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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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سیدابوالفضل برقعی )۱۳۷۲- ۱۲۸۷ش( یکی از عالمان ایرانی معاصر است که به نقد شیعه و عقاید
شیعی میپردازد .برقعی امامت را که منصوبالهی و حجتالهی باشد قبول ندارد .در این مطالعه بنا داریم
آراء او دربارۀ امامت را مرور کنیم و صحت و سقم این آراء را با مرور استدﻻﻻت وی بسنجیم .برخی
دیدگاه های برقعی دربارۀ امامت چالشی بنیادین با ضروریات مذهب شیعی دارند ،برخی خاصه با ضروری
مذهب اثنیعشری یعنی وجود امام زمان )ع( در تعارض اند ،و برخی نیز نفیکنندۀ قول مشهور شیعیان
دربارۀ مسائل مربوط به امامت اند :برقعی به انکار سنت نبوی در شکل بالفعلموجود آن میپردازد ،معتقد
است که نص شرعی بر امامت وجود ندارد و اصل امامت در قرآن نیامده است ،همچنین او امام زمان را
موهوم میداند .بنا داریم در این مطالعه با مرور مجموع اقوال وی ،نخست از مجموع آنها تصویری واضح
بازنماییم و معلوم کنیم که این دیدگاهها با نگرشهای شیعی قابلجمع نیستند .سپس به نقد هریک نیز
خواهیم پرداخت و سستی استدﻻﻻت او را برپایۀ مبانی شیعی آشکار خواهیم کرد.
کلیدواژهها :امامت ،برقعی ،شبهه ،قرآنیون ،نقد شیعه.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۳۹۹ /۹ /۱۵ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۱۱ /۹ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۶۱تا .۹۰
ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
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درآمد

ََ َ
چنانکه هم شیعیان و هم عامۀ مسلمانان پذیرا شدهاند ،حدیث مشهور »ثقلین« تمسک به

قرآن و اهلبیت )ع( را بههمراه هم عامل نجات از گمراهی معرفی کرده است )برای متن

حدیث ،بنگرید به :ترمذی ،السنن٦٦٣ /٥ ،؛ نسائی ،السنن الکبری۴۵ /۵ ،؛ نیز :ابنکثیر،
ََ
َ َ
تفرقا َ ّ
بیتا .(١٩٠ /٧ ،تعبیر »َولن َی َ َ ﱠ
حتی َیِردا علﱠی الحوض« در این حدیث که در نقلهای
مختلف آن دیده میشود اشاره به جدایی ناپذیری قرآن و اهلبیت )ع( دارد .وانگهی ،در برابر
قول اجماعی شیعیان و عامۀ مسلمانان که هر دو به ضرورت استفاده از احادیث و سنت نبوی
اذعان دارند ،جریانی فکری در سدههای اخیر شکل گرفته است که پیروانش به »قرآنیون«
شهرت یافتهاند )برای مرور تفصیلی منابع دربارۀ قرآنیون و نقد آراء آنها ،بنگرید به :اخوان،
»شخصیتشناسی ،«...سراسر مقاله(.
یکی از وابستگان جریان فکری قرآنیون که به نقد افراطی عقاید و احادیثشیعه میپردازد
سیدابوالفضل برقعی است )برای انتساب برقعی به جریان فکری قرآنیون ،بنگرید به :محمدی
فام و نبوی» ،نقد و بررسی ،«...نیز ،اخوان مقدم» ،شخصیتشناسی ،«...سراسر دو مقاله(.
برخی او را از تندروترین افراد جریان قرآنی میدانند )تصدیقی و شاهرضایی» ،نقد دیدگاه،« ...
 .(٥برقعی در حوزههای علمیۀ شیعی درس خوانده ،و به قول خودش اجازه اجتهاد نیز گرفته
است .برقعی در آثار خود ــ همچون همۀ وابستگان به جریان فکری قرآنیون ــ حکم به کفایت
قرآن برای سعادت بشر و رد احادیث میکند.

او تنها قرآن را عامل وحدت مسلمانان صدر اسﻼم میداند و میگو ید مومنان در اعصار

کهن تنها قرآن را حجت و مایۀ هدایت میدانستند .نیز ،با اشاره به مضامین قرآن کریم در
َّ ُ َ َ
َّ ُ َ
وصف هدایت ــ همچون »ُهدی ّ ُ َّ َ
هو ٱ ُلهدی« )بقره (١٢٠ /ــ و با
لله
للمتقین« و » ِإن هدی ٱ ِ
ِ ِ
یادکرد حدیث پیامبر اکرم )ص( که فرمودند »من طلب الهدایة من غیر القرآن أضله الله«،
هدایت و حجت الهی را در قرآن منحصر میداند .فراتر از این ،او توجه به هدایتگری قرآن را

سبب اصلی گسترش اسﻼم در قرنهای اولیه میداند و میگو ید:
متأسفانه پس از گذشت یکی دو قرن ،اخباری به نام دین پیدا شد و اشخاصی به نام
محدث یا مفسر ظهور کردند و مطالبی از قول پیامبر )ص( یا از قول بزرگان اسﻼم
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آوردند و مردم به سوی ایشان جلب شدند ،کمکم علما یا در واقع عالمنمایانی پیدا
شدند که با اخبار و احادیث خود موجب اختﻼف و تفرقه شدند) « .برقعی،
عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول.(٩ ،

از برقعی تا  ٤٥سالگی نقدهای افراطی زیادی علیه شیعه دیده نمیشود؛ اما پس از ٤٥
سالگی کمکم از عقاید شیعی فاصله میگیرد و با نگارش کتابهایی به نقد عقائد و تفکرات
شیعه بر اساس قرآن میپردازد .وابستگی او به تفکر قرآنیون پایه و و اساس نقدهای او بر مسائل
مختلف است .به عبارت دیگر او با قرآن به نقد افراطی احادیث و اعتقادات شیعه میپردازد .او

احادیث را مایۀ گمراهی میداند و علیه محدثان و راو یان سخنان تندی به زبان میآورد.
چنانکه شاگرد وی عبدالله حیدری نیز اشاره دارد ،عناوین آثار او که در زندگینامۀ

خودنوشتاش با عنوان سوانح ایام نیز یاد شدهاند گویای نوع نگرش و نقدهای او بر باورهای

شیعی است :اصول دین از نظر قرآن ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،تابشی از قرآن،
تضاد مفاتیحالجنان با قرآن ،خرافات وفور در ز یارات قبور ،درسی از وﻻیت ،دعا،

دعاهایی از قرآن ،دعای ندبه و خرافات آن ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،فر یب
جدید در ائتﻼف تثلیث و توحید ،قرآن برای همه ،گفتگو یی با حافظ ،ترجمۀ احکام
القرآن شافعی ،و ترجمۀ اثری از ابنتیمیه با عنوان فارسی رهنمود سنت در رد اهل بدعت
)حیدری ،آیت الله برقعی .(١٢٣ ،...گرچه این آثار اکنون همگی دردسترس نیست ،عنوان
اغلب آنها مشخص میکند که برقعی از دیدگاههای شیعه فاصله گرفته ،و به نقد اعتقادات
شیعه پرداخته است.

طرح مسئله
به نظر میرسد مهمترین کتاب برقعی که بیشترین زمان را صرف نگارش آن کرده ،کتاب

عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول است .وی در این کتاب  ١٠٠٠صفحهای بخش اصول از

کتاب کافی را نقد میکند .دراین نقدها ضرورت امامت برای زندگی دینی را انکار میکند،
امامت امامان را از جانب خدا نمیداند ،و میگو ید نص شرعی بر امامت ائمه )ع( وجود
ندارد .اینگونه ،اندیشههای او در برابر مهمترین اصل اعتقادی مذهب تشیع قرار میگیرد؛
مذهبی که پیروانش انتخاب امام را از جانب خدا میدانند ،اهلبیت )ع( را حجت های الهی
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بر مردم میشناسند و معتقد اند که در احادیث مختلفی از پیامبر اکرم )ص( یکیک این امامان
معرفی شدهاند )برای روایات شیعی دراینباره ،بنگرید به :کلینی ،الکافیُ َ » ٧ /٢ ،
باب َما َ ﱠ
نص
ﱠُ َﱠ َ ﱠ َ ُ ُُ ََ ْ َ ﱠ
ً ََ
فواحدا«؛ نیز ،برای نمونه از تعریف مذهب تشیع
الله عزوجل و رسوله علی ِ ِ
واحدا ِ
اﻷئمة )ع( ِ
برپایۀ اعتقاد به اصل امامت ،بنگرید به :خاتمی ،فرهنگ علم کﻼم.(١٤١ ،
در مطالعۀ کنونی قرار است آراء برقعی دربارۀ امامت را بازخوانی و نقد کنیم .میخواهیم
ً
بدانیم :اوﻻ ،برقعی از میان مسائل گستردۀ کﻼم شیعی در زمینۀ امامت بر نقد کدامین باورها
ً
ً
تمرکز کرده است؛ ثانیا ،مهمترین ادلۀ او در نقد باورهای شیعی دربارۀ امامت کدام اند؛ و ثالثا،
در مقام سنجش اقوال او در این زمینه چه سستیها و نقاط ضعفی در استدﻻﻻتش میتوان
یافت.
پیش از ورود به بحث ﻻزم به ذکر است که دربارۀ برقعی و برخی آراء او مطالعاتی صورت
ً
گرفتهاند .مثﻼ ،پروین تیموری و همکارانش ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ را نقد کردهاند
)تیموری» ،نقد ادله ،«...سراسر اثر( .بههمینترتیب ،نگرشهای او دربارۀ قرآنبسندگی را
محمدیفام و همکارانش بهتفصیل در دو مقاله نقد کردهاند )بنگرید به :منابع( .محمدطبسی
نیز آراء وی دربارۀ رجعت را به همراه آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی در اثری با مشخصات زیر
مرور و نقد نموده است:
محمدطبسی ،سیدعلی» ،بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سیدابوالفضل
برقعی در نقد عقیدۀ رجعت« ،امامتپژوهی ،شمارۀ  ،٢٢پاییز و زمستان
١٣٩٦ش.
اما مرتبطترین مطالعه با موضوع بحث در این مطالعه رسالۀ کارشناسی ارشد مهدی

تیموری است با عنوان نقد و بررسی آراء سید ابوالفضل برقعی پیرامون امامت با نظر به
آراء عﻼمه طباطبایی )دانشکدۀ الهیات دانشگاه اصفهان١٣٩٣ ،ش( .مؤلف در فصل دوم این

اثر آراء برقعی دربارۀ انتصابی بودن امامت ،و در فصل سوم تا پنجم آن به آراء برقعی دربارۀ
عصمت و علم غیب و شفاعت میپردازد .در این پایاننامه بیشتر سعی شده است آیات مرتبط
با این بحثها استخراج ،و پاسخهایی برپایۀ آراء طباطبایی به برقعی داده شود .بااینحال،
مطابق هدف مؤلف ،در این پایاننامه به استنادات غیرقرآنی برقعی وقعی نهاده نشده ،و به
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نقدهایی نیز که در آثار طباطبایی بازتاب آشکار نداشتهاند توجه نشده است.
اما نگارش پیش رو منحصر به آیات نیست و تنها بر اساس نظرات عﻼمۀ طباطبایی به
برقعی پاسخ داده نمیشود .همچنین موضوعات ارائه شده در این مقاله با پایان نامه مذکور
تفاوتهای زیادی دارد .البته به نظر میرسد برای پاسخ به برقعی در موضوعات مختلف باید
چندین مقاله و کتاب نوشته شود تا دقیقا و به طور کامل به تمامی اشکاﻻت او پاسخ داده شود.

 .١انکار ضروریات مذهب تشیع
از نگاهی کﻼن میتوان گفت بخش مهمی از استدﻻﻻت برقعی رویاروی ضروریات
مذهب تشیع قرار میگیرند؛ ضروریاتی که نهتنها از منظر شیعیان اثناعشری ،که از منظر همۀ
فرقههای شیعی نمیتوانند پذیرفتنی باشند.
بودن امام
 (۱-۱انکار حجت الهی
ِ

برقعی در مواضع متعدد به انکار وجود حجتی الهی )امام از جانب خدا( میپردازد .او با
ََ ﱠ ُ ﱠ ٌ َْ َ ﱡ ُ َ َ َ
ُ ُ ً َُ ﱢ َ َ ُْ َ َ ﱠ َ ُ َ ﱠ
کان ﱠ ُ
الله
الله حجة بعد الرسل و
للناس علی
منذرین ِلئﻼ یکون ِ
ِ
مبشرین و ِ ِ
ِ
استفاده از آی ًه »رسﻼ ِ
ِ
َ ً َ
حکیما« )نساء (١٦٥ /میگو ید بعد از انبیاء دیگر شخصی در جایگاه حجت خدا وجود
عز یزا ِ
ِ
ندارد )برقعی ،عرض اخبار اصول (٣٧٧ ،٥٢ ،و فقط قرآن حجت است )همان .(٣٧٧ ،در
جای دیگر قرآن و عقل را حجت معرفی میکند و معتقد است که تنها انبیاء بر بشر حجت

الهی هستند و بعد از آنان کسی بر مردم حجت نیست .سپس به این روایت از علی )ع( اشاره
َ
َ ٌ
ُ ﱠ
َ
میکند که فرمودند» :تﱠمت ِبنبﱢینا ُمحﱠمد )ص( حجَته« )نهج البﻼغه ،خطبۀ  .(٩١او میافزاید:
»با پیامبرمان محمد )ص( حجت إلهی به تمامیت رسید« )برقعی ،عرض اخبار .(٥٢ ،سپس
میافزاید» :دلیلی متقن نداریم که شخصی یا اشخاصی غیر از انبیاء بر بندگان خدا حجت
باشند« )همان.(٥٣ ،
در ارزیابی این سخنان برقعی توجه به چند نکته ضروری است .نخست اینکه برداشت او
ََ ﱠ ُ ﱠ ٌ َْ َ
َ ﱠ َ ُ َ ﱠ
بعد ﱡ ُ
الرسل« )نساء/
الله حجة
للناس علی
از آیه قابلدفاع نیست .برقعی از آیۀ » ِلئﻼ یکون ِ
ِ
ِ
ِ
 (١٦٥پایان یافتن حجت الهی بعد از رسوﻻن را برداشته کرده است؛ درحالیکه عموم مفسران
آیه را به گونهای دیگر فهمیدهاند .مفسران خواه شیعی و خواه عامیمذهب گفتهاند که برپایۀ این
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آیه ،خداوند رسوﻻن مبشر و منذر را ارسال کرده است تا مردم پس از ارسال آنها دلیل
قانعکننده برای تبعیت نکردن نداشته باشند .به عبارت دیگر ،منظور آن است که با ارسال
رسوﻻن دیگر هیچ عذر و دلیلی برای عصیان و نافرمانی خداوند وجود ندارد )بنگرید به :فخر

رازی ،التفسیر الکبیر٢٦٨ /١١ ،؛ آلوسی ،روح المعانی١٩٣ /٣ ،؛ رشیدرضا ،المنار٧٢ /٦ ،؛
شنقیطی ،اضواء البیان٣٤٠ /١ ،؛ ابنعاشور ،التحر یر و التنو یر.(٣٢١ /٤ ،

گذشته از این ،اگر حجیت قرآن کفایت میکرد نباید جنگها و خونریزیهای متعدد پس از

پیامبر )ص( اتفاق میافتاد .برای نمونه ،سه جنگ جمل ،نهروان ،صفین بر علی )ع( تحمیل

شد و کشتههای زیادی در این جنگها اتفاق افتاد .اگر قرآن حجت بود ،نباید این جنگها
اتفاق میافتاد .پس قرآن نیازمند حجتی دیگر است که احکام قرآن را اجرایی کند و آن اهلبیت
)ع( میباشند .قاعدۀ لطف هم که از قواعد مسلم علم کﻼم است میگو ید سنت خداوند بر
اتمام حجت است؛ یعنی خدا به صورت مشخص راه هدایت را از راه گمراهی مشخص
میکند .به عبارت دیگر ،اینکه خداوند با ارسال رسل و کتب و غیره زمینۀ اطاعت را فراهم
سازد مصداق بارز همان لطفی است که بر خدا واجب است .بنابر قاعده لطف ،خداوند با
ارسال حجتهایی زمینۀ هدایت بندگان را فراهم میکند .اهلبیت )ع( حجتهای الهی از
جانب خداوند به سوی مردم هستند و آن ها مردم را به سوی خدا و اطاعت او دعوت میکنند.
نقد دیگر بر سخن او این است که دیدگاه او مستلزم پایان یافتن حجتها پس از پیامبر
)ص( است .گویی برقعی غیرمستقیم به پلورالیزم دینی اعتقاد دارد :برقعی در سخنان خود
میگو ید با پیامبر اسﻼم حجتها به پایان رسیده است و دلیل بر حجت بودن اشخاص دیگر
وجود ندارد .با این استدﻻل ،تمامی فرقه های اسﻼمی حق هستند؛ چراکه همگی برای اثبات
عقاید خود به قرآن استناد میکنند .این نمیتواند صحیح باشد؛ چراکه برخی فرقهها در برخی

مسائل تضاد صد در صدی دارند و با هم قابل جمع نیستند.
دربارۀ حجیت عقل هم باید گفت عقل غالب مسائل را میفهمد و غالبا صحیح عمل
میکند؛ اما هیچ کسی نمیتواند بگو ید که عقل اشتباه نمیکند .به عبارت دیگر ،عقل بدون
اشتباه نیست و باید حجتی باشد که اگر عقل اشتباه کرد تذکر دهد .این حجت همان اهلبیت
)ع( است.
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 (۲-۱انکار رافع اختﻼف بودن امام

به باور عموم شیعیان یکی از خدمات مهم امام معصوم به بشریت آن است که با رجوع به او
رفع اختﻼف میشود .برقعی بهعکس میخواهد از این بگوید که وجود امام به رفع اختﻼفات
نمیانجامد .وی در ضمن بحث از روایتی مذکور در منابع شیعی به این مبنای خویش تصریح
میکند .در روایت آمده است:
بین هشام بن حکم یا شاید هم هشام بن سالم ــ هردو از اصحاب امام صادق )ع(
ــ و مردی شامی بحثی پیش آمد .هشام از مرد شامی پرسید :آیا خدا پس از پیامبر
ّ
حجتی قرار داده است که اختﻼف و ّ
تشتت مردم را زائل سازد؟ مرد
اکرم )ص(
ّ
ّ
شامی گفت :آری ،قرآن و سنت .هشام گفت :آیا کتاب و سنت ما را نفع داد و رفع
اختﻼف کرد؟ مرد شامی گفت :آری .هشام گفت :پس چرا من و تو اختﻼف دار یم
ّ
و تو برای حل اختﻼف از شام تا اینجا سفر کردهای؟ مرد شامی از جواب عاجز
ماند و از هشام پرسید :در این زمان چه کسی میتواند رفع اختﻼف کند؟ هشام نیز
امام صادق )ع( را رافع اختﻼف ّ
معرفی کرد )کلینی ،الکافی.(١٣٢-١٣٠ /١ ،
برقعی در اینجا مینو یسد:
ّ
مﻼحظه میکنید که غیرمستقیم میخواهد بگو ید قرآن و سنت فائدة زیادی برای
مسلمین ندارد و رافع اختﻼف نیست!  ...ما به جای مرد شامی از وی میپرسیم:
پس چرا در میان پیروان امام رفع اختﻼف نشده و آنان نیز به مذاهب و مسالک
گوناگون منقسم شدهاند؟ اگر بگو یی از آن رو که پیروان ّ
ائمه به امام پشت کردند و
چنانکه باید و شاید از وی تبعّیت نکردند همین جواب را به تو بر میگردانیم و
ّ
میگو ییم :قرآن و ّ
سنت نیز رافع اختﻼفاند ّاما دکانداران تفرقهفروش ،بیغرضانه
ّ
و با رعایت کامل موازین استنباط از کتاب خدا ،به قرآن مراجعه نکردند و إﻻ
اختﻼف رفع میشد ... .ثانیًاّ :
توجه داشته باش قول ما به پیروی از کﻼم خدا است
که کتاب الهی و ّ
سنت پیامبر را رافع اختﻼف و منازعه شمرده است )نساء(٥٩ /؛
ولی تو ّادعا میکنی که قرآن برای رفع اختﻼف کافی نیست و امام رافع اختﻼف

است )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٣٩٧-٣٩٣ ،
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وی در جای دیگر مرجع حل اختﻼفات را فقط قرآن و سنت رسول خدا )و نه کس دیگری(
میداند و برای سخن خود به آیۀ  ٥٩سورۀ نساء اشاره میکند )برقعی ،همان.(٤٣٣-٤٣١ ،
ً
در مقام نقد این نگرش اوﻻ باید گفت که هشام رافع اختﻼف بودن قرآن را انکار نکرده،
بلکه آن را کامل ندانسته است .بیتردید هشام حدیث ثقلین را که یکی از مبانی و اصول
اعتقادی شیعه است قبول دارد و برپایۀ آن تبعیت از قرآن و اهلبیت )ع( به نحو توأمان را مایۀ
هدایت میداند .مسئله این است که هشام رافع اختﻼف بودن قرآن به تنهایی را نپذیرفته است.
او میخواهد بگوید که پس از رجوع به قرآن برخی اختﻼفات قابلحل است؛ اما برخی

اختﻼفات قابلحل نیست .نیز ،میخواهد بگوید مواردی که قابلحل نیست سبب تفرقه و
اختﻼف میشود و باید این اختﻼفات از جانب کسی که بیشترین علم را نسبت به قرآن دارد

رفع شود .از دید هشام ،چون کسی عالمتر از اهلبیت )ع( نسبت به قرآن وجود ندارد آن ها
رافع اختﻼف هستند.
دربارۀ علت اختﻼف میان شیعیان هم که برقعی بحث آن را پیش کشیده است باید گفت
عوامل مختلفی دلیل این اختﻼف میتواند باشد؛ اما همانطورکه در زمان رسول خدا مردم
قرآن میخواندند و فهم خود را به پیامبر عرضه میکردند و اختﻼفات رفع میشد ،همینگونه

رجوع به اهلبیت )ع( نیز سبب رفع اختﻼف میشود .تا زمانی که پیامبر )ص( درجامعه
حضور داشت و مردم به ایشان رجوع میکردند؛ کمترین اختﻼف ممکن وجود داشت؛ اما پس
از پیامبر بیشترین اختﻼفات به وجود آمد.
دربارۀ رافع اختﻼف بودن اهلبیت )ع( ،پیامبر )ص( فرمودهاند:
َ َ ٌ ﱠُ
َ َ
َ ْ َ
النجوم َ َ ٌ
أمان َ ْ
ﱡ ُ ُ
من ْ َ َ َ
اﻷرض َ
ﻷهل ْ َ ْ
اﻻختﻼفِ ،فإذا
ِ
الغرق ،و اهلبیتی أمان ِ ِ
ﻷمتی ِمن ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ََُ
َ ََ َْ
فصاروا ْ َ
خالفتها َقبیٌَلة َ
اختلفوا َ َ ُ
من ْ َ َ
حزب ِِْإبلیَس« )حاکم نیشابوری،
العرب
ِ
ِ ِ
ِ
المستدرک١٦٢،؛ نیز ،برای یادکرد این حدیث در منابع اهل سنت ،بنگرید به:
چگینی» ،اعتبارسنجی ،«...سراسر اثر(.

 (۳-۱انکار انحصاری بودن امامت

برقعی دربارۀ برخی احادیثی که میگو ید امامت پس از امام حسن و امام حسین )ع( در
فرزندان امام حسین )ع( است و پس از آنان در دو برادر جمع نمیشود مینویسد:
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امامت و پیشوایی در هر مسلمانی که واجد شرایط و ﻻیق باشد ممکن است؛
َ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
قرة أعُین
ذری ِتنا
أزوجنا و ِ
چنانکه قرآن فرموده» :وٱِلذین یقولون ربنا هب لنا ِمن ِ
َ َ َ ُ َّ
للمتقیَن َ ً
إماما« )فرقان .(٧٤ /اگر دو برادر مانند حضرت ّ
محمد بن علّی
وٱجعلنا ِ ِ ِ
بن الحسین و حضرت زید بن علّی بن الحسین یا دو پسرعمو مانند حضرت ّ
سجاد
و حسن ُ َ ّ
محمد و ّ
مثنی یا حضرت جعفر بن ّ
محمد نفس زکّیه و ....به شریعت
اسﻼم و مسائل دین ،عالم باشند ،چه اشکالی دارد که هر دو پیشوایی کنند و مردم
ً
را ارشاد نمایند؟ اصﻼ چرا و به چه دلیل امامت را انحصاری بدانیم؟ )برقعی،
عرض اخبار اصول.(٦٥٧-٦٥٦ ،

در مقام نقد باید گفت که انحصاری بودن امامت دلیل قرآنی دارد .قرآن میفرماید:
ُ
ً َ
َ ََ ﱠ ُ ﱠ َ ﱢ
جاعلک ﱠ
َْ ْ َ َ ﱡُ
قال َو منْ
َ
إماما
للناس
ی
إن
ِ
ِ
و ِِإذ ابتلی ِإبراهیم ربه ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
بکلمات فأتمهن قال ِ
ﱠ
َ َ ُ َْ
ُﱢ ﱠ
الظالمین« )بقره.(١٢٤ /
عهدی ِ
ذریتی قال ﻻ ینال ِ

براساس این آیه و همانطورکه مفسران اشاره کردهاند امامت جعل و انتصاب الهی و همچنین
عهد الهی است .طباطبایی دربارۀ این آیه مینو یسد» :امام یعنی مقتدا و پیشوایی که مردم به او

اقتداء نموده ،در گفتار و کردارش پیرو یش کنند« )طباطبایی ،المیزان (٢٧٠ /١ ،این امامت،
همانطورکه از آیه بر میآید ،بعد از امتحانات محقق میشود و جعل و نصب الهی است )نیز
بنگرید به :همان .(٢٤٧ /١ ،بنابراین ،امامت از جانب خدا تعیین میشود و انحصاری است.
آیۀ مورد استناد برقعی به امامت الهی اشاره ندارد و در آن جعل الهی مطرح نیست؛ مراد آن آیه
این است که افراد باتقوا میتوانند از خدا درخواست پیشوایی در برخی امور دنیوی کنند که
ممکن است خدا هم به آن ها عنایت کند؛ اما کسی نمیتواند ادعا کند پیشوا از جانب الهی و
با عهدالهی به این منصب رسیده است.
برقعی ابتدا معنای امام را از انحصار به امام معصوم خارج میکند ،سپس به نفی امام به
معنای امام معصوم شیعی میپردازد .او امام را به معنی یک فرد عادی بدون وجود نص و
عصمت و مرجعیت انحصاری میداند .در برخی موارد هم امام را به قرآن تفسیر میکند .برای

مثال او برخی از روایتهایی را که در آن لفظ امام به کار رفته است به معنای قرآن میگیرد .نیز،

روایتهایی که در کتاب کافی ضمن »باب من مات و لیس له إمام من أئمة الهدی« آمده است
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را به معنای امامان شیعی نمیداند و فقط قرآن را پیشوای هدایت میانگارد )برقعی ،عرض
اخبار اصول .(٧٦٢-٧٦٠ ،او در این باره مینو یسد:

َ ْ َ َ
ٌ
ٌ
من َمات َو لیس له إمام ِفمیتته میتة جاهلّیة«
به نظر ما در اخباری که میگو ید» :
]هر که بمیرد و امامی نداشته باشد مرگ او چونان مرگ در زمان جاهلّیت است[ یا
ََ ْ َ َ
َ
مات مْیَتة َ
ولم َی ْ ْ َ
مات ْ
الجاهلّیِة ]هر که بمیرد و به امام
زمانه فقد
»من
عرف إمام ِ
ِ
ِ
ّ
زمان خو یش معرفت نداشته باشد ،مانند مرگ در زمان جاهلیت ،میمیرد[ و نظایر

آن ،مقصود از لفظ »امام« قرآن کریم است )برقعی ،عرض اخبار.(٧٥٢ ،
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ
بإمامهْم« )اسراء (٧١ /میگو ید:
أناس ِ ِ ِِ
همچنین ،برقعی دربارۀ آیه »یوم ندعوا کل ٍ
لفظ »إمام« معانی ّ
متعدد دارد ...و چنانکه در مجمع البیان ]ذیل آیۀ هفدهم سورۀ
اسراء[ آمده ،به کتاب و نامۀ اعمالِ» ،امام« گفته میشود .به پیغمبر نیز از آن رو که

مقتدی و متبوع است امام اطﻼق شده ،به کتاب آسمانی و زمامدار و همچنین به
آنکه کسی را گمراه یا هدایت کند و ّ
حتی به مادر ،امام گفته میشود ....لذا باید با
استفاده از قرائن موجود در آیه و یا آیات قبل و بعد ،دریابیم که مقصود از امام
کدامیک از معانی است .طبرسی حدیثی از حضرت رضا )ع( نقل کرده است که
ّ
کل إناس بإمام َزمانهم وکتاب ّربهم ّ
وسنة نبّیهم« ....چنانکه
فرمود» :فیه ُیدعی
مﻼحظه میشود حضرت رضا ،زمامدار هر عصر را امام نامیده است؛ نه امام به

معنایی که مورد پسند کلینی است )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٧٥٥-٧٥٢ ،

وی در همین راستا مینو یسد:
اگر کسی اصرار کند که مقصود از امام در این روایات امام بشری است میگو ییم:
اگر مقصود از امام کسی است که مقّید به کتاب خدا و تابع آن و تابع ّ
سنت پیامبر
)ص( باشد ،در این صورت شناخت او فرع بر شناخت قرآن است؛ زیرا تا کسی
نسبت به قرآن معرفت نداشته باشد ،نمیتواند تابع و غیرتابع را بشناسد .پس امام
اصلی قرآن و امام فرعی بشر خواهد بود؛ اما اگر مقصود از امام کسی است که
شناخت او از اصول یا فروع دین باشد و عصایش حرف بزند و سنگ ُمهر کند و با
ّ
فرشتگان مرتبط و از مافیالضمیر مردم آگاه و عالم به غیب باشد ...چنین اعتقادی
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عین شرک است و ربطی به اسﻼم و قرآن ندارد )برقعی ،عرض اخبار اصول،
.(٧٥٥

در ارزیابی سخنان برقعی توجه به چند نکته الزامی است .نخست اینکه سخنان برقعی
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ
ْ
بإمامهم« )اسراء (٧١/دارای اشکال است .در آیه عبارت
أناس
دربارۀ ُ معنای آیۀ »یوم ندعوا کل ٍ ِ ِ ِ ِ
َّ
ْ
بإمامهم« آمده است و با توجه به اینکه در دوره هایی از تاریخ پیامبری وجود
أناس ِ ِ ِ ِ
»کل ٍ
نداشت ،نمیتوان معنای امام را به نبی محدود کرد؛ چون خداوند میفرماید همۀ مردم را
میآورد .با همین استدﻻل احتمال دیگری نیز که برقعی مطرح میکند ناپذیرفتنی است :نامۀ
اعمال نیز نمیتواند منظور باشد؛ چرا که هرکسی در اعمال و عقاید خود باﻻخره تابع شخصی
بوده است .بنابراین ،مراد شخصی است که مردم را به تبعیت از خود فراخوانده باشد؛ چه امام
دوزخی باشد و چه امام بهشتی .این آیه میخواهد بگوید که همۀ تبعیتکنندگان و
تبعیتشوندگان در پیشگاه الهی حضور پیدا میکنند.
َ ْ َ َ
ٌّ
ٌ
من َمات َولیس له إمام ِفمیتته میتة جاهلیة« نیز نمونهای ندارد.
درک وی از معنای روایت »

چنانکه گفتیم برقعی میگو ید در اخباری که مردۀ جاهل به امام را مردۀ جاهلی معرفی میکند

مراد از امام قرآن کریم است )برای تصریح او به این معنا ،بنگرید به :برقعی ،عرض اخبار،
 .(٧٥٥-٧٥٢این در حالی است که نهتنها شیعیان این روایات را به معنای امام معصوم

میدانند که حتی عامۀ مسلمانان هم این از روایات چنین درنیافتهاند که مراد اشاره به قرآن
باشد؛ بلکه آن را حمل بر پیشوای از جنس انسانها کردهاند )برای نمونه ،بنگرید به:
ابنحبان،صحیح .(۴۳۴ /١٠ ،از میان عامۀ مسلمانان ،برخی تعبیر امام را به معنای مطلق
حاکم جامعۀ اسﻼمی که برای حفظ جماعت باید از او تبعیت کرد و در بیعت او باقی ماند

گرفتهاند )بنگرید به :صهیب ،حاشیه بر الجامع الصحیح.(۲۳۴ /٤ ،

 .٢نقد باورهای بنیادین تشیع اثنیعشری
پارهای از آراء برقعی نیز مخالفتی مستقیم با بینش بنیادین شیعیان اثنیعشری دربارۀ
ضرورت وجود امام زنده ،و وﻻدت و حیات امام زمان )ع( دارد .او از اساس منکر این است که
برای امامت فردی نیاز باشد سخن صریح از قول پیامبر اکرم )ص( رسیده باشد .نیز ،معتقد
است امامان شیعه )ع( همواره جانشینی برای خود مشخص نکردهاند .وجود امام زمان )ع( را
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نیز باورناپذیر میانگارد.
 (۱-۲انکار وجود نص شرعی دال بر امامت

برقعی بر این باور است که نص شرعی بر امامت وجود ندارد .مینویسد:
»حضرت علی )ع( به خﻼفت الهی حضرت امام حسن )ع( هیچ اشارهای نفرمود
و او را به جانشینی خود به ّأمت ّ
معرفی نکرد و حضرت حسن نیز حضرت
ّ
سّیدالشهداء )ع( را جانشین خود نساخت و همچنین امام حسین )ع( ،حضرت
َ
ّ
سجاد )ع( را به عنوان جانشین خود ّ
معرفی نفرمود و هکذا .بدین ترتیب ،بیدلیل
بودن امامت منصوصه آشکار میشود) « .برقعی ،عرض اخبار اصول-٧٥٥ ،
.(٧٥٩

همچنین ،برقعی در جای دیگر میگو ید:
ائمه خود را تابع دین میدانستند؛ اما مذهبسازان )منظورش شیعیان است( ،ائمه
)ع( را اصل دین میشمارند و عدم ایمان به آنها را ضﻼلت میدانند؛ در حالی که
ّ ّ ُْ ُ
أشهدک،
أبواﻷئمه حضرت علی )ع( در دعای خو یش عرض میکرد:
اللهم إنی ِ
ً
محمدا )ص( نبّیی ،وأنّ
وکفی بک شهیًداّ ،أنی أشهد ّأنک أنت ربیّ ،
وأن رسولک
ُ
ّ
َ
ّ
انزل إلیه إمامی« و خود را نه اصل
الدین الذی شرعت له دینی ،وأن الکتاب الذی ِ
دین و نه فرع دین میدانست و اصﻼ به اصل امامت اشاره نفرمود )برقعی ،عرض
اخبار اصول.(٢،

نیز ،میافزاید:
چون نص شرعی بر امامت ّ
أئمه اثنیعشر وجود ندارد پس از وفات هر یک از
ایشان ،میان پیروان ،اختﻼف و انشعاب به وجود میآمد .سپس به این دلیل که
متکلمان شیعه میگو یند» :در قرآن عدد رکعات نماز نیامده به همین خاطر نام و
نشان ائمه نیز نیامده« اشکال وارد میکند و میگو ید عدد رکعات نماز بلکه خود
نماز از فروع دین است اما امامت از اصول دین است و از قرآن انتظار میرود که
چیزی جزء اصول دین است آن را بیان کند )برقعی ،عرض اخبار .(٩٣١-٩٢٨ ،
در ارزیابی سخنان برقعی توجه به چند نکته ضروری است که به آن ها اشاره میشود.
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یک اشکال استناد وی به یک حدیث مرسل آنهم برخﻼف بدبینی او به اعتبار غالب

روایات است .روایتی که برقعی از صحیفۀ علویه نقل میکند مرسل است .قدیمترین منبع این

حدیث کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی است و در آنجا نیز به صورت مرسل نقل شده

است )شیخ طوسی ،مصباح الم ّ
تهجد .(٣٠٠ /١ ،در قرن یازدهم نو یسندۀ صحیفۀ علو یه

عبدالله بن صالح سماهیجی )درگذشتۀ ١١٣٥ق( به تکرار همان روایت مرسل میپردازد
)سماهیجی ،الصحیفة العلو یه (٣٦٠،و برقعی نیز در صفحۀ یادشده به عبارت فوق را به نقل

از سماهیجی میآورد .اینگونه ،برقعی برای اثبات عقایدش از احادیث مرسل هم استفاده
میکند؛ درحالیکه در دیگر موارد عمدۀ احادیث را مردود و جعلی و ضعیف میداند .چنین
روشی روش صحیحی در نقد نیست و نشان میدهد برخورد وی با روایات تاریخی گزینشگرانه
است و روشمند نیست.
باید به خاطر داشت که برخﻼف زعم برقعی نصوص زیادی برای امامت اهلبیت )ع(
َ َْ ْ َ َ َ
عشیرتک
وجود دارد؛ ازجمله اینکه در قرآن کریم خطاب به پیامبر آمده است» :و ِ
أنذر ِ
ْ ََْ
اﻷقربین« )شعراء .(٢١٤ /مفسران در ذیل این آیه که به آیۀ انذار مشهور شده است ،روایتهایی
ِ
نقل کرده اند که دﻻلت بر امامت علی )ع( میکند .برای نمونه ،از براء بن عازب صحابی نقل
شده است که:
چون این آیه نازل شد ،پیامبر اوﻻد عبد المطلب را جمع کرد .آنها چهل مرد بودند
که هر کدام یک بزغاله میخوردند و یک قدح بزرگ مینوشیدند .پیامبر خدا به
علی دستور داد که پای گوسفندی را طبخ کند و به نان مخلوط سازد .آن گاه گفت:
بهنام خدا نزدیک شو ید .آنها ده نفر ده نفر نزدیک آمدند و خوردند .آن گاه قدحی
آوردند که پر از شیر بود .پیامبر جرعهای از آن نوشید .سپس به آنها گفت :بهنام
خدا بنوشید .همگی نوشیدند تا سیر شدند .ابو لهب پیشدستیکرده گفت :این
مرد شما را سحر کرده است .پیامبر )ص( سخنی نگفت و روز دیگر نیز آنها را
دعوت کرد و مثل روز پیش از آنها پذیرایی نمود .آن گاه آنها را انذارکرده فرمود:
»ای فرزندان عبد المطلب ،من مأمورم که شما را انذار کنم و بشارت دهم .اسﻼم
آورید و اطاعتم کنید .تا هدایت شو ید« .آن گاه فرمود» :چه کسی با من برادر و
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همکار میشود و چه کسی دست دوستی به من میدهد و بعد از من وصی من و
در خاندان من جانشین من و ادا کننده دین من میشود؟« .همه سکوت کردند تا
سه بار تکرار کرد و هم چنان آنها ساکت بودند .در هر سه بار علی )ع( جواب
میداد :من .پیامبر )ص( هم در مرتبۀ سوم به علی )ع( گفت :تو! قوم برخاستند؛
در حالی که به ابو طالب میگفتند :پسرت را اطاعت کن که او را بر تو امیر ساخت
)طبرسی،مجمع البیان.(٣٢٢ /٧ ،

از صحابی دیگر ابورافع نیز نقل شده است که:

پیامبر )ص( همه را در ِشعب ابیطالب جمع کرد .گوسفندی را پختند و همگی
خوردند تا سیر شدند و از کاسهای نیز همگی نوشیدند تا سیراب گشتند .آن گاه

پیامبر )ص( به آنها فرمود :خدا مرا مأمور کرده است که خویشاوندان نزدیکم را
بترسانم .شما خویش و قبیله من هستید .خدا پیامبری را برنگزید؛ مگر اینکه یکی
از افراد خانوادهاش را برادر و وزیر و وارث و جانشین و وصی او گردانید .چه کسی
برمیخیزد و با من بیعت میکند که برادر و وارث و وزیر و وصی من باشد و نسبت
به من همچون هارون باشد نسبت به موسی ،اﻻ اینکه بعد از من پیامبری نخواهد
بود؟ علی )ع( برخاست و با او بیعت نمود و او را اجابت کرد .سپس پیامبر )ص(
به علی )ع( فرمود :نزد من آی .آن گاه دهانش را گشود و آب دهان خود را در دهان
او ریخت و میان شانهها و بر سینه او نیز آب دهان خود را مالید .ابولهب گفت :به
پاداش اینکه اجابتت کرد ،بد چیزی به او بخشیدی .دهان و صورتش را پر از آب

دهان کردی .پیامبر فرمود :پر از علم و حکمتش کردم )طبرسی ،مجمع البیان/٧ ،
.(٣٢٢

دعوت پیامبر )ص( از قریش و اعﻼم جانشینی امام علی )ع( در کتابهای مختلف اهل سنت نیز
ذکر شده است )ابنکثیر ،تفسیر القرآن العظیم۱۵۱-۱۵۳ /٦ ،؛ سیوطی ،الدرالمنثور۹۷ /٥ ،؛

حسکانی ،شواهد التنز یل لقواعد التفضیل۵۴۲-۵۴۳ /١ ،؛ ابنهشام ،السیرة النبو یه/١ ،

 .(۲۶۲بنابراین ،پیامبر )ص( امیرالمومنین را به عنوان وصی و خلیفه و پیشوای بعد خود
انتخاب نموده است و سخن برقعی صحیح نیست.
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 (۲-۲معرفی جانشین و امام بعدی

برقعی مدعی است که اهلبیت )ع( امام بعد از خود را معرفی نکردند .این سخنی خﻼف
واقع است؛ چراکه اهلبیت )ع( در طول حیات خود و به هنگام مرگ به امام بعدی توصیه و
امام بعدی را مشخص میکردند )کلینی ،الکافی .(٧ /٢ ،عﻼوهبراین ،احادیثی از پیامبر )ص(
ّ
با عنوان »اثناعشر خلیفه« نقل شده مانند حدیث» :یکون من بعدی اثنا عشر خلیفة کلهم من
قریش«؛ یعنی »پس از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش اند« )احمد بن حنبل،
السنن .(۹۲ /٥ ،این روایات نشان میدهد پیامبر )ص( به معرفی جانشینان خود اهتمام داشته
است و گاه به صورت مستقیم و با اسم و گاه به صورت کلی معرفی میکردند.
نکتۀ دیگر اینکه دربارۀ اختﻼفات و انشعاباتی باید گفت که پس از شهادت امام حسین
)ع( شرایطی به وجود آمد که ائمه نتوانند در برخی موارد صریح و آشکارا سخن بگو یند .در
نتیجه اطﻼعات کمتری به دست پیروان میرسید و سبب تصمیمات اشتباه میشد .افزونبراین،
جو اختناق ،عواطف و احساسات افراطی هم سبب شد برخی این اندیشه را که امام باید قیام به
سیف داشته باشد را بپذیرند .نیز ،طمع و ّ
حب مال در میان گروههایی مانند واقفیه سبب شد
امامت برخی امامان انکار شود .برخی افراد نیز برای محمد حنفیه یا اسماعیل بن جعفر اعتقاد
به مهدی بودن داشتند .کوششهای غﻼت و جهل عوام نیز موجب فراموشی بیشتر نصوص
دربارۀ ائمۀ دوازدهگانه میشد .بنابراین ،استدﻻل برقعی مبنی بر اینکه نص بر امامت وجود
ندارد همین امر سبب انشعابات شده است صحیح نیست و انشعابات دﻻیل دیگری دارد.
 (۳-۲موهوم دانستن امام زمان )ع(

برقعی کتابی با عنوان بررسی علمی در احادیث مهدی نوشته است که در آن به رد
احادیث امام زمان )ع( میپردازد .او در این کتاب وجود امام زمان )ع( و مسائل مختلف
پیرامون امام مهدی )ع( را انکار میکند .برای نمونه ،روایتی دربارۀ امام زمان )ع( را که در منابع
شیعی آمده است موضوع بحث قرار میدهد:
ْ
ْ
َُْ ﱠ
ﱠ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
الحسْین ْ
الصائغ َ ْ
محمد ْبن َسعید عن َ
عن ُ ﱠ
الله ُْبن ُ َ ﱠ
َ
عل ﱟ
الولیِد ِْبن
ی
بن
محمد
عبد
عن ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ ْ ْ ْ َ َْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
شریح بن َعبْید ْ
عمرو ْ
مسلم ْ
ُْ
عن ْ
صفوان بن ْ
عن َ
عن َ
عمرو َ
اﻷحبار
کعب
البکائِی عن
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ َ
ْ ُ ََ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٌ َ َ ٌ َ ﱠ
مد ﱠ ُ
الله
صالحة
قال ِفی الخ ِ
انقضائهم و أتی طبقة ِ
لفاء هم اثنی عشر ِفإذا کان ِعند ِ ِ ِ
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ُْ ُ َ َ َ َ ﱠُ َ ْ ُﱠ َ ُ ﱠ َََ َ َ َ ﱠُ ﱠ َ َُ ْ ْ َ َ ُ
َُ ْ
عملوا
ی
ف
لهم
هذه اﻷمة ثم قرأ وعد الله ِ
کذلک وعد الله ِ ِ
العمر ِ
ِ
الذین آمنوا ِمنکم و ِ
َ ْ َ ْ َ َ ﱠ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ
َ َِ ْ َ ْ
ﱠ
فنهم فی ْ َ ْ
ستخل َ ﱠ ُ ْ
کذلک
من
ن
ی
الذ
استخلف
کما
اﻷرض
ِ
قبلهم قال و ِ
ِ ِ
الصالحات لی ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ﱠ ُ َ ﱠ َ َ ﱠ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ﱠ َ َ ْ ً َْ ْ َ
نصف َیٍْوم
بعز یٍز أن یجمع ِ ِ
هذه اﻷمة یوما أو ِ
فعل الله عز و جل ِ ِ
ببن َ ْی ِإسر ِائیل و ل َیس ِ ِ
ََ ﱠ ُﱡ
َ
َ ﱠ َْ ً َْ َ ﱢ
کألف سٍنة ِمما تعدون )مجلسی ،بحار اﻷنوار.(٦٦ / ٥١ ،
و ِإن یوما ِعند ربک ِ
او دربارۀ این روایت مینو یسد:
بدیهی است که این احتمال نامعقول نیست؛ ولی چه ارتباطی به پسر موهوم
حضرت عسکری )ع( دارد؟ )برقعی ،بررسی علمی در احادیث مهدی.(١٩٠ ،

در ارزیابی سخنان برقعی باید به ارتباط آیه مذکور با حضرتمهدی )ع( و ادله و استنادات
وجود و تولد امام مهدی )ع( توجه شود .نخست ،در خصوص ارتباط آیۀ یادشده با حضرت
مهدی )ع( باید یادآور شد که بسیاری از مفسران آیه را مرتبط با حضرت مهدی )ع( میدانند.
برای مثال ،طباطبایی حضرت مهدی )ع( را مصداق آیه میداند )طباطبایی ،المیزان/١٥ ،
 .(١٥٨همین رویکرد را در میان مفسران پیشین شیعه همچون طبرسی )مجمع البیان/٧ ،

 (٢٣٩و ابوالفتوح رازی )روض الجنان (١٧٢ /١٤ ،و همینطور دیگر مفسران معاصر شیعی
ً
همچون صادقی تهرانی )الفرقان (٢١٥ /٢١ ،میتوان دید .بنابراین ،اینکه برقعی آیه را مطلقا

بیارتباط با حضرت مهدی )ع( میخواند سخن صحیحی نمیتواند باشد .دستکم شماری از
مفسران هستند که چنین پیوندی را احساس کردهاند.
برقعی وجود حضرت مهدی )ع( را موهوم میخواند؛ درحالیکه دﻻیل قطعی فراوانی بر
ً
ً
وجود و تولد امام وجود دارد .مثﻼ ابوالحسن اشعری که تقریبا هم دوره امام عسکری است در

کتاب مقاﻻت اسﻼمیین به فرزند امام عسکری )ع( یعنی حضرت مهدی )ع( اشاره کرده
است )اشعری ،مقاﻻت اﻻسﻼمیین .(١٧ /١ ،عﻼوه بر او ،ابناثیر )الکامل (٣٢٠ /٦ ،سبط
ابنجوزی )تذکرة الخواص .(٣٢٦ -٣٢٥ ،ابنخلکان )وفیات اﻻعیان ،(١٧٦ /٤ ،ابنصباغ

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

زرکلی )اﻻعﻼم (٨٠ /٦ ،در سدههای متمادی دربارۀ مهدی امت مطلب نوشتهاند.

همین که حکومت عباسی پس از شهادت امام به دنبال امام زمان )ع( دستور به تفتیش خانه
ایشان جهت یافتن فرزند امام میدهد و در نهایت او را نمییابد دلیل دیگر بر وجود امام است
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)هاشم العمیدی ،در انتظار ققنوس .(١٧٥ ،همچنین برخی از یاران امام عسکری )ع( نیز به

تولد امام مهدی )ع( اشاره کردهاند )کلینی ،الکافی٣٢٨ ،٢٦٤ /١ ،؛ مفید ،اﻻرشاد٣٤٩ /٢ ،؛
طوسی ،الغیبه .(٢٣١ ،١٩٨ ،بنابراین ،امام زمان )ع( متولد شده است و موهوم دانستن وجود
او با واقعیات تاریخی همخوانی ندارد.

 .٣نقد دیگر باورهای مشهور شیعی
در نوشتارهای برقعی نقدهای مکرری به دیگر باورهای مشهور شیعی نیز میتوان یافت.
اکنون بنا داریم برخی از مهمترین موارد را مرور کنیم.
 (۱-۳نبود اصل امامت در قرآن

برقعی به امام معصوم که از جانب خدا تعیین شده اعتقاد ندارد و به کلینی و البته عموم
شیعیان خرده میگیرد و میگو ید:
ّ
اگر کلینی و امثال او میخواهند غیر از پیامبر )ص( ،حجتی معصوم و منصوب من
عنداللهّ ،
معرفی نمایند ،باید به قرآن کریم استناد کند ،زیرا موضوع امامت الهّیه
ّ
جزء اصول دین به شمار میرود و قرآن نیز متکفل بیان اصول دین است؛ اما اینان
چون در کﻼم خدا چیزی در این مورد نمییابند ،ناگز یر میخواهند از طریق
روایات ،امامت الهّیه را اثبات کنند! در حالیکه خودشان میدانند که اخبار واحده
ّ
حجّیت ندارند )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٣٩٢-٣٩١ ،

دربارۀ این سخنان برقعی باید گفت که اصل امامت در قرآن آمده است:
ُ
ً َ
َ ََ ﱠ ُ ﱠ َ ﱢ
جاعلک ﱠ
َْ ْ َ َ ﱡُ
قال َو منْ
َ
إماما
للناس
ی
إن
ِ
ِ
و ِِإذ ابتلی ِإبراهیم ربه ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
بکلمات فأتمهن قال ِ
ﱠ
َ َ ُ َْ
ُﱢ ﱠ
الظالمین )بقره.(١٢٤ /
عهدی ِ
ذریتی قال ﻻ ینال ِ

افزونبراین ،میدانیم بیان مصداق آن و توضیح و شرح آیات به پیامبر )ص( واگذار شده
است و پیامبر )ص( به هنگام نزول آیات ،شرح و تفسیر آیات را برای مردم بیان میفرمودند.
شماری از گفتارهای پیامبر )ص( دربارۀ امامت را میتوان یکجا در اثری از مکارم شیرازی با
عنوان آیات وﻻیت مشاهده کرد .مؤلف در این اثر آیات مربوط به اهلبیت )ص( را براساس

گفتار پیامبر )ص( گرد آورده است )مکارم ،آیات وﻻیت ،سراسر اثر( .عﻼوه بر این ،روایات
زیادی هم دربارۀ امامت و فضیلت اهلبیت )ع( اشاره دارد و بسیاری از آن ها متواتر هستند یا
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ﻻ اقل خبر واحد نیستند )ریشهری ،دانشنامه.(٤٩٥ /١ ،...

 (۲-۳انکار برتری امامت بر نبوت در قرآن و روایات

برقعی آیات و روایتهایی که اشاره به برتری مقامت امامت بر نبوت دارد را قبول ندارد .از
جملۀ این روایتها همان است که شیعیان دربارۀ آیۀ  ١٢٤سورۀ بقره نقل کردهاند .مطابق این
روایتها ،پس از آن که خدا حضرت ابراهیم )ع( را آزمود و او سر بلند از این آزمونها بیرون
ّ َ ُ
َّ
للناس َِإماما« .حضرت ابراهیم )ع( پرسید :آیا فرزندانم نیز
جاعلک
ِ
آمد ،خدا به او فرمودِ ِ » :إنی ِ َ ِ
ُ
َ
ّ
ََ َ
لظلمیَن« .عموم شیعیان بر اساس این آیه
امام خواهند شد؟ خداوند فرمود» :ﻻ ینال ِ
عهدی ٱ ِ ِ
مقام امامت را از مقام ّ
نبوت باﻻتر میدانند.
ً
برقعی در رد این نظر که امامت باﻻتر از نبوت است دﻻیلی را ذکر میکند .مثﻼ میگوید بر
اساس عقاید شیعه به امام وحی نمیشود؛ اما به امام قرآنی ــ ابراهیم )ع( ــ وحی میشود.
پس اگر امام را باﻻتر از نبی بدانیم این مسئله ربطی به ائمۀ شیعه ندارد؛ چون به آنها وحی

نمیشود )برقعی ،عرض اخبار اصول .(٤٠٧ ،در پاسخ به برقعی باید گفت علت وحی نشدن
خاتم ﱠ ﱢ َ
به امامان این است که پیامبر اسﻼم » َ َ
النبیین « )احزاب .(٤٠ /است و با اتمام نبوت،
ِ
وحی قطع شده است؛ اما آزمون های الهی و رسیدن به مقام امامت بعد پیامبر )ص( قطع نشده
است و ائمۀ معصومین به این مقام نائل شدهاند .آنها از نسل ابراهیم )ع( هستند ،هیچگاه جزء
ظالمین نبودهاند و خداوندآنها را به امامت منصوب کرده است.
نیز وی میگوید:
ّ
وحی نبوت باﻻترین نحوة ارتباط خدا با بندة خو یش است و الهام قلبی و
خوابدیدن و ....ارتباطی ما دون وحی ّ
نبوت است .پس چگونه ممکن است در
مقامی باﻻتر از ّ
نبوت ،وحی در کار نباشد؟! )همانجا(.

در پاسخ باید به خاطر داشت همانطورکه گفته شد بر اساس قرآن ،وحی با خاتم النبیین تمام
شد اما امامت تمام نشد و خداوند وعده امامت را به فرزندان حضرت ابراهیم )ع( که ظالم
نباشند داده است )بقره.(١٢٤ /
وی میافزاید:
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براساس اعتقاد شیعه امامت مقامی است باﻻتر از ّ
نبوت؛ در حالی که برخی از
قدمای شیعه چنین عقیدهای نداشتند؛ چنانکه عبدالجلیل قزو ینی میفرماید» :به
ّاتفاق علما درجۀ ّ
نبوت رفیعتر از درجۀ امامت است« )برقعی ،همانجا(.

میدانیم در عبدالجلیل قزوینی چنین سخنی البته در کتاب خود گفته است )قزو ینی رازی،

النقض .(٥٧ ،وانگهی ،در مقام نقد باید به این توجه داشت که عبدالجلیل قزوینی رازی در
دورانی زندگی میکرده که حکومت و قدرت در دست اهل سنت بوده و بیشتر نزاع های درون
دینی به ضرر شیعیان تمام میشده است .او رو یکرد تقریب مذاهبی داشته ،و سعی کرده است
به نوعی بین شیعه و سنی را آشتی دهد )برای نمونه از لحن آشتیجویانۀ او در بحث از عمر بن
خطاب خلیفۀ دوم ،بنگرید به :قزو ینی رازی ،النقض .(۱۷۷ ،بنابراین ،به صرف ادعای یک

عالم شیعی نمیتوان دیدگاهی را به اتفاق علماء نسبت داد.
برقعی معتقد است نمیتوان بیاقامۀ دلیل قاطعانه ّادعا کرد که ابراهیم )ع( قبل از خطاب
ّ َ ُ
جاعلک  « ...به پیامبری مبعوث شده بود .او در صدد اثبات این است که نبوت و امامت
»ِإ ِنی ِ
ّ َ ُ
جاعلک  « ...یعنی خداوند او را پیامبر قرار داد .او
یکی است و در اینجا عبارت » ِ ِإنی ِ
میگو ید:
متصور نیست ولی وحی بدون ّ
ّ
به گواهی قرآن ،گرچه ّ
نبوت
نبوت بدون وحی
ً
کامﻼ ممکن است .گیرم که به حضرت ابراهیم )ع( وحی میشد ولی تا پیش از
اتمام کلمات إلهی به مقام ّ
نبوت بر همة مردم ،مبعوث نشد )برقعی ،همانجا(.
این ادعای برقعی هم صحیح نیست .مفسران شیعه ابتﻼء ابراهیم )ع( را مربوط به اواخر

عمر او میدانند )طباطبایی ،المیزان٢٦٧ /١ ،؛ صادقی تهرانی ،الفرقان .(١٢٢ /٢ ،بنابراین،
ً
قطعا ابراهیم )ع( قبل از پیری به نبوت رسیده بود .برخی نیز ابتﻼء ابراهیم )ع( را ابتﻼ به ذبح
اسماعیل ،ابتﻼ به آتش ،و ابتﻼ به افرادی که ستاره و خورشید و ماه میپرستیدند میدانند

)صنعانی ،التفسیر ٧٦ /١ ،؛ طبری ،جامع البیان٤١٦ /١ ،؛ ثعلبی ،الکشف و البیان/١ ،

٢٦٨؛ طبرسی ،مجمع البیان .( ٣٧٧ /١ ،با این حساب هم باز ابراهیم )ع( به نبوت رسیده
ََ ﱠ َْ َ َ َﱠُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ
ناه أن یا
للجبین و نادی
بود؛ چون خدا در واقعۀ ذبح اسماعیل )ع( میفرماید» :فلما أسلما و تله
ِ ِ ِ
ْ ُ َْ َ ﱠْ َ ﱡْ ﱠ
َْ
ُْ ْ
المحسنیَن« )صافات .(١٠٥-١٠٣ /به دلیل اینکه
نجزی
کذلک
إنا
ِ
ِِ
ِإبر ِاهیم قد صدقت الرؤ یا ِ
ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیدگاههای برقعی دربارۀ مسئلۀ امامت :بازخوانی و نقد

۸۱

ً
در این مقطع زمانی به ابراهیم )ع( وحی میشد قطعا ابراهیم )ع( پیامبر بوده ،و این پیامبری
قطعا قبل از امامت اتفاق افتاده است.
برقعی میگو ید بر فرض پذیرش برتری امامت بر نبوت ،برای رسیدن به امامت باید نبوت

داشت و غیر نبی نمیتواند به این مقام برسد )بنگرید به :برقعی ،عرض اخبار اصول-٤٠٧ ،
 .(٤١٩این اشکال نیز شبیه اشکال پیشین است :برقعی میگو ید برای رسیدن به امامت باید

نبوت داشت؛ درحالیکه بر اساس قرآن نبوت به پایان رسیده است؛ اما با توجه به پاسخ
َ ُ
عهدی الظالمین« نمیتوان محدودیتی برای
خداوند به خواستۀ ابراهیم )ع( و حکم »ﻻ ینال ِ
امامت قائل شد و هر که را خدا صﻼح بداند میتواند برای امامت برگز یند.
 (۳-۳انکار خلیفةالله بودن انسان

برقعی خلیفةالله بودن انسان یا ائمه )ع( را از جملۀ خرافات میداند .او به فهم رایج از آیه
َ
ََ
َ َ
َ َ َ
للملئکة ّإنی َ
قال َ ُّ
خلیفة« )بقره (٣٠ /و خلیفه داشتن خدا اشکال
ٱ
ی
ف
جاعل
ربک
»ِوإذ
ِ
ِ
ﻷرض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وارد میکند .استدﻻل او کمابیش چنین است :کسی که خلیفۀ کسی یا چیزی میشود باید
همنوع او باشد و با او سنخیت داشته باشد .در اشارۀ قرآنی به داستان داوود )ع( هم که خدا
میگوید داوود را خلیفهای روی زمین قرار داده است )ص ،(٢٦ /داوود )ع( جانشین جالوت
شد؛ نه اینکه جانشین و خلیفۀ خدا شده باشد .اگر منظور جانشین خدا بود ،باید خداوند
قرینهای در آیه قرار میداد.
وانگهی ،در نقد سخن وی باید توجه داشت این انتظار که خلیفۀ الهی با خدا همنوع باشد
ْ
َْ َ
کمثله َ ْ
شیء« )شوری(١١ /؛ اما خلیفةالله
باطل و محال است؛ چون خداوند میفرماید »لیس ِ ِ ِ
میتواند مطابق دستورات خدا عمل کند و از این حیث که دستورات خدا را جاری میکند
خلیفۀ او محسوب شود .عﻼوهبراین ،با این استدﻻل برقعی باید گفت کسی که از خدا پیامی
میآورد یعنی پیامبران هم ﻻبد باید با او همنوع و همجنس باشند که بطﻼنش آشکار است.
برقعی بر این باور است که منظور از خلیفهای که خدا قرار داده ،همان نسل بشر است که
همچون شب و روز ،پیاپی و پشت سرهم به جای یکدیگر میآیند .او میگو ید لفظ خلیفه
ّ
مضاف به الله نیست و در آیه تعبیر »خلیفتی« یا »خلیفتنا« یا »خلیفة لی« یا »خلیفة منی« و
نظایر آن نیامده است .در پاسخ باید گفت جنس بشر امکان خلیفةالله بودن را دارد؛
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همانطورکه جنس فرشته این امکان را ندارد و برترینهای بشر از جانب خدا خلیفةالله
میشوند .اینکه برقعی میگو ید در آیه خلیفةالله و امثال آن نیامده است صحیح نیست؛ چرا
که قرار نیست قرآن تکتک عبارات و الفاظ را به کار ببرد و استفاده کند که اگر این کار را

میکرد قطعا قرآن حجم زیادی داشت.

مفسران مختلف از آیات قرآن مفهوم خلیفةاللهی را برداشت کردهاند )طوسی،التبیان/٨ ،

٥٥٦؛ طباطبایی ،المیزان١١٥ /١ ،؛ صادقی تهرانی ،الفرقان٢٧٩ /١ ،؛ مدرسی ،من هدی
القرآن .(١٣٠ /١ ،برای مثال ،طبرسی مینو یسد:
َ ًَ
ٌ
ﱢ
جاعل« أی خالق »فی ْ َ ْ
خلیفة« أراد بالخلیفة آدم )ع(
ی
إن
اﻷرض ِ
ِ
ِ
عن ابنعباس » ِ
ِ
فهو خلیفةالله فی أرضه یحکم بالحق )طبرسی ،مجمع البیان.(١٧٦ /١ ،

طبرسی در جای دیگر هم از قول پیامبر )ص( نقل میکند که فرمودند:
من أمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفة الله فی أرضه )همان٨٠٧ /٢ ،؛
نیز ،بنگرید به :میبدی ،کشف اﻻسرار.(٢٣٤ /٢ ،
ُ ّ
ابنعطیه هم که میگوید »وﻻ ُیقال خلیفة الله إﻻ لرسوله« )ابنعطیه ،المحرر الوجیز/٤ ،
 (٥٠٢باز درواقع دارد بر این صحه میگذارد که دستکم باید رسول خدا را خلیفۀ او دانست
)برای نمونه از تأکید مفسران اهل سنت بر اینکه آدم ابوالبشر خلیفۀ خدا بوده است ،بنگرید به:

زمخشری ،الکشاف١٢٤ /١ ،؛ قاسمی ،محاسن التأویل.(٢٨٥ /١ ،

برقعی در اشکال دیگر خود میگو ید» :اگر مراد از خلیفه خلیفةالله بود ،مﻼئکه عرض
ََ َ ُ َ َ ُ ُ
فسد فیَها َو َیسفک ٱ ّ َ َ
لدمآء«؛ زیرا مفسد و خونریز که اهلّیت و
ِ
نمیکردند» :أتجعل ِفیها من ی ِ ِ
ِ
لیاقت جانشینی خدا را ندارد«! )برقعی ،عرض اخبار .(٥٣٥ ،در مقام نقد باید توجه کرد
چنانکه طباطبایی میگوید ،منظور از خلیفه در اینجا جانشینی خدا در زمین است .گرچه
برخی گفتهاند که منظور جانشینی موجودات قبل از آدم است ،طباطبایی میگو ید خداوند
اسماء را به آدم ابوالبشر )ع( آموخت و سپس به مﻼئکه عرضه کرد .این با خلیفه بودن انسان
برای خدا تناسب دارد؛ نه با اینکه آدم جانشین موجودات قبل از خودش باشد )طباطبایی،

المیزان .(١١٥ /١ ،او مینو یسد:
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سیاق کﻼم به این اشاره دارد که منظور از خﻼفت یادشده جانشینی خدا در زمین
است؛ نه اینکه آنطور که بعضی از مفسران احتمال دادهاند انسانها جانشین
ساکنان قبلی زمین شوند که در آن ایام منقرض شده بودند .جوابی که خدا به
مﻼئک داده ،این است که اسماء را به آدم تعلیم داده ،و سپس فرموده است :اکنون
مﻼئک را از این اسماء خبر بده .این پاسخ با احتمال یادشده هیچ تناسبی ندارد.
پس دیگر خﻼفت اختصاصی به شخص آدم ندارد؛ بلکه فرزندان او نیز در این
مقام با او مشترک اند )طباطبایی ،المیزان(١١٥ /١ ،

وی در ادامه میافزاید:
مﻼئک از فساد و خونریزی اطﻼع؛ داشتند چون در زمین چنین اتفاقاتی میافتد؛
اما مقام خﻼفت همانطورکه از نام آن پیدا ست ،تمام نمیشود مگر به اینکه
خلیفه نمایشگر مستخلفعنه باشد و تمامی شئون وجودی و آثار و احکام و تدابیر
او را حکایت کند؛ البته آن شئون و آثار و احکام و تدابیری که به خاطر تأمین آنها
خلیفه و جانشین برای خود معین کرده است )طباطبایی ،المیزان.(١١٥ /١ ،
پس جنس بشر ظرفیت خلیفه شدن را دارد؛ اما ملک ندارد .حال ،اگر از این ظرفیتها
استفادۀ کامل شد و انسانی در آزمونهای الهی سربلند شد ،خلیفةالله میشود .بنابراین ،انسان
بالقوه بهسبب وجود ظرفیت و استعدادهای ویژهاش خلیفةالله است.
نکتۀ آخر اینکه برقعی مینو یسد:
خلیفه با تنو ین آمده است نه با حرف تعریف »ال« که بگو ییم به پیغمبر یا امام یا
اشخاص معّینی اطﻼق شده است )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٤٧٠ ،
ً
در پاسخ باید گفت اوﻻ ،همانطورکه زمخشری اشاره می:ند منظور از خلیفه میتواند هر
ً
نبیای باشد )زمخشری ،الکشاف .(١٧٧ ،١٢٤ /١ ،ثانیا ،گاهی تنو ین برای تعظیم و

بزرگداشت نیز به کار میرود )کاشانی ،زبدة التفاسیر .(١٧٨ /١ ،پس با توجه به سخنان
خداوند و فرشتگان میتوان چنین استنباط کرد که تنو ین در خلیفه برای عظمت و بزرگداشت
استعمال شده است.
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نتیجه
دﻻیل برقعی بر قرآنبسندگی و نفی سنت موجود صحیح نیست .برقعی برای انکار حجت
الهی به آی اتی اشاره میکند که آن آیات ،معنای پایان یافتن حجتهای الهی را نمیدهد .برقعی
وجود نص بر امامت را انکار میکند؛ درحالیکه پیامبر )ص( در همان روزهای اول دعوت و
در مهمانی انذار خویشان به وصایت علی )ع( اشاره کرده است و عﻼوهبراین ،نصوص
پرشماری نیز بر امامت اهلبیت )ع( وجود دارد .برقعی امامت انحصاری را انکار میکند؛
درحالیکه براساس قرآن امامت عهد الهی است و امام از جانب خدا تعیین میشود .اصل

امامت نیز در قرآن وجود دارد و آیات زیادی به آن اشاره داشتهاند که مفسران آنها را ذکر
کردهاند .برقعی امام زمان )ع( را موهوم میداند که با دﻻیل متعدد از شیعه و سنی این سخن
برقعی نیز قابل پذیرش نیست .همچنین ،برقعی برتری امام بر نبی و خلیفةالله بودن انسان را
انکار میکند؛ اما قرآن در ذکر رویدادهای ابراهیم )ع( به این برتری اشاره دارد و خلیفةالله

بودن انسان نیز با آیات خلقت آدم )ع( در آغاز سورۀ بقره قابلاثبات است.
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منابع

١ـ آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانی ،بیروت ،دار الکتب العلمیه١٤١٥ ، ،ق.
٢ـ ابناثیر ،مبارک بن محمد ،الکامل ،بیروت ،دار الکتب العربی١٤٢٠ ،ق.
٣ـ ابنحبان ،محمد ،الصحیح ،بیروت ،مؤسسة الرساله.
٤ـ احمد بنحنبل ،المسند ،بیروت ،دارصادر.

٥ـ اخوان مقدم و دیگران» ،شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون« ،سفینه ،شمارۀ ،٥٧
زمستان ١٣٩٦ش.
٦ـ ابنخلکان ،احمد بن محمد ،وفیات اﻻعیان ،بیروت ،دارالفکر.

ّ
المهمة ،بیروت ،دار اﻻضواء١٤٠٩ ،ق.
٧ـ ابنصباغ ،علی بن محمد ،الفصول

٨ـ ابنعاشور ،محمدطاهر ،التحر یر والتنو یر ،بیروت ،مؤسسة التاریخ العربی١٤٢٠ ،ق.
٩ـ ابنعطیه ،عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجیز ،بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤٢٢ ،ق.

١٠ـ ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دار الکتب العلمیه،
۱۴۱۹ق.
١١ـ ابنهشام ،عبدالملک ،السیرة النبو یه ،به کوشش مصطفی سقا و دیگران ،بیروت،
المکتبة العلمیه.
١٢ـ ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان ،مشهد ،آستان قدس رضوی١٤٠٨ ،ق.

١٣ـ اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاﻻت اﻻسﻼمیین ،به کوشش هلموت ریتر ،ویسبادن،
١٩٨٠م.

١٤ـ برقعی ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،بیجا ،بیتا.

١٥ـ برقعی ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،بیجا ،بیتا.

١٦ـ ثعلبی ،احمد بن ابراهیم ،الکشف والبیان ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی١٤٢٢ ،
ق.
١٧ـ حسکانی ،عبیدالله بن احمد ،شواهد التنز یل ،تهران ،وزارت ارشاد اسﻼمی۱۴۱۱ ،ق.
١٨ـ ذهبی ،محمد بن احمد ،العبر ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
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١٩ـ چگینی ،رسول» ،اعتبار سنجی حدیث امان در روایات اهل سنت« ،امامتپژوهی،
شمارۀ ١٣٩٣ ،١٥ش.
٢٠ـ رشیدرضا ،محمد ،المنار ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٤ ،ق.

٢١ـ ری شهری ،محمد ،دانشنامۀ امیر المؤمنین )ع( ،قم ،دارالحدیث١٣٨٩ ،ش.
٢٢ـ زرکلی ،خیرالدین ،اﻻعﻼم ،بیروت ،دار العلم للمﻼیین١٩٩٢ ،م.

٢٣ـ زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٤٠٧ ،ق.

٢٤ـ سبط ابنجوزی ،اسماعیل بن قزاوغلی ،تذکرة الخواص ،بیروت ،مؤسسة اهل البیت،
١٤٠١ق.
٢٥ـ سماهیجی ،عبد الله بن صالح ،الصحیفة العلو یه ،تهران ،اسﻼمیه١٣٩٦ ،ق.

٢٦ـ سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،الدر المنثور ،قم ،کتابخانۀ مرعشی۱۴۰۴،ق.
٢٧ـ شنقیطی ،محمدامین ،اضواء البیان ،بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤٢٧،ق.
٢٨ـ صادقی تهرانی ،محمد ،الفرقان ،قم ،فرهنگ اسﻼمی١٤٠٦،ق.

٢٩ـ صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،تفسیر القرآن ،بیروت ،دار المعرفه١٤١١،ق.
٣٠ـ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،بیروت ،اعلمی١٣٩٠،ق.

٣١ـ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران ،ناصرخسرو١٣٧٢،ش.
٣٢ـ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٢ ،ق.

ّ
المتهجد ،بیروت،اعلمی ١٤١١،ق.
٣٣ـ طوسی ،محمد بن حسن مصباح

٣٤ـ ــــــــــــــــــــ التبیان ،به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.
٣٥ـ فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٢٠،ق.
٣٦ـ قاسمی ،جمالالدین ،محاسن التأو یل ،بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤١٨ ،ق.

٣٧ـ قزو ینی رازی ،عبدالجلیل ،النقض ،به کوشش جﻼلالدین محدث ارموی ،تهران،
انجمن آثار ملی۱۳۵۸ ،ش.
٣٨ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابیع الموده ،بیروت ،اعلمی١٤١٨ ،ق.

٣٩ـ کاشانی ،فتحالله بن شکرالله ،زبدة التفاسیر ،قم ،معارف اسﻼمی١٤٢٣ ،ق.
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٤٠ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،اسﻼمیه ١٤٠٧ ،ق.

٤١ـ مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار اﻷنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء١٤٠٣ ،ق.
٤٢ـ مدرسی ،محمدتقی ،من هدی القرآن ،تهران ،انتشارات محبیالحسین١٤١٩،ق.
٤٣ـ مفید ،محمد بن محمد ،اﻹرشاد ،بیروت ،دارالمفید١٤١٤ ،ق.

٤٤ـ محمدی فام ،حسین و نبوی ،سیدمجید» ،نقد و بررسی دﻻیل ابوالفضل برقعی در
مدعای قرآنبسندگی در تفسیر« ،سفینه ،شمارۀ  ،٥٩تابستان ١٣٩٧ش.

٤٥ـ مکارم شیرازی ،ناصر ،آیات وﻻیت در قرآن ،قم ،نسل جوان١٣٨٦ ،ش.
٤٦ـ میبدی ،احمد بن محمد ،کشف اﻻسرار ،تهران ،امیرکبیر١٣٧١،ش.

٤٧ـ نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الکبری ،بیروت ،دار الکتب العلمیه۱۴۱۱ ،ق.

٤٨ـ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک ،بیروت ،دارالکتب العلمیه١٩٩٠ ،م.

٤٩ـ هاشم العمیدی ،ثامر ،در انتظار ققنوس ،ترجمۀ مهدی علیزاده ،قم ،مؤسسۀ امام
خمینی١٣٨٤ ،ش.
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