
فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 4 
صفحه 335 ـ 317

 مقدمه
ــاهكارى در موضوع امامت پديد آمد كه تا سال هاى اخير،  ــيصد سال پيش، ش نزديك به س
ــناخته مانده بود: ضياء العالَمين1 فى بيان  براى همگانـ  به  جز معدودى از دانش ورانـ  ناش
امامآل األئمآل المصطَفْين. نويسندة اين كتاب، مولى ابوالحسن بن محمد طاهر شريف عاملى 
فتونى (1070ـ 1138قمرى)، از فقيهان و محّدثان بزرگ قرن يازدهم و دوازدهم است كه 

اين كتاب را در آخرين سال هاى عمر خود نگاشت. 
ــنگ. از آن جا كه دربارة  ــت بر درون  ماية اين كتاب گران  س در اين گفتار مرورى خواهيم داش
نويسنده، كم تر نوشتار فارسى موجود است، ابتدا به شرح حال او مى  پردازيم؛ در اين جهت، 

نكاتى مبتنى بر مقدمآل التحقيق ضياء العالمين ـ و برخى ديگر از منابع ـ مى  آوريم.

 شرح حال نويسنده
شيخ ابوالحسن ابن محمد طاهر ابن عبدالحميد ابن موسى ابن على بن معتوق بن عبدالحميد 
ــال 1070 قمرى در محلة درب  فتونى نباطى عاملى (1070 اصفهان ـ 1138 نجف)، به س
ــد و به همين خاطر لقب «امامى» گرفت. پدرش شيخ محمدطاهر  امام زاده اصفهان زاده ش
به سال 1115ق درگذشت و در كاظمين مدفون شد. مادرش فرزند سيد عبدالواسع و خواهر 
ــيد محمد صالح خاتون  آبادى (داماد عالمه مجلسى) بود؛ سيد محمد حسين خاتون  آبادى  س

*.  كارشناس ارشد كتاب دارى و عضو هيئت علمى دانشگاه قم.
1.  به صيغه تثنيه است.

معرفی کتاب
ضياء العاملني  

عبدالحسين طالعى*
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ــرعمة خود ياد مى  كند.1 وى لقب  ــن به  عنوان پس ــيخ ابوالحس در يكى از اجازات خود، از ش
«شريف» را نيز به  دليل سيادت مادر داشت.

ــهور بودند كه در قرن نهم هجرى، از «فتون» (در جبل عامل)  خانوادة فتونى، خاندانى مش
به نجف كوچيدند. دربارة بزرگان اين خاندان ـ  بر اساس منابع رجالى و تراجم شناخته  شده 
ـ  در شجره خاندان خواهيم نوشت؛ اما در اين ميان، شيخ محمدحسن نجفى صاحب جواهر 

(نوة شيخ ابوالحسن عاملى) شهرت و اهميت بيش ترى دارد. 

 مشايخ اجازه
برخى از مشايخ شيخ ابوالحسن عاملى ـ به همراه تاريخ اجازه  ها ـ عبارتند از:

1. عالمه محمدباقر مجلسى، 1096ق و 1107ق؛
2. ميرمحمد صالح خاتون آبادى (دايى او)، محرم 1107ق؛

3. شيخ محمدحسين بن حسن ميسى، صفر 1100ق؛
4 . شيخ عبدالواحد بورانى نخعى، 1103ق؛

5. شيخ صفى الدين طريحى، ربيع  االول 1100ق؛
6. شيح احمد بن محمد مقابى بحرانى، شوال 1105ق؛

7. حاج محمود بن على ميمندى مشهدى، محرم 1107ق؛
8. سيد نعمت اهللا جزائرى؛

9. شيخ قاسم بن محمد فقيه كاظمى نجفى، 1099ق؛
10. مولى محسن فيض كاشانى؛

11. آقا حسين خوانسارى؛
12. شيخ عبدالحميد تونى؛

13. شيخ حّر عاملى؛
14. امير شرف  الدين على شولستانى؛

15. ميرزا محمد استرآبادى.

1.  ابن الرضا، مهدى، ضياء االبصار، 191/2.
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 برخى از بزرگانى كه از او روايت كرده  اند عبارتند از:
1. شيخ محمدمهدى عاملى فتونى (پسر عم وى)؛

2. سيد محمد بن على مكى عاملى؛1
3. شيخ احمد بن اسماعيل جزائرى نجفى؛
4. مولى محمد ابراهيم حويزاوى شهيد؛

5. سيد نصراهللا موسوى حائرى؛
6. سيدحسين قزوينى استاد عالمه بحرالعلوم؛

7. سيدمحمد بن امير الحاج شارح قصيده ابى فراس؛
8. شيخ احمد بن حسن نحوى؛

9. شيخ عبداهللا بن صالح بحرانى؛
10. شيخ عبداهللا بن كرم حويزى؛
11. شيخ درويش، مجاور نجف؛

12. مولى عبدالمطلب بن عبداهللا كليددار؛
13. سيدمحمد بن تنوان مشعشعى حويزى؛

14. محمدباقر شوشترى؛
15. اميرمحمد صادق شيرازى؛

16. مولى محسن بن محمدباقر مشهدى؛
17. ميرمحمدحسين خاتون آبادى؛
18. سيدمحمدحيدر موسوى عاملى؛

19. سيدنصراهللا موسوى حائرى؛2
20. ميرزا ابراهيم بن غياث الدين محمد اصفهانى؛3

1.  متن كامل اين اجازه در مستدرك امل االمل، نوشته محمدتقى فقيه عاملى (به نقل از نسخه خطى كتابخانه 
آية اهللا مرعشى، شماره 5777/2) آمده است.
2.  سه مورد اخير به نقل از مستدرك امل االمل.

3.  ثقة االسالم تبريزى، على بن موسى، مرآة الكتب، 126/1.
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21. سيد صدرالدين محمد بن محمدباقر رضوى قمى.1
هم  چنين يكى از رفقاى نزديك او، مولى محمدشفيع استرآبادى است.2

 كالم عالمان در بارة او
بزرگان، او را با تعابير علمى ستودند؛ از جمله:

ـ  سيد محمدباقر خوانسارى: «از بزرگ ترين فقهاى شيعى»؛
ـ  ميرزا على اصغر بروجردى: «رئيس محدثان و فقها در زمان خود»؛

ـ  ميرزا محمدعلى كشميرى: «شيخ اجّل اعظم»؛
ـ  عالمه سيدمحمدمهدى بحرالعلوم: «رئيس محدثان در زمان خود و الگوى فقيهان در روزگارش»؛

ـ  شيخ محمدمهدى فتونى عاملى: «استادم و كسى كه در دو دنيا پناهگاه من است»؛
ـ  ميرزا حسين نورى: «برترين دانشمند زمان خود، فقيه  ترين محدثان، جليل القدر»؛

ـ  عالمه مجلسى: «عالم تحرير و نّقاد بصير»؛
ـ  صاحب جواهر: «جّد فاضل متبّحرم»؛

ـ  شيخ يوسف بحرانى: «يكى از برترين شاگردان عالمة مجلسى، محقق مدقق، ثقه، صالح، عدل»؛
ـ  شيخ عباس قمى: «جليل القدر، رفيع الشأن»؛

 آثار مكتوب
شيخ ابوالحسن عاملى آثار مكتوبى از خود به يادگار نهاد كه در حوزه  هاى مختلف علوم دينى 

مى  درخشند؛ مانند:
1.  اصول دين(مختصر)، فارسى؛

2.  بحر االنساب: شرح كتاب حدائق االلباب فى معرفآل األنساب، با تحقيق سيدمهدى رجايى؛
3. تفسير القرآن الكريم: همراه با مقدمه  اى در علم تفسير؛ اين كتاب به جز مرآآل االنوار است 

و نسخة  آن در كتابخانه آيت اهللا مرعشى (به شماره 3609) موجود است؛

1.  همان، 22/3.
2.  اجازات بحرالعلوم/86.
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ــماره 5459) در  ــخة آن (به ش 4. تنزيه القميين عن المطاعن: در دفاع از محّدثان قمى؛ نس
كتابخانه آيت اهللا مرعشى موجود است و دوبار نيز در مجموعه ميراث اسالمى ايران و نشريه 

تراثنا چاپ شده است؛
5. الحاشيآل على الكافى؛

6. حقيقآل مذهب االماميآل:  آخرين تأليف او در سال 1138ق؛
7. ديوان شعر: در مراثى.

ــتداللى مفصل در باب رضاع؛ نسخة مكتوب آن كه در سال  ــالآل الرضاعيآل: بحث اس 8. الرس
1134ق (زمان حيات مصنف) نوشته شده، در كتابخانه رضوى (به شماره 21529) موجود است؛

9. شرح الصحيفآل السجاديآل؛
10. شرح كفايآل المقتصد: در شرح كفايآل مال محمدباقر سبزوارى؛

11. شريعآل الشيعآل ودالئل الشريعآل: شرحى است بر مفاتيح الشرايع فيض كاشانى؛ نسخة آن 
در كتابخانه لوس آنجلس (به شماره 1106) موجود است؛

12. ضياء العالمين: درباره  اش سخن خواهيم گفت؛
13. طريق الروايآل عن ابن ابى  الدنيا؛

ــخة اصل در  14. الفوائد الغرويآل والدرآل النجفيآل: در دو بخِش اصول عقايد و اصول فقه؛ نس
نجف اشرف، كتابخانه آيت اهللا حكيم (به شماره 2888) موجود است؛

15. الفوائد المكيآل: وى اين كتاب را در ايام مجاورت مّكه نوشت؛
16. الكشكول: متفرقات؛

ــيرى روايى كه ناتمام ماند؛ اما مقدمة مبسوط آن  ــكوآل االسرار: تفس 17. مرآآل االنوار و مش
ــير برهان چاپ شده و به همين دليل به «مقدمه تفسير  در علوم قرآنى، بارها همراه با تفس

برهان» شهرت يافته است.
18. مصباح السالكين؛

19. معراج نامه؛
20. نصايح الملوك وآداب السلوك: شرحى فارسى بر عهدنامة مالك؛ نسخة آن در كتابخانه 

سپهساالر واقع در مدرسه عالى شهيد مطهرى (به شماره 2946) موجود است؛
21. رسالآل وجيزآل فى تحقيق فصول االذان واإلقامآل؛
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22. الحاشيآل على مجمع الرجال للقهپائى.1

 قسمتى از شجره  نامه خاندان مولى ابوالحسن عاملى و بزرگان آن ها

توضيح: افراد يكم تا پانزدهم در مقدمآل التحقيق ضياء العالمين، صص 46ـ50 معرفى شده اند 
و از نفر شانزدهم نيز در همان منبع، ص 62 ياد شده است.

1.  دو كتاب اخير در تكملة الذريعة (190/1 و 291) و بقية آثار در مواضع مختلف الذريعة و مقدمة التحقيق 
ضياء العالمين ياد شده است. نشانى نسخه  ها نيز از مستدرك امل االمل نقل شده است. مؤلف مرآة الكتب 
ــاره مى  كند كه به مولى ابوالحسن شريف عاملى  ــى) اش به كتاب اركان االيمان (در اصول دين به زبان فارس

نسبت داده  اند و اين نسبت قطعًا باطل است (ثقة االسالم تبريزى، على بن موسى، مرآة الكتب، 399/3).

عبدالحميد

معتوق

 على

7 موسى

عبدالحميد 2  احمد11 احمد

 10 على

12 بهاءالدين

 علىمحمد طاهر

 بهاءالدين محمدابوالحسن

 فاطمه
 6 محمد مهدى1 ابوطالب
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3 حسن
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محمد حسن

صاحب جواهر

عبدالحميد

 شريف

محسن

16 محمد حسن

 8 مهدى

حسين 5 محمد

 حسن

 13 حسين

على

محمد

 14 على

محمد

 على
 9 محمد

محمد التقى

 آمنه
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سال  شمار
1070 تولد (در اصفهان)؛

1096 اجازة عالمه مجلسى به عاملى؛ 
1097 اجازه عاملى به شيخ عبداهللا حويزى؛

1099 اجازة شيخ قاسم كاظمى نجفى به عاملى؛
1100 اجازة شيخ صفى الدين طريحى به عاملى؛

1101 اجازة شيخ محمدحسين بن ابراهيم ميسى به عاملى؛
1103 اجازة عبدالواحد بوران نخعى به عاملى؛

1104 تأليف الفوائد الغرويآل (بخش اول در اصول عقايد)؛
1105 اجازه شيخ احمد بن محمد مقابى بحرانى به عاملى؛

1105 تأليف تنزيه القميين من المطاعن (در نجف)؛
1107 اجازه دوم عالمه مجلسى به عاملى؛

1107 اجازة ميرمحمد صالح خاتون  آبادى به عاملى؛
1107 اجازة محمود ميمندى به عاملى؛
1110 تأليف رساله رضاعيه در نجف؛

1110 اجازة بحرانى به شيخ درويش نجفى؛
1112 تأليف الفوائد الغرويآل (بخش دوم در اصول فقه)؛

ــن وى در كاظمين؛ اجازة عاملى به  ــدر عاملى (مولى محمدطاهر) و دف ــت پ 1115 درگذش
سيدمحمد بن على مّكى در مّكه؛ 

1118 تأليف نصايح الملوك (شرح عهدنامه مالك)؛
1123 اجازه عاملى به محمدعلى خاقانى؛

1125 مالقات با پدر شيخ يوسف بحرانى در نجف و انجام مباحثاتى با او؛
1126 اجازة عاملى به محمدعلى خاقانى؛

1127 اجازه عاملى به سيد نصراهللا حائرى (7 شعبان)؛
1128 تأليف حاشيه بر كافى؛

1128 اجازة عاملى به مولى عبدالمطلب بن عبداهللا كليددار؛
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1129 تأليف شريعآل الشيعآل (جزء اول)؛
1130 اجازه عاملى به مولى محسن مشهدى؛

1133 اجازه عاملى به ميرمحمدصادق شيرازى؛
1134 تأليف مجلد اول از  ضياء العالمين (30 شعبان)؛

1136 تأليف مجلد دوم از ضياء العالمين (آخر ذى القعده)؛
1137 تأليف مجلد سوم از ضياء العالمين (غدير)؛

1138 تأليف حقيقآل مذهب اإلماميآل؛
1138 وفات و دفن در نجف.

 منابعى براى شرح حال شيخ ابوالحسن شريف عاملى
در مقدمآل التحقيق ضياء العالمين، محققان به منابعى براى تهية شرح حال اين عالم بزرگوار 
ــت جوى ناتمام و شتاب  زدة نگارندة اين  رجوع كرده  اند. منابعى كه در پى مى  آيند، نتيجة جس

سطور است كه اميدوارم در فرصت هاى بعدى كامل  تر شود:
ــالة مختصر محدث نورى در شرح حال مولى ابوالحسن شريف: متن كامل آن در ُجنگ  1. رس
ـ402) آمده است (به نقل از مقدمه  اى كه  انجمن فهرست  نگاران نسخه  هاى خطى (دفتر دوم/398
محدث نورى به خط خود بر نسخه  اى از تفسير مرآآل االنوار نوشته است؛ اين نسخه در كتابخانة 
مدرسه فيضيه قم، به شمارة 1571 موجود است). ابوالحسن نكته  اى بسيار مهم در مورد اعتبار و 
ارزش روايات منابع معتبر شيعى امامى ذكر كرده كه در همان منبع (ص 402ـ  404) آمده است.

2. تراجم الرجال: سيد احمد اشكورى، 101/1؛ 303/2 و 89/3 و 316؛
ــماره  هاى 5789،  ــخ خطى حديث: 230/1 و مجلدات 11 و 12 ذيل ش ــتگان نس 3. فهرس

5284، 5897 و 5898؛
ــا: 279/1، 1083، 1102؛ 191/2 و 425؛ 181/3، 363؛ 520/4؛ 864/5؛  ــت دن 4. فهرس

1183/6 و 1184؛ 260/7 و 1211؛ 341/9 و 1172؛ 709/10؛ 853/11 ؛
5. فهرست مختصر نسخه  هاى خطى مجلس: 539، 540 و 594؛

6. فهرست آيت اهللا مرعشى: ذيل شماره  هاى 4560، 4618، 4627، 5863، 3609، 5459، 
3719، 7004؛



325

7. معجم المخطوطات النجفيآل: 567؛
8. فهرس مكتبآل العالمآل السيد محمدصادق بحرالعلوم: 162، 163 و 341؛

9. فهرست الفبايى خطى آستان قدس رضوى: 55، 390، 508 و 823؛
10. ضياء االبصار فى ترجمآل علماء خوانسار: 20/2 و 191؛

11. مستدرك امل االمل: محمدتقى فقيه عاملى (در دست انتشار)، 370ـ376؛1 
ــزى، 126/1، 191 ـ 194 و 231؛ 22/3، 29 و 399؛  ــالم تبري ــرآآل الكتب: ثقآل االس 12. م

104/6، 115، 229، 278، 494، 562 و 568؛
ــيدمحمدمهدى بحرالعلوم، 86، 110، 114، 129، 149، 194، 238،  13. اجازات الحديث: س

252، 262، 283، 294 و 304؛
14. اجازات الحديث: جعفر مهاجر، 86/1؛

15. فرهنگ بزرگان اسالم و ايران: چاپ بنياد پژوهش  هاى اسالمى آستان قدس رضوى،160؛
16. تالمذآل العالمآل المجلسى: سيداحمد اشكورى (چاپ قديم)، 12ـ13. 2

 دربارة كتاب ضياء العالَمين
ــخن گفته  اند؛ محدث  ــد، هركدام به  گونه اى درباره  اش س ــى كه اين كتاب را ديده  ان بزرگان
نورى مى  گويد: «جامع  ترين و برترين كتابى كه در باب امامت نوشته شده است». شيخ آقا 
بزرگ تهرانى نيز در الذريعه به وصف آن مى  پردازد. هم  چنين عالمه امينى در الغدير، ضمن 

كتاب هاى مرتبط به امامت، آن را وصف كرده و كم  نظير دانسته است.
ــت؛ در مقدمآل التحقيق يادشده، چند  ــخه  هاى خطى متعددى در دست اس از اين كتاب، نس
ــاس چاپ بوده  اند. اصل كتاب در سه مجلّد  ــخة موجود در نجف، اصفهان و مشهد، اس نس

است؛ نخستين مجلّد آن منتشر شده و بقيه مجلدات در نوبت نشر به  سر مى  برند.
ــاس بخش «فاتحآل الكتاب»ـ  كه نويسنده به تفصيل، كتاب خود را  ــطور آينده،  براس در س

ــين نجفى كه امكان استفاده از اين منبع را قبل از انتشار براى اين  1.  از دوســت گرامى جناب آقاى محمدحس
بنده آسان كرد، سپاسگزارم

2.  چنان كه در آغاز اين نوشتار اشاره شد، اين شرح حال مختصر، در فرصتى كوتاه، براساس مقدمة التحقيق ضياء 
العالمين و با بهره  گيرى از شانزده منبع يادشده نوشته  شده و البته به تصحيح و تكميل و تدقيق بيشترى نياز دارد.
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شناسانده است ـ  گامى در راه شناخت اين كتاب برمى  داريم.

 ساختار كتاب
مجلد اول

ـ تمهيد: شامل انگيزه و شيوة تأليف كتاب؛
ـ فاتحه: شامل فهرستى خالصه از تمام مباحث كتاب؛

ـ مقدمه: شامل پنج باب.
مجلد هاى دوم و سوم

ـ مقصد اول: شامل 12 مقاله؛
ـ مقصد دوم: شامل 12 مقاله؛

ـ خاتمه: دو فصل؛
ـ ختام: (يك سلسله نكات متفرق از آثار مخالفان.)

الزم به يادآورى است كه مجلد هاى دوم و سوم (طبق تقسيم  بندى مؤلف) هنوز چاپ نشده  اند.

 انگيزه و شيوة تأليف
خالصة آن چه مؤلف در باب انگيزه و شيوه تأليف كتاب مى  گويد: 

ــيوة كالمى مخالفان و  ــتر مؤلفان در مبحث امامت، ش ــن ديدم كه بيش م
ــتداللى ائمه  مناظرات و مجادالت آن ها را در پيش گرفته  اند و به روش اس
طاهرين در برابر ديگران توجّه نكرده  اند. هم چنين، بيش تر آثار پيشين پر 

از ذكر مطاعن است كه خصم را از نظر به كتاب مى  گريزاند.
ــوم و روايات اهل بيت، حقايقى يافتم كه  ــوى ديگر، در گنجينة عل از س
ــت و با محكمات قرآن و  ــن، بلكه به نور عقل بديهى اس داللت آن ها روش
ــن آن كه اّمهات دالئل ديگر را در  ــوالت فريقين نيز مطابقت دارد؛ ضم منق

بردارد و مشكالت زيادى مى  گشايد.
ــب زيادى نيز يافتم كه مخالفان در كتاب هاى خود آورده  اند كه صّحت  مطال
ــه چند دليل؛ از جمله آن كه  ــاند. از آن ها بهره بردم ب ادعاى اماميه را مى  رس
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حجّت بر آن ها تمام  تر شود.1
بدين روى، عزم كردم بر نگارش كتابى كه به شيوة آثار پيشين در امامت نيست. 
در اين جهت، مقدمات عقلى از براهين قطعى و مسلّمات يقينى را پيش آوردم.

 خالصه استدالل بر امامت در سرآغاز كتاب
1.  مردم به عبادت و اطاعت خداى عزوجل، التزام دارند؛

2.  براى اين كار، به كسب علم و معرفت نياز دارند، تا رضايت و كراهت الهى را دريابند؛
ــه تعليم و معلّم نياز دارد و اين معلّم بايد اوالً نيازهاى متعلّمان را بداند؛ آن  هم  ــن كار ب 3.  اي

بدون خطا و غلط؛ ثانياً در تعليم افراد بكوشد تا حجت را بر آن ها تمام كند؛
ــاطت افرادى كه  ــناخت، مگر به اعالم خداوند؛ البته با وس ــن معلّمى را نمى  توان ش 4.  چني

وساطت آن ها ثابت و محرز است؛
5.  خداى عزوجل، خود، معلّمى است براى آن چه مردم نمى  دانند؛ دين را تمام كرده؛ نسبت به 
مردمان مهربان است، جهالت و بقا بر ضاللت را از آن ها نمى  پذيرد؛ تمام گفتنى  ها را در كتاب 

خود (ظاهر و باطن آن) گفته است؛
6.  خداى سبحان، خود بدون واسطه با مردم سخن نمى  گويد؛ مردم را به اختيارشان به دين 

فرا خوانده است؛ لذا پيامبرانى فرستاده كه برترين آن ها رسول خاتم است؛
7.  وساطت قرآن و پيامبر از طرف خدا، قطعى است؛ پسـ  به حكم عقلـ  بايد كالم آن ها را 

پذيرفت و آن چه صدور آن از طرف پيامبر و قرآن روشن نباشد، قابل اعتماد نيست؛
8.  عموم مردم، از فهم تمام قرآن ناتوانند؛ اّما خداى حكيم، اتمام نعمت و حّجت را از كتابى 
نمى  خواهد كه به مردم نفهمانده باشد. از سوى ديگر، پيامبر را مبّين، قّيم، عالِم و حافظ قرآن 

قرار داده است. او به يقين از جانب خداست؛ ولى در مورد ديگران چنين اطمينانى نيست؛
9.  پيامبر، مى  داند مردم به چه چيزى نياز دارند؛ كالم او مطاع است و نمى  توان مخالفتش كرد. 
البته به مطالبى كه نسبتش به او قطعى نيست، نمى  توان اعتماد كرد. پس رجوع به او وظيفه 
همگان است؛ همراه با تمييز سره از ناسره؛ زيرا دروغ گويان، دروغ هاى فراوانى بر او بسته  اند؛

1. ديگر ادله را، بنگريد: ج 1، ص 6، متن و حاشيه.
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10.  هيچ  كس ـ پيامبر يا ديگرى ـ نبايد اعتماد كند به آن چه از جانب خداوند نرسيده است؛ 
وظيفة همگان در اين زمينه، تسليم است و بس؛

11.  جايى كه يقين باشد، گمان و تخمين سود نمى  بخشد؛ تنها راه تعلّم براى امت، بهره ـ 
گيرى از معلّمى است كه از جانب خدا باشد؛

12.  بديهى است كه دورة تكليف پيامبر، آن قدر طوالنى نبود كه تمام مسائل مورد نياز اّمت را 
به آن ها بياموزد و شمار زيادى از امّتش بعد از رحلت آن حضرت به دنيا مى  آيند و همگان قادر 

به درك و فهم جزئيات قرآن نيستند؛
13.  از سوى ديگر، پيامبر در ابالغ احكام الهى تقصيرى مرتكب نشده است. راه كسب علم 
ــت؛ لذا بايد پس از او، در هر زمانى ـ تا آخر الزمان ـ  نيز منحصر به معلّمى از جانب خداس

جانشينى بعد از پيامبر باشد كه بتواند در تمام شئون ـ  جز تشريع ـ قائم مقام او باشد؛
ــينى، در صفات مربوط به تعليم از جانب خداى عزوجل مهم  تر است؛ مانند:  14.  اين جانش
علم صحيح و كامل به قرآن و دين؛ عصمت از گناه، خطا، لغزش و جهل؛ بى  نيازى از دانش 

ديگران؛ اخذ تمام علم از خدا و رسول. اگر چنين نباشد، به او اعتمادى نيست؛ 
15. چنين كسى را بايد خدا و رسول معرفى كنند و به امر الهى، اطاعتش بر همگان واجب 
ــى جز خدا و  ــود. پس چگونه كس ــد. تبليغ پيامبر، بدون اقدامات اين افراد كامل نمى  ش باش

رسول، بتواند او را ـ در ميان تمام مردم ـ بشناسد و به ديگران بشناساند؟
16. اگر خدا و رسول در اين مورد سكوت كنند، نمى  توان گفت كه خداوند، دين خود را كامل 
و نعمتش را تمام كرده است و نمى  توان پذيرفت كه پيامبر، دين و مطالب مورد نياز تمام اّمت 

تا قيامت را به همگان رسانده است؛
ــين، على بن ابي طالب است؛ پس از او، حسنين، و آنگاه نُه تن امام شناخته  17. اين جانش
شده از نسل امام حسين؛ به داليل فراونى كه در جاى خود آمده است. يكى از آن ادلّه اين 
ــت كه تمام اّمت اعتراف دارند كه در مورد افراد ديگرـ غير از دوازده نفر يادشدهـ  نه نّصى  اس
رسيده و نه عصمت و كمال علم اّدعا شده است؛ بلكه [فقط] در مورد اينان قابل اثبات است؛

18. تمامى امّت، حديث ثقلين را پذيرفته  اند؛ يعنى وجود عترت در كنار قرآن را، تا آخر عمر 
ــينى علىبراى پيامبر به نصّ صحيح ـ و همين  گونه تا دوازدهمين امام ـ  دنيا. نيز جانش

ثابت و روشن است و اين شيوة پيامبران در مورد جانشينان خود بوده است؛
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19. رويداد غدير، در كنار اعلم بودن امامان و اكمل بودن آن ها از ديگران، داليلى روشن  بر 
مّدعاى ما هستند؛

20. از نكات يادشده روشن شد كه حكايت سقيفه و اّدعاى عدم تعيين جانشين پيامبر از سوى 
خدا و رسول، توهّم فاسدى است ناشى از عواملى خاصّ كه آثار زيان بارى در پى داشته است.

تمام اين نكات عقلى، متّكى بر نقل صحيح و معتبر است و بدين سان، همراهى عقل و نقل را 
در اين مبحثـ   مانند مباحث ديگرـ  مى  بينيم. شريف عاملى، به  عنوان نمونه، سيزده حديث 

از ائمه اطهار1 و پنج نكته از غير معصومان2 در تأييد اين نكات ذكر مى  كند.
ــنهاد مى  كند اين نكات همراه با مستندات ارائه شده توسط مؤلف  ــطور، پيش نگارندة اين س
ــتقل در بحث  ــده  اند ـ  به  عنوان جزوه  اى مس ـ كه از ميان صدها حديث امامت برگزيده ش
ــيوة تبيينىـ   و نه احتجاجىـ  براى كسانى به  ــتارى، به ش ــود؛ چنين نوش امامت تدوين ش
كار مى  آيد كه اجماالً اصل امامت را پذيرفته  اند؛ اما براى بصيرت بيش تر و ايمان ژرف  تر، به 

داليل محكم و متقن نياز دارند.

 فهرست اجمالى مباحث مقدمة كتاب
مقدمه: شامل يك تبيان و پنج باب است و محور اصلى آن، اين نكته است كه خداوند، بندگان 
خود را همواره مى  آزمايد. در بخش تبيان، روشن مى  شود كه خداوند، ِصرف اّدعاى ايمان را از 
مردم نمى  پذيرد؛ بلكه آن ها را از بدو خلقت تا پايان روزگار، به  گونه  هاى مختلف مى  آزمايد. اّمت 

پيامبر خاتم نيز مستثنى نيستند و امامت علىاز مهم  ترين آزمون هاى آنان است.
اما پنج باب از اين قرارند:

باب اول:  در اين باب سخن از طبع آدميان است؛ در انس گرفتن به شيوه  هاى پيشينيان خود، 
يعنى همان ويژگى نكوهيده كه خداوند، مردم را از آن باز داشته و ترك حمّيت و عصبّيت منفى 
را از آنان خواسته است. اين خصلت منفى، گاهى كار را به تحريف يا كتمان حقايقـ   از جمله 
حقايق دينىـ  مى  كشاند؛ كه از زشت  ترين صفات گمراه  گران و معاندان است. در اين حال، فرد 

1.  شريف عاملى، ضياء العالمين، 14/1 ـ 80.
2.  همان، 80/1 ـ 93.
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جوياى حّق، بايد تالش زيادى به خرج دهد كه خود را از اين حالت زشت نجات دهد؛ تا بتواند 
حّق را ادراك كند و حقيقت بر دلش الهام شود و پذيراى توفيق الهى باشد.

ــهوت  هاى  ــت؛ اما اين بار در جنبة ش ــخن از طبع آدميان اس باب دوم: در اين باب نيز س
ــد، كينه و  ــبب براى حس ــت، ثروت و مقام  كه عمده  ترين س ــد حبّ رياس ــون؛ مانن گوناگ

رقابت  هاى ناروا و بيش ترين انگيزه براى فتنه، اختالف، نفاق و دروغ است.
ــت كه متأسفانه در همه زمان ها بوده و هست و رهايى از آن مقدور  ــاد در دنياس اين طبع، امّ الفس
نيست، جز به لطف و فضل الهى. خداوند متعال، همواره آدميان را از اين خصلت نكوهيده بازداشته، 
ــته است. ــدار داده و مواعظى راـ  به زبان هاى مختلفـ  در مورد آن بيان داش ــبت به آن هش نس
هر چه حقيقتى واالتر باشد، فساد اين پديده در برابر آن شديدتر است و از آن جا كه اين پديدة 
رفتارى، پي امد سوء اختيار است، اّمت پيامبر خاتم نيز از آن مستثنى نيست و وجود پادشاهان و 
حاكمان گمراه و ستمگر در همين امت، نمونة آن است؛ بلكه صحابه نيز از آن در امان نبوده  اند.
ــان كه به  باب سـوم: در اين باب مى  خوانيم كه خداوند، بندگان خود را مى  آزمايد؛ بدين س
ستمگران و سركشان مهلت مى  دهد و مانع از گسترش باطل نمى  شود؛ به  گونه  اى كه حق و 
باطل با هم مشتبه مى  شوند. غلبة اهل باطل بر حق  جويان و آزار ديدن اولياى خدا از دشمنان، 
مردم عادى را مى  فريبد. اين شيوه، از زمان حضرت آدم بوده و بسا كه در اين اّمت، شّدت 

گرفته؛ زيرا حقيقتى كامل  تر و مهم  تر در اختيار آنهاست. چرا چنين؟ از آن روى كه:
ــتدراج؛ تا بر  ــت؛ البته همراه با امهال و اس الف) دنيا براى اهل باطل، خانة راحت و تمّتع اس
ــّدت عذاب  ــود؛ تا هيچ بهره اى در قيامتـ  جز ش گناه خود بيفزايند و حجّت بر آن ها تمام ش

ـ  نداشته باشند؛
ب) اهل حّق در برابر اين چگونگى بايد شكيب پيشه كنند، آزار بينند و ساكت نشينند و در 
ــتر حاالت، مقهور و تحت سلطه باشند. هرچه رتبة آخرتى بنده اى بيشتر باشد، صبرى  بيش 

دشوارتر در كارنامه  اش يافت مى  شود؛
ــه اكثريت  ج) اهل حق و خير و ايمان، همواره اندك  اند؛ در برابر اصحاب جهالت كه هميش
ــتر مردم، به صاحبان مال و مقام توجه دارند. جاهالن، اين گرايش را عين دين  دارند. بيش
مى  پندارند؛ بلكه اهل دين را گمراه مى  خوانند! امّا در حقيقت، اقليت و اكثريت، هيچ  گاه دليل 

بر حق بودن نيست.
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ــول خدا و ائمه هدى ـ را به  ــينان به  حق آن ها ـ خصوصاً رس د) خداوند، پيامبران و جانش
صبر در برابر آزار دشمنان، تقيه و مدارات با آن ها، فرو خوردن خشم خود و كتمان اسرار الهى 

از نااهالن امر فرموده است؛ 
هـ) اين امّت، به سوء اختيار خود، در همان راهى گام مى  نهد كه امّت هاى پيشين گام نهادند؛ 
يعنى ضاللت را بر هدايت ترجيح مى  دهد. تا ظهور امام مهدى همين رفتار را مى  بينيم 

و امتحان تا آن جا ادامه دارد.
ــردازد. اين اختالف، گمراهى و  ــاوت مردم در امتحان  ها مى  پ بـاب چهارم: اين باب به تف
ــت، مگر  ــى را در پى دارد؛ لذا راه يابى به احكام خداى حكيم براى مردم ممكن نيس نابيناي
ــبب پيامبران و امامان، آن ها را ره نمايد. نهى از اختالف و امر به  اين كه خداوند عزوجل به س
ــت؛ يعنى اتحاد حول محور حّجت حق و سفير معصوم الهى.  اتحاد، همه در همين راستاس
ــت و اختالف امّت  ها، همواره بعد از  ــن نيس به  هرحال، حكم خداوند در هر زمان يكى بيش
رحلت پيامبرشان روى داده است. اين چگونگى در اين امّت نيز روى داده و پي امدهايى داشته 

است. توضيح اين مطلب در چند عنوان است:
الف) آدميان، از آغاز تا پايان خلقت در تفاوت بوده  اند. اين رفتار را خداوند متعال نهى مىـ  كند؛ 
خصوصاً در امر دين كه نشانة هالكت و ضاللت است و هرگز در شريعت پيامبران روا نيست؛

ب) منشأ تفرقه و اختالف، هواهاى نفسانى و شبهات شيطانى است؛ مانند: پيروىِ بى  دليل 
ــتگان؛ تمّسك به گمان و تخمين در امر دين؛ رأى، قياس، استحسان و تخّيالت و  از گذش

توهّماتى مانند آن ها كه آفت هاى انديشة اهل نظر و خواّص هستند؛
ج) سنّت پيامبران، تسليم در برابر خدا بود و بس. خداوند در قرآن مى  فرمايد: ال يسبقونه 

بالقول وهم بأمره يعملون؛1
ــأ آن ها كه پيروى از هواى نفس و  ــين و بيان منش د) نمونه  هايى از اختالفات امت  هاى پيش

رأى شخصى بود؛
هـ) اختالف اين امّت نيز همين  گونه است. در اين ميان، فقط گروهى بر حّق است كه دست از 
هواى نفس بدارد و به هدايت پيامبر و اهل بيت روى آورد؛ گرچه اين گروه، اندك شمار باشند.

1.  انبياء/27.
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ــبب برترى  بـاب پنجـم: مؤلف در اين باب به اين نكته مى  پردازد كه خداوند حكيم، به س
حضرت خاتم االنبيا بر پيامبران ديگر، عذاب  هايى از سنخ عذاب  هاى امّت  هاى پيشين را 
از اين اّمت برداشت؛ اّما براى اين كار، بعضى از اوامر الهى به نوعى كنايه بيان شد تا اّمت در 
ــوند. براى فهم آن كنايه  ها نيز قرائنى قرار  صورت مخالفت آن ها گرفتار آن  گونه عذاب  ها نش
داد كه اهل نظر به روشنى مى  فهمند؛ و به همان كنايه  ها اّمت را آزمود؛ امر امامت على بن 

ابي طالب در اين شمار است.
ــن مقدمه ابتكارى، خود، بخش عمده اى از جلد اّول و تمام جلد دوم كتاب را در  ــح: اي توضي
برگرفته است؛ به عبارت ديگر، مجلّد اّول (از سه مجلد؛ طبق تقسيم مؤلف)، به اين مقدمه 

اختصاص يافته است كه خود مى  تواند كتابى مستقل در حكمت الهى قلمداد شود.

 خالصه مطلب مقصد اول
مقصد اول در بيان فضايل و مناقب اهل بيت است كه امامت آن بزرگواران را در پى دارد. 

اين مطالب ضمن دوازده عنوان آمده است: 
ــت. ارسال رسل و  1. عبادت و اطاعت خداوند، به همان  گونه كه خود امر فرموده، واجب اس

دعوت امت  ها به آن ها، به اين دليل است؛
2. راه تعّبد را بايد شناخت و اوامر و نواهى الهى را بايد فرا گرفت؛

ــين به معلّمى نياز دارد كه انسان ها را به موارد تكليف ارشاد كند. تا تكليف  3. نكات بند پيش
هست و تعلم واجب است، اين تعلّم بايد باشد؛

4. اين تعلّم، به معلّمى نياز دارد كه مسائل مورد نياز متعلّم را بداند و به تعليم آن از طرف خداوند، 
مكلّف باشد؛ به علمى ثابت، قطعى و استوار كه غلط، خطا و اشتباه در آن راه نيابد؛

ــه او را به صدق  ــد و هم ــت گو و مورد وثوق در تمام گفتار و كردارش باش ــن معلّم بايد راس 5. اي
بشناسند؛ به  گونه  اى كه در هيچ حالى به دروغ نيافتد. به هر حال، معصوم از هر خطا و لغزشى باشد؛

ــم، در تمام مواردـ   از اصول و فروع و نكات ديگرـ   بايد از ناحية خداى  ــل اين تعلي 6. اص
ــد؛ زيرا به آن چه در علم  ــاطت او ثابت شده باش ــطه  اى كه وس ــد؛ گرچه با واس عزوجل باش

خداست، نمى  توان دست يافت، مگر با اعالم او؛
ــته و هيچ موردى  7. خداوند براى اتمام حّجت، تمام مطالب مورد نياز مكلّفان را بيان داش
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ــته و اين به وساطت دو واسطه انجام شده (پيامبر و قرآن) كه وساطت آن ها از  را فرو نگذاش
طرف خدا روشن است؛

8. قرآن و پيامبر، دو واسطه ثابت و قطعى، دو حّجت استوار و دو معلّم متعّين از جانب خداى 
ــگى به آن ها و اخذ مطلق از آن ها واجب است. آن چه را از جانب  ــتند؛ رجوع هميش عزّوجل هس

آن ها نباشد، بايد رها كرد؛ چون حّجت از طرف خدا نيست؛
9. پيامبر، قّيم قرآن و شريك و راهنماى آن است؛ چون قرآن بر او فرود آمده است. او عالِم به 
تمام قرآن است؛ چه تأويل و چه تفسير. او معلّم حقيقى قطعى از جانب خداى عزوجل است 
و حجّت بر تمام امّت كه اطاعت او بر تمام آن هاـ  به نّص الهىـ  در تمام امور، فرض و واجب 
شده است. نه مخالفت او در هيچ امرى رواست و نه تمسّك مردم به آن چه از جانب او نيست؛ 
بلكه بر آن ها واجب است كه در تمام امور به او رجوع كنند، تسليم او شوند و هرچه نياز دارند، از 
او بگيرند؛ البته به وساطت واسطه  اى كه وساطت او ثابت و روشن شده باشد. خداوند به همين 

هدف او را حاكم قرار داده و حكم و نبوت را هم  زمان به او عطا فرموده است؛
10. پيامبر، عالِم به تعليم الهى بود؛ در تمام موارد، علم يقينى داشت؛ به  گونه  اى كه هرگز در برابر 
پرسشى عاجز نشد. در حكم او هرگز اختالف و خطا روى نداد؛ زيرا براساس رأى خود سخن 
نگفت و بدان نيازمند نشد. هم  چنين حضرتش راستگويى است كه صداقت او ثابت و وثاقت 
ــلّم است؛ از خطا و لغزش معصوم است؛ از جانب خداى عزوجل به اين كار مأمور شده؛  او مس
كماالت او در تمام جهات تفوّق يافته و از جانب خداوند، آن چه را كه ناگزير بايد ابالغ مى  كرد 
ــامحه و سستى رساند. بدين روى، بدون نقص و عيب به اين تبليغ  و مورد نياز بود، بدون مس

پرداخت. مناقب اوـ  براساس حَسَب و نَسَب و علم و عملـ   بر اين موارد، گواه  اند؛
ــر، در تبليغ كوتاهى نكرده؛ ولى دورة مدت تكليف او دير نپاييد و تمام مطالب مورد  11. پيامب
نياز امّت را براى آن ها تبيين نكرد. به  عالوه از قرآن فقط شمار اندكى از احكام روشن شد. مردم 
ــد، مطالب خود را بگيرند. پس ناگزير  راهى ندارند جز اين كه از معلّمى كه از جانب خداوند باش
ــد كه در اين امر، او را  ــين و قائم  مقام او در هر زمانىـ  تا آخر روزگارـ  موجود باش بايد جانش
نيابت كند و امام  هايى بر امّت باشند كه اطاعت آن ها مانند پيامبر بر مردم واجب باشد؛ با تمام 
ويژگى  هايى كه براى معلِم الهى الزم است؛ به ويژه علم و صداقت و تعيين به نّص از جانب 
خدا و رسول. به هر حال، به  جز اختصاصات نبّوت، امامان در تمام شئون همانند پيامبرند و 
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علم نايب (امام) به واسطة پيامبر است؛
ــت در على بن ابي طالب و يازده امام از  ــينى كه گفتيم، منحصر اس 12. چنين نايب و جانش
ــده  اند. اين عنوان، خود در ضمن دوازده فصل بيان مى  شود كه  ــناخته ش خاندانش كه ش
ــن مردم زمان خود  ــردان الهى، در هر باب، عالِم  تري ــت: آن بزرگ م ــة آن چنين اس خالص
هستند؛ آن  هم به علوم پيامبر، نه به رأى و نظر شخصى. در ويژگى  هاى ديگر مانند عبادت، 
ــخاوت نيز از همه برترند؛ در اخالق حسنه و صدور معجزات  ــجاعت و س تقوا، زهد، ورع، ش
و كرامات مانند پيامبران هستند؛ حقوق فراوان بر مسلمانان دارند؛ خداوند مودّت آن ها را اجر 
رسالت قرار داده است؛ جنگ و صلح با آن ها جنگ و صلح با پيامبر است و به همين داليل 
ــد ديگران قرار گرفتند. به  جز  بر ديگر اصحاب برترى دارند و باز به همين داليل مورد حس

معصومان، بزرگانى مانند حضرت خديجه و حضرت ابوطالب نيز فضايل ويژه  اى دارند.
ــد. احاديثى مانند حديث ثقلين و ديگر نصوص امامت و  ــه هر حال، اينان اوصياى پيامبرن ب
آيات امامت و نيز براهين عقلى مى  رسانند كه اينان به عدد نقباى بنى  اسرائيل، دوازده نفرند 
ــت. اينان ادعاى امامت براى خود كردند؛ نه براى ديگران. در  ــان، قائم منتظر اس و آخرين ش

مورد هيچ فردى ديگر نيز ادعا نشده كه تمام اين فضايل را يك  جا داشته باشد.

 خالصه مطالب مقصد دوم
بررسى ادّعاهاى مدعيان خالفت، و پاسخ به آن ها، در دوازده گفتار جداگانه آمده است:

1. مهم  ترين دليل آن ها اين است كه اجماع اّمت در هر امرى حجت است؛
ــتنباط احكام؛ كه براساس رأى، قياس، استحسان و  ــخصى در اس 2. صّحت تعّبد به رأى ش

ديگر امور اعتبارى و مستندات ظّنى ايجاد شود؛ 
3 . امامت را به انتخاب مردم مى  دانند؛ بدون تعيين از سوى خدا و رسول؛

4. گزارشى از رويداد سقيفة بنى ساعده و مسائل مرتبط با آن؛
5. ادعا مى  كنند كه در مورد بيعت سقيفه، اجماع، تحقق يافته است؛ در حالى كه بدون قبول 

اميرالمؤمنين هيچ  گونه اجماعى صورت نمى  گيرد؛
ــت آن ها را نمى  دهند و معتقدند  6. تمام صحابه را عادل مى  دانند؛ لذا اجازه نقل كارهاى زش

بايد در برابر اين كارها سكوت يا آن ها را توجيه كرد؛
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ــقيفه ـ فقط براى رضاى خدا بود؛ نه  ــا مى  كنند كه كارهاى صحابه ـ خصوصاً درس 7. ادع
مسائلى مانند رقابت هاى دنيوى، حسد، حبّ جاه، ابراز كينه  هاى پنهانى و مانند آن ها؛

8. ادّعا مى  كنند كه برخورد اميرالمؤمنين و يارانش با خلفا، رضايت حضرتش از كارهاى 
آن ها را نشان مى  دهد؛

ــتـ  نمى  پذيرند و اين دو موضوع را به  گونة  ــيعه معتقد به آنهاس 9. تقيه و كتمان راـ  كه ش
خاصّى تحريف مى  كنند؛

10. مى  گويند كه شيعه احاديثى را جعل كرده و به ائمة خود نسبت داده است؛ در حالى كه 
مطلب صحيح، عكس است؛

11. شيعه را از فرقه  هاى اهل بدعت و ضاللت مى  پندارند؛
12. مجملى از پيامدهاى بيعت سقيفه و زيان هايى كه اين رويداد بر دين وارد آورد.

 خالصه مباحث خاتمه كتاب
خاتمه شامل دو فصل و سخن پايانى است:

فصل اول: ديگر دستاويزهاى مخالفان براى اثبات خالفت مدّعيان، با بررسى، نقد و پاسخ به آن ها.
فصل دوم: زشتي ها و كردارهاى ناپسندى كه پيروان اين خلفا براى خلفاى خود ياد مى  كنند؛
ــت؛ اعترافاتى كه  ــخن پايانى:  خطاها و جهالت  هايى كه در قلم و بيان آن ها روى داده اس س
ــالف مدّعاهاى خود كرده  اند؛ نيّت  هاى پنهانى  اى كه بروز داده  اند و ديگر نكاتى كه در  برخ

اين زمينه وجود دارند و در مواضع ديگر كتاب بيان نشده  اند.

 ختامه مسك
ــفر شريف را به اين اميد به پايان مى  برد كه نقطة پايانى  ــفر كوتاه خود با اين سِ نگارنده، سَ
ــطور، نقطة آغازين خوانندگان در بهره  گيرى از اين كتاب نفيس باشد. نيز اميدواريم  اين س
ديگر مجلّدات آن، جان و دل عالقه  مندان به مباحث امامت را بنوازد؛ چنان كه پيش از اين، 

نسخه  هاى خطى آن مورد توّجه اهل نظر بوده است.
اميد كه خداوند متعال، نويسنده، محققان، ناشر و خوانندگان اين كتابـ  و نيز نگارندة اين سطور 

ـ را مشمول دعاهاى خير حضرت بقيآل اهللاـ  ارواحناه فداهـ  قرار دهد؛ آمين يا رّب العالمين.
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