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چکیده
یـــد بـــن علی؟ع؟، در انعكـــاس منابع شیعۀ امامیـــه، امامت را مقامـــی الهی و تعیینی  ز
می داند نه امری مردمی و اختیاری. او به امامت بالفصل امیرالمؤمنین؟ع؟ معتقد است 
و امامـــت دیگران را غاصبانـــه می داند و بر این باور است که مجموعـــه امامان، دوازده 
نفرند که نه تن از آنان از نسل امام حسین؟ع؟ است؛ ولی در اقوال و آثار او نامی از امامان 
چهـــارم بـــه بعد مشاهده نشده اســـت. در آثار مكتوبـــی که به او نسبـــت داده شده، به 
تعـــداد امامان اشـــاره ای نشده است. و برای خود نیز ادعـــای امامت نكرده؛ مگر اینكه 
خـــود را حجت بر مـــردم معرفی کرده اســـت. او اصل افتراض طاعـــت را برای بعضی از 
 اهل بیت؟مهع؟ می پذیرد؛ ولی در تعیین و تشخیص مصادیق امام مفترض الطاعة دچار 

تزلزل است.

ید بن علی ؟ع؟؛ امامت؛ اهل بیت؛ افتراض طاعت.  كلید واژه ها: ز

زيد بن علی بن احلسين ؟امهع؟ 
و مسألة امامت
عبدالمجید اعتصامی*

ت
مام

ه ا
سأل

و م
؟امهع؟ 

ین
حس

ن ال
ی ب

 عل
بن

ید 
ز

حل
ل 

ع اه
جما

ه ا
یگا

جا
ی و 

اس
شن

عنا 
م

ام
ن ام

عیی
د ت

آین
 فر

 در
قد

و ع
 

می
اما

ن 
لما

تک
ه م

دگا
 دی

ص از
ی ن

ئور
ن ت

بیی
ت

فصلنامه امامت پژوهی 
سال سوم ، شماره 10 

صفحه  181 - 155

*  دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث.
  ame1359@gmail.com



156

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

1_ مسأله جانشینی پیامبر؟ص؟
نزاع  اولین  ؟ع؟،  علی  بن  ید  ز اندیشۀ  در  مسلمانان  جامعۀ  رهبری  و  امامت  موضوع 

سیاسی اعتقادی در بین مسلمانان است که بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ رخ داده است.1 
ید بر این است که حاصل این اختالف دو دستگی و جدایی مسلمانان بود.  دیدگاه ز
دسته ای بر این باور بودند که پیامبر؟ص؟، جانشین و خلیفۀ بعد از خود را مشخص نمود 
که پیامبر؟ص؟ هیچ  کسی نبود جز امیرالمؤمنین؟ع؟. دستۀ دوم بر این باور بودند  و آن 
جانشینی را بعد از خود مشخص نكرد و امر امامت را به جامعۀ مسلمین سپرد و مردم با 

اختیار خود ابوبكر را انتخاب کردند.2 
که او از دستۀ  کتب اولیۀ شیعه نقل شده، نشان می دهد  ید در منابع و  که از ز روایاتی 
اول است و خالفت و والیت بالفصل امیرالمؤمنین؟ع؟ را پذیرفته، و با ذکر روایاتی در این 

زمینه، از مدافعان این امر است. 
از جمله ادله ای که شیعۀ امامیه در مسأله جانشینی امیرالمؤمنین ؟ع؟ بعد از پیامبر؟ص؟ 
که به مضامین و  به آن تمسک می کند روایت نبوِی »من کنت مواله فعلّي مواله« است 
که  ید است  طرق مختلف نقل شده است. یكی از آن روایات، روایت هشام بن البر
»من  ید در مورد  ز از  روایت،  این  آورده است. در  امالی خود  را در  آن  مرحوم صدوق 
کنت مواله فعلّي مواله« سؤال می شود؛ و وی در جواب می گوید: »پیامبر؟ص؟، علی ؟ع؟ را 

همچون پرچمی نصب و معین کرد تا با این کار هنگام تفرقه و جدایی، حزب خداوند 
معلوم و مشخص باشد«.3 

 این بیان عالوه بر این که شاهدی بر معنای خاص والیت و سرپرستی در کلمه »موال« 
ید فقط پیروان امیرالمؤمنین ؟ع؟ هستند  است، شاهدی بر این امر است که در اندیشه ز
که از آن حضرت جدا شدند از  گروه هایی  که بعد از پیامبر؟ص؟ حزب خدایند، و دیگر 

حزب شیطانند. 

یدعلی واصل بن عطاء فی  ید بن علی؟ع؟، جواب اإلمام ز کتب و رسائل اإلمام ز 1 . سالم عزان، مجموع 
اإلمامة، 307. 

2 . همان، تثبیت اإلمامة، 218. 
3 . صدوق، األمالي، 186. 
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کـــه مضامیـــن آن داللـــت بـــر وصایـــت و وزارت و والیـــت  بعضـــی دیگـــر از روایاتـــی 
ید نقل شده است.1  امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد به واسطه ز

ید بن علی؟ع؟، مقام »وصایت، اخوت،   براساس همین اقوال و روایات نقل شده، ز
ک نفاق و ایمان را  خالفت، وزارت و والیت« را در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ می داند و مال

در پذیرش والیت و مقامات آن حضرت می انگارد.
ید امر امامت و رهبری جامعه  که ز گواه این است  ید منسوب است نیز  که به ز آثاری 
بعد از پیامبر؟ص؟ را تعیینی و انتخابی از جانب آن حضرت می بیند، نه امری که به اختیار 
که بین او و واصل بن عطای  مردم واگذار شده باشد. یكی از این آثار، نامه ای است 
معتزلی نقل شده است. در این نامه نگاری، واصل بن عطا در مورد اختیاری بودن امام 
ید در جواب می گوید: »إن اإلمامة أمانُة اهلل  یا نص و تعیینی بودن آن سؤال می کند و ز

ِبعة فیها، واستحقوا الرعایة«.2  عند أئّمة الهدى، إن أّدوها إلیه سلموا من الّتَ
نزدیک ترین معنایی که برای این عبارت متبادر است چنین است:

گر مردم ادای امانت کنند  به درستی که امامت امانتی است الهی نزد ائمه هدا؟مهع؟ که ا
)این امر امامت را به امام؟ع؟ بدهند( از آثار سوء فقدان اماِم بر حق سالم می مانند و 

مستحق عنایت و حكومت حق می شوند.
ید نزدیک تر است که سؤال واصل بن عطا حول محور   این معنا از این جهت به عبارت ز
که آیا این مقام به مردم واگذار شده است یا خداوند آن را به فردی  اصل امامت است 

مشخص عطا می کند.3
ید نیز بر اساس همین سؤال است که امر امامت را الهی مطرح می کند و آن را  بنابراین، ز
اختصاص به امامان؟مهع؟ می داند، و معتقد است که مردم اختیاری در این باره ندارند، 

1 . ر.ک. صدوق، األمالي، 136؛ همو، خصال، 429؛ همو، علل الشرایع، 1 / 168؛ طوسی، األمالي، 137، 572؛ 
ابن شهرآشوب، مناقب، 2 / 247؛ مجلسی، بحار األنوار، 27 / 230، و 38 / 2؛ مداعس، الكاشف األمین 
عن جواهر العقد الثمین، 3/ 415؛ سیاغی، المنهج المنیر تمام الروض النضیر، 3/ 496؛ یحیی بن 

الحسین، تیسیر المطالب فی أمالی أبی طالب، 1/ 117.
ید علی واصل بن عطاء فی  ید بن علی ؟ع؟، جواب اإلمام ز کتب و رسائل اإلمام ز 2 . سالم عزان، مجموع 

اإلمامة، 307. 
بر ندارد. 3 . دیگر معانی برداشت شده از این جمله نیز چیزی جز امامت تعیینی و الهی را در
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بلكه باید این امانت الهی را به اهلش واگذار کنند و امام خود را یاری دهند.
که بر خالفت بالفصل امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از پیامبر؟ص؟ داللت دارد،   از دیگر روایاتی 
که در زمان های مختلف و به مناسباتی از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل  روایت »منزلت« است 
ید  ید نقل شده، و هم در آثار ز شده است. مضمون این روایت، هم در منابع شیعه از ز
یان نام گذاری امام حسن مجتبی؟ع؟ خداوند به واسطۀ جبرئیل به  مشهود است. در جر

پیامبر؟ص؟ می فرماید: 
همانـــا علی؟ع؟ برای تو بـــه منزلۀ هارون است برای موســـی. پس سزاوار 
است که اسم فرزند هارون یعنی شبر _ که در عربی حسن است _ را برای 

فرزند علی؟ع؟ انتخاب کنی.1
ید بن علی ؟ع؟، در اسناد یكی از طرق این روایت قرار دارد.2   ز

یش، ابوبكر و عمر را بر علی ؟ع؟ مقدم کرده اند شعری  ید وقتی که می بیند عده ای از قر  ز
می سراید که در مضمون آن، حدیث »منزلت« و افضلیت و تقدم آن حضرت بر صحابه 

و خلفا نهفته است. قسمتی از آن چنین است:
فـــإن علیـــــًا فضلتـــــه المناقـــبومن فضـــل األقـــوام یومـــًا برأیه

إن رغمت فیه األنوف الكواذبوقـــول رســـول اهلل والحـــّق قوله و

                     بأنـــک مّنـــی یا علــــی معــالنــا           کهارون من موسی أخ لي وصاحب3 
یح می کند که نسبت امیرالمؤمنین ؟ع؟ به پیامبر؟ص؟ به منزلۀ  ید تصر  در جایی خود ز

هارون به موسی؟امهع؟ است.4 

1 . صدوق، األمالي، 197. 
2 . مفید، اإلرشاد، 2/ 172؛ همو، األمالي، 33؛ مجلسی، بحار األنوار، 46/ 199. روایتی دیگر شبیه به همین 
یدی، علی بن الحسین،، المنتزع من المحیط باإلمامة، 1/ 12؛ حدیث  ید نقل شده است: ز مضمون از ز

ید نقل شده است. منزلت با مضمونی دیگر بعد از همین روایت و در صفحه بعد در قالب شعر از ز
یدی، المنتزع من المحیط باإلمامة، 1/ 13. ترجمه: گروهی با رأی و نظر خود به کسی شرف و بزرگی دادند  3 . ز
در حالی که علی ؟ع؟ مناقب و فضائلش او را شرف و بزرگی داده بود، و سخن رسول خدا؟ص؟ _ که قول حق 
هم همان است _ این است که منزلت تو در نزد من مثل منزلت هارون نزد موسی است که برادر و صاحب 

او بود، و اگرچه این سخن را این قوم تكذیب می کنند.
4 . همان، 36. 
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او به لحاظ موقعیت اجتماعی و علمی خود در جامعۀ مسلمانان، به گونه های مختلفی 
که متوجه والیت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ می شد. آثار نقل شده  درگیر شبهاتی بود 
گفتگوهای  که او برای اثبات والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ مناظره ها و  از او نشان می دهد 

یادی داشته است.  ز
از آثار خود به نام تثبیت اإلمامة، برای نشان دادن حقانیت یكی از دو  ید در یكی  ز
ارائۀ  با  کردند،  اختالف  امامت  مسأله  سر  بر  پیامبر؟ص؟  رحلت  از  بعد  که  دسته ای 
تی از هر دو دسته، و بررسی جواب های مفروض، بررسی آراء طرفین را آغاز می کند. سؤاال
 او می گوید: طبق مبنای رسول خدا؟ص؟، وقتی بین دو دسته ایجاد اختالف می شود باید 
گر از هر کدام از طرفین  از بّینۀ عادلی که از هیچ کدام از دو دسته نیست استفاده کرد. ا
کسی سراغ  ید می گویند در خارج از خودمان  که بینه ای غیر از خودتان دار سؤال شود 
یات دو فرقه در مورد امامت و خالفت  یم. بنابراین، بعد از این مرحله باید دید نظر ندار

چیست تا حق از باطل معلوم شود.1
ید، هر دو فرقه معتقدند که خداوند انسان هایی را به عنوان »ِخَیرة« در قرآن   بنابر نظر ز
معرفی کرده است و آنها را خود خدای متعال اختیار و اصطفا کرده است و شاهد قرآنی 

ِخَيَرُة <.2
ْ
ُهُم ال

َ
ُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن ل

ُ
َك َيْخل یمه است: >َوَرّبُ آن این آیۀ کر

 او می گوید: در نظر هر دو فرقه، طبق کالم الهی »ِخیَرَة« همان متقین هستند.3 همچنین 
در اندیشه هر دو فرقه بین متقین هم کسانی هستند که خیره و برترند و آن »مجاهدین« 

یم به آن اشاره می فرماید.4 در راه خدا هستند همان گونه که خداوند در قرآن کر
ید در ادامه همین روند استدالل می گوید: در نظر هر دو فرقه بنابر کالم وحی، در بین  ز
مجاهدین هم کسانی هستند که نسبت به بقیه خیره هستند. وآن ها همان »سابقون 
یمه، بین سابقون  کر در جهاد« هستند.5 همچنین در اندیشه هر دو فرقه، طبق آیات 

ید بن علی ؟ع؟، تثبیت اإلمامة، 218.  1 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
2 . قصص/ 68.
3 . حجرات/13.
4 . نساء/96 _ 95

5 . حدید/10
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که در جهاد، عملشان، قتالشان و  کسانی هستند  در جهاد نیز خیره وجود دارد و آنان 
ضربت هایشان از بقیه بیشتر بوده است.1

که  ئل سلسله وار خود می گوید: سؤال ما از دو فرقه این است  ید در این مرحله از دال  ز
کارتر بوده و قتال بیشتری  کدام یک در جهاد پر  بین علی بن ابی طالب؟ع؟ و ابوبكر 

داشته اند؟ و کسی که مخالف حق باشد از کدام یک بیشتر می ترسد؟
 او می گوید: اجماع دو فرقه این است که علی بن ابی طالب ؟ع؟ در جهاد فی سبیل اهلل 
که بنابر اعتراف دو فرقه و استدالالت  یم  بر ابوبكر مقدم است. بنابراین، نتیجه می گیر

قرآنی، علی بن ابی طالب؟ع؟ از ابوبكر برتر است.2 
یقین  ید همین استدالل را از راهی دیگر پیش می گیرد و بعد از اینكه می گوید: در نظر فر  ز
یقین، متقین همان خاشعان هستند و  خیره همان متقین هستند، می گوید: در نظر فر
کسی  خاشعان همان علماء هستند و اعلم از مردم اعدل از آنهاست؛ و در بین مردم 
کسی بیشتر مورد  که مردم را بیشتر به سمت حق دعوت می کند أعدل است و چنین 
کند. او برای هرکدام از مراحل استدالل  کسی تبعیت  تبعیت قرار می گیرد تا اینكه از 

خود از آیات قرآنی استفاده می کند.3
کتاب خدا فهمیده می شود  یقین از  او در انتهای این استدالل می گوید: به اجماع فر
که علی بن ابی طالب؟ع؟ برترین و خیرۀ از این امت است و نسبت به همه مردم أتقی 
عدالت،  علم،  خشوع،  در  برتری  تقوا،  در  علی؟ع؟  برتری  شدن  ثابت  با  لذا  و  است. 

کمیت برای آن حضرت ثابت می شود.4  هدایت به حق، تابعیت و حا
  او همچنین در کتاب تثبیت اإلمامة غیر از دو دلیل پیش گفته، دلیلی دیگر از اجماع

  هـــر دو فرقـــه برداشـــت می کنـــد تا امامـــت بالفصـــل امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را با ادلـــۀ قرآنی 
یقیـــن، کسانی که صحابـــه و عالم   ثابـــت کنـــد. او می گویـــد: بدون اختـــالف در نظر فر
 در زمـــان پیامبـــر؟ص؟ بودنـــد و اموراتی مثل نماز، زکـــات، طالق، سنـــن و فرائض به آن ها

1 . زلزله/7 _ مزمل/20
ید بن علی؟ع؟، تثبیت اإلمامة، 218؛ 225.  2 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
3 . به ترتیب از رابطه متقین با خاشعان:ق/33 _ 31، فاطر/28، مائده/95، یونس/ 35. 

4 . سالم عزان، همان، 227. 
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ید   سپـــرده می شد این چهار نفـــر بودند: علی بن ابی طالب؟ع؟، عبـــداهلل بن عباس، ز

 بن ثابت و عبداهلل بن مسعود. و بعضی می گویند که عمر بن خطاب هم جزء این افراد

 بوده است. 

 زیـــد می گویـــد: بـــه اجماع امت این چهـــار نفر بر عمر بن خطـــاب مقدم بودنـــد. و  اگر از دو 

فرقـــه سؤال شـــود که کدام یـــک از اقـــوام و قبیله ها بـــرای امامت أولی هستنـــد، باالجماع 

 می گوینـــد »قریـــش«. بنابرایـــن زیـــد بن ثابـــت و عبداهلل بـــن مسعـــود از بین ایـــن چهار نفر 

حـــذف می شونـــد. اگـــر دوبـــاره ســـؤال شـــود که بیـــن علی بـــن ابی طالـــب و عبـــداهلل بن 

 عبـــاس کـــدام یک برای امامـــت برتری دارنـــد، نظر امت بـــر این است که پیامبـــر اکرم؟ص؟ 

فرموده است: »بین دو فقیه عالم اقدم و اکبر بین آنها نسبت به هجرت سنجیده می شود«. 

پس، علی بن ابی طالب؟ع؟ بین این اشخاص برای امامت بعد از پیامبر؟ص؟ برتر است.1 

کردن نقطه نزاع و  ید در یكی دیگر از آثار خود برای تبیین مسأله امامت و مشخص  ز

همچنین رفع شبهاتی که در این باره وارد شده است محور بحث خود را روی وصیت 

رسول  سوی  از  وصیت  کیفیت  و  وصیت  اصل  اثبات  با  و  می دهد؛  قرار  پیامبر؟ص؟ 

خدا؟ص؟ ایده و اندیشه خود در مورد جانشینی آن حضرت را تبیین می کند.

کرده  وصیت  پیامبر؟ص؟  قطعًا  که  می کنند  ثابت  قرآنی  ادلۀ  که  است  معتقد  وی   

کردن،  که هم خداوند متعال2 و هم پیامبراکرم؟ص؟، مسلمانان را به وصیت  است؛ چرا 

کیدات قرآنی و سفارشات خود آن حضرت،  ید با این تأ سفارش نموده اند. در اندیشه ز

نمی توان تصور کرد که پیامبر؟ص؟ وصیت نكرده باشد. و از آنجا که وصیت در مورد امور 

 مهم صورت می گیرد پیامبر اکرم؟ص؟ حتمًا در مورد امر جانشینی بعد از خود سفارش 

کرده است.

کرده؛ ولی شخص وصیت شده  که آن حضرت وصیت  گفته شود  گر   او می گوید: ا

گفته می شود: چون خود آن حضرت بهترین و برترین و اعلم از مردم  معلوم نیست؛ 

1 . همان، 231. 
2 . مائده /16، بقره/180.
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که بهتر  کسی  گاه ترین مردم و  کس، مورد اعتمادترین و آ است، بنابر  این او به بهترین 
از همه وصیت او را اجرا کند وصیت می کند. از سوی دیگر، این شخِص بهتر و برتر نزد 
پیامبر؟ص؟ همان شخصی است که در نظر کتاب خدا هم بهتر و برتر است، و آن همان 
کسی است که در قرآن به عنوان اهل »خیره« و »صفوه« معرفی شده است؛ و طبق مطالب 
و آیات سابق معلوم شد که مصداق اتم و بارز »خیره« و »صفوه« امیرالمؤمنین ؟ع؟ است. 
ید، آن حضرت اولین کسی است که از پیامبر اکرم؟ص؟ تبعیت نمود و بعد   در دیدگاه ز
از وفات ایشان نیز با بصیرت خاصی به سمت او دعوت می کرد؛ لذا برای وصیت، 
که پیامبر اکرم؟ص؟ آورده، اعلم بود؛ و  بهترین شخص نزد رسول خدا؟ص؟ بود. او به آنچه 
کسی بود که آیه »تطهیر« و »موّدت« در شأن او نازل شد.1 و مصداق صراط مستقیم در 

ُمْسَتِقيَم< بود.2
ْ
َراَط ال >اْهِدَنا الِصّ

او در جواب علمای کثیری از اهل شام که ادعا داشتند جماعت مردم، والیت خلفا را 
پذیرفته اند و عدۀ کمی از آنها که در اقلیتند، اهل بدعتند و عثمان را به قتل رسانده اند، 

یادی را برای بطالن این ادعا اقامه می کند.  ادله و آیات ز
بدعت  و  ضاللت  اهل  و  بودند،  اقلیت  در  انبیاء  از  بسیاری  پیروان  می گوید:  ید  ز
کید دارند که  یم براین نكته تأ یادی از قرآن کر یت مردم را تشكیل می دادند. آیات ز اکثر
یب شیطان  کثر مردم فر یت مردم به ضاللت افتاده اند، مگر عدۀ قلیلی از آنها و یا ا اکثر
که شكرگزار  کمی از مردم هستند  کمی از آنها، و یا اینكه عدۀ  می خوردند مگر عدۀ 
کرده اند و دسته ای ذّم  نعمت های الهی اند. بنابر این، دسته ای از آیات، مدح اقلیت 

یت.3 اکثر

2_ غاصبانه بودن حاكمیت خلفا در اندیشه زید
ید که نشان گر اعتقاد او به خالفت بالفصل  منابع معتبر امامیه عالوه بر نقل روایاتی از ز
که نشان می دهد او والیت  امیرالمؤمنین؟ع؟ است، روایات دیگری را از او نقل می کند 

ید بن علی؟ع؟، اثبات الوصیة، 243 _ 238.  1 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
ید، 6.  یب القرآن لإلمام ز ید بن علی؟ع؟، تفسیر غر 2 . همان، تفسیر فاتحة الكتاب، 341؛ ز

ید بن علی؟ع؟، القلة والكثرة، 261 به بعد.  3 . آیات مربوطه: ر. ک: سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
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و حكومت خلفای سه گانه را غاصبانه و ناجوانمردانه می پنداشته و این عقیده را به 
دیگران انتقال می داده است. او راوی خطبه ای پر محتوا از امیرالمؤمنین ؟ع؟ است که 

در آن خطبه، حضرت از غصب خالفت و حق خود گالیه می کند: 
به خدا قسم، با ابوبكر بیعـــت شد در حالی که من برای لباس خالفت، 
برترین مردم بودم. پس من خشم خود را فرو نشاندم و به دستور الهی نظر 
کردم در حالی که از سختی سینه ام به زمین می چسبید، تا اینكه ابوبكر 
ک شد و عمر به خالفت رسید. در حالی که به خدا قسم معلوم بود  هال
که من برترین مـــردم بودم برای این لباس خالفت، پس همچنان خشم 
ک شد  خـــود را فرو نشاندم و به امر پروردگار نظر کردم. تا اینكه عمر هال
و تشكیل شورای شش نفره دادند و مرا نفر ششمی قرار دادند که اگر در 
قرعـــه هم اسم من می آمد اثری نداشـــت، و گفتند: با اقل و کمترین ها 
بجنگید در حالی که غیر از من را اراده نكرده بودند. پس من کظم غیظ 
کـــردم و به امـــر خدای متعال نظر کردم و سینـــه ام را به زمین چسباندم. 
سپـــس امر امت بـــا بیعتی که با من داشتنـــد با من بـــود و از آن پس من 

چیزی نیافتم مگر جنگ با آنها یا کفری که نسبت به خدا داشتند.1 
که در  ید نیز مؤید چنین روایتی هستند. او در ادامه مكاتبه اش با واصل بن عطا  آثار ز

مقال پیش به آن اشاره شد، به واصل چنین می گوید:
بعـــد وفات رسول خدا؟ص؟ گروهی با مسألۀ امامت هر گونه که خواستند 
رفتـــار کردند و امامت را مثل میراث دنیا به غارت بردند؛2 و مردم هم به 
زعم و نظر خود می گفتند: فالن کس أحق و أولی است. ابوبكر با انصار 
کـــرد؛ ولی بـــدون اینكه با همه  یش بـــا دالیل عامی محاّجه  در مـــورد قر
مشورت بشـــود امامت به او اختصاص داده شد، و کسی هم اقرار نكرد 

1 . مفید، األمالي، 154. 
ید چنین است: »اْنَتَهَبَها قوٌم کما ُینتهب تراث الدنیا« که اشاره دارد به فرمایش امیرالمومنین؟ع؟ در  2 . تعبیر ز
خطبۀ سوم نهج البالغه: »أری تراثی نهبًا؛ با چشم خودم دیدم که میراثم را به غارت بردند«. جعفری، ترجمۀ 

نهج البالغه، 17. 
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که او از همه اوالست. سپس امامت در زمان حیاتش اقامه شد تا اینكه 
گـــذار کرد، و  او امـــر امامـــت را برای بعد از خـــودش به عمر بن خطاب وا
بدون اینكه کسی دیگر را در نظر داشته باشد نصًا و تعیینًا و تسمیًة عمر 
را جانشین خود قرار داد؛ و عمر نیز همان مشی ابوبكر را در امامت ادامه 
داد تـــا اینكه امامت به این جـــا رسید که از بین شش نفر یكی انتخاب 
شود؛ و با انتخاب عثمان بعد از مدتی بر در خانه او جمع شدند و او را 
کشتند. پس مردم با امیرالمؤمنین؟ع؟ بر کتاب خدا و عمل به آنچه در 
آن اســـت بیعت کردنـــد. و آن حضرت برای مردم عدل را بر پا ساخت و 

در بین آنها به قرآن عمل کرد.1 
که امانتی الهی  که امر امامت،  که او بر این باور است  ید نشان می دهد   این بیان از ز
است، توسط مردم درست ادا نشد؛ و هر کس هر طوری و با هر روشی که خواست با این 

امانت برخورد کرد؛ و همین طور دست به دست شد تا اینكه آخر کار به اهلش رسید.
ید هستند که  در یک نتیجه گیری کلی باید گفت تنها منابع شیعی و آثار منسوب به ز
در بحث امامت بالفصل امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت به هم، هم پوشانی دارند و بدون 

تضاِد اقوال سخن گفته اند.
 

3_ دوازده گانه بودن امامان
در کتب روایی شیعه، بعضی از روایت هایی که بر دوازده گانه بودن امامان؟مهع؟ داللت 
از این  کی  امر می تواند حا این  ید بن علی؟ع؟ نقل شده است.  به واسطه ز می کنند 

ید امامت دوازده امام را پذیرفته و از این حقیقت با خبر است. واقعیت باشد که ز
ید بن علی؟ع؟  یان مشهور مالقات جابر بن عبداهلل انصاری با امام باقر؟ع؟ به واسطه ز  جر
نیز نقل شده است. در این مالقات، جابر بعد از گفتگوهایی به امام عرض می کند که 

پیامبر؟ص؟ فرمود:
ای جابر! هر وقت فرزندم باقر؟ع؟ را درک کردی به او سالم برسان. همانا 

ید علی واصل بن عطاء فی  ید بن علی؟ع؟، جواب اإلمام ز کتب و رسائل اإلمام ز 1 . سالم عزان، مجموع 
اإلمامة، 308. 
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او اسمش اسم من و شبیه ترین مردم به من است؛ علم و حكم او علم و 
حكم من است. هفت نفر از فرزندان او شخصیت های امین و معصوم 
و امامـــان نیک صفت هستند که هفتم از آنها مهدی؟ع؟ است. همان 

کسی که دنیا را پس از ظلم و جور، پر از قسط و عدل می کند.1

ید، او امامت را به صراحت  در بعضی از روایات و گفتگوهای اصحاب اهل بیت؟مهع؟ با ز

از خود سلب می کند و امر امامت را در ائمه دوازده گانه معرفی می کند. نمونۀ آن، روایت 

گمان  گفتم: بعضی از مردم  ید بن علی؟ع؟  که می گوید: به ز محمد بن مسلم است 

ید در جواب با جمله »ولكن من  که تو صاحب این امر ]امامت[ هستی. ز می کنند 

العتره« این ادعا را از خود سلب می کند. محمد بن مسلم مجددًا از او سؤال می کند: 

ید در جواب می گوید: هفت نفر از خلفا، و  کسی صاحب این امر است؟ ز پس چه 

مهدی از آن هاست. 

یان به نزد امام باقر؟ع؟ رفتم و از این  محمد بن مسلم در ادامه می گوید: بعد از این جر

ید، راست می گوید این امر بعد از من به  کردم. حضرت فرمود: »برادرم ز گفتگو او را با خبر 
هفت نفر از اوصیاء می رسد که مهدی از آنهاست...«.2

که در این بحث آمده به مصادیق امامان و اسماء آن بزرگواران بعد از  البته در روایاتی 

امام حسین؟ع؟ اشاره نشده است، به جز روایت جابر که داللت بر امامت امام باقر؟ع؟ 

کند بر اینكه  گونه ای داللت  نیز می کند. همچنین مضامین بعضی از آنها می تواند به 

ید می بایست امامت امام سجاد؟ع؟ را پذیرفته باشد؛ چرا که مضمون روایات چنین  ز

بودند که ُنه فرزند از نسل امام حسین؟ع؟ در منصب امامت می نشینند. بنابراین، بعد از 

ید در امامت  امام حسین؟ع؟ کسی جز امام سجاد؟ع؟ از آن حضرت باقی نمانده بود تا ز
اوالد آن حضرت شک کند.

ید از پیامبر؟ص؟  ثر، 302؛ مجلسی، بحار األنوار، 36/ 360. نظیر همین مضمون را ز 1 . ابن خّزاز قمی، کفایة األ
ید نقل شده و داللت بر دوازده گانه بودن  خطاب به خود امام حسین ؟ع؟ نقل می کند. دیگر روایاتی که از ز
ثر، 193، 238؛ مجلسی، بحار األنوار، 36/ 351، 389.  امامان در اندیشه او می کند: ابن خّزاز قمی، کفایة األ

2 . ابن خّزاز قمی،  همان، 310؛ مجلسی،  همان، 46 / 200. 
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ید اشاره به دوازده گانه بودن امامان نشده است؛ ولی محتوای آن آثار گویای این  در آثار ز

که امام  که او امامت امام حسن و امام حسین؟امهع؟ را پذیرفته، و معتقد است  امر است 

یۀ  که ذر حسن و امام حسین؟امهع؟ بعد از علی بن ابی طالب ؟ع؟ بر همه افضلند؛ چرا 

رسول خدا؟ص؟ و از نسل او هستند. حتی بین این دو امام، افضلیت امام حسن؟ع؟ فقط 

در بزرگی سن آن امام است وگرنه فرمایشات پیامبر؟ص؟ در مورد هر دو امام یكسان است.1 

ید وجود ندارد که امامان چهارم  یح از ز یدیه، نصی صر ید یا در آثار ز در مجموع، در آثار ز

به بعد را بعینه و نصًا و تسمیًة مشخص کرده باشد.2 معمواًل یا با کنایه و ابهام امامی را 
معرفی کرده و یا سكوت اختیار می کند.3

ید، امر امامت  یاناتی نقل شده مبنی بر اینكه ز کتب روایی شیعه نیز، روایات و جر در 

کند و  که همچون امام حسین؟ع؟ قیام  کسی می بیند  از امام حسین؟ع؟ در  را بعد 

شمشیرش را ظاهر کند. 

ید و  ید آمدند و یكی سمت راست ز بكار بن ابی بكر می گوید: »پدرم و علقمه، نزد ز

ید می گوید:  که ز گفتگوی آنها تا به اینجا می رسد  دیگری سمت چپ او نشستند. 

»امامی که مستور باشد، امام ما نیست، بلكه امام کسی است که شمشیرش را از غالف 

ید می گوید: ای ابا الحسن، تو از علی بن ابی  بیرون آورده باشد«. ابوبكر، پدر بكار، به ز

که محجوب و مستور بود، امام ما نبود؟ آیا تا  طالب؟ع؟ به من خبر بده! آیا او تا زمانی 

ید، سكوت اختیار  که شمشیرش را ظاهر نكرده بود، امام نبود؟ با این سؤال، ز زمانی 

می کند و با اینكه سؤال ابوبكر را سه مرتبه می شنود هیچ جوابی نمی دهد، ابوبكر در 

گر علی؟ع؟ امام بود، پس جایز است که امام بعد از او امام مستور باشد  ادامه می گوید: ا

گر هم علی؟ع؟ در زمان مخفی بودن و مستور بودنش امام نبود، پس چه چیزی تو را  و ا
به اینجا آورده است؟4

ید بن علی؟ع؟، تثبیت اإلمامة، 246.  1 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
2 . ر.ک. سالم عزان،  همان، مقدمه، 38. 

یدی، علی بن الحسین، المنتزع من المحیط باإلمامة، 1/ 32.  3 . ز
4 . طوسی، اختیار معرفة الرجال)رجال الكشی(، 2 / 714.
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که مؤید سخن پیش گفته  ید، قول دیگری از او نقل شده است  در یكی دیگر از آثار ز
گفته است: »وقتی پیامبر  که  ید نقل می کند  است. شخصی به نام فضیل الرّسان از ز
اکرم؟ص؟ از دنیا رفت برترین مردم امیرالمؤمنین؟ع؟ بود و بعد از آن حضرت برترین مردم 
ید بعد از  امام حسن؟ع؟ بود و بعد از آن حضرت، امام حسین؟ع؟ برترین مردم بود«. ز

این کالم سكوت می کند و بعد می گوید: 
مراجعـــات به سمت ماســـت و ما و کتاب خـــدا از دو ثقل هستیم... ما 
ینه های علم خـــدا و ورثۀ وحی خدا و عترت رسول  والت امـــر الهی و خز

خدا؟ص؟ هستیم.1
ید در آثار او نشان می دهد که اندیشه او در مورد امام  بعضی دیگر از اقوال نقل شده از ز
بعد از امام حسن و امام حسین؟امهع؟ این است که اواًل او از اوالد یكی از این دو امام باشد.  
ثانیًا اعلم به دین و افضل در آل محمد _ صلوات اهلل علیهم _ باشد. ثالثًا دعوت کننده 

به کتاب خدا، و رابعًا شمشیر او آشكار باشد.2 
که او امامت  کتاب تثبیت اإلمامة او نقل شده، این است  که در  ید  الزمه این قول ز
امام سجاد؟ع؟ و دیگر امامان دوازده گانه شیعه دوازده امامی، یعنی امام باقر و امام 

صادق؟امهع؟ را که معاصر با او بوده اند قبول نداشته است.
ید دال بر عدم پذیرش امامت امام سجاد  در مقابل این قرائنی که از منابع امامیه و آثار ز
که می توان حداقل امامت  ید _  تا امام صادق؟مهع؟ نقل شده، عالوه بر مالقات جابر با ز
که داللت می کند  اقوال دیگری نقل شده   _ از طریق آن پذیرفت  را  امام سجاد ؟ع؟ 
ید، امامت امام باقر؟ع؟ را پذیرفته است. او در قالب یک شعر در مورد آن  بر اینكه ز

حضرت چنین می گوید:
و انت المرجی لبلوی غد3 ابــا جعفـــر الخیــر انت     

ید از او می خواهد که امر امامت  در سطور بعد خواهد آمد که در اواخر عمر امام باقر؟ع؟، ز

ید بن علی؟ع؟، کالم له فی اإلمامة، 301.  1 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
2 . همان، تثبیت اإلمامة، 248. 

3 . ترجمه: ای ابا جعفر، تو مایۀ خیر و برکتی! تو امامی و تو امیدی هستی برای مشكل  ها...: ابن شهرآشوب، 
مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، 3 / 329؛ صدوق، األمالي، 637؛ مجلسی، بحار األنوار، 46 / 296. 
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ید امامت آن حضرت را پذیرفته است و  را واگذار کند. الزمۀ این گفتگو این است که ز
بعد از این تسلیم و پذیرش است که چنین درخواستی از امام دارد.

که در همه زمان ها، شخصی از اهل بیت؟مهع؟  از طرفی دیگر او بر این عقیده است 
وجود دارد که بر مردم حجت است. او به نقل از عمرو بن خالد در زمان امام صادق؟ع؟ 
اعتراف می کند که حجت زمانش فرزند برادرش امام صادق؟ع؟ است، و هر کس از او 

تبعیت کند گمراه نمی شود، و هرکس با او مخالفت کند هدایت نمی شود.1
منابع  گفت  باید  امامان  معرفی  مورد  در  ید  ز از  شده  نقل  روایات  و  اقوال  جمع  در    
از  جدای  را  معارف  و  علم  در  امامت  او  که  می دهند  نشان  ید  ز آثار  و  امامیه  شیعه 
امامت در امر و نهی و جهاد و جنگ می پندارد. لذا از طرفی اعتراف او به امامت امام 
 باقر ؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نقل شده است، و از طرفی کسی را واجد مقام امامت می داند 
کند. مؤید این  که مستور نباشد و قیام و مخالفت خود را علیه حكومت ظالم علنی 
ید  گفتگوی مفصلی بین ز که در آن،  کلینی در کافی آورده  که  مطلب روایتی است 
را در مورد عجله  ید  ز امام  گفتگو،  این  اواسط  گرفته است. در  انجام  باقر؟ع؟  امام  و 
ید از  که مربوط به امام است نصیحت می کند. ز  نكردن و سبقت نگرفتن در اموری 
که در خانه اش  کسی نیست  این سخنان امام ناراحت می شود و می گوید: »امام ما 
کاری  که با چنین  کسی است  بنشیند و مستور و مانع از جهاد شود، بلكه امام از ما 
یم آنها  مخالف است و در راه خدا به حقیقت جهاد می کند؛ و از رعیت دفاع و از حر

پاسداری می کند«. 
امام در جواب او می فرماید: 

ای بـــرادر مـــن! آیا تو نزد خودت دلیلـــی یا شاهدی از قـــران یا حجتی از 
رســـول خدا؟ص؟ سراغ داری که این چنین نسبـــت هایی را روا می داری 
و یـــا ضرب المثل می زنی؟ همانا خداوند حالل را حـــالل، حرام را حرام 
یضه می کند و ضرب المثل هایی را هم می آورد و سنت  و فرائـــض را فر

1 . صدوق، األمالي، 637؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، 3 / 397؛ روایتی دیگر در تأیید این 
مطلب: همان، 3 / 374.
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هایـــی را هم سنت قرار می دهد، ولی امـــام را قائم به امری نمی  گذارد تا 
در جایـــی شبهه ای شود در حالی که اطاعـــت او فرض است و یا اینكه 
آن امام در امری که محلش معلوم است سبقت بگیرد و یا قبل از وقت 

معین، به جهاد بپردازد.1
ید، امامت امام باقر و صادق؟امهع؟ را در امور علمی و فقهی قبول  ظاهر امر این است که ز
داشته است؛ و به خاطر تقیه یا مستور بودن آنها، در امر سیاست، والیت و امامت تامۀ 
ید که »هر کس اراده جهاد کرده به سمت من و هر  آنها را قبول نكرده است. این سخن ز
کس اراده علم کرده به سمت فرزند برادرم جعفر؟ع؟ برود«،2 می تواند مؤید چنین مطلبی 
ید، والیت تامه و همه جانبه امام صادق؟ع؟ را پذیرفته بود، وجهی  گر ز که ا باشد؛ چرا 
ید  نداشت که بین اراده جهاد و اراده علم، تفكیكی قائل شود. یا در مورد سخن دیگر ز
ید،  کالم ز که می گوید: »جعفر، در حالل و حرام، امام ماست«؛3 حالل و حرام در این 
گفتگوی مردی با  ید، بعد از  بیشتر در امور فقهی، سوق دارد تا در همه امور. این کالم ز
سلیمان بن خالد است، که در آن گفتگو، در مورد افضلیت امام صادق؟ع؟ نسبت به 
ید رخ داده  ید بحث  شده بود و این اتفاق به نقل عمار ساباطی، در همان ایام خروج ز ز
است. سلیمان بن خالد، به آن مرد می گوید: یک روز از جعفر؟ع؟ بهتر است از تمام 
کالمی را ایراد می کند. او با این سخن،  ید چنین  یان، ز ید. با شنیدن این جر دنیای ز
امام را مدح می کند ولی در عین حال، برای دایرۀ امامت امام صادق؟ع؟ محدودیت 

قائل می شود تا لطمه ای به خروج و مقام خود، وارد نشود.
ید برای شخصیت های اهل بیت؟مهع؟ قائل است، مؤید این  که ز این نوع دو دستگی 
مطلب است که او دو شأن و دو جایگاه برای اهل بیت؟مهع؟ در مقام امامت قائل است: 
یكی امامتی که مرجعیت علمی دارد؛ و دیگر امامتی که جایگاه سیاسی و جایگاه امر 

به معروف و نهی از منكر دارد.

1 . کلینی، الكافی، 1/ 356. 
ثر، 306؛ امین، أعیان الشیعة، 7/ 113.  2 . ابن خّزاز قمی، کفایة األ

3 . طوسی، رجال، 2/ 625. 
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یدیه یكی از مهم ترین مباحث اصولی در امر  این نوع ایده و اندیشه، بعدها در بین ز
که آیا از شرایط امام، عالم و عادل بودن  امامت شد؛ و این مسأله مورد بحث واقع شد 
کند و به  کفایت می کند و یا به مقتضای امر به معروف و نهی از منكر باید امر و نهی 
یه دوم معتقدند که امام مفترض  موقع در جامعه بروز و ظهور داشته باشد. قائلین به نظر
ک  گر عالم و پارسا بودن فَقط مال الطاعة باید چنین خصوصیاتی داشته باشد و اال ا

امامت باشد چنین امامی مفترض الطاعة نیست؛ بلكه امام در حالل و حرام است.1
یدیه  ید هم همانند ز که ز یدی نیز چنین است  ظاهر ادعای مورخان و نویسندگان ز
امامت بعد از امام حسین؟ع؟ را در شخص خاصی نمی بیند؛ بلكه امامت را شامل 
حال همه عترت پیامبر؟ص؟ می داند؛ ولی در بین آنها کسی برتر و صاحب والیت بیشتر 

است که در علم و جهاد پیش رو باشد. 
گفته شده اماِم بعد از امام حسین؟ع؟، شامل تمام اوالد امیرالمؤمنین؟ع؟ حتی محمد 
ید بن  که در بین آنها به لحاظ علم و جهاد برتر است ز کسی  بن حنفیه می شود؛ ولی 

علی؟ع؟ است.2 
ید نیز معقتد به این امر بوده که امامت بعد از امام حسین؟ع؟  یدیه بر این باورند که ز ز
مستحق کسی است که در دین اعلم باشد، به کتاب خدا دعوت کند و شمشیرش در 

راه خدا ظاهر باشد.3
ید و منابع  البته با وجود این قرائن نقل شده، در هیچ کدام از منابع شیعۀ امامیه و آثار ز
کند. ظاهر  ید به صراحت برای خود ادعای امامت  که ز یدیه دیده نشده است  اولیه ز
که با برادر و برادر زادۀ  گفتگوهایی  که او علی رغم  بعضی از روایات نیز نشان می دهد 
که برای قیام خود  خود یعنی صادقین؟امهع؟ داشته است، و نیز علی رغم دعوت هایی 
گر شبهه ای برای امامت  داشته است، ادعای امامت برای خود نداشته و یا حداقل ا
که بین او و امامان مطرح شده، تا قبل از قیامش برطرف  گفتگوهایی  داشته است با 

1 . ر.ک. مایكل کوک، امر به معروف و نهی از منكر در اندیشه اسالمی، ترجمه احمد نمایی، 1/ 380.
2 . مداعس،  الكاشف األمین عن جواهر العقد الثمین، 3/ 498. 

ید، مقدمه، 36.  3 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
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شده است. امام رضا؟ع؟ در مناظره ای با مأمون به او می فرماید: 
یـــد ادعـــای چیزی را که حقش نبود نداشت؛ او بـــا تقواتر از این بود که  ز
چنیـــن کاری بكنـــد، چرا که او می گفت: من شما مـــردم را به رضای آل 
ید از جمله مخاطبان این  محمد؟ص؟ دعوت می کنـــم... به خدا قسم ز

ِه َحّقَ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم<2.1 
َّ
آیه است:> َوَجاِهُدوا فِي الل

ید برای خود ادعای امامت  شیخ صدوق نیز بر اساس این روایت بر این عقیده بود که ز
ید هم به امامت او  که حتی بعضی فرزندان ز نمی کرد.3 بعضی از اقوال نشان می دهد 

قائل نبودند.4
ید مناقب و فضائل  گفتگو ز ید دارد. در این  گفتگوی مفصلی با ز  محمد بن بكیر 
یادی از عترت رسول خدا _ صلوات اهلل علیهم _ برای محمد بن بكیر بازگو می کند؛  ز
ابن بكیر از او می پرسد: آیا عهدی از رسول خدا؟ص؟ نزد شما هست که معلوم باشد قائم 
ید در جواب می گوید: »ای فرزند بكیر! تو به آن قیام ملحق  کی قیام می کند؟ ز شما 
نمی شوی، چون این امر بعد از شش نفر از اوصیاء بعد از این زمان است؛ سپس قائم 
ما قیام می کند«. در ادامه مجددًا ابن بكیر سؤال می کند: ای پسر رسول خدا! آیا تو هم 

ید در جواب می گوید: »من از عترتم«.5 صاحب این امر هستی؟ ز
بعضی قرائن موجود در کتب زیدیه و اهل سنت نشان می دهد که زید برای کسب منصب 
خالفت علیه حاکم وقت خروج کرده است. او در مناظره اش با هشام بن عبدالملک به 
چنین هدفی اشاره می کند. هشام وقتی به او اشكال می کند که تو قصد خالفت داری 
در حالی که فرزند أمه و کنیز هستی، در جواب می گوید: »اسماعیل نبی هم فرزند کنیز بود؛ 
ولی این مسأله مانع نبوت او نشد؛ در حالی که نبوت جایگاهش از خالفت باالتر است.«6

1 . حج / 78. 
2 . مجلسی، بحار األنوار، 46 / 175؛ صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 2 / 225. 

3 . صدوق، کمال الدین وتمام النعمة، 120. 
4 . حمیری، قرب األسناد، 317؛ مجلسی، بحار األنوار، 48 /160. 

ثر، ص 300.  5 . ابن خّزاز قمی، کفایة األ
یدی،  المنتزع من المحیط باإلمامة، 1/ 52.  6 . ز
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ید در منصب خالفت را ثابت کرد؛ چرا  یح ز  البته در این گفتگو نیز نمی توان قصد صر
ید در مقام اسكات خصم خود و باطل کردن ادعای هشام است. که ز

ید حّتی تا پای درخواست مقام امامت از اماِم هم عصر خود  که ز قرائن نشان می دهد 
پیش رفته است، ولی ادعای داشتن چنین مقامی از او مشاهده نمی شود.

کرده چنین برداشتی را تأیید می کند.  کتاب عیون ذکر  که شیخ صدوق در  روایتی را 
که امام باقر؟ع؟ در حال احتضار، فرزندش امام صادق؟ع؟  در این روایت آمده است 
کنار بستر امام باقر؟ع؟ بود  که در  ید  کند. ز را فرا خواند تا عهد امامت را به او واگذار 
گر همان مماثلتی که بین امام حسن و امام حسین؟امهع؟ در امر امامت، اجرا  عرض کرد: »ا

و عملی می کردی امید داشتم که مرا انكار نكنی ]امرامامت را به من بسپاری[«.
 امام در جواب فرمود: »ای ابالحسن! همانا امانات، تمثال نیستند و نیز عهدها، نقاشی؛ 

بلكه اموری سابق از حجج الهی هستند«.
سپس آن حضرت جابر بن عبداهلل را فرا خواند و از او خواست تا از صحیفه ای که دیده 
یان دیدن این صحیفه در نزد حضرت زهرا؟اهع؟ و آنچه را در آن  سخن بگوید. جابر جر

ید هم شنید.1  بود، در مورد امامت و مقام اهل بیت؟مهع؟ بازگو کرد و ز
اگر چنین سخنی در مورد زید صادق باشد باید گفت که زید مقام امامت را فقط تا این 
حد الهی می داند که منحصر در اهل بیت؟مهع؟ است و طبق شرایط زمان تشخیص آن به 
عهده خود اهل بیت؟مهع؟ است و نیز تعیین کننده امام هر عصر به عهده امام قبل است.
از طرف دیگر اگرچه ادعایی صریح در مورد ادعای امامت برای زید مشاهده نشده، و 
بالعكس توسط اهل بیت؟مهع؟ انكارشده است، ولی دالئل نسبتًا زیادی وجود دارد که 
زید در معرفی خود برای مردم و دعوت از آنها به سوی خود به جایی می رسد که برای 
را صاحب  او خود  او دیده می شود که  آثار  یا در  و  ایجاد می کند؛  امامت  مردم شبهۀ 
فضائلی خاص معرفی می کند که آن فضائل، اختصاص به امامان از اهل بیت؟مهع؟ دارد.

در روایتی به نقل از قطب الدین راوندی آمده است که امام باقر ؟ع؟ می فرماید: 
ید قیام خواهد کرد و مـــردم را به سمت خود  بعـــد از موت من، بـــرادرم ز

1 . صدوق، عیون اخبارالرضا؟ع؟، 2 / 47. 
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دعوت می کند و فرزندم جعفر ؟ع؟ را خلع می کند و کار او تمام نمی شود 
تا اینكه کشته شود و به صلیب کشیده، و سپس آتش زده شود.1

ید برای مردم ایجاد شبهه کرده است   ظاهر این روایت نشان می دهد که نوع حرکات ز
ید به اهل بیت؟مهع؟ به سمت او گرایش پیدا  و چه بسا شیعیانی که به جهت انتساب ز

کرده اند و نیز در زمان او یا بعد از او قائل به امامت او شدند. 
یدیه، او خود را به عنوان عضوی از اهل بیت؟مهع؟، صاحب مقام   بنا بر نقل منابع ز
و  می داند  وحیانی  حقائق  بردارندۀ  در  و  اسالمی  جامعه  رهبری  و  علمی  مرجعیت 

می گوید: »ما والیان امر خداییم و خزانه های علم او و وارثان وحی او«.2 
گر در جایی   به نظر می رسد که او مصادیق عام تری برای واژۀ »اهل بیت« قائل است و ا
فضیلت یا خصوصیتی را منحصر در دوازده امام بداند، از تعبیر »اهل بیت« برای آنها 
ید، اهل بیت منحصر در دوازده نیست؛  استفاده نمی کند. به عبارت دیگر در نظر ز
بلكه خود او نیز از مصادیق اهل بیتی است که دارای کرامات و مناقب ویژه هستند.3 

گرفتن قرائن، واژه اهل بیت شامل   البته به لحاظ معنایی و مصداقی، بدون در نظر 
تمامی اوالد پیامبر؟ص؟ می شوند؛ ولی قرائن حالیه و مقالیه، نشان می دهد که مراد از اهل 
بیت در اغلب متون روایی و حتی در آیات قرآن، خاصه چهارده معصوم؟مهع؟ هستند، 

ینۀ خاصی داللت کند بر اینكه معنای عام آن مراد است. مگر اینكه قر

4_ مقام افتراض الطاعة
گر چه اطاعت از امام واجد الشرایط را واجب می داند4 و معتقد است  ید بن علی ؟ع؟ ا ز

1 . راوندی، قطب الدین، الخرائج والجرائح، 1 / 278؛ مجلسی، بحار األنوار، 46/ 251. 
یدی، علی بن حسین، المنتزع من  2 . مقاالت اإلسالمیه، مجالس آل محمد])صلوات اهلل علیهم([، 11؛ ز
کتب و  ید در این باره نقل شده است: سالم عزان، مجموع  که از ز المحیط باإلمامة، 1/ 59. دیگر اقوالی 
ید بن علی؟ع؟، خطبة له حین خفقت رایات الجهاد، 293؛ حسني، المصابیح، 1/ 356؛  رسائل اإلمام ز

ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، 3/ 122؛ مجلسی، بحار األنوار، 24/ 164.
ید بن علی؟ع؟، کتاب الصفوة، 182و 196؛ همو، کالم له  کتب و رسائل اإلمام ز 3 . ر.ک. سالم عزان، مجموع 
فی اإلمامة، 301؛ همو، الرسالة المدنیة، 319؛ شرفي، المصابیح الساطعة األنوار، 47/1؛ هادي بن إبراهیم 

یر، هدایة الراغبین، 1 /154. الوز
ید بن علی؟ع؟، کالم له فی القرآن؛ 300.  4 . سالم عزان، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
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که عدم شناخت نسبت به آن امام، عاقبتش مرگ جاهلی است،1 ولی قرائن موجود 
نشان می دهد که او در تشخیص مصداق امام مفترض الطاعة در تردید و اشتباه افتاده 

است و مقام افتراض الطاعة را برای امامی غیر از اهل بیت نیز جایز می داند.
 یكی از شواهد این مطلب همان گفتگوی وی با امام باقر؟ع؟ است که مرحوم کلینی در 
کافی آورده است و در مقال پیش گفته، قسمتی از آن ذکر شد. اصل این گفتگو از آنجا 
شروع شد که زید همراه با نامه ای از اهل کوفه به نزد امام باقر؟ع؟ آمد. در آن نامه، مردم 
کوفه زید را به اجتماع خود خبر داده و وفاداری خود را به او اعالم کرده بودند و از او قیام و 

خروج علیه حاکم جور را می خواستند. 
امام به یزید فرمود: »این نوشته ها از آنها شروع شد و یا جواب نوشته ها و دعوت های تو از آنهاست؟«

ید در جواب عرض کرد:   ز
آن هـــا شـــروع کردند و این امـــر به خاطر معرفتی بود کـــه آن ها نسبت به 
حق ما و قرابت مـــا به رسول خدا؟ص؟ داشتند، و به خاطر وجوب مودت 
و فـــرض طاعت نسبت به ما بود کـــه در کتاب خدا یافته بودند و نیز به 

خاطر سختی و تنگی  هایی بود که ما در آنها بودیم.
امام؟ع؟ فرمود: 

همانـــا طاعت، از طرف خداونـــد فرض و واجب شـــده است؛ و سنتی 
اســـت که در اولین شخص امضـــا شده و همچنین در آخرین شخص 
هم جاری شده؛ و طاعت ]مفترضه در این زمان[ برای یک نفر از ماست 

و مودت برای همۀ ما اهل بیت.
ید را از شتاب   بعد از این بیان، امام در مورد حكم و قضای الهی توضیح می دهد و ز
که  ک شده و در مقام جواب برمی  آید2  ید غضبنا که ز و عجله باز می دارد. اینجاست 

جواب او و عكس العمل امام در بحث دوازده گانه بودن امامان گذشت.
ید خود را از کسانی می داند که طاعت آنها مثل سایر امامان   از این روایت بر می آید که ز
قبل، فرض و واجب است و برخورد او با امام نشان می دهد که او با اصل فرض طاعت 

1 . او راوی حدیث معروف »من مات و لیس له امام مات میتة جاهلیة« از امیرالمومنین ؟ع؟ است: سیاغی، 
المنهج المنیر تمام الروض النضیر، 1/ 74.

2 . کلینی، الكافی، 1/ 356. 
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ید قابل درک نیست شناخت مصداق امام  برای امام مخالفتی ندارد؛ ولی آنچه برای ز
گر امام باقر؟ع؟ را به عنوان امام مفترض  که ا مفترض الطاعة برای خودش است؛ چرا 

الطاعة قبول داشت جای گفتگو یا مخالفت برای او نبود.
که در اندیشۀ   ظاهرًا برای اصحاب خاص اهل بیت؟مهع؟ نیز این مسأله جا افتاده بود 
ید دارند  ید امام مفترض الطاعة معلوم و مشخص نیست؛ لذا در گفتگوهایی که با ز ز

کید می کنند. به این امر اشاره و بر آن تأ
ید بن علی؟ع؟ در محضر امام صادق؟ع؟ چه اتفاقی   از مؤمن طاق سؤال شد: بین تو و ز

افتاد؟ او گفت: 
ید از من سؤال کرد: ای محمد بن علی! آیا تو معتقدی که در آل محمد  ز
_ صلوات اهلل علهیم _ امامی »مفترض الطاعة« هست؟ من به او گفتم: 
یـــد در جواب  بلـــه، و پـــدر تو علی بـــن الحسین؟امهع؟ یكـــی از آنهاست. ز
گفت: »چگونه پدر من مفترض الطاعة است در حالی که لقمه غذا را که 
گرم بود با دستش سرد می کرد و بعد در دهان من می گذاشت؟ آیا چنین 
کســـی که حاضر نیســـت من لقمـــه ای داغ را بر دهان بگـــذارم و از خود 
شفقت نشـــان می دهد، آیا حاضر است من در آتش بســـوزم ]و در مورد 
مقام افتراض الطاعة او چیزی ندانـــم[؟«. من در جواب گفتم: امام؟ع؟ 
اکراه داشت که تو را از این امر با خبر کند تا تو با مخالفتت، کفر نورزی.

گفتگو، به مؤمن طاق فرمود:»او را از مقابل و پشت   امام صادق؟ع؟ بعد از اطالع از این 
سرش، طوری گیر انداختی که راه فراری نداشت«.1 

که آیا تو معتقدی در  ید چنین سؤال می کند  که ابتدا ز در مناقب ابن شهرآشوب آمده 
آل محمد؟مهع؟ امامی است مفترض الطاعة که »شخصًا و عینًا« معلوم است؟2 با قید 
تشخص و عینیت که در این روایت آمده، این نكته قابل برداشت است که او با اصل 
افتراض طاعت برای امامان دوازده گانه مخالفتی ندارد؛ ولی در زمان خود آن امام را 

بعینه و بشخصه نمی شناسد و در تعین آن امام مردد است.

1 . طوسی، اختیار معرفة الرجال، 2/ 425؛ امین، أعیان الشیعة، 7/ 55؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی 
طالب؟مهع؟، 1/ 223. 

2 . ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، 1 / 223.
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 در مناقب ابن شهرآشوب چنین آمده که بعد از این گفتگو وقتی امام صادق؟ع؟ از آن 
با خبر می شود می فرماید: »به خدا قسم، امام سجاد؟ع؟ از غیر آن ]آنچه مومن طاق گفت[ 

نمی  ترسید«.1

ید با وجود اینكه زمانی در دامن پدر بزرگوار  که ز  محتوای این روایت نشان می دهد 
خویش تربیت شده است؛ ولی ظرفیت این واقعیت را نداشته است که امام سجاد ؟ع؟ 

امام مفترض الطاعة را به او معرفی کند. 
 شیخ کلینی گفتگویی دیگر شبیه به همین گفتگو را در کتاب کافی نقل می کند. در 
ید بن علی؟ع؟، نزد او آمد و از او سؤال کرد که نظر تو در  این نقل، مؤمن طاق می گوید: ز
مورد کسی که از ما باشد و بخواهد قیام کند چیست؟ آیا تو با او خروج می کنی؟ مؤمن 

گر آن شخص پدرت یا برادرت باشد خروج می کنم. طاق در جواب می گوید: ا
 زید در ادامۀ درخواست خود به مؤمن طاق می گوید که می  خواهد قیام کند و با فالن قوم 
جهاد کند، و از مؤمن طاق می پرسد که: آیا او را در قیام یاری می کند یا خیر؟ مؤمن طاق 
درخواست او را رد می کند. زید دوباره از او سؤال می کند که آیا تو نسبت به نفس خودت از 
من راغب تری؟ مؤمن طاق در پاسخی کالمی، وجه اعتقاد خود نسبت به کسی که امام 

است را تذکر داده و می گوید: 
بـــرای خداوند بـــر روی زمین حجتی است و هـــر کس با تو مخالفت کند 
نجات پیدا می کند و هر کس با تو خارج شود هالک می شود. اگر حجتی 

بر روی زمین نبود، مخالفت کننده و خارج شوندۀ با تو مساوی بودند.2 
 بعد از مدتی که خبر این احتجاج و مناظره به امام صادق؟ع؟ می رسد، به مؤمن طاق 
گیر  یر قدم هایش  می  فرماید: »او را از رو به رو، از پشت، از چپ، از راست، از باالی سر و ز

انداختی و برای او راهی نگذاشتی که آن را طی کند«.3

1 . همان، 1/ 223. 
کردن امر امامت از  کتمان  ید با مؤمن طاق در مورد  گفتگوی قبلی ز 2 . بعد از این پرسش و پاسخ، آنچه در 
گفتگو آورده شده است. بنابراین ممكن است در  گذشت، در این  ید  ناحیۀ امام سجاد؟ع؟ نسبت به ز

اصل، هر دو گفتگو و مناظره یكی باشند ولی در هر منبعی قسمتی از آن ذکر شده باشد.
3 . کلینی، الكافی، 1/ 174. 
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ید بفهماند که او نقش امامی مفترض الطاعة   در این گفتگو، مؤمن طاق می خواهد به ز
را بازی می کند در حالی که امام مفترض الطاعة در زمان او امام سجاد؟ع؟ و بعد از وی، 

امام باقر؟ع؟ است.
ید و زراره هم اتفاق می افتد. او می گوید:   مثل چنین گفتگویی بین ز

ید به من گفـــت: »ای جوان، در مورد  مـــن نزد امام صادق؟ع؟ بودم که ز
مـــردی از آل محمـــد _ صلوات اهلل علیهم _ کـــه از تو یاری می طلبد چه 

می گویی«؟ من به او جواب دادم:
گر او مفروض الطاعة باشـــد، او را یاری می کنم؛ و اگر مفروض الطاعة  »ا
گر نخواستم نمی  کنم«. پس وقتی  نباشـــد، اگر خواستم یاری می کنم و ا
ید از مجلس ما خارج شد، امام صادق؟ع؟ گفت: »تو او را از مقابل و از  ز

یزی نگذاشتی.«1  پشت گیر انداختی و برای او راه گر
ید تذکر خاصی می دهد که اواًل این امام است که مقام فرض   زراره نیز با این جواب به ز
الطاعة دارد و اطاعتش واجب است و ثانیًا مقام فرض الطاعة شامل حال تو نیست؛ چرا 

که تو امام نیستی و در این زمان، امام مفترض الطاعة شخصی غیر از توست.
 نكتۀ مهم دیگر در این روایت تمجید امام صادق؟ع؟ از مؤمن طاق و زراره و نوع برخورد 
ید داده اند. این مطلب می تواند  که به ز امام با این دو شخص است نسبت به جوابی 
ید مثل دیگر اصحاب اهل بیت؟مهع؟ ظرفیت  که ز نشان از این واقعیت داشته باشد 

پذیرش چنین مقامی برای امامان هم عصر خود را نداشته است. 
یدیه از او نقل شده که می گوید:   از طرف دیگر در منابع ز

امـــام از ما اهل بیت مفترض الطاعة است، و آن امام کسی است که به 
سمت کتاب خدا و سنـــت رسولش؟ص؟ دعوت می کند، و بر آن اساس 
احكـــام را جاری می کند، و بر همین منـــوال امام شناخته می شود؛ ولی 
کســـی که نه امر بـــه معروف کند و نه نهی از منكـــر چگونه می تواند امام 

مفترض الطاعة باشد؟2 

1 . طوسی، اختیارمعرفة الرجال، 1/ 369؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، 1 /223. 
2 . سیاغی، المنهج المنیر تمام الروض النضیر، 1/ 83. 
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کلی از اهل بیت بعد از امام حسین ؟ع؟  ید افتراض طاعت را به طور  با این تفصیل، ز
نفی نمی کند؛ بلكه برای صاحب آن مقام شروطی قائل است. لذا در جایی دیگر در 
کنار ضرورت وجود امام، اطاعت از او و یاری رساندن او را برای انفاذ احكام، واجب 
که او افتراض طاعت را برای همه اهل بیت قائل  می داند.1 با این قرائن معلوم می شود 

نیست؛ بلكه این مقام را برای کسی که صاحب شرایط است روا می داند.
یدیه چنین آمده است:   در جایی دیگر از منابع ز

امـــام  از ما _ که طاعتش بر ما و همه مسلین واجب است _ کسی است 
که شمشیرش را خارج کرده باشد و به کتاب خدا و سنت دعوت کند. و 
اما من امامی را که مفترض الطاعة باشد در حالی که دِر خانه اش به روی 
خودش بسته باشد و ظالمان علیه او احكام جاری کنند  نمی شناسم. 
امام از ما کسی نیست که در خانه اش بنشیند و خود را محجوب کرده 

و رعیت را رد کند.2 
 اما سؤال اینجاست که آیا هر کسی که از اهل بیت قیام به سیف کند و از مردم دعوت 
یافت  ید قابل در یات ز کند، طاعت او واجب می شود؟ جواب این سؤال از دیگر نظر
است. او برای امام صفات خاص دیگری قائل است. او می گوید: امام باید علم تنزیل 
و تأویل، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، حالل و حرام، سیرۀ اهل شوک و اهل بغی، 
که برای جهاد علیه  کسی باشد  سنت ناسخه ماقبل و حادث شده در نزد او باشد و 
که این ها  یح می کند  دشمِن مؤمنان قوی بوده، و نفسش را برای آنها ببخشد. او تصر

صفاِت اماِم واجٍب الطاعۀ از اهل بیت است.3 

نتیجه گیری
ید منسوب شده است، الهی و تعیینی  طبق منابع بررسی شده از امامیه و آثاری که به ز

1 . مقاالت اإلسالمیه، مجالس آل محمد؟ص؟، 13. 
2 . همان، 14؛ مداعس، الكاشف األمین عن جواهر العقد الثمین، 2 / 43؛ سالم عزان، مجموع کتب ورسائل 

ید، مقدمه، 38.  اإلمام ز
3 . مقاالت اإلسالمیه، مجالس آل محمد )صلوات اهلل علیهم(، 13. 
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یدبن علی؟ع؟ به خوبی قابل اثبات است. محور ادله  بودن مقام امامت در اندیشه ز
منزلت،  روایات  همچون  متواتری  روایات  و  یم  کر قرآن  آیات  او  جانب  از  شده  بیان 
وصایت، والیت )من کنت مواله...( است. او بر این اساس به عدم مشروعیت امامت 
و خالفت دیگر خلفا اذعان دارد و جایگاهی برای امامت کسی غیر از امیرالمؤمنین؟ع؟ 
به عنوان اولین جانشین پیامبر؟ص؟ نمی بیند. بنابراین، چارچوب اندیشۀ امامت و والیت 

ید روی تعیین الهی و وصایت خاص پیامبر؟ص؟ است.  در نزد ز
ید اصل دوازده گانه بودن امامان و جانشینان بعد از پیامبر؟ص؟ را پذیرفته و در این باره،   ز
که او امامت را  یح المضمون است. این امر نشان می دهد  راوی چندین حدیث صر
که مقام امامت محدود  منحصر در اهل بیت؟مهع؟ می داند و به عالوه، معتقد است 
که مصادیق خاص  در دوازده شخص خاص است. اما قرائن موجود نشان می دهد 
از طرفی  که  تردید است؛ چرا  ید، محل  ز نزد  بعد در  به  امام سوم  از  امام  این دوازده 
خصوصیات امام مفترض الطاعة را در امام قائم به سیف معرفی می کند و در بحث 
افتراض طاعت با امام باقر؟ع؟ و اصحاب ائمه؟مهع؟ به مقام بحث و مناظره می نشیند و 

از طرف دیگر به امامت آن حضرت و فرزند او امام صادق؟ع؟ اعتراف می کند. 
به عالوه، بنابر احادیثی که در مورد دوازده گانه بودن امامان نقل می کند و اینكه ُنه امام 
که او به ناچار به امامت تنها فرزند امام  آخر از نسل امام حسین؟ع؟ هستند باید گفت 
حسین؟ع؟ یعنی امام سجاد؟ع؟ اعتقاد و باور داشته است. بنابراین، در جمع بین این 
ید باالخره امامت بعد از امام حسین؟ع؟ را در چه شخصی  دو رأی متفاوت و اینكه ز
که او به امامت هر سه امام پیش گفته معتقد است؛ اما امامتی  گفت  می بیند باید 
را در  افتراض طاعت  و فقهی است و در عین حال  که محدود در مرجعیت علمی 
کند و ثانیًا شرایط علمی  که اواًل قیام به سیف  هر شخصی از اهل بیت؟مهع؟ می داند 
پیش گفته در مقال قبل را داشته باشد. لذا او با اینكه ادعای امامت برای خود ندارد، 
اما قرائن هم نشان نمی دهد که باالخره مقام افتراض طاعت را برای امام باقر؟ع؟ و امام 

صادق؟ع؟ پذیرفته باشد.
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یم قرآن کر
ثر، قم، نشر بیدار، 1401ق. ابن خزاز قمی، علی بن محمد، کفایة األ

یة،  ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، نجف األشرف، المكتبة الحیدر
1376ق.

ید، قاهرة، نشر دارالفكر العربی، 1425ق.  ابوزهره، محمد، اإلمام ز
امین، محسن، أعیان الشیعة، بیروت، نشردار التعارف للمطبوعات، بی تا.

جعفری، سید محمد مهدی، ترجمۀ نهج البالغة، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1386ش.
حسنی، أبو العباس، المصابیح ]فی السیرة[، مصحح: عبداهلل بن عبداهلل بن احمد، عمان، نشر 

ید بن علی؟ع؟، 2002م.  مؤسسة اإلمام ز
حمیری، ابوالعباس، قرب األسناد، قم، نشر مؤسسة آل البیت؟مهع؟ إلحیاء التراث، 1413ق.

راوندی، قطب الدین، الخرائج والجرائح، قم، نشر مؤسسة اإلمام المهدی؟مهع؟، 1409ق.
یب القرآن، تحقیق محمدیوسف الدین، حیدرآباد هند، بی نا، 1422ق. ید بن علی؟ع؟، تفسیر غر ز

یدی، علی بن الحسین، المنتزع من المحیط باإلمامة، اختیار و ترتیب محمد یحیی سالم عزان،  ز
بی جا، بی نا، بی تا.

ید بن علی؟ع؟، نشر دار الحكمة الیمانیة،  سالم عزان، محمد یحیی، مجموع کتب و رسائل اإلمام ز
صنعاء، 1422ق.

سیاغی، احمد، المنهج المنیر تمام الروض النضیر، تحقیق عبداهلل بن حمود عّزی، صنعاء)یمن(، 
ید بن علی الثقافیة، بی تا. نشر مؤسسة اإلمام ز

شرفي، عبداهلل بن احمد، المصابیح الساطعة األنوار، تحقیق: عبدالسالم بن عباس وجیه، صعده، 
نشر مكتبة التراث اإلسالمی، 1418ق.

یم، الملل والنحل، بیروت، نشر دارالمعرفة، بی تا. شهرستانی، محمدبن عبدالكر
صدوق، ابو جعفر، عیون أخبار الرضا؟ع؟، بیروت، نشر مؤسسة األعلمی، 1404ق.

__________________ ، األمالی، بی جا، مرکز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، 1417ق.
یة، 1385ق. __________________ ، علل الشرایع، نجف األشرف، نشر المكتبة الحیدر

__________________ ، الخصال، قم، نشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین، 1403 ق.
المدرسین،  لجماعة  التابعة  اإلسالمی  نشر  قم،  النعمة،  وتمام  الدین  کمال   ،  __________________

1405ق. 
طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسي، قم، نشر مؤسسه آل البیت؟مهع؟، 1404ق.

  فهرست منابع
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__________________ ، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، تصحیح و تعلیق میرداماد استرآبادی، 
تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، مؤسسة آل البیت؟مهع؟، 1404ق.

__________________ ، األمالی، قم، دار الثقافة، 1404ق.
کلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، تهران، نشر دارالكتب اإلسالمی، 1363ش.

کوک، امر به معروف و نهی از منكر در اندیشۀ اسالمی، ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد  مایكل 
پژوهش های اسالمی، 1386ش.

مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار، بیروت، مؤسسة الوفا، 1403ق.
مداعس، محمد بن یحیی، الكاشف األمین عن جواهر العقد الثمین، اردن هاشمی، نشر مؤسسة 

ید بن علی الثقافی، بی تا. اإلمام ز
مفید، محمد بن نعمان، اإلرشاد، بیروت، نشر دار المفید، 1414ق.

__________________ ، األمالی، بیروت، نشر دار المفید، 1414ق.
بزرگ  کتابخانه  افزار  نرم  قم،  التقیة،  مفهوم  عن  تساؤالت  اإلسالمیة،  مقاالت  مبین،  بالغ  مؤسسه 

اسالمی.
اهرین، نشر مرکز أهل البیت للدراسات  یر، هدایة الراغبین إلی مذهب العترة الّطَ هادي بن إبراهیم الوز

اإلسالمیة، 1423ق.
تیسیر المطالب فی أمالی أبی طالب، تحقیق عبداهلل بن حمود  یحیی بن الحسین، أبو طالب، 

العزی، بی جا، بی نا، بی تا.

ت
مام

ه ا
سأل

و م
؟امهع؟ 

ین
حس

ن ال
ی ب

 عل
بن

ید 
ز



زید بن علي بن الحسین ومسألة اإلمامة 

عبد المجید االعتصامي

یبدو من مصادر الشیعة اإلمامیة أن زید بن علي کان یری أن اإلمامة منصب إلهي، والتعیین 
فیه من قبل اهلل عزوجل، وأّنها لیس أمرًا تتفاوض فیها الناس أو تختارها.

فقد کان زید یعتقد بإمامة جده أمیر المؤمنین؟ع؟ وأن الخالفة غصبت منه، کما کان یعتقد 
بإمامة األئمة التسعة من ذریة اإلمام الحسین ؟مهع؟، ولکن لم نلحظ في تراثه و أقواله ذکرًا 
إلمام���ة اإلمام الرابع ومن تاله من األئمة ؟مهع؟، کما لم نلحظ ذلك من التراث المنسوب إلیه 
أیض���ًا. ث���م إن زیدًا لم یدِع لنفسه اإلمامة، إال أنه اعتبر نفس���ه حجة علی الناس، کما کان زید 
یؤم���ن بوجوب طاعة عّدة من أئمة أهل البی���ت ؟مهع؟، ولکن لم یمکن لنا البّت بتعیین من 

کان یراهم مفترضي الطاعة ویقیینهم.
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Zayd Ibn Ali Ibn Husayn (a.s.)
 and Imamate”

Abdolmajid Etesami

As reflected in the Shi’i Imami sources, according to Zayd Ibn 
Ali, Imamate is a Divine stations Imam is Divinely appointed; 
and he is not elected by people. He holds in immediate 
Imamate of the Commander of the Faithful (a.s.) and thinks 
that Imamate of others is usurpative. He is of the opinion that 
there are in total twelve Imams nine of them are descendants of 
Imam Husyan. In his works and sayings, however, there is no 
trace of the fourth Imam and the next Imams. In written works 
ascribed to him, no mention has been made to the number of 
Imams; nor has he t personally claimed for Imamate; rather, 
he has introduced himself as a proof (Hujjah) for people. He 
accepts that some members of the Household (a.s.) should be 
necessarily obeyed; in specifying the instances of the ImÁm 
who should be necessarily obeyed, however, he is not certain.

349


	جلد
	شناسنامه
	آیین نامه انتشار مقالات
	فهرست
	مقالات
	نظریه نص از دیدگاه متکلمان امامی
	معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد
	سند خطبه طولانی غدیر درالتحصین

	پرونده علمی
	نظریه های امامت شیعی در دوران نخستین
	امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسه کوفه
	زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسأله امامت
	نظریه امامت در اسماعیلیه
	امامت از دیدگاه زیدیه
	نظریه های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی

	نقد اندیشه
	شیوه های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام

	کتاب شناخت
	منبع شناسی حدیث ثقلین تا سال 1385 شمسی

	نکته ها و یادداشت ها
	سخنان امیر المؤمنین علیه السلام به انتخاب ثعالبی
	منظومه ای در امامت از قرن سیزدهم
	انگیزه مقدس در آفرینش کتاب
	گزارش هایی از هدایت یافتگان
	چند متن نو یافته از آیة الله میلانی، علامه طباطبائی و شهید دستغیب درباره مسائل مرتبط با امامت

	الخلاصة
	تبیین نظریة النص في أنظار متکلمي الإمامیة
	تعریف إجماع أهل الحل والعقد ومنزلته فی تعیین الإمام
	دراسة حول سند خطبة الغدیر في کتاب التحصین علی أساس نظریة الاطمئنان
	نظریة الإمامة عند علماء الإمامیة في مدرسة الکوفة
	زید بن علی بن الحسین و مسألة الإمامة
	نظریة الإمامة عند الإسماعیلیة
	الإمامة من منظار الزیدیة
	آراء الإمامیة حول الإمامة في لقاء مع الأستاذ الشیخ محم تقي السبحاني
	أسالیب ارتباط الملائکة بالأئمة
	مصادر البحث حول حدیث الثقلین إلی سنة 1385ش

	Abstracts
	Explanation  of  the  Text  according  to Imami Theologians
	Semantics and Status of the Consensus between People of Hall and Aqd in the Process of Specifying Imam
	AStudy of the Chain of Transmitters of the Long al-Ghadir Sermon in al-Tahsin on the Basis of Reliability Theory
	Theory of Imamate according to Imami Scholars in the School of Kufa
	Zayd Ibn Ali Ibn Husayn (a.s.)and Imamate”
	Ismai’lis and Theory of Imamate
	Imamate according to Zaidis
	Imami Theories of Imamate Discussedin a Dialogue with ProfessorMohammad Taqi Sobhani
	The Ways of Communication between Angels and Imams (a.s.)
	Bibliography of Hadith of Thaqalayn (up to 1385 AH Solar/2006)




