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Abstract
After the demise of the Prophet of Islam, the election of the caliph by a group of
Muslims, the appointment by the previous caliph, and the election by the council as
the three theoretical foundations for the legitimacy of the caliphate were accepted by
a significant number of Muslims. Throughout this period, Imam Ali (AS) and his
followers had a different theoretical basis for the caliphate. With a descriptiveanalytical method and by presenting historical and narrative evidence and documents,
the present study seeks to show a current called "Ideological Shiites" among the
companions of Imam Ali (AS) and to restore their intellectual characteristics on the
issue of Imamate. The findings show that there was an important and influential
current among the companions of Imam Ali (AS) that believed in his Imamate based
on the vicegerency of the prophet. Another result of the present study is to show the
historical originality of the Imami theological thought about Imamate and to criticize
Ibn Taymiyyah's view which has limited the ideological Shiites to a few people whom
the Imam opposed.
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و ش اما ه

سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان  ،١٤٠١ص١٦٤ـ١٨٣

»مقاله پژوهشي«

بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نی ٔ
مه اول قرن اول

١

طاهره اسﻼمي عليآبادي
امداد توران ،محمد غفورينژاد

]تاریخ دریافت١٣٩٩/٠٥/١٩ :؛ تاریخ پذیرش[١٣٩٩/١٠/٣٠ :

چكيده
پس از رحلت پيامبر اسﻼم ،انتخاب خليفه از طريق عدهاي ،انتصاب از طرف خليفه قبلي
و انتخاب از طريق شورا به عنوان سه مبناي نظري براي مشروعيت خﻼفت خليفه ،نزد
بخش چشمگيري از مسلمانان پذيرفته شد .در تمام اين دوران ،امام علي )ع( و هواداران
ايشـــان مبنـاي نظري ديگري دربـاره خﻼفـت داشـــتنـد .پژوهش حـاضـــر با روش
توصــيفيتحليلي و با مطرحكردن شــواهد و مســتندات تاريخي و روايي در صــدد اســت
جريـاني به نام »شـــيعيان اعتقادي« را در ميان اصـــحاب امام علي )ع( نمايان كند و
شـاخصـههاي فكري آنها درباره مسـئله امامت را بازيابد .يافتهها نشان ميدهد در ميان
اصـحاب امام علي )ع( ،جرياني مهم و تأثيرگذار وجود داشته كه به امامت امام علي )ع(
بر اســاس وصــايت قائل بوده اســت .از ديگر نتايج پژوهش حاضــر نشــاندادن اصــالت
تاريخي انديشه كﻼمي اماميه در باب امامت و نقد اين ديدگاه ابنتيميه است كه شيعيان
اعتقادي را در تعداد اندكي محدود كرده كه امام با آنها مقابله كرده است.
كليدواژهها :امام علي )ع( ،شيعيان اعتقادي ،وصايت ،علم ،عصمت ،مفترضالطاعه.
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بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در ن ٔ
یمه اول قرن اول ۱۶۵/

مقدمه
مخالفان تشــیع از دیرباز و با عناوین مختلف و با تمســک به شــواهد و ادله گوناگون
کوشـیدند نشـان دهند که جریان تشـیع اعتقادی مولود در تاریخ اسـﻼم ،با میراث اصیل
اســﻼمی ارتباط نداشــته و پس از رحلت رســول خدا )ص( یا اواخر قرن اول ،آن هم به
تبع عوامل بیرونی ،شـکل گرفته است .پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت ویژه دارد که
در شـناسـایی جریان شـیعیان اعتقادی در میان اصـحاب امام علی )ع( ،حضـور تاریخی
تشــیع و اصــالت فکر شــیعی را از زمان ظهور اســﻼم نشــان میدهد .اهمیت دیگر این
پژوهش از آنرو اســت که دیدگاه ابنتیمیه را نیز نقد میکند .وی در تألیفاتش )ابنتيميه،

٤٣٦/٤ :١٤٠٨؛ همو (٣٠٨/١ :١٤٠٦ ،جریانشـناسـی اصحاب امام علی )ع( را اینگونه مطرح
میکند :او همه اصـحاب امام علی )ع( را قائل به افضــلیت شــیخین میداند و سه دسته
معدود ،به نام غﻼت ،سـبابه و مفضِله را استثنا کرده که امام علی )ع( با هر سه دستهٔ آنها
مقابله کرد .غﻼت را ســوزاند ،در طلب کشــتن ســبابه بود که گریختند و بر مفضــله حد
جاری کرد .وی همچنین مدعی اســت تمامی علمای شــیعه )متقدم و متأخر( نزاعی در
افضـلیت ابوبکر و عمر نداشـتند و نزاعی هم اگر بوده اســت در افضلیت علی و عثمان
بوده است! )همو.(١٣/١ :١٤٠٦ ،
پژوهش پیش رو در صــدد اســت با ارائه مســتندات ،شــواهد و قرائن متقن روایی و
تاریخی از منابع فریقین ،جریانی مهم و تأثیرگذار در میان اصــحاب امام علی )ع( نمایان
کند که به وصـایت علی )ع( و افضلیت ایشان بر شیخین باور داشته و نهتنها امام )ع( با
آنها مقابله نکرد ،بلکه همواره ایشان را مدح و ستایش کرد.
در موضـوع »بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه اول قرن اول« پژوهش مستقل و
منسـجمی تألیف نشـده اسـت .در تحقیقات متکلمان معاصر امامی همچون آثار مرتضی
عسـکری )عسـكري (٣٣٠/١ :١٤١٢ ،به تعدادی از شیعیان اعتقادی و اعتقادشان به وصایت
امام )ع( اشاره شده است ،در حالی که در این مقاله ،شواهد ،مستندات و صحابه بیشتری

که به وصـایت معتقد بودهاند ،معرفی شـدهاند و به دیگر شـاخصه های شیعیان اعتقادی،
نظیر باور به علم ،عصمت و مفترضالطاعهبودن امام نزد ایشان ،توجه شده است.
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 .١مفهوم »اعتقادات شيعي«
منظور از »اعتقادات شــیعی« در این پژوهش ،صــورت منقح اعتقادات شــیعی که از قرن
دوم بـه بعـد در آثـار و مباحثات کﻼمی رخ نمود ،نیســـت؛ چراکه هیچ مذهبی در قرن
نخسـت شاکلهٔ کامل اعتقادیاش را نیافته است ،بلکه مقصود ،هستهٔ اولیه اعتقادات شیعه
در باب امامت اســت؛ مؤلفههایی همچون اعتقاد به وصــایت ،علم اﻻهی امام ،عصــمت
امام و مفترضالطاعهبودن ایشان که بعدها منقح شد و تفصیل یافت.
 .٢باورهاي شيعيان اعتقادي نخستين درباره امام
شـیعیان اعتقادی با الهام از نصـوص دینی و سـنت نبوی ،جایگاه ویژهای برای امام قائل
بودند و باورهای خاصی دربارهٔ امامت داشتند که می توان آنها را خاستگاه دیدگاه کنونی
شـیعه دربارهٔ امام به شـمار آورد ،باورهایی همچون اعتقاد به وصایت امام )ع( ،اعتقاد به

علم و عصمت امام ،اعتقاد به مفترضالطاعهبودن امام )ع(.
 .١ .٢اعتقاد به وصايت امام )ع(

در باور شـیعیان اعتقادی ،اعتقاد به وصایت امام علی )ع( ،اعتقادی پایه ،اصیل و اساسی
به شـمار میرود .علیرغم دیدگاه مخالفان تشیع )ابنتيميه (١٢٦/١ :١٤٠٦ ،امام علی )ع( از
همان آغازین روزهای رسالت در میان صحابه به عنوان »وصی پیامبر« مشهور بود )طبري،

 (٥٤٣/١ :١٤٠٧و پیامبر اسـﻼم همواره در موقعیتهای گوناگون بر وصـایت ایشــان تأکید
کردهاند .شـــواهد صـــادق متعددی بر این ادعا وجود دارد که روایت یومالدار و حدیث
منزلت از آن جملهاند .روایت یومالدار در بســیاری از کتب تاریخی معتبر اهل ســنت ،با
تفاوت هایی در نقل ،وارد شده است .مضمون حدیث چنین است :در اوایل بعثت که آیه
»وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَک الْأَقْرَبِینَ« )شعراء (٢١٤ :نازل شد ،رسول خدا )ص( جلسه میهمانی مرکب
از خویشـــانش ترتیب داد و رســـالتش را اعﻼم کرد و فرمود» :فایکم یؤازرنی علی هذا
اﻻمر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم« .سه مرتبه این مطلب را تکرار فرمود
و در هر مرتبه غیر از حضـرت علی )ع( هیچ کس اعﻼم موافقت نکرد .سرانجام ،رسول
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خدا )ص( در پایان مرتبه سوم فرمود» :ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له
و اطیعوا« )طبري٥٤٣/١ :١٤٠٧ ،؛ ابناثير (٦٦١/١ :١٤١٧ ،و بدینترتیب همزمان با اعﻼم نبوت
خویش ،مسئله جانشینی و خﻼفت پس از خویش را نیز بیان کرد.
در روایت مشــهور به حدیث منزلت نیز ،رســول خدا )ص( با بیان »یا علی انت منّی
بمنزلة هارون من موسـی اﻻ انّه ﻻ نبی بعدی« صـراحتاً بر وصـایت و جانشینی علی )ع(
تأکید کرده اســت .این حدیث از جمله روایاتی اســت که در اکثر منابع تاریخی و روایی
معتبر اهل سـنت آمده است )طبري١٨٣/٢ :١٤٠٧ ،؛ ابنسعد٣ ،١٦ :١٤١٠ ،؛ ابناثير٦٠٣/٣ :١٤٠٩ ،

و  (٥٢٥/٤و از ظاهر بعضــی از این کتب چنین برمیآید که این حدیث در مواقع مختلفی
بیان شده است.
پس از رحلت رسـول خدا )ص( نیز ،وصـایت از جمله مباحثی است که صحابه به
آن توجه کردند و برایشـان پرسشبرانگیز شد .شاهد صادقی بر این مدعا وجود دارد :آن
هم پرسـش از عایشـه و انکار او در این باره اسـت .بنا بر روایتی ،نزد عایشـه گفته شد:
»علی وصــی اســت .او گفت :چه وقت به وی وصــیت کرد؟ در حالی که من او را به
سـینهام تکیه داده بودم  ...پس چه وقت به او وصیت کرد؟« )ابنحنبل .(٤٢/٤٠ :١٤٢١ ،این
کﻼم نوعی اسـتدﻻل است که نشان میدهد عنوان »وصی پیامبر« میان صحابه محل بحث
بوده ،و البته موضـعگیری عایشـه ،متناسـب با موضعگیریهای دیگر او در مقابله با امام
علی )ع( است )عسكري.(٣٣٠/١ :١٤١٢ ،
از سـوی دیگر ،بر اساس گزارشهای تاریخی در طول خﻼفت خلفای سهگانه و در
زمـان خﻼفت علی )ع( ،اعتقاد به وصـــایت علی )ع( در باور شـــیعیان اعتقادی وجود
داشـت و ایشـان در موقعیت های مختلف صراحتاً از باور خود سخن گفته و از آن دفاع
کردهاند .ابوذر غفاری از جمله صـحابه ای است ،که همواره به وﻻیت علی )ع( و نصب
ایشـــان از طرف پیامبر )ص( گواهی میداد و علی را وصـ ـیّ محمد )ص( میدانســـت
)يعقوبي ،بيتا .(١٧٤/١ :سـلمان فا رسـی هم پس از رحلت رسول خدا از حق خﻼفت علی
)ع( دفاع کرد )برقي (٦٣ :١٣٤٢ ،و از رســول خدا )ص( روایت کرد که در هنگام رحلت،
برای تسﻼی خاطر دخترش فرمود:
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خداوند بر زمينيان نظري نمود و مرا از ميانشــان برگزيد  ...ســپس بار ديگر بر

زمين نظري كرد و همســرت را برگزيد  ...و خواســت كه او را برادر و وزير و
وصـي گيرم و جانشين در ميان امتم قرار دهم .پس پدرت بهترين پيامبران  ...و

همسرت بهترين وصيان و وزيران است )هﻼلي.(٥٦٥/٢ :١٤٠٥ ،

عمـار بن یـاســـر ،کـه در آغـازین روزهـای ظهور اســـﻼم ،همراه پـدر و مادرش،
شکنجههای مشرکان را با همه توان تاب آورد )ابنسعد (١٨٨/٣ :١٤١٠ ،در ماجرای شورای
شـــشنفره ،ضـــمن اعتراض به انتخاب عثمان عرض کرد» :أیها الناس إن اﷲ عز و جل
أکرمنـا بنبیـه و أعزنا بدینه فأنی تصـــرفون هذا اﻷمر عن أهل بیت منکم« )طبري:١٤٠٧ ،

 .(٥٨٣/٢مالک بن حارث نیز خطاب به مردم ،علی )ع( را »وصـــیّ اوصـــیا« معرفی کرد
)يعقوبي ،بيتا . (١٧٨/١ :خزیمة بن ثابت ،پس از رحلت پیامبر )ص( ،فریاد دفاع از خﻼفت
علی )ع( را سـر داد و با تکیه بر عنوان و جایگاه ذوشهادتینی که پیامبر خدا )ص( به او
داده اسـت ،گواهی داد» :رسـول خدا پیشـوایی را به نام اهل بیتش رقم زده است« )برقي،

٦٣ :١٣٤٢؛ هﻼلي .(٧٦٠/٢ :١٤٠٥ ،وی در جنگ جمل نیز حضـرت را با لقب »وصی« ستود
و اینگونه سـرود» :إذا نحن بایعنا علیا فحسـبنا  ...وصی رسول اللﱠه من دون أهله« )مفيد،

 ١٤١٣ب.(٢٦٧ :
عبـداللﱠه بن عبّاس نیز ،از مفســـّران و محدّثان بلندآوازه تاریخ اســـﻼم )ذهبي:١٤٢٧ ،

 ، (٣٨٠/٤پس از رحلـت رســـول خـدا )ص( از خﻼفت علی )ع( دفاع کرد و از بیعت با
ابوبکر ســر باز زد .وی خﻼفت امام علی )ع( را امری اﻻهی دانســت و درباره مخالفان
علی )ع( گفت» :آنها نســبت به آنچه خدا نازل کرده بود ،کراهت داشــتند« )ابنابيالحديد،

 .(٥٣/١٢ :١٤٠٤وی همچنین از رســـول خـدا )ص( به نقل از علی )ع( روایت کرده ،که
فرمود » :حضـرت دسـت خود را بر گردن من گذاشت و فرمود :إنّ هذا اخی و وصیی و
خلیفتی فیکم ،فـاســـمعوا له و أطیعوا« )طبري .(٥٤٢/١ :١٤٠٧ ،ابنعباس روایتگر »حدیث
منزلت« است که پیامبر به علی )ع( فرمود» :أَنْ تَکونَ مِنﱢی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلﱠا أَنﱠهُ
لَیسَ بَعـْدِی نَبِی ،إِنـﱠهُ لـَا ینْبَغِی أَنْ أَذْهَبَ إِلﱠا وَأَنْتَ خَلِیفَتِی« )ابنحنبل .(١٨٠/١ :١٤٢١ ،این
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حدیث از جمله نصـوصـی اسـت که بر خﻼفت بﻼفصل امام علی )ع( صراحت دارد و
بیشترین عنایت بدان در منابع اهل سنت صورت گرفته ،و گویی از صحیحترین روایاتی
است که ابنعباس و بسیاری از صحابه آن را روایت کردهاند )ابنعبدالبر.(١٠٩٧/٣ :١٤١٢ ،
دارمیهٔ حجونیه در بیان علل حب علی )ع( گفت» :از آن روی او را دوســت دارد که
رسول خدا )ص( »وﻻیت« را برای او قرار داد« )الضبي .(١٠ :١٤٠٣ ،امسنان نیز علی )ع( را
با لقب »وصـی« ثنا کرد )همان .(٢ :امالخیر در تحریک سپاهیان علی )ع( در جنگ صفین
میگفت» :بشتابید به سوی امام عادل متقی و صدیق وصیّ« )همان .(٥ :ابنتیهان نیز درباره
وصــایت امام علی )ع( گفت» :بهدرســتی که امام ما و ولیّ ما ،وص ـیّ رســول خدا )ص(
اسـت« )ابنابيالحديد .(١٤٤/١ :١٤٠٤ ،ابنعجﻼن نیز علی )ع( را »وصی رسول خدا« معرفی
کرد و لشـــکریان را به وحدت فرا خواند و گفت» :چگونه متفرق شـــویم در حالی که
»وصیّ« امام ما است« )همان .(١٤٩/١ :محمد بن ابیبکر نیز در نامهٔ معروفش به معاویه ،از
امام علی )ع( به عنوان »وارث رسـول اﷲ و وصـیّه« یاد کرده است )نصر بن مزاحم:١٤٠٤ ،

 . (١١٩حجر بن عدی نیز پس از رسـول خدا وﻻیت را در علی )ع( دانسته و گفته است:
»رسـول خدا به وصـایت او پس از خود رضایت داده است« .وی درباره حضرت سرود:
»خـداوندا! علی را برای ما نگه دار ... ،او مورد عﻼقه پیامبر بوده که وی را برکشـــیده و
وصی خود گردانیده است« )همان.(٣٨١ :
ســهل بن حُنَیف ،از بدریان و صــحابیان پیامبر خدا )ابنســعد ،(٣٥٩/٣ :١٤١٠ ،دربارهٔ
امامت علی )ع( عرض کرد » :و تکلم ابی و قال أشـهد أنّی سـمعت رسول اللﱠه )ص( قال
علی المنبر :إمـامک م من بعدی علی بن أبی طالب )علیه الســـﻼم( ،و هو أنصـــح الناس
ﻻُمّتی« )برقي .(٦٦ :١٣٤٢ ،ابوایوب انصــاری ،از صــحابیان و پیشــتازان حراســت از حقّ
خﻼفت علی )ع( )كشـــي ،(٣٧ :١٤٠٩ ،در زمره دوازده نفری اســـت که پس از پیامبر خدا
)ص( در مسـجد به پا خاست و از حقّ خﻼفت علی )ع( صراحتاً دفاع کرد )برقي:١٣٤٢ ،

 (٦٦و بر روز غدیر شــهادت داد )كشــي .(٤٥ :١٤٠٩ ،وی همچنین از رســول خدا )ص(
روایت کرده که در هنگام رحلت به حضــرت زهرا )س( فرمود» :یا فاطمة! ان لکرامَة اﷲ
ایاک زوجتک ... ،فاوحی الی ان ازوجه ایاک واتخذه وصیا« )اربلي .(١٥٣/١ :١٣٨١ ،ابوهیثم
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مالک بن تَیهان جزء نخستین گروه انصار )ابنسعد (٣٤١/٣ :١٤١٠ ،و از جمله افرادی است
که پس از رحلت رســـول خدا )ص( از امامت علی )ع( دفاع کرد )برقي .(٦٦ :١٣٤٢ ،وی
درباره وصـایت امام )ع( گفت» :نحن الذین شـعارنا اﻻنصـار  ...ان الوصی امامنا و ولینا«
)ابنابيالحديد . (١٤٤/١ :١٤٠٤ ،جابر بن عبداللﱠه انصـاری ،از صـحابیان بلندآوازهای است که
پس از پیـامبر )ص( حق خﻼفـت علی )ع( را فریاد کرد )كشـــي .(٤١ :١٤٠٩ ،در روایت
مبســوطی به نقل از او آمده اســت» :قومی از اهل یمن بر پیامبر )ص( داخل شــدند  ...و
پیامبر )ص( صــراحتاً به آنها فرمود ... :ان علیا هو وصــیه و انه هو حبل اﷲ« )ابنابيزينب،

.(٤٠ :١٣٩٧
سعید بن قیس همدانی ،علی )ع( را با لقب »وصی« خطاب کرده و دربارهاش سرود:
»به وصی بگو هرچند افراد قبیله قحطان دشمن پیش می آیند ،ولی همدانیان را فرا خوان
تا تو را از آن کفایت کنند« )ابنابيالحديد .(١٤٥/١ :١٤٠٤ ،بریدة اﻻسـلمی ِنیز از رسول خدا
)ص( روایـت کرده که فرمود» :لِکلّ نَبِی وَصـــِی و وارِثٌ ،وَ إنّ عَلِیاً وَصـــِیی وَ وَارِثی«
)ابنشـهرآشـوب (١٨٨/٢ :١٣٧٩ ،و در شـعرش از علی )ع( با لقب »وصی« یاد کرد و گفت:
»أن الوصی هو اﻹمام القائم« )همان .(٥٤/٣ :عبداللﱠه بن بُدَیل از یاران استوارگام امام )ع( و
از جمله افرادی است که به روز غدیر شهادت داده است )كشي .(٤٥ :١٤٠٩ ،وی در جنگ
جمل نیز با عایشه مناشده ،و بر حقانیت امام علی )ع( تأکید کرده است )مفيد ١٤١٣ ،الف:

.(٤٣٣
بدینترتیب ،بر اســاس گزارشهای تاریخی و روایی معتبر فریقین ،به نظر میرســد
اعتقاد به امامت علی )ع( بر اســاس وصــایت ،مهمترین باور شــیعیان اعتقادی نخســتین
بوده است.
 .٢ .٢اعتقاد به علم امام )ع(
بـا توجه به روایات فراوانی که درباره علم علی )ع( نقل شـــده )ابنبـابويه(٥٧٤/٢ :١٣٦٢ ،

کمتر فرد مســلمان آشــنا به ســنت نبوی را میتوان یافت که در عظمت مقام علمی امام
علی )ع( تردید داشـته باشد ،به گونهای که اصحاب خاص حضرت ،او را آگاهترین فرد
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به قرآن و سـنت و دارای علوم اﻻهی میدانسـتند .سلمان فارسی معتقد بود» :سرّ پیامبر،
فقط نزد علی )ع( اسـت« )مفيد ١٤١٣ ،ج .(١٣٩ :ابوذر ،علی )ع( را وارث علم رسول خدا
)ص( معرفی میکرد )كوفي .(٨٢ :١٤١٠ ،عمـار ،امـام را آگـاهترین فرد به قرآن و ســـنت
)طوسـي (١٤٣ :١٤١٤ ،میدانست که دیگران چیزی به او نمیآموزند )مفيد ١٤١٣ ،الف.(٢٥٤ :
ابنعباس نیز علم علی )ع( را از علم رسـول خدا )ص( دانسته و گفته است» :علم من و
دیگر اصــحاب در برابر علم او همچون قطره در برابر هفت دریا اســت« )طوســي:١٤١٤ ،

 .(١٢وی همچنین از قول رسـول خدا )ص( روایت کرده است که فرمود» :علی  ...وارث
علم انبیا اســت« )طبري آملي .(١٨/٢ :١٣٨٣ ،مالک اشــتر ،امام علی )ع( را وارث علم انبیا
)يعقوبي ،بيتا (١٧٨/١ :و آگاهترین فرد به کتاب خدا میدانست )مفيد ١٤١٣ ،الف.(٢٥٥ :
بر این اســاس ،روشــن میشــود عظمت مقام علمی امام علی )ع( در میان اصــحاب
انکارپذیر نیســت .اما آنچه بیشــتر در خور بحث اســت ،علم امام به اموری اســت که به
طور عادی از دیگران پنهان اسـت .زیرا آگاهی از امور پنهان اصالتاً از آنِ خدا است و او
به هر کسـی که صـﻼحیت آن را داشته باشد و به هر اندازه صﻼح بداند عنایت میکند.
در روایتی امام علی )ع( در موضـوعی از حوادث آینده خبر داد .فردی با تعجب پرسید:
»به شما علم غیب داده شده است؟« .امام )ع( با تﻼوت آیهٔ  ۳۴سوره لقمان علم به زمان
رخ دادن قیـامت ،آگاهی از جنین درون رحم ،بهشـــتی یا جهنمی بودن افراد را جزء علم
غیب دانســت و ســایر امور را علمی دانســت که خدا به پیامبرش آموخته و پیامبر )ص(
هم به ایشان آموخته است )

 ،خطبه  ،١٢٨به نقل از :هاشمي.(١٤٦ :١٣٨٩ ،

نکته سـزاوار توجه در این روایت این است که امام )ع( علم به امور پنهانی را که از
طریق رســـول خـدا )ص( فرا گرفته ،علم غیب نمی نامد و چون در آیاتی از قرآن ،علم
غیب از رســول خدا )ص( نفی شــده )هود (٣١ :به نظر میرســد منظور از »علم غیب« در
این کاربردها ،علم اصــالی و ذاتی به غیب اســت که منحصــر به خداوند متعال اســت ،و
علم غیرخدا به امور پنهان ،چون به اذن اﻻهی است» ،علم غیب« نامیده نمیشود )هاشمي،

 .(١٤٦ :١٣٨٩از اینرو ،مقصود ما از علم امام به امور پنهان ،هر گونه آگاهی ایشان از امور
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پنهانی به اذن اﻻهی اســـت ،چه از طریق فراگیری از رســـول خدا )ص( و چه از طرق
دیگری همچون رؤیای صادقه یا الهام.
آگاهی علی )ع( از امور پنهان برای شـیعیان اعتقادی ناشناخته نبود .ایشان بارها دیده
بودنـد کـه امـام از حوادث آینده همچون ســـبب مرگ ،زمان و چگونگی آن ،به برخی
اصحاب )صفار (٢٦٢/١ :١٤٠٤ ،مثل میثم تمار ،رشید هجری ،حبیب بن مظاهر )كشي:١٤٠٩ ،

 (٨٧-٧٥و قنبر )مفيد ١٤١٣ ،ب (٣٢٨/١ :خبر داده اســـت .در گزارشـــی ،علی )ع( در زمان
مهیاکردن ســپاه برای جنگ جمل ،اصــحابش را از پیروزی در این جنگ و کشــتهشــدن
طلحه و زبیر آگاه کرد که برخی از شــیعیان ســیاســی حضــرت را که به علم امام شــک
داشـتند ،در شـگفتی فر و برد؛ و پس از جنگ این افراد نیز به صدق گفتار امام علی )ع(
اعتراف کردند )مفيد ١٤١٣ ،ج.(٣٣٥ :
پرسـش های مکرر عمار درباره زمان شـهادتش بیانگر آن است که وی به علم امام از
امور پنهان آگاهی داشت .عمار در جنگ صفین نزد امام آمد و پرسید» :آیا این همان روز
اســت؟« .امام نمیخواســت به او پاســخ صــریح دهد و پس از ســه بار تکرار ،امام به او
پاسـخ مثبت داد و او مسـرور شـد )كشـي .(٢٩ :١٤٠٩ ،در جنگ صفین امام )ع( از بیعت
هزار نفر با ایشــان خبر داده اســت ،که نه یکی بیشــتر و نه یکی کمتر با او بیعت کردند
)همان .(٩٨ :در گزارشــی از هرثمة بن ســلیم نیز آمده اســت در هنگام عبور از ســرزمین
کربﻼ ،امام علی )ع( خاک کربﻼ را استشمام کرد و فرمود» :واها لک أیتها التربة ،لیحشرن
منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب« .وقتی در سال  ۶۱ه.ق .عبیداﷲ بن زیاد سپاهش را
به ســوی امام حســین )ع( فرســتاد ،هرثمة در میان ســپاه عبیداﷲ بود که به یاد گفتهٔ امام
علی )ع( افتاد و از ادامهٔ مسیر سرباز زد )نصر بن مزاحم.(١٤٠ :١٤٠٤ ،
بر این اسـاس ،با توجه به قرائن و شـواهد تاریخی و روایی ،واضح است که شیعیان
اعتقـادی نـه تنها عظمت مقام علمی حضـــرت معترف بودند و ایشـــان را مرجع علمی
میدانستند ،بلکه حضرت را آگاه به امور پنهانی به اذن اﷲ نیز میدانستند.

بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در ن ٔ
یمه اول قرن اول ۱۷۳/

 .٣ .٢اعتقاد به عصمت امام )ع(

در باور شــیعیان اعتقادی ،یکی از شــرایط امامت ،مصــونبودن ایشــان از گناه و خطا در
انجام دادن مأموریت خویش اسـت .زیرا امام ،جانشـین رسول خدا )ص( و مرجع علمی
در معارف دین و سـنت نبوی است .بنابراین ،ﻻزم است معصوم باشد تا مردم بتوانند به
او و سخنانش اعتماد کنند .در غیر این صورت ،اعتماد مردم از بین میرود و هدف خدا
از تعیین امامان برای هدایت بشــر نقض میشــود .بر این اســاس ،رســول خدا )ص( در
سـخنانش بارها از عصـمت امامان پس از خود خبر داده است )ابنبابويه٥٨٣ :١٣٧٦ ،؛ خزاز

رازي . (١١٣ :١٤٠١ ،در روایتی سلمان فارسی از رسول خدا )ص( درخواست کرد:
اي رسـول خدا! اوصياي خويش را براي ما بيان نما! فرمود» :وزيرم ،وصيام... ،
جــانشـــينم در ميــان امتم و ولي هر مؤمني پس از من علي و يــازده امــام از

فرزندانش ... ،قرآن با آنان است و آنان با قرآن و از قرآن جدا نشوند و قرآن از
آنان جدا نشود تا در كنار حوض بر من درآيند )هﻼلي.(٧٥٩/٢ :١٤٠٥ ،

در روایت دیگری سـلمان از رسـول خدا )ص( شنیده است که میفرمود» :ای گروه
مهاجر و انصـار! شما را راهنمایی نکنم به چیزی که اگر بدان متمسک شدید هرگز پس
از من گمراه نشوید؟ گفتند :چرا یا رسول اللﱠه! فرمود :این علی برادرم و وصیام و وزیرم
و وارثم و خلیفهام امام شما است« )ابنبابويه .(١٣ :١٣٧٦ ،خطاناپذیری قرآن و جداناپذیری
اهل بیت )ع( از آن و گمراهنشـدن در تمسکجستن به ایشان ،به وضوح بر عصمت امام
)ع( دﻻلت دارد؛ حال آنکه این بحث صراحتاً در سخنان شیعیان اعتقادی نخستین مطرح
نشد .زیرا پس از رحلت رسول خدا )ص( ،مسائل جدیتری همچون اصل امامت ،ذهن
و ذاکره مســـلمانان را به خود مشـــغول کرد .با این حال ،با کنکاش در متون تاریخی و

روایی میتوان ســخنانی از شــیعیان اعتقادی امام علی )ع( یافت که صــراحتاً یا به طور
ضمنی از اعتقاد به عصمت امام )ع( در باور آنها حکایت دارد )هاشمي .(١٥٠ :١٣٨٩ ،عمار
معتقد بود علی )ع( همواره از آغاز بعثت با حق بوده اســت )طوســي .(٧٣١ :١٤١٤ ،مالک،
حضرت علی )ع( را شمشیری از شمشیرهای خدا دانسته که هر گز کوتاهی و لغزشی از
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او ســر نزده اســت )نصــر بن مزاحم .(٢٣٨ :١٤٠٤ ،او رضــایت خود را به رضــایت امام
میدانسـت و گفت » :به آنچه امیر مؤمنان راضی باشد راضی هستم .در کاری که او وارد
شود وارد میشوم و از کاری که او دوری کند دوری میکنم .او جز به هدایت و درستی
کاری نمیکند« )همان.(٤٩٢ :
جرداء بنت سمیر ،نیز با عبارت »فإن أمیر المؤمنین لم یقل إﻻ حقا« بر حقانیت سخن
امام )ع( و درستی قول و گفتار ایشان تأکید کرد )همان .(١٤٠ :حضین الربعی نیز امام علی
)ع( را در گفتار تصدیقشده و بر کردهٔ خود امین دانسته است )همان .(٤٨٦-٤٨٥ :کرد وس
بن هانئ نیز خطاب به مردم ،علی )ع( را از نزد پروردگار خویش دارای برهان دانســـته
که جز به انصـاف رفتار نکرده است )همان . (٤٨٤ :عدی بن حاتم نیز ،امام را دارای دلیلی
روشــن از جانب پروردگار دانســته و گفته اســت» :ای مردم! اگر کس دیگری جزء علی
)ع( ما را به جنگ با نمازگزاران فرا میخواند ،پاســـخ مثبت نمیدادیم .او تاکنون اقدامی
نکرده ،مگر اینکه دلیلی روشـن از جانب خدا با خود داشــته و رشته ارتباطی با خدا در
دستانش است« )دينوري.(١٤١/١ :١٤١٠ ،
حجر بن عـدی نیز امـام را راه یـافته ،رهنما و دارای رأی صـــائب میداند که گمراه
نیست )نصر بن مزاحم .(٣٨١ :١٤٠٤ ،عبداللﱠه بن بُدَیل نیز در دفاع از امام علی )ع( با عایشه
مناشده ،و بر همراهی حق و علی )ع( با یکدیگر تأکید کرده است )مفيد ١٤١٣ ،الف.(٤٣٣ :
او علی )ع( را بیمانند در خﻼفت ،نوری از ســوی پروردگار و دارای دلیلی روشــن از
طرف پروردگار دانسته است )نصر بن مزاحم.(٢٣٤ :١٤٠٤ ،
بر اسـاس مطالب پیشگفته ،اگرچه اصطﻼح »عصمت امام )ع(« در آن دوره در میان
شــیعیان اعتقادی صــراحتاً به کار نرفته اســت ،ولی باور به آن را صــراحتاً یا به گونهای
ضمنی میتوان در سخنان شیعیان اعتقادی نخستین یافت.
 .٤ .٢اعتقاد به مفترضالطاعهبودن امام )ع(

اطاعت و تسـلیم محض در برابر نصـوص دینی ،چه در عصـر رسول خدا و چه پس از
رحلت ایشـان در میان شـیعیان اعتقادی ظهور داشت .یکی از این جایگاهها موضعگیری
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این جریان راجع به نظریهٔ جانشینی بﻼفصل امام علی )ع( است .ایشان چون در نصوص
دینی دﻻیلی مب نی بر امـامـت علی )ع( پس از رســـول خـدا )ص( یـافتنـد ،بدون اینکه
تردیدی به خود راه دهند ،نظریه امامت علی )ع( را پذیرفتند و در اطاعت از دستورهای
حضرت و دفاع از امامت نقش مهمی ایفا کردند .اولین عملکرد ایشان ،امتناع از بیعت با
ابوبکر )طبري (٢٣٥/٢ :١٤٠٧ ،بود .پس از آن نیز ،شــیعیانِ اعتقادی خود را ملزم به اطاعت
بیچون و چرا از علی )ع( میدانســتند .در میان گزارشهای تاریخی شــواهد متعددی از
این نوع اطاعت دیده میشود.
عمـار ،مطیع محض امـام )ع( بود .وی گفـت» :اگر هیچ کس نماند مگر آنکه با علی
بن ابیطالب )ع( مخالفت کند ،من با او مخالفت نمی کنم .وی مطیعان و تابعان حضرت
را بهترین مردم میدانســت« )نصــر بن مزاحم .(١٠١ :١٤٠٤ ،عمرو بن حمق هوشــمندانه و
مؤمنـانـه به حضـــرت میگفت» :چون تو فرمان دهی ما را رأیی نخواهد بود« .همراهی
عمرو بـا حضـــرت ،آن انـدازه ارجمند بود که علی )ع( به او فرمود» :ای کاش در میان
پیروان من ،صــد تن چونان تو میبود« )همان .(١٠٣ :حجر بن عدی و ســعد بن قیس ،که
در اطاعت و فرمان برداری از امام ســـرآمد بودند ،به امام گفتند» :ای امیر مؤمنان!  ...به ما
فرمـان ده تا پیروی ات کنیم ،زیرا که به خدا ســـوگند ما در اطاعت تو ،بر از میان رفتن
داراییمان و کشـتهشدن افرادمان بیتابی نمیکنیم« )طوسي .(١٧٤ :١٤١٤ ،حجر همچنین به
امام )ع( عرض کرد» :أَزِمﱠتُنَا مُنْقَادَةٌ لَک بِالســﱠمْعِ وَالطﱠاعَةِ فَإِنْ ش ـَرﱠقْتَ شــَرﱠقْنَا وَ إِنْ غَرَبْتَ
غَرﱠبْنَا وَ مَا أَمَرْتَنَا بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَعَلْنَاه« )نصر بن مزاحم.(١٠٤ :١٤٠٤ ،
ســعد بن قیس نیز خطاب به امام )ع( گفت» :ای امیر مؤمنان! به خدا ســوگند ،اگر به
ما فرمان دهی که پیاده و پابرهنه و بدون زاد و توشــه تا قســطنطنیه و روم برویم ،نه من
نـافرمانی میکنم و نه هیچ کس از قومم« )ثقفي .(٤٣٩/٢ :١٤١٠ ،ابوایوب انصـــاری نیز از
جمله یاران مطیع امام )ع( اسـت که همواره حضـرت را همراهی کرده است .این سخن
واﻻی رســـول خدا )ص( از جمله روایات او اســـت که علی )ع( را به نبرد با ناکثین و
قاســـطین و مارقین امر کرده و ابوایوب را نیز به همراهی با ایشـــان فرا خوانده اســـت
)ابنعسـاكر .(٤٧٢/٤٢ :١٤١٩ ،ابورافع نیز از جمل ٔه مطیعانی اسـت که با استوارگامی تمام در
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کنار علی )ع( ایستاد )نجاشي (٤ :١٣٦٥ ،و آنگاه که با ایشان بیعت شد و معاویه در شام ،و
طلحـه و زبیر در بصـــره مخـالفت کردند ،ابورافع گفت» :این ،گفته پیامبر خدا اســـت:
بهزودی کســانی با علی میجنگند که پیکار با آنان ،تکلیف اﻻهی اســت« )همان .(٥ :پس
خـانه و زمینی را که در خیبر داشـــت ،فروخت و با آنکه ســـال خورده بود با علی )ع(
حرکت کرد )همان(.
مالک بن تَیهان نیز از مطیعان بود که به حضــرت عرض کرد» :ما گروه انصــار چنین
هسـتیم که دسـتهایمان و زبانهایمان با تو است! با دستهایمان می جنگیم با هر کس
که علیه تو حضـور داشـته باشـد ،و با زبانهایمان با هر کس که غائب باشد ،و در اینجا
نباشد!« )ابنطاووس .(٤٦١/١ :١٤٠٩ ،اصبغ بن نباته نیز از فرماندهان لشکر امام )ع( )نصر بن

مزاحم (٤٠٦ :١٤٠٤ ،و همواره مطیع حضــرت بود و تا مرز مرگ و شــهادت ،با موﻻ )ع(
پیمان بسـته بود )كشي .(١٠٣ :١٤٠٩ ،هاشم بن عتبه جهاد همراه با امام علی )ع( را اطاعت
خدا میدانست )مفيد ١٤١٣ ،ب .(٢٦٥ :اُوَیس قَرَنی نیز از جمله اصحاب و مطیعان امام )ع(
است که بر بذل جانش با امام )ع( بیعت کرد )كشي.(٩٨ :١٤٠٩ ،
ســهل بن حُنَیف به امام )ع( عرض کرد» :یا امیر مؤمنان! ما با هر که تو با او صـــلح
کنی بر سر صلحیم و با هر که بجنگی ،در جنگیم .رأی ما همان رأی تو است و ما چون
ســرپنجه دســت تو در اختیار تو هســتیم .هر گاه ما را بخوانی پاســخت دهیم و هر دم
بفرمایی فرمانت بریم« )نصـــر بن مزاحم .(٩٣ :١٤٠٤ ،وی در ماجرای حکمیت ،با یادآوری
صـلح حدیبیه و اینکه بسـیاری از مسـلمانان به دلیل بیبصیرتی با پیامبر )ص( مخالفت
ورزیدند ،امام علی )ع( را در شــناخت حقیقت به پیامبر )ص( تشــبیه کرد )همان (٥٠٩ :و
بدینترتیب از سپاهیان خواست به سخنان امام ایمان داشته باشند و از دستورهای ایشان
اطاعت کنند و دچار تفرقه نشوند.
بر این اسـاس ،با توجه به مطالب پیش گفته و اثبات وجود هستهٔ اولیه تشیع اعتقادی
در میان مســلمانان با داشــتن باورهایی همچون اعتقاد به امامت امام علی )ع( بر اســاس
وصایت ،اعتقاد به علم و عصمت و مفترضالطاعه بودن امام )ع( ،ادعای افرادی همچون
ابن تیمیه که همه اصـحاب امام علی )ع( را قائل به افضلیت شیخین دانسته ،اﻻ سه دسته
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معدود ،و مدعی اسـت تمامی علمای شیعه )متقدم و متأخر( نزاعی در افضلیت ابوبکر و
عمر نداشـتند و نزاعی هم اگر بوده است در افضلیت علی و عثمان بوده است! )ابنتيميه،

 (١٣/١ :١٤٠٦و نیز ادعایی که معتقد اســـت تشـــیع در مقطع خاصـــی پدید نیامده ،بلکه
بهتدریج در خﻼل قرنهای یک تا سـه و حتی قرن چهارم و متأثر از بحرانهای سیاسی،
به همت متکلمان و محدثان شـیعه پدید آمده اسـت )هالم (٩٣-٨١ :١٣٨٤ ،از اعتبار ساقط
میشود.
نتيجه
از آنجا که بررسـی و کشف عقاید شیعیان اعتقادی نخستین و نشان دادن اصالت تاریخی
اندیشــه کﻼمی امامیه در باب امامت غایت این پژوهش اســت ،بر اســاس مســتندات
تـاریخی و روایی ،این نتیجـه حـاصـــل میشـــود کـه مکتب تشـــیع جریانی از آغاز،
اعتقادیســیاســی اســت و منشــأ پیدایش آن به زمان ظهور اســﻼم برمیگردد .اعتقاد به
وصـایت امام علی )ع( اولین و مهمترین باور در اندیشـهٔ شیعیان اعتقادی نخستین است
که سـبب تمایز آنها از اهل سـنت شـده است .اعتقاد به علم اﻻهی امام ،عصمت امام از
گناه و اشـتباه و مفترضالطاعهبودن ایشـان نیز از جمله مؤلفههایی اســت که پس از باور

اصیل وصایت ،در باور شیعیان اعتقادی وجود دارد.
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عسـکری ،سـید مرتضـی ).(۱۴۱۲
الرابعة.

 ،تحقیق :محمد بن حســن طوســی،

کشــی ،محمد بن عمر ).(۱۴۰۹
حسن مصطفوی ،مشهد :دانشگاه مشهد.
کوفی ،فرات بن ابراهیم ).(۱۴۱۰

 ،تحقیق :محمد کاظم ،تهران :مؤسسة الطبع والنشر

فی وزارة اﻹرشاد اﻹسﻼمی.
مفید ،محمد بن محمد ) ۱۴۱۳الف(.

 ،تحقیق :علی

میرشریفی ،قم :کنگره شیخ مفید.
مفید ،محمد بن محمد ) ۱۴۱۳ب(.
مفید ،محمد بن محمد ) ۱۴۱۳ج(.
مفید.

 ،تحقیق :علی میرشریفی ،قم :کنگره شیخ مفید.
 ،تحقیق :حسـین استادولی و علیاکبر غفاری ،قم :کنگره شیخ

 / ۱۸۰پژوهشنامه امامیه ،سال هشتم ،شماره پانزدهم

نجاشـی ،احمد بن علی ).(۱۳۶۵

 ،قم :مؤسـسة النشر اﻻسﻼمی التابعة لجامعة المدرسین

بقم المشرفة.
تحقیق :عبد الســﻼم محمد هارون ،قم :مکتبة آیة اﷲ المرعشــی

نصــر بن مزاحم ).(۱۴۰۴
النجفی.

هاشــمی ،ســید علی )» .(۱۳۸۹علم و عصــمت امام از دیدگاه اصــحاب امیرالمومنین )ع(« ،در:
 ،ش ،۲ص.۱۵۸-۱۴۳
هالم ،هاینس ).(۱۳۸۴

 ،ترجمه :محمدتقی اکبری ،قم :ادیان.

هﻼلی ،سـلیم بن قیس ).(۱۴۰۵

 ،تحقیق :محمد انصــاری زنجانی خوئینی،

قم :الهادی.
یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب )بیتا(.

 ،بیروت :دار صادر.

ٔ بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در ن
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