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Abstract ●  Burqiʿi Notes on Imamate: A Critical Review, Seyyed Majīd Nabavī et al. 

Sayyed Abul Fazl Burqiʿi (1908 – 1993) is one of the contemporary Iranian scholars who criticizes 
Shiites and Shiite beliefs. Burqiʿi does not accept the Imamate which is a divine appointment and 
divine authority. The purpose of this research is to review his views on Imamate and to examine 
the validity of these views by reviewing his arguments. Some Burqiʿi views on Imamate have a 
fundamental challenge to the necessities of the Shiite religion, while others in particular conflict 
with the necessity of the Twelver religion, that is, the existence of Imam Mahdi (as). And some 
reject the famous Shiite saying about issues related to Imamate: Burqiʿi denies the prophetic 
tradition in its actual form, he believes that there is no religious text on Imamate and the principle 
of Imamate is not mentioned in the Qurʿān. He also considers Imam Mahdi to be illusory. In the 
present study, by reviewing all the sayings of the burqa, first a clear picture of all of them is 
presented and it becomes clear that these views cannot be combined with Shiite attitudes. Then 
each of these cases will reveal the critique and weakness of his arguments based on Shiite 
principles. 
Keywords: Imamate, Burqiʿī, Ḳurʾānīyyūn, Criticism of Shiite Beleives. 
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رۀنامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   ش۱۳۹۹، سال اول، پاییز و زمستان ۲ ، ش

  بازخوانی و نقد: امامتبارۀ دری برقع یها دگاهید

  )نویسندۀ مسئول(سیدمجید نبوی 
  ،اراکو حدیث، دانشگاه قرآن آموختۀ دکتری علوم  دانش
   .)majidnabavi1366@gmail.com (، ایراناراک
  بگی علی حسن

 . و حدیث، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه اراک، اراک، ایرانقرآنشیار گروه علوم دان
 مجید معارف

  . و حدیث، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانقرآناستاد گروه علوم 
  کیوان احسانی

  . و حدیث، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه اراک، اراک، ایرانقرآناستادیار گروه علوم 

   چکیده

 دیعقا و عهیش نقد به که است معاصرعالمان ایرانی  از یکی) ش۱۳۷۲- ۱۲۸۷ (یبرقعسیدابوالفضل 
مطالعه بنا داریم  نیا در. ندارد قبول باشد یاله حجت و یاله منصوب که را امامت یبرقع. پردازد یم یعیش

برخی . الت وی بسنجیمرا با مرور استدال آراءاین  سقم و صحتآراء او دربارۀ امامت را مرور کنیم و 
های برقعی دربارۀ امامت چالشی بنیادین با ضروریات مذهب شیعی دارند، برخی خاصه با ضروری  دیدگاه

کنندۀ قول مشهور شیعیان  در تعارض اند، و برخی نیز نفی) ع(عشری یعنی وجود امام زمان  مذهب اثنی
 معتقد، پردازد یمآن  موجود بوی در شکل بالفعلن سنت انکار بهبرقعی : دربارۀ مسائل مربوط به امامت اند

 را زمان امام او چنین همت، اس امدهین قرآن در امامت اصل و ندارد وجود امامت بر یشرع نص که است
ها تصویری واضح  بنا داریم در این مطالعه با مرور مجموع اقوال وی، نخست از مجموع آن. داند یم موهوم

سپس به نقد هریک نیز . جمع نیستند های شیعی قابل ها با نگرش این دیدگاهبازنماییم و معلوم کنیم که 
  .خواهیم پرداخت و سستی استدالالت او را برپایۀ مبانی شیعی آشکار خواهیم کرد

  .عهیش نقد ون،یقرآن شبهه، ،یبرقع امامت، :ها دواژهیکل
    

  مقالۀ پژوهشی

  .۹۰ تا ۶۱ صفحۀ، ش۱۴۰۰/ ۱۲/ ۲۶: ر نشش،۱۴۰۰/ ۱۱/ ۹: پذیرش، ش۱۳۹۹/ ۹/ ۱۵: دریافت
  )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد( کریم قرآندانشگاه علوم و معارف : ناشر

  ۵۲۹۴-۲۷۸۳ : شاپای چاپی
  ۵۳۰۸-۲۷۸۳ : شاپای الکترونیکی
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  درآمد
ث«مشهور  ثیحداند،  که هم شیعیان و هم عامۀ مسلمانان پذیرا شده چنان

َ
ق
َ

ل
َ

 به تمسک »نی

برای متن  (است کرده یمعرف یگمراه از نجات عامل هم همراه به را) ع (بیت اهل وقرآن 

 ر،یکث ابن: نیز؛ ۴۵ /۵ ،یالکبر السنن ،ینسائ؛ ٦٦٣ /٥ ،السنن ،یترمذ: حدیث، بنگرید به

ولن«تعبیر  .)١٩٠ /٧ تا، یب
َ

َّتفرقاَی  َ ّحتی َ عل ِرداَی  َ
َ الحوض َّیَ

َ های  که در نقل ثیحد نیا در »َ

 وانگهی، در برابر .دارد) ع(بیت   و اهلقرآن یریناپذ ییجدا به اشارهشود  مختلف آن دیده می

 ینبو سنت و ثیاحاد از هاستفاد ضرورت به دو هرعامۀ مسلمانان که  و یانعیشقول اجماعی 

» ونیقرآن«های اخیر شکل گرفته است که پیروانش به  ، جریانی فکری در سدهدارند اذعان

 ،اخوان: ، بنگرید بهها آن آراء نقد و ونیقرآن دربارۀبرای مرور تفصیلی منابع (اند  شهرت یافته

  .)سراسر مقاله ،»...شناسی تیشخص«

 پردازد یم عهیش ثیاحاد و دیعقا یافراط  نقد به که ونیقرآنوابستگان جریان فکری  از یکی

 یمحمد: برای انتساب برقعی به جریان فکری قرآنیون، بنگرید به (است یبرقع دابوالفضلیس

. )، سراسر دو مقاله»...یشناس تیشخص«، مقدم اخوان، نیز، »...یبررس و نقد«نبوی،  و فام

، »... دگاهید نقد« ،ییشاهرضا و یقیتصد (دانندیم یقرآن انیجر افراد نیتندروتر از را او یبرخ

گرفته  زین اجتهاد اجازه خودش قول به و ،خوانده  درسۀ شیعی علمیهای هحوز در یبرقع. )٥

کفایت  بهچون همۀ وابستگان به جریان فکری قرآنیون ــ حکم  ــ هم خود آثار دربرقعی . است

  .کند می ثیاحاد رد وسعادت بشر برای  قرآن

اعصار  در مومنان دیگو یم وداند  می اسالم صدر مسلمانان وحدت عامل راقرآن تنها او 

 کریم در قرآنمضامین  به اشاره بانیز، . دانستند یم تیهدا یۀما و حجت را قرآن تنهاکهن 

َللمتقین ُهدی«چون  وصف هدایت ــ هم
ِ
َّ ُ ّ

َّإن« و »ِ
هدی ِ

َ ِللهٱ ُ
َّ

َهو  لهدیٱ ُ
َ ا ب و ــ )١٢٠/ هبقر (»ُ

 ،»الله أضله القرآن ریغ من ةیالهدا طلب من«فرمودند   که)ص(پیامبر اکرم  ثیحدیادکرد 

 را قرآنفراتر از این، او توجه به هدایتگری . داند یم منحصر قرآن در را یاله حجت و تیهدا

  :دیگو یم و داند یم هیاول یها قرن در اسالم گسترشاصلی  سبب

 نام به یاشخاص و شد دایپ نید نام به یاخبار قرن، دو یکی گذشت از پس متأسفانه

 اسالم بزرگان قول از ای) ص (امبریپ قول از یمطالب و کردند ظهور مفسر ای محدث
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 دایپ یانینما عالم واقع در ای علما کم کم شدند، جلب شانیا یسو به مردم و آوردند

، یعبرق (». شدند تفرقه و اختالف موجب خود ثیاحاد و اخبار با که شدند

  .)٩ ،عقول و قرآن بر اصول اخبار عرض

 ٤٥ از پس؛ اما شود ینم دهید عهیش هیعل یادیز یافراط ینقدها یسالگ ٤٥ تابرقعی  از

 تفکرات و دئعقا نقد به ییها کتاب نگارش با وگیرد  می فاصله یعیش دیعقا از کم کم یسالگ

 مسائل بر او ینقدها اساس و پایه و وابستگی او به تفکر قرآنیون. پردازد  یم قرآن اساس بر عهیش

 او .پردازد یم عهیش اعتقادات و ثیاحاد یافراط نقد به قرآن با او گرید عبارت به .است مختلف

  .آورد یم زبان به یتند سخنان انیراو و محدثان هیعل و داند  یم یراه گم یۀما را ثیاحاد

نامۀ  ن آثار او که در زندگیکه شاگرد وی عبدالله حیدری نیز اشاره دارد، عناوی چنان

اند گویای نوع نگرش و نقدهای او بر باورهای   نیز یاد شدهسوانح ایاماش با عنوان  خودنوشت

 ،قرآن از یتابش، یمهد ثیاحاد در یعلم یبررس ،قرآن نظر از نید اصول: شیعی است

 ،دعا ،تیوال از یدرس، قبور اراتیز در وفور خرافات، قرآن با الجنان حیمفات تضاد

 بیفر، عقول و قرآن بر اصول اخبار عرض ،آن خرافات و ندبه یدعا ،قرآن از ییدعاها

 احکامترجمۀ  ،حافظ با ییگفتگو ،همه یبراقرآن  ،دیتوح و ثیتثل ائتالف در دیجد

 بدعت اهل رد در سنت رهنمودتیمیه با عنوان فارسی  ، و ترجمۀ اثری از ابنیشافع قرآنال

رس نیست، عنوان  گرچه این آثار اکنون همگی دردست. )١٢٣ ،...یقعبر الله تیآ ،یدریح(

 اعتقادات نقد به و ،گرفته فاصله عهیش یها دگاهید از یبرقعکند که  ها مشخص می اغلب آن

  .پرداخته است عهیش

  طرح مسئله
 کتاب ه،کرد آن نگارش صرف را زمان نیتر شیب که یبرقع کتاب نیتر مهم رسد یم نظر به

از  اصولای بخش   صفحه١٠٠٠ کتاب نیا دروی . است عقول و قرآن بر اصول راخبا عرض

کند،   دراین نقدها ضرورت امامت برای زندگی دینی را انکار می.کند را نقد می یکافکتاب 

 وجود) ع( ائمه امامت بر یشرع نص دیگو یم، و داند ینم خدا جانب از را امامانامامت 

گیرد؛  ترین اصل اعتقادی مذهب تشیع قرار می او در برابر مهمهای  گونه، اندیشه  این.ندارد

 یاله یها حجت را) ع (بیت اهلدانند،  می خدا جانب از را امام انتخابمذهبی که پیروانش 
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یک این امامان  یک) ص(اکرم  امبریپدر احادیث مختلفی از  کهشناسند و معتقد اند  می مردم بر

ُباب« ٧/ ٢، الکافیکلینی، : باره، بنگرید به  دراینبرای روایات شیعی (اند شده یمعرف َّنص َما َ َ 

ُالله َّ
عزوجل 

َّ َ َّ ُرسوله و َ ُ ُ علی َ
َ ِاألئمة َ

َّ
ِ
َ ْ

واحدا) ع (
ً

ِفواحدا ِ
َ َ

؛ نیز، برای نمونه از تعریف مذهب تشیع »

  ).١٤١ ،کالم علم فرهنگ خاتمی،: برپایۀ اعتقاد به اصل امامت، بنگرید به

خواهیم  می. را بازخوانی و نقد کنیم امامتبارۀ در یبرقع آراءرار است در مطالعۀ کنونی ق

اوال، برقعی از میان مسائل گستردۀ کالم شیعی در زمینۀ امامت بر نقد کدامین باورها : بدانیم
ً

تمرکز کرده است؛ ثانیا، مهم
ً

ترین ادلۀ او در نقد باورهای شیعی دربارۀ امامت کدام اند؛ و ثالثا،  
ً

توان  ها و نقاط ضعفی در استدالالتش می سنجش اقوال او در این زمینه چه سستیدر مقام 

  .یافت

مطالعاتی صورت  اوآراء  یبرخ و یبرقع دربارۀپیش از ورود به بحث الزم به ذکر است که 

مثال، پروین تیموری و همکارانش ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ را نقد کرده. اند گرفته
ً

اند  

بسندگی را  قرآنهای او دربارۀ  ترتیب، نگرش همین به). ، سراسر اثر»...قد ادلهن«تیموری، (

محمدطبسی ). منابع: بنگرید به(اند  تفصیل در دو مقاله نقد کرده فام و همکارانش به محمدی

راه آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی در اثری با مشخصات زیر  نیز آراء وی دربارۀ رجعت را به هم

  :نموده استمرور و نقد 

 دابوالفضلیس و یتنکابن دیفر عبدالوهاب آراء یبررس«محمدطبسی، سیدعلی، 

 زمستان و زییپا، ٢٢شمارۀ  ،پژوهی امامت ،»رجعت ۀدیعق نقد در یبرقع

  .ش١٣٩٦

بحث در این مطالعه رسالۀ کارشناسی ارشد مهدی  موضوع بامطالعه  نیتر مرتبط اما

 به نظر با امامت رامونیپ یبرقع ابوالفضل دیس راءآ یبررس و نقدتیموری است با عنوان 

مؤلف در فصل دوم این ). ش١٣٩٣دانشکدۀ الهیات دانشگاه اصفهان،  (ییطباطبا عالمه آراء

به آراء برقعی دربارۀ  آنتا پنجم  سوم فصلدر  و، امامت بودن یانتصاباثر آراء برقعی دربارۀ 

 مرتبط اتیآاست  شده یسع تر شیب نامه انیاپ نیا در. پردازد  میشفاعت و بیغ علم و عصمت

حال،  بااین. شود داده یبرقع به ییطباطبابرپایۀ آراء  ییها پاسخ و، استخراج ها بحث نیا با

نامه به استنادات غیرقرآنی برقعی وقعی نهاده نشده، و به  مطابق هدف مؤلف، در این پایان
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  .اند توجه نشده است اشتهنقدهایی نیز که در آثار طباطبایی بازتاب آشکار ند

 به ۀ طباطباییعالم نظرات اساس بر تنها و نیست اتیآ به منحصر رو شیپ نگارشاما 

 مذکور نامه انیپا با مقاله نیا در شده ارائه موضوعات چنین هم .شود ینم داده پاسخ یبرقع

 دیبا ختلفم موضوعات در یبرقع به پاسخ یبرا رسد یم نظر به البته. دارد یادیز یها تفاوت

  . شود داده پاسخ او اشکاالت یتمام به کامل طور به و قایدق تا شود نوشته کتاب و مقاله نیچند

  انکار ضروریات مذهب تشیع. ١
توان گفت بخش مهمی از استدالالت برقعی رویاروی ضروریات  از نگاهی کالن می

ثناعشری، که از منظر همۀ تنها از منظر شیعیان ا گیرند؛ ضروریاتی که نه مذهب تشیع قرار می

  .توانند پذیرفتنی باشند های شیعی نمی فرقه

  امام ِبودن یاله حجت انکار) ۱-۱
 با او. پردازد یم) خدا جانب از امام (یاله یحجت وجود انکار به متعدد مواضع در یبرقع

رسال« هیآ از استفاده
ً ُ ِمبشر ُ

ِّ َ ِمنذر َو َنیُ ِ
ْ لئال َنیُ

َّ َ
َکونَی ِ ُ

ِللناس 
َّ

علی ِ
َ ِالله َ

َّ
حجة 

ٌ َّ بعد ُ
َ ْ ِالرسل َ

ُ َکان َو ُّ َ
ُالله  َّ

 

ِعز
زایَ

ً
ِحک 

مایَ
ً

 وجود خدا حجتدر جایگاه  یشخص گرید اءیانب از بعد دیگو یم) ١٦٥ /نساء (»

 در). ٣٧٧ همان، (است حجت قرآن فقط و) ٣٧٧، ٥٢ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (ندارد

 حجت بشر بر اءیانب تنها که است معتقد و کند یم یمعرف حجت را عقل و قرآن گرید یجا

 اشاره) ع(علی  از تیروا نیا به سپس .نیست حجت مردم بر یکس آنان از بعد و هستند یاله

ت« : که فرمودندکند یم
َ

دَّمَحُم ناِّیبَنِب تَّم
ٌ

: افزاید او می). ٩١ۀ خطب، البالغه نهج (»هَتَّجُح) ص (

سپس ). ٥٢، عرض اخباربرقعی، (» دیرس تیامتم به یإله حجت) ص (محمد امبرمانیپ با«

 حجت خدا بندگان بر اءیانب از ریغ یاشخاص ای یشخص که میندار متقن یلیدل«: افزاید می

  ). ٥٣همان،  (»باشند

او  برداشتکه  نخست این. است یضرور نکته چند به توجه یبرقع سخناناین  یابیارز در

َلئ«از آیۀ  یبرقع. دفاع نیست از آیه قابل الِ
َّ

َکونَی  ُ
ِللناس 

َّ
علی ِ

َ ِالله َ
َّ

حجة 
ٌ َّ بعد ُ

َ ْ ِالرسل َ
ُ / نساء (»ُّ

 مفسرانعموم  که یدرحال ؛است کرده برداشتهرسوالن را  از بعد یاله حجت افتنی انیپا )١٦٥

اند که برپایۀ این  مذهب گفته خواه شیعی و خواه عامی مفسران. اند فهمیده گرید یا گونه به را هیآ
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 لیدل ها آن ارسال از پس مردم تااست  کرده ارسال را منذر و مبشررسوالن  دخداونآیه، 

 ارسال با ، منظور آن است کهگرید عبارت به .باشند نداشته نکردن تیتبع یبرا کننده قانع

 فخر: بنگرید به (ندارد وجود خداوند ینافرمان و انیعص یبرا یلیدل و عذر چیهرسوالن دیگر 

 ؛٧٢/ ٦ ،المنار، رضا رشید؛١٩٣/ ٣ ،یالمعان روح آلوسی،؛ ٢٦٨/ ١١ ،ریبکال ریالتفس رازی،

  .)٣٢١/ ٤ ،ریالتنو و ریالتحر عاشور،  ابن ؛٣٤٠/ ١ ،انیالب ضواءا طی،یشنق

 از پسمتعدد  یها یزیخونر و ها جنگ دینبا کرد  میتیکفا قرآن تیحج اگرگذشته از این، 

 لیتحم) ع(علی  بر نیصف نهروان، جمل، نگج سهنمونه،  یبرا .افتاد  میاتفاق) ص (امبریپ

 ها جنگ نیا دینبا ،بود حجت قرآن اگر .افتاد اتفاق ها جنگ نیا در یادیز یها کشته و شد

 بیت اهل آن و کند ییاجرا را قرآن احکام که است گرید یحجت ازمندینقرآن پس . افتاد  میاتفاق

 بر خداوند سنت دیگو یم است المک علم مسلم قواعد از کههم  لطف ۀقاعد .باشند  می)ع(

 مشخص یگمراه راه از را تیهدا راه مشخص صورت به؛ یعنی خدا است حجت اتمام

 فراهم را اطاعت ۀنیزم رهیغ و کتب و رسل ارسال با خداوندکه  این ،گرید عبارت به .کند می

 با خداوند لطف، قاعده بنابر. سازد مصداق بارز همان لطفی است که بر خدا واجب است

 از یاله یها حجت) ع (بیت اهل. کند  میفراهم را بندگان تیهدا ۀنیزم ییها حجت ارسال

  .کنند  میدعوت او اطاعت و خدا یسو به را مردم ها آن و هستند مردم یسو به خداوند جانب

 امبریپ از پس ها حجت افتنی انیپانقد دیگر بر سخن او این است که دیدگاه او مستلزم 

 خود سخنان در یبرقع: اعتقاد دارد ینید زمیپلورال بهی برقعی غیرمستقیم گوی.  است)ص(

 گرید اشخاص بودن حجت بر لیدل و  استدهیرس انیپا به ها حجت اسالم امبریپ با دیگو می

 اثبات یبرا یهمگ چراکه ؛هستند حق یاسالم یها فرقه یتمام ،استدالل نیا با .ندارد وجود

 یبرخ در ها فرقه یبرخ چراکه ؛باشد حیصح تواند نمیاین . کنند ی ماستناد قرآن به خود دیعقا

  .ستندین جمع قابل هم با و دارند یصد در صد تضاد مسائل

 عمل حیصح غالبا و فهمد یم را مسائل غالب عقل گفت دیبا هم عقل تیحج دربارۀ

 بدون عقل ،گرید عبارت به .کند  نمیاشتباه عقل که دیبگو تواند  نمییکس چیه اما ؛کند یم

 بیت اهل همان حجت نیا .دهد تذکر کرد اشتباه عقلکه اگر  باشد یحجت دیبا و ستین اشتباه

  .است) ع(
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  امام بودن اختالف رافع انکار) ۱-۲
به باور عموم شیعیان یکی از خدمات مهم امام معصوم به بشریت آن است که با رجوع به او 

از این بگوید که وجود امام به رفع اختالفات خواهد  عکس می برقعی به. شود رفع اختالف می

وی در ضمن بحث از روایتی مذکور در منابع شیعی به این مبنای خویش تصریح . انجامد نمی

  :است آمده تیروا در. کند می

) ع(بن حکم یا شاید هم هشام بن سالم ــ هردو از اصحاب امام صادق  هشام نیب

 امبریپ از پس خدا ایآ: دیپرس یشام مرد از هشام. آمد شیپ یبحث یشام یمرد وــ 

 مرد سازد؟ زائل را مردم ّتشتت و اختالف که است داده قرار یّحجت) ص (اکرم

 رفع و داد نفع را ما ّسنت و کتاب ایآ: گفت هشام. ّسنت و قرآن ،یآر: گفت یشام

 میدار اختالف تو و من چرا پس: گفت هشام. یآر: گفت یشام مرد کرد؟ اختالف

حل یبرا تو و
ّ

 عاجز جواب از یشام مرد ؟یا کرده سفرجا  این تا شام از اختالف 

 زین هشام کند؟ اختالف رفع تواند یم یکس چه زمان نیا در: دیپرس هشام از و ماند

  ).١٣٢-١٣٠/ ١ ،یالکاف نی،یلک(کرد  یّمعرف اختالف رافع را) ع (صادق امام

  :سدینو میجا  این در یبرقع

 یبرا یادیز فائدة ّسنت و قرآن دیبگو خواهد یم میرمستقیغ که دیکن یم مالحظه

: میپرس یم یو از یشام مرد یجا به ما ... !ستین اختالف رافع و ندارد نیمسلم

 مسالک و مذاهب به زین آنان و نشده اختالف رفع امام روانیپ انیم در چرا پس

 و کردند پشت امام هب ّائمه روانیپ که رو آن از ییبگو اگر اند؟ شده منقسم گوناگون

 و میگردان یم بر تو به را جواب نیهم نکردند تّیتبع یو از دیشا و دیکه با چنان

دکان ّاما اند اختالف رافع زین ّسنت و قرآن :مییگو یم
ّ

 غرضانه یب فروش، تفرقه داران 

إال و نکردند مراجعه قرآن به خدا، کتاب از استنباط نیمواز کامل تیرعا با و
ّ

 

ایثان... . شد یم فعر اختالف
ً

 است خدا کالم از یرویپ به ما قول باش داشته ّتوجه: 

 ؛)٥٩ /ساءن (است شمرده منازعه و اختالف رافع را امبریپ ّسنت و یاله کتاب که

 اختالف رافع امام و ستین یکاف اختالف رفع یبرا قرآن که یکن یم ّادعا تو یول

  ).٣٩٧- ٣٩٣ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (است
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) یگرید کس نه و (خدا رسول سنت و قرآن فقط را اختالفات حل مرجع در جای دیگر وی

  ).٤٣٣- ٤٣١ ،ی، همانبرقع (کند یم اشارهسورۀ نساء  ٥٩ یۀآ به خود سخن یبرا و داند یم

اوالدر مقام نقد این نگرش 
ً

 ،نکرده انکار را قرآن بودن اختالف رافع هشام که گفت دیبا 

 اصول و یمبان از یکتردید هشام حدیث ثقلین را که ی بی. است ستهندان کامل را آن که بل

 یۀما را مانأتوبه نحو ) ع (تیب اهل و قرآن از تیتبعقبول دارد و برپایۀ آن  است عهیش یاعتقاد

 .است رفتهینپذ را ییتنها به قرآن بودن اختالف رافعمسئله این است که هشام . داند یم تیهدا

 یبرخ اما ؛است حل قابل اختالفات یبرخ قرآن به رجوع از پسخواهد بگوید که  او می

 و تفرقه سبب ستین حل قابل که یمواردخواهد بگوید  نیز، می. ستین حل قابل اختالفات

 دارد قرآن به نسبت را علم نیتر شیب که یکس جانب از اختالفات نیا دیبا و شود یم اختالف

 ها آن ندارد وجود قرآن به نسبت) ع (بیت اهل از تر عالم یکس چوناز دید هشام، . شود رفع

  .هستند اختالف رافع

 گفت دیبااست  دهیکش شیپ را آن بحث یبرقع که یان همعیش انیم اختالف علت دربارۀ

 مردم خدا رسول زمان طورکه در همان؛ اما تواند باشد می اختالفاین  لیدل یمختلف عوامل

 گونه نیهم شد، یم رفع اختالفات و کردند یم عرضه امبریپ به را خود فهم و خواندند یمقرآن 

 درجامعه) ص (امبریپ که یزمان تا. شود یم اختالف رفع سبب زین) ع (بیت اهل به رجوع

 پس؛ اما داشت وجود ممکن اختالف نیتر کم کردند؛ یم رجوع شانیا به مردم و داشت حضور

  .آمد وجود به اختالفات نیتر شیب امبریپ از

  :ندا هفرمود) ص (امبریپ ،)ع (بیت اهل بودن اختالف رافع دربارۀ

ُالنجوم ُ ٌأمان ُّ َ ِألهل َ
ْ َ

ِاألرض ِ
ْ َ ْ

َمن 
ِالغرق، ِ

َ َ ْ
ٌأمان یبیت اهل َو  َ ِألمت َ

َّ ُ
َمن یِ

ِاالختالف، ِ
َ
ِ
ْ

فإذا ِ
َ
ِ
َ

 

َخالفتها ْ َ َ َ
ِقب 
َ

لةی
ٌ َ

َمن 
ِالعرب ِ

َ َ ْ
اختلفوا 

ُ َ َ ْ
ُفصاروا  َ َ

َحزب  ْ
ِإبل ِ

ْ
 ،حاکم نیشابوری (»َسیِ

: یادکرد این حدیث در منابع اهل سنت، بنگرید به یبرا؛ نیز، ١٦٢،المستدرک

  ).، سراسر اثر»...اعتبارسنجی«چگینی، 

  امامت بودن یانحصار انکار) ۱-۳
 در) ع (نیحس امام و حسن امام از پس امامت دیگو یم که یثیاحاد یبرخ دربارۀ یبرقع

  :نویسد  میشود ینم جمع برادر دو در آنان از پس و است) ع (نیحس امام فرزندان
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 ؛است ممکن باشد قیال و طیشرا واجد که یمسلمان هر در ییشوایپ و امامت

ِلذٱَو« :فرمودهقرآن که  چنان
َّ

َقولونَی َنی ُ ُ
َربنا  َّ َلنا َهب َ

َ
َأزوجنا ِمن 

ِ
َ َ

ِّذر َو 
ُ

َتناَّی َقرة ِ َّ أع ُ
َ

 نُی

َجعلناٱَو ِللمتق َ
َّ ُ

ًإماما َنیِ َ
 ّیعل بن ّمحمد حضرت مانند برادر دو راگ). ٧٤ /فرقان (»ِ

 ّسجاد حضرت مانند پسرعمو دو ای نیالحس بن ّیعل بن دیز حضرت و نیالحس بن

ّمثن حسن و َ  عتیشر به.... و هّیزک نفس ّمحمد و ّمحمد بن جعفر حضرت ای یُ

 مردم و  کنندییشوایپ دو هر که دارد یاشکال چه باشند، عالم ن،ید مسائل و اسالم

اصال ؟نمایند دارشا را
ً

 ،یبرقع (م؟یبدان یانحصار را امامت لیدل چه به و چرا 

  .)٦٥٧- ٦٥٦ ،اصول اخبار عرض

  :دیفرما یم قرآن .دارد یقرآن لیدل امامت بودن یانحصاردر مقام نقد باید گفت که 

ِإذ َو َابتلی ِ ْإبراه ْ ُربه َمیِ ُّ ٍبکلمات َ ِ َّفأتمهن ِ ُ َّ َ َ َ
قال 

َ
ِّإن  جاعلک یِ

ُ
ِللناس ِ

َّ
إماما ِ

ً
قال ِ

َ
ْمن َو 

ِ 

ِّذر
ُ

قال یتَّی
َ

نالَی ال 
ُ

ِعهد 
ْ ِالظالم یَ

َّ
  ).١٢٤ /هبقر (»نی

 چنین هم و یاله انتصاب و جعل امامت اند کرده اشاره مفسرانطورکه  همان و هیآ نیا براساس

 او به مردم که ییشوایپ و مقتدا عنیی امام«: سدینو  میهیآ نیا دربارۀ ییطباطبا .است یاله عهد

 امامت، نیا) ٢٧٠/ ١ ،زانیالم ی،یطباطبا (»کنند شیرویپ کردارش و گفتار در نموده، اقتداء

نیز  (است یاله نصب و جعل وشود  می محقق امتحانات از بعد ،دیآ  میبر هیآ ازطورکه  همان

. است یانحصار و شود یم نییتع خدا جانب از امامتبنابراین، . )٢٤٧/ ١ ،همان: بنگرید به

مراد آن آیه  ؛ستین مطرح یاله جعل آن در و ندارد اشاره یاله امامت به یبرقع استناد دمور ۀیآ

 که کنند یویدن امور یبرخ در ییشوایپ درخواست داخ از توانند یم باتقوا افراداین است که 

 و یاله جانب از شوایپ کند ادعا تواند ینم یکس اما ؛کند تیعنا ها آن به هم خدا است ممکن

  .است دهیرس منصب نیا به یلهعهدا با

 به امام ینف به سپسکند،  می خارج معصوم امام به انحصار از را امام یمعنا ابتدا یبرقع

 و نص وجود بدون یعاد فرد کی یمعن به را امام او. پردازد  مییعیش معصوم امام یمعنا

 یبرا. کند یم ریتفس قرآن به را امام هم موارد یبرخ در. داند یم یانحصار تیمرجع و عصمت

نیز، . ردیگ یم قرآن یمعنا بهاست  رفته کار به امام لفظ آن در که را ییها تیروا از یبرخ او مثال

 است آمده »یالهد أئمة من إمام له سیل و مات من باب«ضمن  یکافکتاب  در که ییها تیروا
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 عرض ،یبرقع(د انگار می تیهدا یشوایپ را قرآن فقط و داند ینمامامان شیعی  یمعنا به را

  :سدینو  میباره نیا در او .)٧٦٢- ٧٦٠ ،اصول اخبار

ْمن«: دیگو یم که یاخبار در ما نظر به مات َ
َ ل َو َ

َ
تةیم تتهیِفم إمام له سی

ٌ
ةّیجاهل 

ٌ
 «

 ای] است تّیجاهل زمان در مرگ چونان او مرگ باشد نداشته یامام و ردیبم که هر[

مات من«
َ

عرفَی ْولم 
ْ

ِ
ف ِزمانه َإمام ْ

َ
قد
ْ َ

مات 
َ تةْیِم َ

َ
 امام به و ردیبم که هر [ِةّیَالجاهل 

 رینظا و] ردیم یم ت،ّیجاهل زمان در مرگ مانند باشد، نداشته معرفت شیخو زمان

  .)٧٥٢ ،اخبار عرض ،یبرقع (است میکر قرآن »امام« لفظ از مقصود آن،

َیوم« هیآ دربارۀ یبرقع ،چنین هم ْ ُندعوا َ ْ کل َ
َّ

ٍأناس 
ُ

ِبإمامه  ِ ِ   :دیگو یم) ٧١/ اسراء (»ْمِ

 یۀ هفدهم سورۀآ لیذ[ انیالب مجمع که در چنان و ...دارد ّمتعدد یمعان »إمام« لفظ

 که رو  آن از زین غمبریپ به. شود یم گفته »ِامام« اعمال، ۀنام و کتاب به آمده، ]اسراء

 هب چنین هم و دار زمام و یآسمان کتاب به شده، اطالق امام است متبوع و یمقتد

 با دیبا لذا ....شود یم گفته امام مادر، به یّحت و کند تیهدا ای راه گم را یکس که آن

 امام از مقصود که میابیدر بعد، و قبل اتیآ ای و هیآ در موجود قرائن از استفاده

 کهاست  کرده نقل )ع (رضا حضرت از یثیحد یطبرس. است یمعان از کی کدام

کل یدعُی هیف«: فرمود
ّ

که  چنان ....»همّینب ّوسنة ّربهم وکتاب َزمانهم امبإم إناس 

 به امام نه ؛است دهینام امام را عصر هر دار زمام رضا، حضرت شود یم مالحظه

  .)٧٥٥- ٧٥٢ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (است ینیکل پسند مورد که ییمعنا

  :سدینو  میراستا نیهم دروی 

: مییگو یم است یبشر امام اتیروا نیا در امام از مقصود که کند اصرار یکس اگر

 امبریپ ّسنت تابع و آن تابع و خدا کتاب به دّیمق که است یکس امام از مقصود اگر

 یکس تا رایز ؛است قرآن شناخت بر فرع او شناخت صورت نیا در ،باشد) ص(

 امام پس. بشناسد را رتابعیغ و تابع تواند ینم ،باشد نداشته معرفت قرآن به نسبت

 که است یکس امام از مقصود اگر؛ اما بود خواهد بشر یفرع امام و قرآن یاصل

 با و کند ُمهر سنگ و بزند حرف شیعصا و باشد نید فروع ای اصول از او شناخت

الضم  یماف از و مرتبط فرشتگان
ّ

گاه مردم ری  یاعتقاد نیچن. ..باشد بیغ به عالم و آ
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 ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (ندارد قرآن و اسالم به یربط و است شرک نیع

٧٥٥(.  

که سخنان برقعی  نخست این. است یالزام نکته چند به توجه یبرقع سخنان یابیارز در

َیوم«دربارۀ معنای آیۀ  ْ ُندعوا َ ْ کل َ
َّ

ٍأناس 
ُ

ْبإمامهم 
ِ ِ ِ  عبارت هیآ در.  دارای اشکال است)٧١/اسراء (»ِ

کل«
َّ

ٍأناس 
ُ

ْبإمامهم 
ِ ِ ِ  وجود یامبریپ خیتار از ییها دوره  درکه این به توجه با و  استآمده »ِ

 را مردم ۀهم دیفرما یم خداوند چون ؛کرد محدود ینب به را امام یمعنا توان ینم ،نداشت

 ۀنام: کند ناپذیرفتنی است همین استدالل احتمال دیگری نیز که برقعی مطرح می با. آورد یم

 یشخص تابع باالخره خود دیعقا و اعمال در یهرکس که چرا ؛باشدمنظور  تواند ینم زین اعمال

 امام چهخوانده باشد؛ فرا خود از تیتبع به را مردم کهاست  یشخصمراد بنابراین، . است  بوده

 و کنندگان تیتبع ۀهمخواهد بگوید که  این آیه می. بهشتی امام چه و باشددوزخی 

  .کنند یم دایپ حضور یاله شگاهیپ در شوندگان تیتبع

ْمن« تیروا یمعنادرک وی از  مات َ
َ ول َ

َ تةیم تتهیِفم إمام له سیَ
ٌ

ةّیجاهل 
ٌ

. ای ندارد  نیز نمونه»

کند  ی که مردۀ جاهل به امام را مردۀ جاهلی معرفی میاخبار در دیگو یم یبرقعکه گفتیم  چنان

 ،اخبار عرض ،یبرقع: برای تصریح او به این معنا، بنگرید به( کریم است قرآنمراد از امام 

 معصوم امام یمعنا به را اتیروا نیا انیعیشتنها  ن در حالی است که نهای. )٧٥٥- ٧٥٢

 قرآناند که مراد اشاره به  چنین درنیافته اتیروااز  نیاعامۀ مسلمانان هم  یحت  کهدانند یم

: برای نمونه، بنگرید به(اند  ها کرده که آن را حمل بر پیشوای از جنس انسان باشد؛ بل

مطلق  یمعنا بهتعبیر امام را  یبرخاز میان عامۀ مسلمانان، ). ۴۳۴/ ١٠ ،حیصححبان، ابن

 ماند یباق او عتیب در و کرد تیتبع او از دیبا جماعت حفظ یبرا که یاسالم ۀجامع حاکم

  ). ۲۳۴/ ٤ ، الصحیحالجامعحاشیه بر  ب،یصه: بنگرید به (اند گرفته

  عشری نقد باورهای بنیادین تشیع اثنی. ٢
عشری دربارۀ  رقعی نیز مخالفتی مستقیم با بینش بنیادین شیعیان اثنیای از آراء ب پاره

او از اساس منکر این است که . دارد) ع(ضرورت وجود امام زنده، و والدت و حیات امام زمان 

نیز، معتقد . رسیده باشد) ص(برای امامت فردی نیاز باشد سخن صریح از قول پیامبر اکرم 

را ) ع(وجود امام زمان . اند جانشینی برای خود مشخص نکردههمواره ) ع(است امامان شیعه 
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  .انگارد نیز باورناپذیر می

  امامت بر دال یشرع نص وجود انکار) ۲-۱
  :دنویس یم. ندارد وجود امامت بر یشرع نص که است باور نیا بر یبرقع

 نفرمود یا اشاره چیه )ع (حسن امام حضرت یاله خالفت به )ع (یعل حضرت«

 حضرت زین حسن حضرت و نکرد یّمعرف ّأمت به خود ینیجانش به را او و

دالشهداءّیس
ّ

 حضرت ،)ع (نیحس امام چنین هم و نساخت خود نیجانش را) ع (

هکذا و نفرمود یّمعرف خود نیجانش عنوان به را) ع (ّسجاد
َ

 لیدل یب ب،یترت نیبد. 

- ٧٥٥ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (». شودیم آشکار منصوصه امامت بودن

٧٥٩.( 
  : دیگو یمدر جای دیگر  یبرقع ،چنین هم

 ائمه ،)است انیعیش منظورش (سازان مذهب اما ؛دانستند یم نید تابع را خود ائمه

 که یحال در ؛دانند یم ضاللت را ها آن به مانیا عدم وشمارند  می نید اصل را) ع(

اللهم :کرد یم عرض شیخو یدعا در )ع (یعل حضرت أبواألئمه
ّ

أشهدک، یّإن 
ُ

ِ
ْ ُ

 

دا،یشه بک وکفی
ً

محمدا رسولک ّوأن ،یرب أنت ّأنک أشهد یّأن 
ً

 ّوأن ،یّینب) ص (

الد
ّ

ِانزل یالذ الکتاب ّوأن ،ینید له َشرعت یالذ نی
ُ

 اصل نه را خود و »یإمام هیإل 

 عرض ،یبرقع( نفرمود اشاره امامت اصل به اصال و دانست یم نید فرع نه و نید

  ).٢،اصول اخبار

  :افزاید مینیز، 

 از کی هر وفات از پس ندارد وجود عشر یاثن ّأئمه امامت بر یشرع نص چون

 که لیدل نیا به سپس. آمد یم وجود به انشعاب و اختالف روان،یپ انیم شان،یا

 و نام خاطر نیهم به امدهین نماز رکعات عدد قرآن در«: ندیگو یم عهیش متکلمان

 خود بلکه نماز رکعات عدد دیگو یم و کند یم وارد اشکال »امدهین زین ائمه نشان

 که رود یم انتظار قرآن از و است نید اصول از امامت اما است نید فروع از نماز

 ).٩٣١- ٩٢٨ ، اخبار عرض ،یبرقع (کند انیب را آن است نید اصول جزء یزیچ
   .شود  میاشاره ها آن به که است یضرور نکته چند به توجه یبرقع سخنان یابیارز در
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هم برخالف بدبینی او به اعتبار غالب   آنمرسل ثیحدیک  بهوی  استنادیک اشکال 

 نیا منبع نیتر میقد. است مرسلکند  می نقل صحیفۀ علویهاز  یبرقع کهروایتی . روایات است

نقل شده  مرسل صورت بهجا نیز   و در آن است یطوس خیش المتهجد مصباح کتاب ثیحد

 یهعلو ۀفیصح ۀسندینو مازدهی قرن در. )٣٠٠/ ١، ّتهجدالم مصباح طوسی،شیخ (است 

پردازد  تکرار همان روایت مرسل می به )ق١١٣٥درگذشتۀ ( یجیسماه صالح بن عبدالله

 و برقعی نیز در صفحۀ یادشده به عبارت فوق را به نقل )٣٦٠،هیالعلو فةیالصح جی،یسماه(

 استفاده هم مرسل ثیاحاد از دشیعقا اثبات یبرا یبرقعگونه،  این. آورد از سماهیجی می

چنین  .داند  میفیضع و یجعل و مردود را ثیاحادعمدۀ  موارد گرید در که یدرحال ؛کند می

دهد برخورد وی با روایات تاریخی گزینشگرانه   و نشان می نیستنقد در یحیصح روش یروش

  .است و روشمند نیست

) ع( بیت اهل امامت یبرا یادیز نصوصباید به خاطر داشت که برخالف زعم برقعی 

ْأنذر َو«: آمده است امبریپ به کریم خطاب قرآندر که  این ازجمله ؛دارد وجود ِ
ْ عشیرتک َ

َ َ
ِ

َ 

ِاألقربین
َ ْ َ ْ

 ییها تیروا ، در ذیل این آیه که به آیۀ انذار مشهور شده استمفسران). ٢١٤ /ءشعرا (»

صحابی نقل  عازب بن براء نمونه، از برای. کند می) ع(علی  امامت بر داللت که اند کرده نقل

  :شده است که

 بودند مرد چهل ها آن .ردک جمع را المطلب عبد اوالد امبریپ شد، نازل هیآ نیا چون

 به خدا امبریپ. دندینوش می بزرگ قدح یک و خوردند یم بزغاله یک دامک هر هک

: گفت گاه نآ. سازد مخلوط نان به و ندک طبخ را گوسفندی پای هک داد دستور علی

 قدحی گاه آن. خوردند و آمدند یکنزد نفر ده نفر ده آنها. دیشو یکنزد خدا نام هب

 نام هب: گفت آنها به سپس. دینوش آن از ای جرعه امبریپ. بود ریش از پر هک آوردند

 نیا: گفت ردهک دستی شیپ لهب ابو. شدند ریس تا دندینوش همگی. دیبنوش خدا

 را آنها زین گرید روز و نگفت سخنی) ص( امبریپ  .است ردهک سحر را شما مرد

: فرمود کردهانذار را آنها گاه آن. نمود ییرایپذ آنها از شیپ روز مثل و ردک دعوت

 اسالم. دهم بشارت و نمک انذار را شما هک مأمورم من المطلب، عبد فرزندان ای«

 و برادر من با سیک چه«: فرمود گاه آن. »دیشو تیهدا تا. دینک اطاعتم و دیآور
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 و من وصی من از بعد و دهد یم من به دوستی دست سیک چه و شود یم ارکهم

 تا ردندک وتکس همه .»شود؟ می من نید نندهک ادا و من نیجانش من خاندان در

 جواب) ع( علی بار سه هر در. بودند تکسا ها آن چنان هم و ردک رارکت بار سه

 ؛برخاستند قوم !تو: گفت) ع( علی به سوم ۀمرتب در هم) ص( امبریپ. من: داد یم

 ساخت ریام تو بر را او هک نک اطاعت را پسرت: گفتند می طالب ابو به هک حالی در

  ).٣٢٢/ ٧ ،انیالب مجمعطبرسی، ( 

  :نیز نقل شده است که رافعواباز صحابی دیگر 

 همگی و دپختن را گوسفندی .کرد جمعطالب  ابی عبِش در را همه) ص( پیامبر

 گاه آن. گشتند سیراب تا نوشیدند همگی نیز ای کاسه از و شدند سیر تا ردندخو

 را نزدیکم خویشاوندان که است کرده مأمور مرا خدا: فرمود آنها به) ص( پیامبر

 که یکی این مگر ؛برنگزید را پیامبری خدا. ید هستمن قبیله و خویش شما. بترسانم

 کسی چه. گردانید او وصی و جانشین و وارث و وزیر و برادر را اش خانواده افراد از

 نسبت و باشد من وصی و وزیر و وارث و برادر که کند می بیعت من با و خیزد برمی

 نخواهد پیامبری من از که بعد این اال موسی،ه ب نسبت باشد هارون همچون من به

) ص( پیامبر سپس. کرد اجابت را او و نمود بیعت او با و برخاست) ع( علی ؟بود

 دهان در را خود دهان آب و گشود را دهانش گاه آن. آی من نزد: فرمود) ع( علی به

 به: گفت ابولهب. مالید را خود دهان آب نیز او سینه بر و ها شانه میان و ریخت او

 آب از پر را صورتش و دهان. بخشیدی او به چیزی بد کرد، که اجابتت این پاداش

/ ٧ ،انیالب مجمع طبرسی، (کردم حکمتش و علم از پر: فرمود پیامبر. کردی دهان

٣٢٢(.  

 زین سنت اهل مختلف یکتابها در) ع (یعل امام ینیجانش اعالم و شیقر از) ص (امبریپ دعوت

 ؛۹۷/ ٥ ،الدرالمنثور ،یوطیس ؛۱۵۱- ۱۵۳/ ٦ ،میالعظ القرآن ریتفس ر،یکث ابن (است شده ذکر

/ ١ ،هیالنبو رةیالس هشام، ابن ؛۵۴۲-۵۴۳/ ١ ،لیالتفض لقواعد لیالتنز شواهد ،یحسکان

 خود بعد یشوایپ و فهیخل و یوص عنوان به را نیرالمومنیام) ص (امبریبنابراین، پ .)۲۶۲

  .  نیستحیصح یبرقع سخن و  استنموده انتخاب
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  یبعد امام و نیجانش یمعرف) ۲-۲
 خالف یخنس نیا .نکردند یمعرف را خود از بعد امام) ع (بیت اهل که است یمدع یبرقع

 و هیتوص یبعد امام به مرگ هنگام به و خود اتیح طول در) ع (بیت اهل چراکه ؛است واقع

) ص (امبریپ از یثیاحاد ن،یبرا عالوه). ٧/ ٢ ،یالکاف نی،یلک (کردند  میمشخص را یبعد امام

کلهم فةیخل عشر اثنا یبعد من کونی«: ثیحد مانند شده نقل »هفیخل اثناعشر« عنوان با
ّ

 من 

 حنبل،بن  احمد (»اند شیقر از یهمگ که بود خواهد فهیخل دوازده من از پس«یعنی  ؛»شیقر

 داشته اهتمام خود نانیجانش یمعرف به) ص (امبریپ دهد  مینشاناین روایات . )۹۲/ ٥ ،سننال

  . کردند  مییمعرف یکل صورت به گاه و اسم با و میمستق صورت به گاه و است

 نیحس امامشهادت  از پس که گفت دیبا یانشعابات و اختالفات رۀدرباکه  نکتۀ دیگر این

 در .ندیبگو سخن آشکارا و حیصر موارد یبرخ در نتوانند ائمه که آمد وجود به یطیشرا) ع(

 ،براین افزون. شد یم اشتباه ماتیتصم سبب و دیرس یم روانیپ دست به یتر کم اطالعات جهینت

 به امیق دیبا امام که را شهیاند نیا یبرخ شد سبب هم یافراط احساسات و عواطفجو اختناق، 

 سبب شد هیواقف مانندهایی   در میان گروهمال ّحب و طمعنیز، . رندیبپذ را باشد داشته فیس

 اعتقادبن جعفر  لیاسماع ای هیحنف محمد یبرانیز  افراد یبرخ. امامت برخی امامان انکار شود

تر نصوص   و جهل عوام نیز موجب فراموشی بیشهای غالت کوشش. داشتند بودن یمهد به

 وجود امامت بر نصکه  این بر یمبن یبرقع استداللبنابراین، . شد گانه می دربارۀ ائمۀ دوازده

  . دارد یگرید لیدال انشعابات و نیست حیصح است شده انشعابات سبب امر نیهم ندارد

  )ع (زمان امام دانستن موهوم) ۲-۳
 رد به آن در است که نوشته یمهد ثیاحاد در یعلم یبررس عنوان با یکتاب یبرقع

 مختلف مسائل و) ع (زمان امام وجود کتاب نیا در او .پردازد یم) ع (زمان امام ثیاحاد

را که در منابع ) ع(رۀ امام زمان برای نمونه، روایتی دربا. کند یم انکار را) ع (یمهد امام رامونیپ

  :دهد یشیعی آمده است موضوع بحث قرار م

عبد
ُ ْ ِالله َ

َّ
ُبن  ٍمحمد ْ

َّ َ ُالصائغ ُ
ِ

ْعن َّ ِمحمد َ
َّ َ ِبن ُ

ِسع ْ
ِعن ٍدیَ

َالحس َ ُ ْ
ِبن ِنْی

ِعل ْ
ِعن ٍّیَ

ِالول َ
َ ْ

ِبن ِدی
ْ 

ٍمسلم ِ
ْ ْعن ُ َصفوان َ َ ْ ِبن َ

ٍعمرو ْ
ْ ْعن َ َشر َ

ُ
حْی

ِ
ِبن 
َعب ْ ْعن ٍدْیُ ٍعمرو َ

ْ ِالبکائ َ َ ْعن ِیْ ِکعب َ
ِاألحبار ْ

َ ْ َ ْ
 

قال
َ َ

الخ یِف 
ُ ْ

ِلفاء
َ َ

ُهم  َاثن ُ َعشر ْیْ َ فإذا َ
َ
ِ
َ

عند َکان 
َ ْ

ْانقضائهم ِ
ِ ِ

َ
ِ
أتی َو ْ

َ َ
طبقة 

ٌ َ صالحة ََ
ٌ َ

ِ
مد َ

َّ ُالله َ َّ
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ْلهم ُ َ
ِالعمر یِف 

ُ ُ ْ
ِکذلک 

َ
وعد 

َ َ ُالله َ َّ
ِهذه  ِ

األمة َ
َ َّ ُ ْ

َّثم 
ُ

قرأ 
َ َ وعد َ

َ َ ُالله َ َّ
ِالذ 

َّ
ُآمنوا َنی ْمنکم َ ْ

عملوا َو ِ
ُ

ِ
َ 

ِالصالحات ِ
ل َّ

َ
ِستخلَی

ْ َ ْفنهمْ ُ َّ َ
ِاألرض یِف 

ْ َ ْ
استخلف َکما 

َ َ ْ َ ِالذ ْ
َّ

ْمن َنی
ْقبلهم ِ

ِ ِ
ْ قال  َ

َ َ
ِکذلک َو 

َ
 

فعل
َ َ َ

ُالله  َّ
َّعز  جل َو َ

َّ ِببن َ
َ
ِإسرائ یِ

َ ْ
لیِ

َ
ل َو 

َ
ِبعز َسْی

َ
ْأن ٍزیِ َ

َجمعَی  َ ِهذه ْ ِ
األمة َ

َ َّ ُ ْ
وماَی 

ً ْأو ْ
َ

نصف 
َ ْ

  ٍْومَی ِ

َّإن َو
وماَی ِ

ً عند ْ
َ ْ

ِّربک ِ ِکألف َ
ْ َ

ٍنةَس 
َّمما َ َتعدون ِ ُّ ُ َ

  ). ٦٦ / ٥١  ،األنوار بحار مجلسی، (

  : سدینو یم تیروااین  دربارۀ او

 موهوم پسر به یارتباط چه یول ؛ستین نامعقول احتمال نیا که است یهیبد

  ).١٩٠ ،یمهد ثیاحاد در یعلم یبررس ،یبرقع( دارد؟) ع (یعسکر حضرت

 استنادات و ادله و) ع (یمهد حضرت با مذکور هیآ ارتباط به دیبا یبرقع سخنان یابیارز در

 حضرت با یۀ یادشدهآ ارتباطنخست، در خصوص . شود توجه) ع (یمهد امام تولد و وجود

 .دانند می) ع (یمهد حضرت با مرتبط را هیآ مفسران باید یادآور شد که بسیاری از )ع (یمهد

/ ١٥ ،المیزان، طباطبایی (نددا یم هیآ مصداق را) ع (یمهد حضرت ییطباطبا ،مثال یبرا

/ ٧ ،انیالب مجمع( یطبرسچون   رویکرد را در میان مفسران پیشین شیعه همنیهم. )١٥٨

طور دیگر مفسران معاصر شیعی  و همین) ١٧٢/ ١٤ ،الجنان روض(رازی  ابوالفتوح و) ٢٣٩

مطلقا  را هیآ یکه برقع بنابراین، این. توان دید می) ٢١٥/ ٢١ ،الفرقان( یتهران یصادقچون  هم
ً

کم شماری از  دست. تواند باشد نمی یحیصح سخن خواند می) ع (یمهد حضرت با ارتباط بی

  .اند مفسران هستند که چنین پیوندی را احساس کرده

 بر یفراوان یقطع لیکه دال درحالی ؛خواند  میموهوم را) ع (یمهد حضرتوجود  یبرقع

مثال . دارد وجود امام تولد و وجود
ً

بایتقر که یاشعر سنابوالح
ً

 در است یعسکر امام دوره  هم 

 کرده اشاره) ع (یمهد حضرت یعنی) ع (یعسکر امام فرزند به نییاسالم مقاالت کتاب

 سبط) ٣٢٠/ ٦ ،املکال(اثیر  ابن ،او بر عالوه .)١٧/ ١ ،نییاالسالم مقاالت ،یاشعر (است

 صباغ ابن ،)١٧٦/ ٤ ،انیاالع اتیوف (خلکان ابن). ٣٢٦ - ٣٢٥ ،تذکرة الخواص (جوزی ابن

  و)٥٤٣/ ٢ ،الموده عینابی(، قندوزی )٣٧٣/ ١  ،العبر (ذهبی، )٢٨١، ّالمهمة الفصول(

  .اند های متمادی دربارۀ مهدی امت مطلب نوشته  در سده)٨٠/ ٦ ،االعالم (زرکلی

 نهخا شیتفت به دستور) ع (زمان امام دنبال به امام شهادت از پس یعباس حکومت که نیهم

 است امام وجود بر گرید لیدل ابدی  نمیرا او تینها در و دهد  میامام فرزند افتنی جهت شانیا
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 به زین) ع (یعسکر امام ارانی از یبرخ چنین هم). ١٧٥ ،ققنوس انتظار در ،یدیالعم هاشم(

؛ ٣٤٩/ ٢ ،االرشاد د،یمف ؛٣٢٨، ٢٦٤/ ١ ،یالکاف نی،یکل (اند کرده اشاره) ع (یمهد امام تولد

وجود  دانستن موهوم واست  شده متولد) ع (زمان بنابراین، امام ).٢٣١، ١٩٨ ،هبیالغ ،یطوس

  .ندارد یخوان هم یخیتارواقعیات  بااو 

  نقد دیگر باورهای مشهور شیعی. ٣
. توان یافت در نوشتارهای برقعی نقدهای مکرری به دیگر باورهای مشهور شیعی نیز می

  .ترین موارد را مرور کنیم ماکنون بنا داریم برخی از مه

  قرآن در امامت اصل نبود) ۳-۱
البته عموم  و ینیکل به و ندارد اعتقاد شده نییتع خدا جانب از که معصوم امام به یبرقع

  : دیگو یم وگیرد  می خرده یانعیش

 من منصوب و معصوم یّحجت ،)ص (امبریپ از ریغ خواهند یم او امثال و ینیکل اگر

 هّیاله امامت موضوع رایز کند، استناد میکر قرآن به دیبا ند،ینما یّمعرف عندالله،

متکفل زین قرآن و رود یم شمار به نید اصول جزء
ّ

 نانیا؛ اما است نید اصول انیب 

 قیطر از خواهند یم ریناگز ابند،ی ینم مورد نیا در یزیچ خدا کالم در چون

 واحده اخبار که دانند یم ودشانخ کهیحال در! کنند اثبات را هّیاله امامت ات،یروا

  ).٣٩٢- ٣٩١ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع( ندارند تّیّحج

  :است آمده قرآن در امامت اصل که گفت دیبا یبرقع سخناناین  دربارۀ

ِإذ َو َابتلی ِ ْإبراه ْ ُربه َمیِ ُّ ٍبکلمات َ ِ َّفأتمهن ِ ُ َّ َ َ َ
قال 

َ
ِّإن  جاعلک یِ

ُ
ِللناس ِ

َّ
إماما ِ

ً
قال ِ

َ
ْمن َو 

ِ 

ِّذر
ُ

قال یتَّی
َ

نالَی ال 
ُ

ِعهد 
ْ ِالظالم یَ

َّ
  .)١٢٤/ بقره (نی

 شده واگذار) ص (امبریپ به اتیآ شرح و حیتوض و آن مصداق انیبدانیم  براین، می افزون

 .ندفرمود  میانیب مردمبرای  را اتیآ ریتفس و شرح ات،یآ نزول هنگام به) ص( امبریپ و است

 باشیرازی  مکارمجا در اثری از  توان یک مامت را میدربارۀ ا) ص(شماری از گفتارهای پیامبر 

 براساس را) ص (بیت اهل به مربوط اتیآمؤلف در این اثر . مشاهده کرد تیوال اتیآ عنوان

 اتیروا ،نیا بر عالوه). ، سراسر اثرآیات والیتمکارم،  (است آوردهگرد ) ص (امبریپ گفتار

 ای هستند متواتر ها آن از یاریبس و دارد اشاره) ع (بیت اهل لتیفض و امامتدربارۀ  هم یادیز
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  .)٤٩٥/ ١ ،...نامه دانش شهری، ری( ستندین واحد خبر اقل ال

  اتیروا و قرآن در نبوت بر امامت یبرتر انکار) ۳-۲
از . ندارد قبول را دارد نبوت بر امامت مقامت یبرتر به اشاره که ییها تیروا و اتیآ یبرقع

مطابق این . اند  سورۀ بقره نقل کرده١٢٤ است که شیعیان دربارۀ آیۀ ها همان جملۀ این روایت

 رونیب ها آزمون نیا از بلند سر او و آزمود را) ع( میابراه حضرت خدا که آن از پسها،  روایت

ّإن« :فرمود او به خدا ،آمد ِ جاعلک یِ
ُ
ِ

ِللناس َ
َّ

َإماما ِ  زین فرزندانم ایآ: دیپرس) ع (میابراه حضرت. »ِ

ال« :فرمود خداوند شد؟ خواهند امام
َ

نالَی 
ُ ِعهد َ

ِلظلمٱ یَ ِ
َّ

 هیآ نیا اساس برعموم شیعیان . »َنی

  .نددان یم باالتر ّنبوت مقام از را امامت مقام

مثال می. کند یم ذکر را یلیدال است نبوت از باالتر امامت که نظر نیا رد در یبرقع
ً

 برگوید  

. شود یم یوحــ ) ع (میابراهــ  یقرآن امام به اما ؛شود ینم یوح امام به عهیش دیعقا اساس

 یوح ها آن به چون ؛ندارد عهیش ۀائم به یربط مسئله نیا میبدان ینب از باالتر را امام اگرپس 

 نشدن یوح علت گفت دیبا یبرقع به پاسخ در .)٤٠٧ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (شود ینم

َخاتم« اسالم امبریپ که است نیا امامان به َ
َالنبیین  ِّ

ِ
 نبوت، اتمام با و است). ٤٠ /حزابا (» َّ

ه نشد قطع) ص (امبریپ بعد امامت مقام به دنیرس و یاله یها آزمون اما ؛است شده قطع یوح

 جزء گاه چیه، هستند) ع( میابراه نسل ازها  آن. ند ا هشد نائل مقام نیا به نیمعصوم ۀائم و است

 .است کرده منصوب امامت به را ها خداوندآن و ندا هنبود نیظالم
  : گوید نیز وی می

 و یقلب الهام و است شیخو بندة با خدا ارتباط نحوة نیباالتر ّنبوت یوح

 در است ممکن چگونه پس .است ّنبوت یوح دون ما یارتباط.... و دنید خواب

  ).جا همان (!نباشد؟ کار در یوح ّنبوت، از باالتر یمقام

 تمام نییالنب خاتم با یوح قرآن، اساس بر شد طورکه گفته مانهدر پاسخ باید به خاطر داشت 

 ظالم که) ع (میابراه حضرت فرزندان به را امامت وعده خداوند و نشد تمام امامت اما شد

 .)١٢٤ /هبقر (است داده نباشند
  : افزاید وی می
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 از یبرخ که یحال در ؛ّنبوت از باالتر است یمقام امامت عهیش اعتقاد براساس

 به«: دیفرما یم ینیقزو لیعبدالجلکه  چنان؛ نداشتند یا دهیعق نیچن عهیش یاقدم

اتفاق
ّ

  ).جا برقعی، همان(» است امامت ۀدرج از تر عیرف ّنبوت ۀدرج علما 

 ،یراز ینیقزو(دانیم در عبدالجلیل قزوینی چنین سخنی البته در کتاب خود گفته است  می

 درقزوینی رازی  لیعبدالجلبه این توجه داشت که وانگهی، در مقام نقد باید . )٥٧ ،النقض

 درون یها نزاع تر شیب و بوده سنت اهل دست در قدرت و حکومت که کرده یم یزندگ یدوران

 ه استردک یسع و ،داشته یمذاهب بیتقر کردیرو او. ه استشد یم تمام انیعیش ضرر به ینید

جویانۀ او در بحث از عمر بن  لحن آشتیبرای نمونه از  (دهد یآشت را یسن و عهیش نیب ینوع به

 کی یادعا صرف بهبنابراین،  .)۱۷۷ ،النقض ،یراز ینیقزو: خطاب خلیفۀ دوم، بنگرید به

 .دادء نسبت علما اتفاق به رادیدگاهی  توان ینم یعیش عالم
 خطاب از قبل) ع( میابراه که کرد ّادعا قاطعانه لیدل ۀاقام یب توان ینم استمعتقد  یبرقع

جاعلک یِّنِإ«
ُ
ِ

 امامت و نبوت که است نیا اثبات صدد در او. بود شده مبعوث یامبریپ به »...  َ

ّإن« عبارتجا  این در و است یکی ِ جاعلک یِ
ُ
ِ

 او. داد قرار امبریپ را او خداوند یعنی »...  َ

  :دیگو یم

 ّنبوت بدون یوح یول ستین ّمتصور یوح بدون ّنبوت گرچه قرآن، یگواه به 

کامال
ً

 از شیپ تا یول شد یم یوح )ع (میابراه حضرت به که رمیگ. است ممکن 

  ).جا برقعی، همان (نشد مبعوث مردم، همة بر ّنبوت مقام به یإله کلمات اتمام

 اواخر به مربوط را) ع( میابراه ءابتالشیعه  مفسران. نیست حیصحهم  یبرقع یادعا نیا

بنابراین، ). ١٢٢/ ٢ ،الفرقان تهرانی، صادقی ؛٢٦٧/ ١ ،زانیالم ی،یطباطبا (دانند یماو  عمر

قطعا
ً

 ذبح به ابتال را) ع( میابراه ءابتال زین یبرخ. بود دهیرس نبوت به یریپ از قبل) ع( میابراه 

 دانند یم دندیپرست یم ماه و دیخورش و ستاره که یافراد به ابتالو  آتش، به ابتال ل،یاسماع

/ ١ ،انیالب و شفکال ثعلبی،؛ ٤١٦/ ١ ،انیالب امعج طبری، ؛ ٧٦/ ١ ،ریتفسال صنعانی،(

 دهیرس نبوت به) ع( میابراه بازهم  حساب نیا با ). ٣٧٧/ ١ ،انیالب مجمع طبرسی،؛ ٢٦٨

َّفلما«: دیفرما یم) ع( لیاسماع ذبحواقعۀ  در خدا چون ؛بود َ َ
أسلما 

َ ْ َ
ُتله َو  َّ َ

ِللجب 
َ ْ

ْأن ُناهْیَناد َو ِنیِ َ
 ای 

ِإبراه
ْ
قد ُمیِ

ْ َ
َصدقت  ْ َّ ْالرؤ َ َّإنا ایُّ ِنجز ِکذلک ِ

ْ ِالمحسن یَ ِ
ْ ُ ْ

که  این لیدل به. )١٠٥-١٠٣/ صافات (» َنی
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قطعا شد یم یوح) ع( میابراه به یزمان مقطع نیا در
ً

 یامبریپ نیا و ،بوده امبریپ) ع (میابراه 

 .است افتاده اتفاق امامت از قبل قطعا
 نبوت دیبا امامت به دنیرس یبرا نبوت، بر امامت یبرتر رشیپذ فرض بر دیگو یم یبرقع

-٤٠٧ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع: بنگرید به (برسد مقام نیا به تواند ینم ینب ریغ و داشت

 دیبا امامت به دنیرس یبرا دیگو یم یبرقع :استپیشین  اشکال هیشب زین اشکال نیا. )٤١٩

 پاسخ به توجه با؛ اما است دهیرس انیپا به نبوت قرآن اساس که بر درحالی ؛داشت نبوت

نالَی ال«و حکم ) ع(به خواستۀ ابراهیم  خداوند
ُ

 یبرا یتیمحدود توان ینم »نیالظالم یِعهد 

  .ندیبرگز امامت یبرا تواند یم بداند صالح خدا را که هر و شد قائل امامت

  انسان بودن فةاللهیخل انکار) ۳-۳
 هیآبه فهم رایج از  او. داند یم خرافات ۀجمل از را) ع( ائمه ای انسان بودن اللهةفیخل یبرقع

ِوإذ«
قال َ

َ َ
ُّربک  ِللملئکة َ ِ ِ

َ ّإن َ ِ ِجاعل یِ
ِألرضٱ یِف َ

َ
ِخل 

َ
فةی
َ

 اشکال خدا داشتن فهیخلو ) ٣٠/ بقره (»

 دیبا شود یم یزیچ ای یکس ۀفیخل که یکس: استدالل او کمابیش چنین است. کند یم وارد

هم که خدا ) ع(در اشارۀ قرآنی به داستان داوود . باشد داشته تیسنخ او با و باشد او نوع هم

 جالوت نیجانش) ع( داوود، )٢٦/ ص(ای روی زمین قرار داده است  گوید داوود را خلیفه می

 خداوند دیبا بود، خدا نیجانش منظور اگر. باشد شده خدا ۀفیخل و نیکه جانش این نهشد؛ 

  .داد یم قرار هیآ در یا نهیقر

 باشد نوع هم خدا با یاله ۀفیکه خل انتظار ایند سخن وی باید توجه داشت وانگهی، در نق

َلیس« دیفرما یم خداوند چون ؛است محالباطل و  ْ ِکمثله َ ِ
ْ
ْشی ِ َ

 اللهةفیخل؛ اما )١١/ یشور (»ء 

کند   و از این حیث که دستورات خدا را جاری میکند عمل خدا دستورات مطابق تواند یم

 یامیپ خدا از که یکس گفت دیبا یبرقع استدالل نیا با ن،یبرا عالوه. خلیفۀ او محسوب شود

  . که بطالنش آشکار استدنباش جنس هم و نوع هم او با دیباران هم البد امبیپیعنی  آورد می

 که است بشر نسل ای که خدا قرار داده، همان فهیخل از منظور که است باور نیا بر یبرقع

 فهیخل لفظ دیگو یم او. ندیآ یم گرید کی یجا به سرهم پشت و یاپیپ روز، و شب چون هم

 و »ّمنی فةیخل« ای »لی فةیخل« ای »فتنایخل« ای »فتییخل«  تعبیرهیآدر  و ستین الله به مضاف

 ؛دارد را بودن الله ةفیخل امکان بشر جنس گفت دیبا پاسخ در .استنیامده  آن رینظا
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 الله ةفیخل خدا جانب از بشر یها نیبرتر و ندارد را امکان نیافرشته  جنسطورکه  همان

 چرا ؛ستین حیصحاست  امدهین آن امثال و الله ةفیخل هیآ در دیگو یم یبرقعکه  این. شوند یم

 را کار نیا اگر که کند استفاده و ببرد کار به را الفاظ و عبارات تک تک قرآن ستین قرار که

  .داشت یادیز حجم قرآن قطعا کرد می

/ ٨ ،انیالتبطوسی، (اند کرده برداشت را یاللهةفیخل مفهوم قرآن اتیآ از  مختلفمفسران

 هدی من مدرسی، ؛٢٧٩/ ١ ،قانالفر تهرانی، صادقی ؛١١٥/ ١ ،زانیالم ی،یطباطبا ؛٥٥٦

  :سدینو یم یطبرس ،مثال یبرا). ١٣٠/ ١ ،القرآن

ِّإن« عباس ابن عن جاعل یِ
ٌ

ِاألرض یِف« خالق یأ »ِ
ْ َ ْ

ِخل 
َ

فةی
ً َ

) ع (آدم فةیالخلب أراد »

  .)١٧٦/ ١ ،انیالب مجمع طبرسی، (  بالحق حکمی أرضه یف الله فةیخل فهو

  :کند که فرمودند نقل می) ص (امبریپ قول ازدر جای دیگر هم  یطبرس

؛ ٨٠٧/ ٢ ،همان( أرضه یف  الله فةیخل فهو المنکر عن نهی و بالمعروف أمر من

  .)٢٣٤/ ٢ ،االسرار کشف بدی،یم: نیز، بنگرید به

فةیخل قالُی وال«گوید  هم که می هیعط ابن
ُ

الله 
ّ

/ ٤ ،زیالوج المحرر ه،یعط ابن( »لرسوله إال 

کم باید رسول خدا را خلیفۀ او دانست  گذارد که دست باز درواقع دارد بر این صحه می) ٥٠٢

کید مفسران اهل سنت بر این( : گرید بهکه آدم ابوالبشر خلیفۀ خدا بوده است، بن برای نمونه از تأ

  .)٢٨٥/ ١ ،التأویل محاسن قاسمی،؛ ١٢٤/ ١ ،الکشاف زمخشری،

 عرض مالئکه ،بود الله فةیخل فهیخل از مراد اگر«: دیگو یم خود گرید اشکال در یبرقع

أتجعل«: کردند ینم
ُ َ َ َ

فسدُی َمن َهایِف 
ُ

َلدمآءٱ ِسفکَیَو َهایِف ِ َ ّ
 و تّیاهل که زیر خون و مفسد رایز ؛»ِ

در مقام نقد باید توجه کرد ). ٥٣٥، عرض اخباربرقعی، ! (»ندارد را خدا ینیجانش اقتیل

گرچه  .است نیزم در خدا ینیجانشجا  این در فهیخل از منظورگوید،  می ییطباطباکه  چنان

 خداوند دیگو یم، طباطبایی است آدم از قبل موجودات ینیجانش منظور که اند گفته یبرخ

 انسانخلیفه بودن  با نیا. کرد عرضه مالئکه به سپسآموخت و ) ع(ابوالبشر  آدم به را اسماء

 ی،یطباطبا(خودش باشد  از قبل موجودات نیجانشکه آدم  ؛ نه با ایندارد تناسببرای خدا 

  :سدینو  میاو .)١١٥/ ١ ،زانیالم
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 زمین در خدا جانشینییادشده  خالفت از منظور که دارد اشاره نیا به کالم سیاق

 جانشین ها اند انسان داده احتمال نامفسر از بعضیطور که  آنه ک این نه است؛

ه ب خدا که جوابی. بودند شده منقرض ایام آن در که شوند زمین قبلی ساکنان

 اکنون:  استفرموده سپس و داده، تعلیم دمه آب را اسماء که است این داده، مالئک

. ندارد تناسبی هیچشده یاد احتمال با پاسخ این. بده خبر اسماء این از را مالئک

 این در نیز او فرزندان که بل ؛ندارد آدم شخصه ب اختصاصی خالفت دیگر پس

  )١١٥/ ١ ،زانیالم طباطبایی، (ند امشترک او با مقام

  : افزاید وی در ادامه می

 ؛افتد یم یاتفاقات نیچن نیزم در چون داشتند ؛اطالع یزیخونر و فساد از مالئک

که  این به مگر شود  نمی تمام ست، پیدا آن نام طورکه از همان خالفت مقام اما

 تدابیر و احکام و آثار و وجودی شئون تمامی و باشد عنه مستخلف نمایشگر خلیفه

 ا آنه مینأت خاطر به که تدابیری و احکام و آثار و شئون آن البته؛ کند حکایت را او

  ). ١١٥/ ١ ،زانیالم طباطبایی، (   استکرده معین خود برای جانشین و خلیفه

 ها تیظرف نیا از اگر ،حال .ندارد ملک اما ؛دارد را شدن فهیخل تیظرف بشر جنسپس 

انسان بنابراین، . شود یم اللهةفیخل ،شد سربلند یاله یها آزمون درانسانی  و شد کامل ۀاستفاد

  .است اللهةفیخل اش های ویژهاستعداد و تیظرف وجود سبب بهبالقوه 

  :سدینو یم یبرقعکه  نکتۀ آخر این

 ای امام ای غمبریپ به مییبگو که »ال« فیتعر حرف با نهاست  آمده نیتنو با فهیخل

  ).٤٧٠ ،اصول اخبار عرض ،یبرقع (است شده اطالق ینّیمع اشخاص

اوالدر پاسخ باید گفت 
ً

 هر تواند یم فهیخل از منظورند : می اشاره یطورکه زمخشر همان ،

ایثان .)١٧٧، ١٢٤/ ١ ،کشافال زمخشری، (باشد یا ینب
ً

 و میتعظ یبرا نیتنو یگاه ،

 سخنان به توجه باپس . )١٧٨/ ١ ،زبدة التفاسیر، کاشانی ( رود یم کار به زین داشت بزرگ

 بزرگداشت و عظمت یبرا فهیخل در نیتنو که کرد استنباطچنین  توان یم فرشتگان و خداوند

  .استاستعمال شده 
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  جهینت
 حجت انکار یبرا یبرقع. نیست حیصح موجود سنت ینف و یبسندگ رآنق بر یبرقع لیدال

 یبرقع .دهد ینم را یاله یها حجت افتنی انیپا یمعنا ات،یآ آن که کند یم اشاره یاتیآ به یاله

 و دعوت اول یروزها همان در) ص( امبریکه پ درحالی ؛کند یم انکار را امامت بر نص وجود

 ، نصوصنیبرا عالوه  واست کرده اشاره) ع(علی  تیاوص بهی انذار خویشان مهمان در

 ؛کند یم انکار را یانحصار امامت یبرقع. دارد وجود) ع( بیت اهل امامت برپرشماری نیز 

 اصل. شود یم نییتع خدا جانب ازامام  و است یاله عهد امامت قرآن که براساس درحالی

 ذکر را ها آن مفسران که اند داشته رهاشا آن به یادیز اتیآ و دارد وجود قرآن در زین امامت

 سخن نیا یسن و عهیش از متعدد لیدال با که داند یم موهوم را) ع (زمان امام یبرقع. اند کرده

 را انسان بودن اللهةفیخل و ینب بر امام یبرتر یبرقعچنین،  هم. نیست رشیپذ قابل زین یبرقع

 الله ةفیخل و دارد اشاره یبرتر نیا به) ع (میابراهذکر رویدادهای  در قرآن اما ؛کند یم انکار

  .است اثبات قابل بقره ۀسورآغاز  در) ع( آدم خلقت اتیآ با زین انسان بودن
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  . م١٩٨٠

  .تا  بیجا،  بی،یمهد ثیاحاد در یعلم یبررس ،یبرقع ـ١٤

  . تا  بیجا،  بی،عقول و قرآن بر اصول اخبار عرض ،یبرقع ـ١٥

 ١٤٢٢  ،یالعرب التراث اءیإح دار ،روتیب ، انیوالب شفکال ، ابراهیم بن احمد ثعلبی، ـ١٦

  .ق

  .ق۱۴۱۱ ،یاسالم ارشاد وزارت تهران، ،لیالتنز شواهد احمد، بن داللهیعب ،یحسکان ـ١٧

  .العلمیه دارالکتب ، بیروت،العبر ،محمد بن احمد ذهبی، ـ١٨
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، پژوهی امامت، »سنت اهل اتیروا در امان ثیحد یسنج اعتبار« ،ی، رسولنیچگ ـ١٩

  .ش١٣٩٣ ،١٥شمارۀ 

  .ق١٤١٤ ،هالمعرفداربیروت،  ،المنار، محمد رضا،رشید ـ٢٠

  .ش١٣٨٩ دارالحدیث،، قم، )ع( نیالمؤمن ریام ۀنام دانش، محمد شهری، ری ـ٢١

  .م١٩٩٢ للمالیین، العلم داربیروت،  ،االعالم ن،یرالدیخ لی،کزر ـ٢٢

  .ق١٤٠٧، العربی دارالکتاببیروت،  ،شافکال عمر، بن محمود زمخشری، ـ٢٣

ت، البی اهل مؤسسة، بیروت ،الخواص تذکرة، ی، اسماعیل بن قزاوغلیجوز ابن سبط ـ٢٤

  .ق١٤٠١

  .ق١٣٩٦ ،سالمیها تهران، ،هیالعلو فةیالصح صالح، بن الله عبد سماهیجی، ـ٢٥

  .ق۱۴۰۴،ۀ مرعشیکتابخان قم، ،المنثور الدر ،بکر عبدالرحمان بن ابی ،یوطیس ـ٢٦

  .ق١٤٢٧،هالعلمی دارالکتببیروت،  ،انیالب ضواءا ن،یمحمدام طی،یشنق ـ٢٧

  .ق١٤٠٦اسالمی، فرهنگ قم، ،الفرقان، محمد تهرانی، صادقی ـ٢٨

  .ق١٤١١،هعرفالم دار، بیروت ،القرآن ریتفس همام، بن عبدالرزاق صنعانی، ـ٢٩

  .ق١٣٩٠،، بیروت، اعلمیزانیالم محمدحسین، طباطبایی، ـ٣٠

   .ش١٣٧٢،ناصرخسروتهران،  ،انیالب مجمع، حسن بن فضل طبرسی، ـ٣١

  .ق١٤١٢ ،، دارالمعرفهبیروت، انیالب جامع ،ریجر بن محمد طبری، ـ٣٢

  .ق ١٤١١،اعلمی ،بیروت، ّالمتهجد مصباح حسن بن محمد طوسی، ـ٣٣

 اءیاح داربه کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت،  ،انیالتب ــــــــــــــــــــ ـ٣٤

  .یالعرب التراث

  .ق١٤٢٠،العربی التراث حیاءا دار ،، بیروتریبکال ریالتفس عمر، بن محمد رازی، فخر ـ٣٥

  .ق١٤١٨ ،هالعلمی دارالکتببیروت،  ،لیالتأو محاسن الدین،  جمال قاسمی، ـ٣٦

 تهران، ،یارمو محدث نیلدا جالل، به کوشش النقض ل،یعبدالجل ،یراز ینیقزو ـ٣٧

  .ش۱۳۵۸ ،یمل آثار انجمن

  .ق١٤١٨ اعلمی،، بیروت ،الموده عینابی ، بن ابراهیمسلیمان قندوزی، ـ٣٨

  .ق١٤٢٣معارف اسالمی،  ، قم،ریالتفاس زبدة شکرالله، بن الله فتح کاشانی، ـ٣٩
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  .ق ١٤٠٧، تهران، اسالمیه ،یالکاف، یعقوب بن محمد کلینی، ـ٤٠

  .ق١٤٠٣ ،، مؤسسة الوفاءبیروت ،األنوار بحار، یتقمحمد بن محمدباقر مجلسی، ـ٤١

  .ق١٤١٩الحسین، محبی انتشاراتتهران،  ،القرآن هدی من محمدتقی، مدرسی، ـ٤٢

  .ق١٤١٤بیروت، دارالمفید،  ،اإلرشاد، محمد بن محمد مفید، ـ٤٣

 در یبرقع ابوالفضل لیدال یبررس و نقد«، دیدمجیس ،ینبو و نیحس فام، یمحمد ـ٤٤

 .ش١٣٩٧ تابستان، ٥٩شمارۀ  ،نهیسف، »ریتفس رد یبسندگ قرآن یمدعا
  .ش١٣٨٦، جوان نسلقم،  ،قرآن در تیوال اتیآ، ناصر شیرازی، مکارم ـ٤٥

 .ش١٣٧١ر،یبکریامتهران،  ،االسرار شفک، محمد بن احمد میبدی، ـ٤٦

  .ق۱۴۱۱ ه،یالعلم الکتب دار روت،یب ،یالکبر السنن ب،یشع بن احمد ،ینسائ ـ٤٧

 . م١٩٩٠ ،هیالعلم دارالکتب روت،یب ،المستدرک، لهعبدال بن محمدنیشابوری،  حاکم ـ٤٨

 امام ۀمؤسسقم،  زاده، یعل یمهدترجمۀ  ،ققنوس انتظار در ثامر، ،یدیالعم هاشم ـ٤٩

 .ش١٣٨٤ ،ینیخم
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