمسئله غ. 1

تدلد، وفات و فضاایل   خیتار مسئله. 9؛ائمه تیاثبات وال لهمسئ. 1 ؛ائمه تیبر وال

 مسائله . 9اماام و   صیتشاخ  یارهایمع مسئله. 2 ؛جامعه به حجت ازین مسئله. 6 ؛ائمه

 . متعلق به امامان یوجدهات مال

 هاا  حادز   نیکه در اپردازیم  می یاتیمدارد و تعداد روا نیاز ا کیدر ادامه به شرح هر 

 .شدد استفاد  می

 (تیروا 161او) انگیز شگفت های تواناییعلم امام و  تیماه  مسئله. 5

قام   یگرا  یگفتمان حد های چارچدبدر آن از  ینیکه کل هایی سرفصل ترین مهماز  یکی

از  یاریکاه بسا   هایی استداللاز  یکی ،منابع علم امام است. در واقع مسئله شدد، میخارج 

اهال سانت ارائاه     یخادد باا رقباا    یکالم های بح غالت و مفدضه در  ویژ   به انیعیش

عهاد  گارفتن مقاام     خلفاا از جهات بار    تیدر صالح کدشند می لهین وسای و با نمایند می
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 العاد  خارق تیدانش آنان و ماه یبر منبع اله تأکیدکنند،  جادیا دیترد امبریپ ینیجانش

 دانش است.  نیا ایو متما

 یگفتماان  ناا یکانش ب  یندع ی،نیکل یاز سد  یاز احاد گرو  نیا نشیو گا مندی بهر 

گفتمان مفدضه  دیدگا قم و جذب اهل تقصیر گفتمان  یاز باورها پدشی چشماست که با 

 یبه معنا ینیکل یگفتمان نایکنش ب ،. البتهیابد میعلم امامان تحقق  یانیمنابع وح نهیدر زم

تار اشاار     پایش  هک . چنانستیقم ن یگرا  یگفتمان حد های دیدگا  یکنار گذاشتن تمام

بغداد  گرایان عقل علیهو  انیگرا  یاز حد متأثر ،در دفاع از مداضع خدد ینیکل افتیره ،شد

 . است

 کاه نیا ا باار  در  تیا روا 5 :شارح اسات   نیبد اتیروا نیا یو عدد ییپراکنش محتدا

هستند  یکسان آنهاکه  به ائمه هیآ نیاب اسدر انت تیروا 3؛ اهل ذکر هستند ائمه

 ائماه  کاه  یان در ا تیروا 3؛ دانند نمیهستند که  یشان کسانای و دشمنان دانند میکه 

دهاد و آن را در   علام مای   خداوند به ائمه که یندر ا تیروا 9راسخان در علم هستند؛ 

هساتند   ای برگایاد  بندگان  ائمه که ینا بار در تیروا 1نماید؛  آنان ثبت می های سینه

علام نااد    هاای  سرچشمه که نیدر ا تیروا 9دهد؛  به ارث می شانیکه خداوند علم را به ا

 3علدم هستند؛ حق و باطل در  یارهاعیم ائمه که یندر ا تیروا 6است؛  بیت اهل

علام   که ائمه دال بر آن تیروا 9و  وجدد دارد که در ائمه یپنج روح بار در تیروا

 ندارند. بیغ

 یاختالفا  ای فشکا کردیم،ارائه  دانش ائمه تیماهبندی  دسته دربار تاکندن آنچه 

 سرفصال  نیا در ادامه ینیکه کل یاتیروا ریاما سا دهد، نشان نمیقم  ییگرا یبا حد یجد

 نیا اسات. بار ا   1قام  ریاهل تقصا  های آرمانفاصله گرفتن او از  گر حکایت نماید، میارائه 

                                              
هاایاهال.سخنانشیخمفیدوشیخصدوقیکیازدیگرمستنداتیهستندکهدالبرغالببودناندیشه1

کندمینقل،بودنییالقمخیکهدرزمانخودشدیراازابنولیمطلب،دیمفخیشهااس .تقصیردرمیانقمی
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نماید که  میارائه  ، سایر روایات راگفتمان مفدضه های شاخصهبا  یاو در هم انطباق ،اساس

 شرح زیر هستند:به 

 تیا تقد یعلما  در بعاد را  ائماه  ،آن واساطه که خداوند به  یروح بار در تیروا 6 

از علم او آگاا    پیشینلحظه از عمر امام  نیدر آخر دیامام جد که یندر ا تیروا 3 کند؛ می

 کاه  یان ا در تیروا 3 شناسد؛ میامام پس از خدد را  ی،هر امام کهنیدر ا تیروا 2 شدد؛ می

در  تیا روا 9 آمادزد؛  می آنهاخداوند به  ،داشته باشند یایبه دانستن چ ازیهرگا  ن ائمه

باه تماام امادر     ائماه  که یندر ا تیروا 9دانند؛  میزمان مرگ خدد را  ائمه که ینا

به غابر،  علدم ائمه بندی تقسیمدر  تیروا 3 ؛علم دارند ند یحدادث آ و نیآسمان و زم

 ؛بلکه محادث و مفسار هساتند    ،ستندین ینب ئمها که یندر ا تیروا 19 مابدر و حادث؛

 ،خداوناد  کهنیدر ا تیروا 1 ؛و ائمه به رسدل خدا نیامدر د ضیدر تفد تیارو 12

دال بار   تیا روا 11 ؛اسات  د یا آفر9 نییشان را از ساج ای و دشمنان 1نییرا از عل ائمه

هستند و  3نیمتدسمائمه  که یندر ا تیروا 9 ؛با فرشتگان و اجنه ائمه انیارتباط م

 آنها نیمه به جانشاو اد امبرانیعلم پ که یندر ا تیروا 19 شناسند؛ میدوستان و دشمنان را 

 دانناد؛  مای اسام اعظام خداوناد را     ائمه که یندر ا تیروا 3 رسد؛ میاز امامان به ارث 

 یقارآن و چگادنگ   ریکه علم تفس دال بر آن تیروا 5 ؛ائمه بیدال بر علم غ تیروا 9

 شادد؛  مای آمادزش داد    احکام خدا در شب قدر به وسیله فرشاتگان باه ائماه    یاجرا

                                                                                                          
راباهدیاابانولد،یمفخیمطلبشنیازاپسواماماس .یسهوازنبینف،غلودرجهنیاولکهنیادرباره

خیکاالمشا،چناینهام؛(138،صاالعتقااد یتصحشیخمفید،)کندمعرفیمیقادازمقصرهتاعنیاسبب

جیاس برراایقرینه،شوندمیمتهمریقصتمفوضهبهیقمازسویکهاهالآندربارهقاداتتاالعصدوقدر

.(101،صقاداتتاالعبابویه،ابن)بودنمقصرهخواندناهلقم

(.123،ص3،ج،تهذیباللغة.مکانیکهدرآسمانهفتمقراردارد)ازهرى1

(.86،ص6،جکتابالعینهایجهنماس )فراهیدى،.ازنام2

شود..بهمعناینشانشنا اس .بهکسانیکهعلمغیبهمدارند،گفتهمی3
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کاه   دال بار آن  تیا روا 1 شدد و میافاود  ، همدار  که بر علم ائمه دال بر آن تیروا 2

  است.  آمدخته به ائمه دانند میو فرشتگان  امبرانیکه پرا  یعلدم ،خداوند

مفدضاه اقادام    یباه جاذب باورهاا    ینا یکل آیاد،  برمای  اتیروا بندی دستهکه از  چنان

قام نسابت باه داناش      انیا گرا  یبغداد و حاد  گرای عقل گفتمان های دیدگا  نماید و مین

 کیا  گر حکایت اتیاو از روا بندی صدرت ،گرید ریکشد. به تعب را به چالش می امامان

 او است.  یگر از سد نشیآفر یکنش گفتمان

 گر حکایت ،آن دور  جیرا های گفتمان انیاز م اتیروا نشیدر گا ینیتالش کل ،در واقع

 . کلینای بارخالف  سات یقام ن  یگارا   یگفتماان حاد   ند ینما ،الحجةآن است که کتاب 

گفتماان    یا احاد ای از دساته  و جذب نشیبه گا ها قمی انیدر م جیرا یریتقص یرهاوبا

از  ییرهاا  را بارای  گرایاان  عقال پاساخ و راهبارد    ،قیا طر نینماید و از ا مفدضه اقدام می

 .کشد میبه چالش  اصغر بتیاز بحران غ متأثر های چالش

 (تیروا66)یامامان حق و منصوب اله صیتشخ یارهایمع  مسئله. 6

باه   ازی، نندامامت وجدد داشت یبرا یاریبس انیکه مدع یو در زمان بتیغ طیدر شرا ستنیز

با درک  ینیساخت. کل یم یرا ضرور یامامان منصدص اله صیتشخ یبرا ییارهایارائه مع

 کند میرا ارائه  یاتیروا ،خدد یثیحد مجمدعه های بخشو  ها باب یال ضرورت در البه نیا

را داشاته   نیدروغا  انیاز مادع  یقیامامان حق یبازشناس ییتدانا انیعیش، بر آن هیکه با تک

 باشند. 

 صیامامان و تشاخ  ییشناسا یارهایرا به مع تیروا 96 ی،نیکه کل استاساس  نیبر ا

که در مبح   یاتیروا ریو سا ها روایت نیابا دهد.  حق از باطل در امر امامت اختصاص می

باه اصادل و    قیعلم دق ب،یچدن علم به غ ییارهایبه مع تدان می ،نماید علم امام ارائه می

حال  گذشته، رویدادهایعلم به حدادث و و  نفس مردم  یو حد ریعلم به ضم ن،یفروع د

هاای   باا شاخصاه   یدر هام انطبااق   ییارهایمع نیچن رسد، می. به نظر افتیدست  ند یو آ

 گیرد.  گفتمان مفدضه شکل می
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که  دهند نشان میگفتمان مفدضه  یگرفتن باورها یتر اشار  شد، جا پیش که چنان هم

 نشیباه نگاارش و گاا   بادد،   ریقم که متهم به تقص یگرا گفتمان حدی  دیدگا از  ینیکل

به مفدضه  یبه جذب عناصر گفتمان یگفتمان نایکنش ب کیاو در  ،بلکه پردازد. مین  یاحاد

 به مانند آوردمیمسئله  نیکه او در ا یاتیروا ری. ساپردازد میقم  ریمنتقدان اهل تقص  مانند 

اماا   ،دنا داللات ندار  یاماام منصادص الها    ییشناساا  یارهایباال با صراحت به مع اتیروا

باه دسات    اماام را   ییشناسا ییتدانا ها،بر اساس آن انیعیکه ش دهند میرا ارائه  هایی سرنخ

 این روایات به شرح زیر است:. آورند

نیا دربار  تیروا 3 رساند؛ نمی یانیسن امام به امامت او ز یکمکه  این دربار  تیروا 9

 امبرانیا کتااب پ  ائماه  کاه  یان ا دربار  تیروا 9؛ امام غسل ندهد به غیر ازامام را  هک

پاس از اماام    مامات ا کاه  یان ا درباار   تیا روا 9 دانند؛ میو تدرات را  لیانج ، مانندنیشیپ

سالح و  ائمه که ینا دربار  تیروا13؛ استایشان فرزندان  انیدر م شهیهم نیحس

 درباار   تیا روا 13 برناد و  مای امامت به ارث  های نشانهچدن  را هم انگشتر رسدل خدا

 هاای  نشاانه و سرخ و  دی، جفر سفمصحف فاطمه ،یجامع عل یامامان دارا که ینا

 .هستند نیشیپ امبرانیپ

 (تیروا 61)بتیغ مسئله. 6

پاس از   را انیعیشا  یبحرانا  طیشارا  شد  اسات، مسئله آورد   نیا درکه  یاتیمجمدعه روا

را  تیروا 31حدود  کلینی. دهد نشان می ینیتا زمان کل یامام حسن عسگر درگذشت

امامات و انکاار وجادد اماام      نیروغا د انیچادن مادع   هام  ،بتیعصر غ یبحران طیبه شرا

 باه روشانی    یا از احاد گارو   نی. ادهد میاز مردم اختصاص  یاریبس یاز سد )عج(زمان

 شاه یبخاش در اند  نیعنصر تعا  عندان بهتر  که پیش ندسته یخیتار های مؤلفه تأییدی بر

  .برشمردیم یکاف

 نیا . اشادد  تأکیاد مای   )عج(ظهدر امام زمان یوقت برا نییتع درستینا بر تیروا 2در 

حجات زماان فاراهم     ظهادر حاصال از انتظاار    یدیا ناامبارای   یپاساخ  ، یاز احاد گرو 
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 یو فرصات  انیعیشا  شیآزماا  یبرا ای مرحله عندان به  بتیعصر غ ،تیروا 6در کردند؛  می

 ،تیا روا 1در  و دگارد  می معرفی عیتش انیاز مدع یقیحق انیعیش صیو تشخ هیتصف یبرا

  د.شدن می ینه )عج(از نام بردن امام زمان انیعیش

کاه   )عج(امامت امام زماان بار  در جیرا تردیدهای دنیبه چالش کش یدر راستا ینیکل

امامت و  انیمدع سرزنشرا به  تیروا 19 م،یاشار  نمدد ه آنب یتر با استناد به ندبخت پیش

امار   نیا باه شارح ا   تیا روا 2در او  دهاد.  میاختصاص  )عج(منکران امامت امام دوازدهم

باه   یانیا ز ،بتیشدن غ یطدالن ،شناخته شدد انیعیش یکه اگر امام زمان از سد پردازد می

شاناخت   ی،نا یکلشاید بتدان از این احادی  استنباط کرد کاه در نگاا    نخداهد رساند.  آنها

 جبران نماید. انیعیش انیدر مرا  شانیعدم حضدر ااند تد میحجت زمان 

 (تیروا 111جامعه به حجت) ازین مسئله. 8

به حجت  ازیو اهل سنت در باب ضرورت  ن عهیبر محل نااع ش الحجةدر آغاز کتاب  ینیکل

خااص   تیا حفظ هد یبرا ینیکل عصرامام در  گا یبر نقش و جا هیتک نیکند. ا تمرکا می

 تیا روا 92 ،راستا است کاه او  این. در بدد یضرور شدت بهها  فرقه گریاز د ایو تما یعیش

جامعاه باه    ازیا ن ها، روایت نیدر ا ینی. کلکند میارائه  نیاثبات وجدب حجت در زم بار در

 نیخادا در زما   های حجتامامان را  ،گرید تیروا 9و سپس در کند  می انیحضدر امام را ب

 . کند می یمعرف

 31 رساد،  مای دارد. باه نظار    مناسب ینییبه تب ازین ،وجدب حجت بار در ینیکل یادعا

کاه عادم    شاناخت خادا و اساالم    هاای  واسطه عندان  بهائمه یکه او در معرف یتیروا

 ازیا ن نه ایب یپاسخ آورد، میافراد است،  نینشدن د رفتهیپذ  معنای  به آنهاامامت  رشیپذ

که در اواخر قارن  بدد  یمذهب یسن یرقبا برابردر  شتریب ی،نیاستدالل کل د یش نیا است.

در  امتیااز و از  دادناد  مای  لیمسلمانان را تشاک  هجری، بیشترین هارمقرن چ لیسدم و اوا

 بددند. مند بهر داشتن دستگا  خالفت  اریاخت
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  کنناد   هادایت امات و   انیهنماار ائمه کهنیابار  در ینیکه کل یتیروا 6 ،چنین هم

 باه عنادان   ائماه  یکاه در معرفا   یتا یروا 3و  آورد مای  وند هستند،خدا سدی به آنان 

  عنادان   باه  ائماه  یمعرفا  هاای  روایتمشابه با  یکارکرد کند، میخدا ارائه  های نشانه

 نیزم یخدا بر رو های نعمترا  ائمه تیروا 1در  ینید. کلنشناخت خدا دار های واسطه

 3. کند می یرا شاهدان خدا بر خلق معرف آنها ،گرید تیروا 9و در  شمارد برمی

 ، پیشاین  ماماا  درگذشتپس از  دیامام جد ییوجدب شناسا بار در  تیروا 3 چنین، هم

که خادا را بادون    یکسان یدر گمراه تیروا 5و  در وجدب اطاعت از امامان تیروا 2

ه حجات  جامعه ب ازیمبح  ن درهستند که  یاتیروا گریامام حق پرستش کنند از د تیهدا

  هستند. یقابل بررس

 ( تیروا168)تیوال نیا یو چگونگ ائمه تیاثبات والمسئله . 9

 نیا د. اکار را به خادد جلاب    ینیاست که تدجه کل یمسائل گریاز د ائمه تیاثبات وال

جهات باه   او باه  ناظر بار تاالش    ،جامعه به حجت ازیاو به مانند مسئله ن اتیبخش از روا

 یامامت جامعه است. هدف ربددن ام یانتخاب دربار مذهب  یسن یباور رقبا دنیچالش کش

 کند.  یم دایجامعه به امام منصدص تحقق پ ازین دربار  ائمه اتیروا ارائه قیکه از طر

به عرضه اساتدالل   یعیش انیگرا آن است که او برخالف عقل انیم نینکته مهم در ا

 درون هیا تدج ،قام  انیا گرا  ین حدچد هم و پردازد یدر اثبات امامت منصدص نم یعقالن

 ،مذهب یسن یقانع کردن رقبابا هدف کند. او  یرا طرح م انیعیمقبدل ش ییو روا یگفتمان

 کند یطرح م ،دال بر امامت منصدص است انیعیش اندیشهقرآن را که در  اتیاز آ یاریبس

با برداشت مفسران  کند بیان می اتیآ نیا یها که از داللت یریندع تفس ،وجدد نیبا ا یول

 . ستمذهب متفاوت ا یسن
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اماا کاار    ،دهاد  اختصااص مای   ائماه  تیرا به اثبات وال تیروا 5او  بر این اساس،

و  ریتفسا  یاز قرآن را به گدنه ا یاتیآ ها،است که در آن یتیروا 59 ه،نیزم نیتر او در ا مهم

  1د.نداشته باش ائمه تیوال کند که داللت بر یشرح م

 که ائماه  دال بر آن تیروا 3 ؛است اممتعلق به ام نیزم که همه آن بار در تیروا 5

 و هساتند  نیزم یخدا بر رو یخلفا که ائمه آن دربار  تیروا 9 ؛قائم به امراهلل هستند

باه گدناه    کیهر ، است ائمه یکنند  مردم به سد تیکه قرآن هدا آن بار در تیروا 9

 د. ندار ائمه تیتالش در اثبات وال یا

 د یشا  باار  در تیا روا 1 ؛تیا اماام و رع  ابال حقادق متق  بار در تیروا 5 ،انیم نیدر ا

در  تیا روا 9و  در برابار ائماه   میدال بر وجدب تسل تیروا 9 ؛امام عادل یدار حکدمت

و  تیهمه بر ماهبدد،  خداهد مشابه حضرت داوود ائمه یحکدمت دار د یش کهنیا

 د. نداللت دار تیوال نیاعمال ا د یش

                                              
قارآنفیابارتحریوثاانویدالل ضمن،اتیروانیقرآندرااتیآریطر وتفسوهیش،ناگفتهنماند.1

عَنْأ بِیعَبْدِاللَّهِعق ال :إِنَّالْقُرْآن الَّذِیجَاءَبِهِ»فرماید:براینمونه،کلینیدریکیازاینروایاتمیدارد.

ازقارآنداردوفراوانیاتیبهکمشدنآاشاره، یروانیا،«عَش ر أ لْفَآیَةجَبْر ئِیلُعإِل ىمُحَمَّدٍصسَبْعَة 

عَانْ»:فرمایدمیینیکلیگرید یدررواینیموجوداس .کلهایقرآندرهیمقدارآنیآنهمنبودالیدل

؛فراوانای«ل کان خ یْراًل هُامفِیعَلِیٍ-بِهِف عَلُوامایُوعَظُون وَل وْأ نَّهُمْ-أ بِیجَعْف رٍعق ال :هَک ذ ان ز ل  ْهَذِهِالْآیَةُ

اس درایانکافیکهشر اوبرمرآةالعقولاینگروهازروایاتتابهآناندازهبودکهعالمهمجلسیدر

ووتغییارهرآنالقنقصوالیخفىأنهذاالخبروکثیرمناألخبارالصحیحةصریحةفی»:بارهمیفرماید

«عندیأناألخبارفیهذاالبابمتواترةمعنىوطر جمیعهایوجابرفاعاالعتماادعاناألخبااررأساا

یقرآنرادرباورهافیتحردربارهینیکلدیدگاهنیا؛شایدبتوانرد(828،ص12،جمرآةالعقولمجلسی،)

ینایکلیگفتمااننایرادالبرکن بیاتیروانیبتوانحضورچندیشاروی،ازایننمود.یریگیپانینوبخت

.دانس 
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 3 ؛باا جماعات   یمسلمانان و همراه یشدایاز پ یرویبر ضرورت پ تیروا 9 ،تیدر نها

هماان   که ائمه آن بار در تیروا 9و  مردم بر ائمه یدر وجدب عرضه دوست تیروا

قرار  تیمبح  وال درند ک یم قیمردم را به استقامت در آن تشد ،هستند که خداوند یراه

از  به طدر مستقیم فرمان امامت ائمه که ینرا به ا تیروا 5 کلینی ،چنین هم. گیرند می

 .دهد اختصاص می، در آن ندارند ینقش چیه و ائمه شد  استخدا ابالغ  یسد

  (تیروا 136) ائمه تینص بر والمسئله . 11

 یاریبسا  یهاا  تیا روا ،یعیشا  یهاا  منصدص در گفتمان تیوال تیبا تدجه به اهم ینیکل

در تقابل  شتریب ،او اتیبخش از روا نیآورد. ا یم از ائمه کیهر  تینص بر وال بار در

از  گرو  نیطرح ا بااو  ،شدد. در واقع مطرح می یدوازد  امام انیعیمذهب ش یعیش یبا رقبا

در خصدص  انیمدع ریو سا هیفطح ه،یلیاسماع ه،یدیز ه،یسانیک ید باورهایکدش یم اتیروا

 امامت را به چالش بکشد.  انیجر

را به  تیروا 92 ینیآن است که کل ائمه تیمهم در مسئله نص بر وال ارینکته بس

همادار  از نقااط اخاتالف     ،مسئله تعداد اماماان  دهد. اختصاص می تن بددن ائمه 19

و در شد  می د یشک  که پس از مرگ هر امام به عرصه مجادلهاست بدد   عهیش نیب ایبرانگ

 . گردید می یعیندظهدر ش یها فرقه شیدایمدارد، عامل پ یاریبس

از  یاریکاه بسا   رتیدر دور  مدسدم به ح )عج(امام دوازدهم بتیمسئله در آغاز غ نیا

بددند، به بحا  گاذارد      د گردی دیتردگرفتار  یامام عسکر نیجانش مسئلهدر  انیعیش

باددن تعاداد    نینامع ایامام  اد یمانند اعتقاد به س ،یمتفاوت یها دگا یو جالب آن که د شد

 یاتیروا یبا گردآور ینیکل ان،یم نی. در ادگردیمطرح  بتیها در حال غنامامان و استمرار آ

و  خادایی  یامر ،که تعداد امامان آمدبر شهیاند نیا تیدرصدد تثب پیشین،منقدل از امامان 

 است.   امبریشد  از زمان پ نییتع

اماماان  هماه  بر  حینص و تصر بار را در تیروا 2 ی،نیطرح است که کل اینبر اساس 

دهاد.   اختصاص می از ائمه کیهر  تیاثبات نص بر وال هرا ب یباب چنین، همآورد.  یم
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 یاتیا و تعاداد روا  ائماه  ینیجانشا  یها بحران انیم ،معنادار یجالب آن است که نسبت

 شدد. ائمه اختصاص داد  میها به  باب نیاز ا کیوجدد دارد که در هر 

 تیا و نص بار وال  ینیجانش بار که در از ائمه گرو به آن  ینیکل ،ترقیدق انیبه ب 

اختصااص   یشاتر یب تیاا روا است، وجدد داشته دیترد یعیش بیرق یها گرو  یآنها از سد

شان اخاتالف وجادد نداشاته    ای ینیو جانش تینص بر وال بار که در یتا آن امامان دهد می

 روایات انتخابی کلینی در این بار  به شرح زیر است: ت.اس

 تیدر نص بر وال تیروا 2 ؛امیرالمؤمنین حضرت علی تیدر نص بر وال تیروا 5

 تیا در ناص بار وال   تیروا 3 ؛نیامام حس تیدر نص بر وال تیروا 3 ؛امام حسن

اماام   تیدر نص بر وال تیروا 9 ؛امام باقر تیدر نص بر وال تیروا 1؛ امام سجاد

اماام   تیدر نص بر وال تیروا 16 ؛امام کاظم تیدر نص بر وال تیروا 16 ؛صادق

اماام   تیا در ناص بار وال   تیا روا 3 ؛امام جداد تیدر نص بر وال تیروا 11 ؛رضا

در ناص بار    تیروا 13و  یامام حسن عسگر تیدر نص بر وال تیوار 13 ؛یهاد

 .اند مشاهد  کرد را  شانیکه ا یکساندربار  و  )عج(امام زمان تیوال

 (تیروا 213) ل ائمهیتولد، وفات و فضامسئله . 11

تاک تاک    یزنادگ  خیباه تاار   «خیابداب التاار »جداگانه با عندان  ی، بخشالحجةدر کتاب 

 ،یبه تدلد، تحدالت زنادگ  تیروا 11 ،اساس نیاست. بر ا افتهیچهارد  معصدم اختصاص 

و فضاایل   وفاات باه تدلاد،    تیا روا 12 ؛هاشام  یو بارگاان بنا   امبریپ لیو فضا مرگ

 6 ؛به تدلد، وفات و فضاایل حضارت زهارا    تیروا 12 ؛امیرالمؤمنین حضرت علی

باه تدلاد، وفاات و فضاایل اماام       تیروا 5 ؛،به تدلد، وفات و فضایل امام حسن تیروا

باه تدلاد، وفاات و     تیروا 6 ؛به تدلد، وفات و فضایل امام سجاد تیروا 6؛ نیحس

باه تدلاد،    تیروا 5 ؛امام صادق لایبه تدلد، وفات و فض تیروا 9 ؛فضایل امام باقر

 تیروا 19 ؛به تدلد، وفات و فضایل امام رضا تیروا 11؛ وفات و فضایل امام کاظم

 ؛یبه تدلد، وفات و فضایل اماام هااد   تیروا 5 ؛به تدلد، وفات و فضایل امام جداد
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تدلد، فضایل  بار در تیروا 31 ؛یبه تدلد، وفات و فضایل امام حسن عسگر تیروا 92

 روش باه  تیا روا 9 تیا اناد و در نها  مشاهد  کارد  را  یشانکه ا یو کسان )عج(زمان امام

 شدد.  تدلد امام اختصاص داد  می ایمعجا  آسا و شگفت انگ

 یاماماان  ینادگ باه ز  یشاتر یب اتیروا ائمه تیمانند مبح  نص بر وال ،اجنیدر ا

 .اند کرد را تجربه  ینیبحران امامت و جانش هک شدد میاختصاص داد  

 (35)یوجوهات مالمسئله . 12

را  تیا روا 2نماید و  ارائه می 3یو ف 9، انفال1خمس بار در تیروا 99 ،مبح  نیدر ا ینیکل

 .دهد میبه مدضدع صله به امام اختصاص 

 جهینت. 13

 یو اجتمااع  یساحت فرد نییدر تع عهیش یشگیو اند یثیحد راثیها از م خدانش کاربست

 ادگرا،یا بن یروهاین انیپردامنه م یگفتمان یها کشمکش سبب یعیش یها کاربران گفتمان

 ،طیشرا نیثر از اأ. متاست شد  یعیو سازوکار عقل ش تیماه بار خدا  در یسنت گرا و ترق

 یهاا  کشمکش نیبردن به منطق ا یدر پ یاتیح یضرورت ی،عیش یفکر راثیم یشیبازاند

 فهم متقابل گفتمان ها و گذار از آن دارد.  ،و به تبع آن یگفتمان

                                              
آمدهفقهدرکهشروطیباگنجومعدنماننددیگرمواردبرخیوساالنهدرآمدمازادپنجمیک.پرداخ 1

 اس .

ا نْفال،2 ازپاسوپیامبراختیاردرخداوندجانبازکهاس غیرمنقولیومنقولهایموهب وغنایم.

.اسا شادهگرفتاهانفاالساورهنخسا آیهازواژهاین.گیردمیقراراماماناختیاردرحضرتآن

ازوارثبادونهااوماالرودخانهبسترموات،هایزمیندریاها،ها،کوهقلهها،جنگبرجستههایغنیم 

 .اس انفالبهمربوطموارد
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قرار گرفت. این مقاله در دستدر کار  الحجةگفتمان کتاب  لیتحل، تیاهم نیا دلیلبه 

گفتمان،  لیروش تحل نی. در ااستگفتمان  یانتقاد لیخصدص تحل نیمقاله در ا افتی ر 

 یخیهم کنش متن با بافتار تاار  جهتاز  ژ یوه و ب آن یخیتار ینسبت با بافتارها درمتن 

شدد.  یمآشکار هر گفتمان  شخصو م یهیاست که امدر بد با این روش. ددرگ می یبررس

ا کماک آن باه   گفتمان ب یگر انتقاد لیاست که تحل یمفهدم تیگفتمان نایب ،انیم نیدر ا

 . پردازد میگر و تحدل ساز نشیآفر یگفتمان یها کنش نییتب

ثر بافتار ؤم یها لفهؤم یبه بازشناس واداررا  دیسندگان مقاله حاضرن ،روش نیا رشیپذ

 انیا متعاقاب آن کاه م   یگفتماان  یها و کشمکش اصغر بتید. بحران غکر ینیکل یخیتار

، داشات  انیا جر گار ید یدسد و مفدضه و مقصر  از س کیاز  انیگرا یو حد انیگرا عقل

 نیا ثر از اأمت ینیبددند. کل الحجةکتاب   یاحاد نشیتأثیرگذار بر گا یلفه هاؤم نیتر مهم

 اتیا و روا بات یغ هشت مبح  مسائله  درخدد   یاحاد نشیگا بهبدد که  یخیتار طیشرا

اثباات   مسائله  ،ائماه  تینص بر وال مسئله، آن تیعلم امام و ماه مسئله ،آن رامدنیپ

جامعه به حجات،   ازین ، مسئلهتدلد، وفات و فضایل ائمه خیتار مسئله ،ائمه تیوال

 پرداخت. متعلق به امامان یوجدهات مال امام و مسئله صیتشخ یارهایمع مسئله

کاه  شادد   یاستنباط ماست، آورد   مسائل گرد نیا دربار  ینیکه کل یثیاحاد یبررس با

. درک او اجرا می یثیتمان حدگا  را در گف هینقش تک ی،روشدر بعد قم  یاگر  یگفتمان حد

آنهاا را مقصار    بادد و نکلینی  میل مدافق ی،از مسائل کالم انیگرا برداشت عقل چنین، هم

 جیرا ییگرا  یبه حد محضاستناد  ینیکل ،ای. گدستدان یم ینید یها قرائت فراوانیرواج 

به  قرار دادن ائمه اریدر مع شیطرح خد لیتکم رایببنابراین . دید ینم کافیدر قم را 

مفدضه  آرایقم فاصله گرفت و با جذب  ریاهل تقص یدانش از باورها ییمنابع نها عندان

 ،شاان یا ایا شاگفت انگ  یهاا  ییو تدانا بددن دانش ائمه یو الهام یانیدر خصدص وح

عبدر برای  الزم را ییتدانا ی،و دیدگا در  کهداد  شکلرا  گرنشیو آفر یگفتمان نایب یکنش

 داشت. اصغر بتیاز غ یناش یها از بحران یدوازد  امام انیعیدادن ش
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