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  مالحظاتى بر خوانش مدرسى طباطبايى از ابن قبه

  قبهمالحظاتى بر خوانش مدرسى طباطبايى از ابن 

  ∗∗∗∗عباس ميرزايى

  چكيده

ابن قبه رازی از متكلمان برجسته و بلندآوازه اماميه در نيمۀ دوم سد� سوم هجری 
های درخـور تـوجهى داشـته  است كه در حوز� مسائل مربوط بـه امامـت ديـدگاه

. ای در ميان متكلمان اماميه برخوردار اسـت روی، از جايگاه ويژه است و از همين
 مTتب در فرآینـد تکامـلدركتاب  -پژوه معاصر شيعه -طباطبايى حسين مدرسى سيد

صـدد  های به جـا مانـده از او در و بررسى رساله قبه با ارجاعات فراوان به آثار ابن
اجتماعى برآمده  -تحليل تحوالت تاريخى انديشۀ اماميه در بستر تحوالت سياسى

هـا و خـوانش او از  طباطبـايى و برداشـت در اين مقاله به ادعاهـای مدرسـى. است
  . شود پرداخته مى قبه های ابن آثار و انديشه

  ها   واژه   كليد
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  مقدمه

 و بـزرگ لمـانكمت از رازی 1ِقبَـه ابن بـه معروف رازی ِقبَه بن عبدالرحمان بن محمد ابوجعفر
 در و) ق329. م( لينـىك معاصـر تقريبـاً  وی. است هجری سوم سده دوم نيمه در اماميه مشهور

) ق655. م( الحديـد ابى ابن). 375: 1416نجاشى، (است  درگذشته جا همان و ردهك مى زندگى ری
  ). 206 :2، ج1959الحديد،  ابى ابن( است بوده) ق319. م( بلخى ابوالقاسم شاگرد قبه ابن هك ردهك ادعا

 المكـ در مهـارت بـه را وی رجـاليون همـه كـه گفـت بايـد وی كالمـى جايگـاه دربـاره
 عبـد قاضـى المغنـ% نقـد كتـاب در مرتضـى همچنين سيد). 375: 1416نجاشى، ( اند توصيف كرده

 داده اسـت قـرار تمجيـد مـورد را او و نمـوده استفاده قبه ابن نظرات و آرا الجبار معتزلى، از
  ). 296 و 128: 2مرتضى، ج سيد(

 غيـر متكلمـان بـا تنهـا نـه وی كـه كرد اشاره نكته اين به بايد نيز قبه ابن علمى عظمت در
 روزگار، شخصيتى آن اماميه جامعۀ در هكبوده، بل مناظره اماميه، اهل عقايد از دفاع در امامى
 در او بـا عقيـدتى را مشكالت كه بسياری است رفته مى شمار به اماميان استفاده محل و رفيع
 كـالم حوزه در قبه ابن علمى شهرت عمده). 62و 60: 1، ج1416 ،)الف( صدوق شيخ( گذاشتند مى ميان

 برخى است گفتنى. اند آورده ميان به سخن وی حديثى های گرايش از نيز منابع برخى ،است
؛ 233: 17تـا، ج ؛ خـويى، بى278: 2تـا، ج عـاملى، بى حـر( انـد كرده اشـاره قبـه ابن فقاهت به متاخر منابع از

  ). 608: 4، ج1416سبحانى، 
 بـه اماميه، تنها راتكتف از دفاع در و بود داده قرار خود علمى های فعاليت محل را ری او

 دانشـمندان ديگـر بـا همزمـان هكـرد، بلكـن بسنده قبل های دوره مخالفان آثار بر رّديه نوشتن
 او آثـار از). 243، )ب( حلـى عالمه؛ 375: 1416نجاشى، ( داشت علمى مبادالت و اتباتكم خود روزگار

  . كرد اشاره زيرهای  كتاب به توان مى
 بـوده، جـزء موجود نيز هفتم سده تا كه اين كتاب :)225: 1350نديم،  ابن( ةاالمام ف% االنصاف. 1

). 252: 1، ج1981ميـثم،  ابـن( است آمده مى شمار به امامت دربار� شده نوشته آثار مشهورترين
 در و ةاالمامـ فـ% االنصـاف شكتاب از دفاع در را كتاب اين قبه ابن: االمامه ف% المستثبت. 2

  . نوشت آن بر بلخى ابوالقاسم رّديه به پاسخ
هـای متكلمـان  قبه جـزء اولـين رديـه اين اثر ابن: )375: 1416نجاشى، ( جبایی عل% ابی عل% الرد. 3

                                                         
 المكسـوره  بالقـاف  الرازي، ابـوجعفر  قبه ابن عبدالرحمان بن محمد«: گويد مي قبه ابن نام درباره حلي عالمه. 1

 البـاء، والـذي   القاف، وتشـديد  بضم: اخري نسخه في ووجدت المخففه المفتوحه نقطه تحتها المنقطه والباء
  . )286 :1415، )الف( حلى عالمه( »االول مشايخنا من سمعناه
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  . رود به شمار مى) ق303م(اماميه بر ابوعلى جبايى 
نگاشـته  اماميه مذهب حقانيت اثبات و زيديه فرقه ردّ  در نوشته اين: الزیدیـه عل% التعریف. 4

 نجاشـ% رجـال در او آثـار فهرست در كه است الزیدیه عل% الردكتاب  گويا همان كه شده
  . است رفته بين از نيز اثر اين) 375: 1416نجاشى، ( است شده ذكر

ة المسـئل. اسـت كـرده ذكـر نجاشـى تنهـا را قبـه  ابـن رساله اين: ةاالمام ف% المفردهة المسئل. 5
 و معتزلـه شـبهات كـه اسـت خـود روزگـار شيعيان از برخى به قبه ابن های پاسخ المفرده

 وتمـام الـدین  کمـال در را آن صـدوق شـيخ. اسـت گفته اماميه، پاسخ بر را آنان انتقادات
  ). 60: 1، ج1416، )الف( صدوق شيخ( است آورده النعمه

، اسـت كـّذاب جعفـر از ای رساله بر ای رديه: بشار بن احمد بن عل% الحسن ابی عل% النقض. 6
 و الـدین کمال در) ديباچـه و خطبـه حـذف بـا( كامل طور به قبه ابن رديه با همراه اثر اين
  ). 126-94: 1، ج1416، )الف( صدوق شيخ( است آمده النعمه تمام

ابن قبه ايـن كتـاب را در نقـد و : االشهاد نقضكتاب  يا علوی زید البی االشهاد کتاب نقض. 7
 بـه نيـز قبـه ابن اثر اين. است نگاشته -اماميه شيعۀ مبانى ردّ  در كتابى - االشـهاد کتاب ردّ 

، )الـف( صدوق شيخ( است شده نقل صدوق شيخ ديباچه، توسط و خطبه حذف با كامل طور
  ). 126-94: 1، ج1416

 بـا عقلى، مناظره های استدالل مايه بن با امامت حوز� در ويژه به شيعه های كالمى آموزه تبيين
سـبئيه،  ماننـد معتزليان، غاليـانى های انديشه بر گيری موضع و نويسى رّديه و اعتقادی مخالفين

چنـين  مغيريه، خوارج، زيديـه، فطحيـه، واقفيـه، اسـماعيليه، قرامطـه، جعفريـه و هم و خطابيه
مجوسـيان از ابـن قبـه شخصـيتى در  و های ثنويان، براهمه، يهوديان رها و باو مقابله با ديدگاه

يعنـى دوران غيبـت (هـای تـاريخ تشـيع  ترين دوره خور توجه و ستودنى در يكى از حسـاس
قبـه جايگـاه ويـژه و  و از همـين روسـت كـه ابـن و عصر حيرت ايجاد كـرده اسـت) صغری
  1.ای در تاريخ تفكر شيعه يافته است برجسته
 كنـد مـى معرفـى» حـاذق متكلمى« و» بصيرت صاحب« را قبه ابن) ق460. م( طوسى شيخ

                                                         
اي روبـرو شـد كـه زمينـه آشـفتگي و تفرقـه        در دوران غيبت صغري و با غيبت امام جامعه اماميـه بـا حادثـه    1

بسياري از شيعيان گمراه و در تحير و سرگرداني فـرو   )408، 1416،)الف(صدوق  شيخ. (شديدي را فراهم آورد
حتي گزارشاتي از بازگشـت شـيعيان از مـذهب خـود در      )530 :1، ج1365؛ كلينى، 142: 1987بابويه،  ابن( رفتند

از همـين رو، ايـن دوران را   ). 408، 361، 317، 17 -16، 3، 2 :1، ج 1416شيخ صدوق، (دوران غيبت وجود دارد 
الفتنـة التـى امتحنـت بهـا «و از آن بـه   )311 :3، ج1981؛ اربلـى، 143 :1978ابـن بابويـه، (اند  ناميده» دورة حيرت«

  . اند ياد كرده )113 :1411ابى غالب زراری، (» الشيعه
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ــيخ( ــى ش ــف(طوس ــى). 389: 1422، )ال ــيم او را) ق450. م( نجاش ــدر، ني عظ ــالق ــد وك ــده، نيرومن  و عقي
 از او بـا عنـوان داوود نيـز ابـن). 375: 1416نجاشـى، ( الم توصيف كرده استك علم در پنجه قوی

 دو تنهـا سـنت اهـل متـون در). 243: 1417، )ب( حلـى عالمـه( كنـد يـاد مى» زمانـه فى االماميه شيخ«
 مولـف مـتكلمِ  ده جـزء را او) ق 548. م( شهرسـتانى. انـد كرده يـاد قبـه ابن از مذهب  اشعری
مـتكلم بلنـدآوازه اشـعری  -) ق 606. م( رازی فخـر و). 329: 1، ج1368شهرستانى، (برده  نام اماميان
  ). 599: 1411فخررازی، ( دانسته است اماميه» ياءكاذ« از را او نيز -مذهب

صدوق،  شيخ چون های چهارم و پنجم هم های ميانه، بسياری از عالمان شيعى سده در سده
 ميـثم بحرانـى در ابن و طوسى، حمصى رازی حلبى، شيخ مرتضى، ابوصالح مفيد، سيد شيخ
تـوان بـه  باره از ميان غير شـيعيان نيـز مى اين در. اند جسته سود قبه ابن های نوشته از خود آثار

ها خارج  قاضى عبدالجبار معتزلى، فخر رازی، ابن ابى الحديد اشاره كرد كه بررسى همه اين
 . از عهده اين نوشتار است

  تكامل فرايند در كتاب مكتب و قبه ابن

. اسـت شناسـى عهيشـ حـوزه در محسـوس و ىاصـلهـای  خالء از عهيشـ تفكر خيتار از بحث
 بـر نظـرى: تکامـل نـدیفرا در مTتـب كتابدر  -پژوه معاصر شيعه -سيدحسين مدرسى طباطبايى 

 در انديشـۀ اماميـه ىخيتـار تحـولدر صدد تحليل و  نینخست قرن سه در عیتش فکرى مبانD تطور
 زانيـتـا چـه م مسير نياينكه در ا. برآمده است نينخست های سده در اجتماعى و اسىيس بستر

و بحـث  یجـانـه،  ايـكالم وفـادار بـوده  خيپژوهش در تار وهيبه لوازم ش ايبوده وآ كامياب
مفهـوم  كيـدر آغـاز  عهيشـ فكـرت در امامت ۀشياندطباطبايى،  ىمدرسبه اعتقاد . تأمل دارد

 برخـى و فرهنگـى و اجتماعى طيشراسبب به  7از زمان امام صادق جيتدر بود و به اسىيس
وجـود  ىژگـيامامـت دو و ىدر مفهـوم مـذهب. كـرد دايـمذهبى پ شكل و قالب گريد مسائل
  . شد نهيدوم به بعد نهاد سد�و نص كه از  تيقول به وصا گريقول به عصمت و د كىيدارد؛ 
 عيتشـ از را ىدرست خط دارد تا تالش معنوى و علمى بعد در امامت مفهوم یريگ ىپ با او
 رييـتغ بااو . كند مى اشاره معتدله و مفوضه، مقصرهان، يغال گروه چهار به رو اين از. دهد نشان

كنـد و آن را  خـود جـدا مى ىخيتـار یدو اصطالح را از معنـا نياغلو،  و ضيتفو یمعنا در
ای از  دسـته كنـد و حمـل مى اسـتشده  اطالق :به معصومين عهيباور ش اوصافى كه بنا به

قدرت و ب، يامام، علم غ بتيغ. دهد مى ضيتفو و غلو عنوان تينها دررا  :انصفات امام
» صـفات فـوق بشـرى«را  هـاآناو كه  اند ها و صفاتى ويژگىاز  گريصفات د ىمعجزه، و برخ

را بـه معصـومين  یصفات فوق بشـر نياجامعۀ شيعه باور است كه  نيبر احساب آورده و  به
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ايـن ه متـأثر از مفوضـ جيگرفتند و به تـدر آن موضع مى هيعل انيعيش ىحتدادند و  نسبت نمى
  . شدوارد  عهيش ۀشياندانگاره به ساحت 

های مختلف امامت  در دوره عهياز كتاب به بحران فكرى و اعتقادى ش ىدر بخش ىمدرس
و ضـمن اشـاره بـه نقـش عالمـان ، 7امـام دوازدهـم بتيپس از آغاز دوران غويژه  ائمه، به
  بـر ايـن نكتـه پـای هـا بحران نيـاتنـدباد  در انيعيشـباورهـای  داشـتن نگـاه مصون درشيعى 

بلكه به جهت ضـرورت ، ستين لياص ىشيگرا عيتش شهيبه كالم در اند شيگرا فشارد كه مى
 ىهاى علمـ رازى و تالش قبه از آراى كالمى ابن انياو در پا. ه استبود یعنوان ثانو كيو 
و سـعدبن  ىرا در كنـار دو مـتن از ابوسـهل نـوبختاو مانـده از  جـا هكند و رسائل بـ مى ادياو 

 در و اسـت حقـوق و فقههرچند حوز� مطالعاتى و گرايش اصلى او . آورد مى یعبداّهللاٰ اشعر
 نيـای در ا ىمانـدن و ىخوانـدن اثـر ، امـاستين یگريد یاثر صاحب هيامام تفكر خيتارباب 

 ىمدرسـ. حـوزه اسـت نيدر اهای تحليلى و عميق  نگاشته نياول ازموضوع نگاشته است كه 
 ندارد شود قهي به دست او با یمنتقداينكه  از يىابا چيه كه ادعا دارد شكتاب مقدمه در خود

  . است اثر صاحب محاسناز  نيا و
 قبـه ابن آثار و درك و دريافت مدرسى طباطبايى از استفاده موارد بررسى بهدر اين مقاله 

 قبـه ابـن آثـار بـه بـار هفـت و بيست از بيش الزم به ذكر است كه مدرسى. شود پرداخته مى
يـا بـا ارزش داوری  و داشته ناقص و ناتمام برداشتى موارد ازای  او در پاره. است داده ارجاع

  . است نبوده او مراد كه كرده قبه به تحليل متن پرداخته است و گاه برداشتى از سخن ابن

  اول مورد

  : گويد مى كتابش دوم بخش در طباطبايى مدرسى
 بـر خداونـداينكـه  امكـان سوم، نيـز سده اواخر در شيعه بزرگى متكلمقبه  ابن

ديگـر  بـا نيز وی چند دانست، هر نمى منتفى كند ظاهر راای  معجزه امام دست
 در بشـری فـوق صفت هر وجود يا امام غيب علم به اعتقاد مانند مفوضه عقايد

  ). 101: 1384، يىطباطبا ىمدرس( كند مى رد شدت به را او
امـام اعتقـاد  غيـب علم به اواينكه  نسبت داده است؛ يكى قبه ابن به ادعا را دو متن اين در او

. اسـت كرده مى انكار را امام برای بشری فوق صفات هرگونه وجوداينكه  ديگری و 1نداشته
 ارجـاع 35 و 34 بنـد دو در االشـهاد نقض كتاب به انتساب اين برای او نخست ادعای باب در

                                                         
 . است كرده تكرار كتابش 227 صفحه بار ديگر در را ادعا اين مدرسي. 1
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  : گويد مى 34 بند در قبه ابن. دهد مى
 أنفسهم دلسوا كذابين قبل من هو إنما االمامية اختالف إن - الثقة وباّهللاٰ  - فأقول
 أسـالفهم وكان البالء عظم حتى الزمان بعد والزمان الوقت بعد الوقت فى فيهم
 تميـز و نظر أصحاب يكونوا ولم ناحية سالمة و واجتهاد ورع إلى يرجعون قوم

 هـذا كثـر فلمـا وقبلوه الظن به أحسنوا خبرا يروی مستورا رجال رأوا إذا فكانوا
 فلـم عليـه يجمـع بمـا يأخـذوا بـأن :األئمة فأمرهم أئمتهم إلى شكوا وظهر
 واالمـام أئمـتهم قبـل من ال قبلهم من الخيانة فكانت عادتهم على وجروا يفعلوا
 هـو وإنمـا الغيب يعلم ال ألنه رويت التى التخاليط هذه كل على يقف لم أيضا
 إليـه؛ اخـتالف ينهـى ما شيعته أخبار من يعلم و والسنة الكتاب يعلم صالح عبد

 ميان در را خود تدليس به گاه بى و گاه كه است پردازانى دروغ ناحيه از اماميه
 فراگيـر) شيعيان ميان اختالف و(مصيبت  و بال كه جايى آن تا اند زده جا ايشان

 و تــالش كـه بودنــد پرهيزگـار و پاكـدل مردمــى پيشـين شــيعيان چـون و شـد
 بــد و خـوب مردمــان تشـخيص و تميـز اهــل و بـود عبــادت در آنهـا كوشـش

او  كنـد، بـه مى نقل را خبرى كه ديدند مى را ظاهرالّصالحى مرد نبودند، وقتى
آشكارا  و بسيار كار اين چون و پذيرفتند مى را او خبر و شدند مى گمان خوش

 روايات كه دادند دستور آنها به نيز :بردند، ائمه شكايت خود امامان به شد
 كردند، پـس عمل خود عادت بنا به و نكردند چنين بگيرند، اما را اتفاق مورد

 مردم مانند هم امام. ائمه است؛ نه ايشان خود جانب از) اختالف علت(خيانت 
 عبـد نيست، بلكه الغيب عالم امام نبود؛ زيرا جعلى اخبار اين همه بر واقف هم

 كـه مقدار آن نيز شيعيان اخبار از و داند مى را سنّت و كتاب كه است صالحى
  ). 283: 1384، يىطباطبا ىمدرس( رسد، آگاه است مى خبر او به

  : گويد مى قبه ابن نيز 35 بند در و
» اإلمامـة أمـر مـن إلـيهم ألقـوا فيما سبيلهم هذا يكون أن يؤمنهم فما« قوله وأما
 عـن ينكشـف ال والتـواتر بـالتواتر إلـيهم تنقل اإلمامة أن ذلك بين الفصل فإن

 العلـم خبـره يوجـب ال واحـد خبـر إنمـا منها واحد فكل األخبار هذه و كذب
 مـا وكـل جوابنـا هذا. التواتر سبيل هذا وليس ويكذب يصدق قد الواحد وخبر

 كجـا از كـه«) علـوی ابوزيـد(او  سـخن اين اما ساقط؛ و فهو هذا سوى به أتى
 است اين تفاوتش» نباشد جعلى هم امامت اصل به راجع اخبار كه است معلوم

 آن نيسـت، امـا كـذب از كاشف تواتر و است متواتر امامت به راجع اخبار كه
 گـاهى واحـد خبـر و شـود نمـى علـم موجب كه است واحد ديگر، خبر اخبار
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 هـر و ماست جواب اين. نيست تواتر طريق اين و كاذب گاهى و است صادق
  ). 283: 1384، يىطباطبا ىمدرس( است ساقط اعتبار درجه از بگويد اين غير چه

 روشـن امام غيب علم بحث با آن ارتباط و 35 بند به ارجاع كه گفت بايد نخستباره  در اين
 نصـوص ايـن و اينكـه اسـت امـام دربـار� نصـوص امامـت بحـث بنـد اين نيست؛ چراكه در

  . های شيعه است باشد و همين فرق اساسى اماميه با ديگر گروه متواتراند يا خبر واحد، مى
  : گويد است كه مى 34در بند  قبه شاهد اصلى مدرسى قسمت پايانى كالم ابن

 و دانـد مى را سنّت و كتاب كه است صالحى عبد نيست، بلكه الغيب امام عالم
  . داند مى شود اخبار او به كه مقدار آن نيز شيعيان اخبار از

 او ديـدگاه و امام علم زمينۀ در قبه ابن مبانى بهای  اشاره بايد نخست متن اين توضيح از پيش
 امـام هـای ويژگـى مهمترين عقل، از و فهم كنار در را» علم« قبه ابن. داشت غيب دربار� علم

 عقيـد� به). 120: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ( داند امامت مى شرط اولين را امام بودن عالم و دانسته
 باشـد نداشـته وجـود او علم در نقصى هيچ كه باشد؛ كسى مردم داناترين و عالم بايد امام او

 و). 120: همـان( كنـد ظاهر را خود علم بايد كه است كسى امام). 107-61: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ(
 را امام علم قبه ابن). 185: صدوق خيش از م، نقل1979قبه،  همان؛ ابن(باشد  زمان اهل اعلم دانشمندان و از

  ). 117، 106و99: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ: نك( است دانسته امام تعيين برای معياری امامت و ركن
 و حـالل علـم كلـىطـور  به يا و دين احكام و دين به علم، علم از منظور قبه به اعتقاد ابن

 كتـاب بـرای  مترجمـى را امـام كـهجـا  آن از وی). 122-99: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ( است حرام
 امـام اعلميت و كرد مى تبيين دين به علم حوزه در تنها را امام علم دانست جامعيت مىاالهى 

  ). 101-99: همان( كرد راستا تبيين مى همين در نيز را
 را ديـن علـم همۀ كه است اين است واجب امام برآنچه  اساساً  كه بود باور اين قبه بر ابن
. باشـد ممكن او گفتۀ به تمسك سنت و كتاب تأويل در منازعه و اختالف موارد در تا بداند

 و حجـت نباشـد چنين اين اگر. كرد اعتماد امامهای  گفته بر توان مى كه است راهى تنها اين
 علـم لـزوماو . بـود نخواهـد امـام غيـر و امـام ميان فرقى هيچ و بود خواهند برابر ديگر مردم

 معرفـت اگـر گفت كـه مى و دانست  مى عقلى و واجب ای مسأله را دين حوزه در امام كامل
 او آرای به رجوع امكان كه زند از او سر مى بسياری خطاهای باشد ناقص دين حوز� در امام

 او همچنـين احقيـت. افتد مى اعتبار و حجيت از امام قول كند؛ زيرا مى رو روبه دشواری با را
 امـام و حجت غير از حجت شناسىباز و )107-94: همان( شناخت مى دين به علم در را امامت بر
 مـدعيان امامـت ردّ  او در. كـرد مـى وجو جسـت مؤلفـه همـين در را متبوع از تابع و مأموم از

 را امام علم گستر� اساساً  كرد و مى استناد دين حوز� در آنها علم نقصان و علمى بى به امامت
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  ). 120-99: 1ج، 1416، )الف(صدوق شيخ( دانست مى خداوند احكام به معرفت و دين محدود� در
 بايد آن فهم برای كه كرده بيان روشنى و علم غيب امام، رأی و نظر صريح �بار درقبه  ابن

 كسى و داند نمى متعال خداوند جز كسى را به اعتقاد او، غيب. كرد او را مطالعه سخنان همۀ
 بـرای غيـب علـم كـه ندارد؛ كسـى غيب علم امام است و كافر كند ادعا بشر برای را آن كه

 را امـام، آن غيـب علم خواندن» اقاويل« او با. است» اسالم از خارج« و» كافر«باشد قائل امام
 شيخ :نك( استشده  داده نسبت اماميه همۀ به از سوی مخالفان كه داند مى غالة از برخى نظريۀ
 امامـان بـرای غيب علم به معتقد اماميان«: كند كه او تصريح مى). 117-107: 1ج، 1416، )الف( صدوق
  ). 116: همان(» نيستند خود
 تـوان آثـار او مـى بـا دوگانـه برخورد پرهيز از و قبه ابن سخنان در دقت با رسد مى نظر به
 را امـام قبه ابن كه جا آن از. كرد ارائه -امام  غيب دربار� علم - قبه ابن نظر از تری دقيق تبيين
-98: همـان(است  ضروری زمانى و عصر هر در وجودش كه داند معصوم مى منصوص و فردی

 تفسـير در پيـامبر خانـدان شـخص تـرين عـالم كـه آيـد  شمار به فردی بايد جهت اين از). 114
 و هـا تحريف از شـريعت حفـظ باطـل و از حـق تشـخيص و حـرام و حـالل تعليم شريعت و

 است؛ چـرا دين حرام و حالل نقل و بيان امام وظيفۀاينكه  ديگر). 113-95: همان( باشد ها بدعت
 شناسـد؛ او مـى رااالهـى  احكـام و دانـد  مـى رااالهـى  كتاب تأويل كه است امام، كسى كه

 و هـا آموزه از آگاهى بدون امور و اين است كتابش بر خداوند امين االهى و كتاب ترجمان
 نظـر بنـابر - كـه علمـى بلكـه عـادی و معمـولى علمى نه هم نيست؛ آن ممكن دينى معارف

 از كـه باشـد شايسـتۀ آن كـه باشد؛ علمى نداشته راه آن در خللى و نقصگونه  هيچ - قبه ابن
 كـرد تمـام انـس و جـن بـر را حجـت بـا آن بازشناخت و امام غير از را امام بتوان آن طريق

 در نظـر گـرفتن بـدون ائمـه علمـى مرجعيـت تبيين برای قبه ابن تالشبنابراين، ). 120-56 :همان(
ضـمن اينكـه . پـذير نبـوده اسـت امكاناالهـى  آگـاهى از علـوم و دين حوز� در ويژه دانشى

 و). 113 و 109: همـان: نـك(دانسـته  مى قياس و رأی اجتهاد از دوری را امام شرايط از يكى قبه ابن
  . ممكن نيستاالهى  خاص علم داشتن بدون اين

 امـام امامـت هـای نشـانه از را» علـم ظهـور« و» پيشـين امـام از نـّص « قبـه ابناز ديگر سو، 
 بـرای مثـال، او. دانسـت مى امام غيبى علم بيان را» علم ظهور« مصاديق از و يكى شمرد برمى

 و خـود يـاران از تن ده از بيش نشدن كشته بر مبنى نهروان جنگ در 7على امام پيشگويى
 كـه علمى دانسته است امام علم ظهور نوعى را نهروانيان از مقدار همين از بيش نماندن زنده

  ). 120-103: همان: نك( گيرد قرار امامت مدعيان فارق، ميان فصل كه دارد را اين شايستگى
 امامـت اثبـات راستای علوی، در ابوزيد با خود مناظرات در قبه ابن نكتۀ مهم ديگر اينكه
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 و طـوالنى كـه متنـى كند؛ روايتـى مى استناد روايت كميل به -نقل اساس بر - دوازدهم امام
) ق 82. م( نخعـى زيـاد بـن كميـل برای 7على امام كه دارد دين حقيقى علم در باب فصيح

 و دانـد مـى بسـياری عالم به علـوم را خود حديث آن در 7اميرالمؤمنين. است فرموده ايراد
 امـور حقـايق بـه علـم كـه كنـد مـى معرفـى اند، كسانى االهى های حجت همان كه را امامان

 اين 1. باشند مغمور و خائف يا مشهور و ظاهر توانند مى آنان شود و مى وارد آنان برباره  يك
 را غيـب علـم خـوبى محتوای آن را پذيرفته و بدان استناد كـرده اسـت بـه قبه كه ابن روايت

  . كند مى اثبات امام برای
دانسته است، هرچنـد  نيز امامان را عالم به علم غيب مى قبه ابنشد،  گفته توجه به آنچه با

پرهيـز » غيـب علـم« عنـوان از داشـته و او ای ويـژه چـارچوب و تعريفعلم غيب در نظر او 
 امـام به پيامبر طريق از كه داند مى مستفاد علوم از زمر� را ائمه خاص علوم او. كرده است مى

 ذاتـى و نـداردای  محـدوده هـيچ كـه علمـى يعنى - غيب علم قبه ابن). 138: همان( است رسيده
 سـوی از كـه باشـد خاصـى علـم اگـر ولـى دانـد مى متعال خداوند مخصوص تنها را -است

گونه  داد؛ همان نسبت امام به را آن توان مى باشد او اراد� تحت و شود داده كسى به خداوند
 بـر. شـود مـى داده آنان به متعال خداوند سوی از ائمه علم كه شد اشاره كميل در روايت كه
 بـرای غيـب علـم كه برای كسى» اسالم از خروج« و» تكفير« حكم كه گفت بايد اساس اين
و  خـدا علم با سنخ هم را امام علم كه است كسى مخصوص قبه ابن نظر شود در قائل مى امام

  . نامحدود، بيانگارد و ذاتى علمى
 خـالف بـر - كـه دهـد روشنى نشـان مى بهقبه،  ابن از به جامانده متون بررسىحال،  هر به

 مـتن در - قبـه ابنواقع،  در - نقض االشهاد كتاب 35 بند از طباطبايى مدرسى خطای برداشت
  . غيبى علمگونه  هر انكار نه است امام غيب علمكردن محدود مقام در -بحث مورد

 34بنـد  بـه) امـام بـرای بشـری فـوق صـفت هرگونه انكار( دوم ادعای در اثبات مدرسى
 قبـه ابـن بنـد ايـن شـد، در اشاره تر پيش كهگونه  همان. است داده ارجاع الشهادة نقض كتاب

روشـن نيسـت . گفتـه اسـت سـخن ای خـاص از علـم غيـب گونه رد و امام غيب دربار� علم
گونـه  هر منكر قبه ابن كه كرده برداشت را مطلبى چنين اين متن كجای از طباطبايى مدرسى

  !بوده است امام برای بشری فوق صفت
                                                         

؛ صـدوق، 273 :1 ج، 1365كلينـى، ؛ 206ــ205 :2 ج، 1414؛ يعقوبى، 154ـ148 :1 ج، 2535ثقفى،  :نك خبر اين دربارة. 1
و  كميـل  خبـر  و كميـل  دربـاره . 136 :1422نعمانى، ؛ 187 ـ 186 :1403صدوق،  ؛ همان، شيخ294 ـ 289 :1 ج، 1416

 . )122ـ114 :1383طباطبايى،  مدرسى :نك( اند كرده نقل جزئي يا و كلي صورت به را آن كه منابعي
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   دوم مورد

  : گويد مى امام آخرين غيبت بحث در طباطبايى مدرسى
) )عج( مهدی حضرت(بزرگواران  آن غيبت وجود موضوع كه اول روزهای در
 حضـرت آن غيبت كه داد مى احتمال كسى كمتر شايد رسيد شيعيان اطالع به
 مشكالت رفع با حضرتشان كه پنداشتند مى شيعيان. يابد ادامه طوالنى مدت تا

 اجـداد قاعـده بـه و فرمـوده ظهـور زودی عاجل، به خطر و موجود اضطراری
 در همچنـان حـق امامـان رشـته و فرمـود خواهنـد قيـام امامت امور به طاهرين
 بـاور. يافـت خواهـد اسـتمرار القيامـه يوم تـا مقـدس وجود آن گرامى خاندان
 اصحاب معمرين و بزرگان همان حيات روزگار در ايشان كه بود آن عمومى

 اكنـون هـم و داده شهادت ايشان امامت و واليت بر كه 7عسكری حضرت
 پيشـتر كـه معتمـدين آن تـا فرمـود خواهنـد ظهـور بودند زنده جامعه در هنوز

اينكـه  مـورد در را ايشـان دعـوی صحت شناختند مى چهره به و ديده را ايشان
 ايـن از و كنند تأييد هستند ايشان جانشين و 7عسكری حضرت فرزند همان

  ). 168: 1384طباطبايى،  مدرسى( شوند مطمئن و واقف حقايق اين به شيعيان راه
مسـتند ) ، بنـد پـنجممسـالة فـ% االمامـةدر رسـاله (قبه  هايش را به اين كالم ابن او اين برداشت

  : گويد سازد كه مى مى
 معلـوم كجا از شود ظاهر) غايب امام(چون  كه) اماميه(ايشان  قول اين اّما و... 
 همـان كـه اسـت ايـن آن جواب است؟ على بن حسن بن محّمد او كه شود مى

 نقـل كـه كـرد، همچنـان خواهند معرفى را است، او حّجت نقلشان كه اوليائى
  1. است حّجت ما نزد نيز او امامت درستى در ايشان

از  نادرسـتى برداشـت قبـه ابن سخن ناقص نقل با طباطبايى مدرسى كه گفت بايدباره  اين در
 قبـه ابـن كـالم ادامـه هـايش ارائـه داده و در و انگاره هـا فرض آوايـى بـا پيش كالم او در هم

  : سازد مى روشن را او سخن ناتمامى
 الجـواب وهذا. ذلك على يدل معجزاً  يظهر ان يجوز قد انه وهو آخر وجواب

صـحيحاً؛  االول كـان بـه، وان الخصـوم نجيـب و عليـه نعتمـد الذی وهو الثانى
 امامـت بـر تا سازد ظاهر اى معجزه است ممكن امام كه است آن ديگر جواب

                                                         
؟ فالجواب فى ذلك أنه قد يجوز بنقل من 7على بن الحسن بن قولهم إذا ظهر فكيف يعلم أنه محمدوأما «. 1

  »تجب بنقله الحجة من أوليائه كما صحت إمامته عندنا بنقلهم
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 خـود مخالفين به و ماست اعتماد مورد دوم جواب اين و باشد داشته داللت او
   .است صحيح نيز اّول جواب گوييم، گرچه مى پاسخ بدان

ظهـور آن  و زمـان) عـج( زمـان تواننـد امـام به اين پرسش كه مردم چگونه مىابن قبه در پاسخ 
 كنـد، ايـن مـى اعتمـاد آن بـه خـود دوم كه پاسخ و پاسخ ارائه داده حضرت را بشناسند، دو

البتـه، پاسـخ جـدلى . بشناساند مردم به را خود معجزه ارائه با تواند مى) عج( عصر امام كه است
 سـال از پـيش يعنى( داده است كه البته در زمان نگارش اين رسالهديگری نيز به اين پرسش 

 كنـد، همـان ظهـور عصـر اين در امام اگر«كننده باشد و آن اينكه  توانست اقناع مى 1) ق 280
 درستى در ايشان نقل كه چنان كرد، هم خواهند معرفى را او است حجت نقلشان كه اوليايى
 جدلىِ  پاسخ روشن است كه اين. »است حجت ما نزد نيز) 7حسن عسكری امام(او  امامت

 را) عـج( عصـر امـام غيبـت بـودن طـوالنى احتمـال مـردم كـه نيسـت بـرآن دليـل مخاطـب بـه
 است محتمل كه مقدار همين كم دست كرد، بلكه خواهد ظهور ايام همان در امام. دادند نمى
  . نباشد طوالنى) عج( امام عصر غيبت كه

 امــام اصــحاب معمــران و بزرگــان زمــان در حضــرت آن اگــر كــه اســت ايــن در بحــث
 معنـا آن به اين ولى. گذارند مى صحه) عج( عصر امام ادعای صحت بر كند ظهور 7عسكری

 مشخصاينكه  ضمن. كرد خواهد ظهور زودی به امام كه بودند باور اين بر شيعيان كه نيست
 را» شـيعى جامعـه عمـومى بـاور« كننده پرسـش بـه قبه ابن پاسخ كجای كه مدرسى از نيست

. شـود نمـى يافـت برداشـت اين در تأييد قبه ابن كالم درای  قرينه هيچ كند؛ زيرا مى برداشت
نگاشـته شـده و  290ابوسـهل نـوبختى كـه در سـال  ةالتنبیـه فـ% االمامـضمن اين كه بر اساس 

مدرسى در قسمت ضمائم كتاب به آن اشاره كرده، بايد گفت بزرگان اماميه در همان زمـان 
 قبـه ، ابـنايـن بـر افـزون. تر از اولـى اسـت ابن قبه به دو غيبت باور داشتند كه دومى طوالنى

بنـا بـر  كـه اسـت من نزد صحيح پاسخ) ظهور موقع معجزه اظهار يعنى( دوم پاسخ: گويد مى
 ، معتقـدقبـه ابن اماميه، مانند بزرگان كه شود برداشت دوم بايد از پاسخ مدرسى مبنای آقای

 انـد، ظهـور حيات قيـد در 7عسـكری امـام اصحاب بزرگان كه عصری در امام كهاند  بوده
  . كرد خواهد معرفى را خود معجزه با و كرد نخواهد

                                                         
 امــام معمــران و اصــحاب بــودن زنـده  بــه مــتن ايــن در قبــه ابـن  كــه اســت رو آن از ق 280 ســال بــه توجـه . 1

. 7عسكري امام وفات از بعد سال 20 نوبختي، تا ابوسهل گفته بنابر طرفي از. كند مي اشاره 7عسكري
  . )93 :1 ج، 1416، ، ابوسهل نوبختى، نقل از شيخ صدوقاالمامة والتنبیه( اند بوده حيات قيد در امام خاص اصحاب
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  سوم مورد

 خاسـتگاهى حـديث اصـل كه است باور اين بر» عشر اثنى حديث«دربار�  طباطبايى مدرسى
 در و بعـد بـه چهـارم سـده از تنهـا. است نبوده مطرح شيعه روايى آثار در و داشته شيعى غير

 نقـل را آن خـودهـای  كتاب در و بـرده پـى آن اهميـت به كبرى، شيعيان غيبت دوران آغاز
 نـه و اشـعری عبـداّهللاٰ  بـن سـعد نـه و نوبختيـان نه« كه كند اساس، تصريح مى اين بر. اند كرده

 آثـار از يـك هـيچ در -اند زيسـته مى صغری غيبت دور� سوم سده اواخر در همه كه- قبه ابن
» انـد اسـت، نكرده دوازده بـه منحصـر ائمـه عـدداينكه  يا و حديث اين بهای  بازمانده، اشاره

 پايـان تـا امامـت سلسله داشتند انتظار) شيعيان(« گيرد كه و نتيجه مى) 192: 1384، يىطباطبا ىمدرس(
  ). 191: همان(» باشد اين از بيش بسيار آنان شماره و يافته ادامه جهان
 عل% النقض، االمامة ف% المفردة مسئلة قبه ابن از مانده باقى رسالۀ سه كه گفت بايدباره  اين در

 شـمار بـه اوای  منـاظرههای  نوشـته ، همگـىاالشهاد نقض کتاب و بشار احمدبن بن عل% ابوالحسن
 چـرا كـه رسد مى نظر به طبيعىرو،  اين از. خاص محوری و رويكرد با هايى نوشته نه آيند مى
 رفتـه ميـان از قبـه ابـن آثـار عمد� كه مطلب اين بر تأكيد با. است نشده اشاره حديث اين به

. اسـت مانـده پراكنده به جـا صورت به صفحه 56 حداكثر قبه ابن كتاب هفت ميان از. است
، )الـف( صـدوق شـيخ( امام دوازده امامت نصوص ، ولىعشر وجود ندارد اثنى حديث صفحات در

 غيبـت بحث و). مورد 115، 104، 103مورد،  ، هفت97: همان، همان از ، نقلاالشهاد نقضمورد؛  پنج 60، 57: 1ج، 1416
صفحات  اين درعشر  اثنى حديث وجود عدم. است گرفته قرار بحث مورد آخر، مفصل امام

. كنـد اثبات قبه ابن در آثار را روايات از دسته اين تواند وجود نمى قبه به جامانده از آثار ابن
 خـود منابع در را آن و بوده توجه بىعشر  اثنى حديث به قبه ابن توان گفت كه نمىرو،  اين از

 بـه داشـت وجـود قبـه ابـن آثـار در روايـات ايـن هـم اگراينكه  ضمن. است نكرده گزارش
 كتـاب دربـار� سـه كـهگونـه  همان. كـرد مـى توجيـهای  گونـه به را آن مدرسى بسيار احتمال

 تصرف، اعتبـار احتمال ادعای با قمـ% تفسیر و صفار بصائرالدرجات كتاب و هالل% قیس بن سلیم
 نيز روايت اين كه كلينى کاف% دربار� كتاب مدرسى. است دانسته مخدوش نيز را روايت اين
: گويـد مىدارد،  قرار آن در روايت اين كه فصلى پيرامون و كرده آمده، نيز تشكيك آن در

 ىمدرسـ(» اسـت بعـدی الحاقـات از كه نمايد مى چنين و نيست آن مناسب جای در فصل آن«
  ). 192: 1384، يىطباطبا

 داننـد، ولـى مى صـحيح را نظريۀ مدرسى اسـت، آن با مطابق منابع و ميراث گويى هرجا

 !داند مى ديگران افزود� و ساخته را باشد، آن نظر اين مخالف كه هرجا
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 هـيچ از -شـده نگاشته صغری غيبت عصر در كه- االشهاد در علوی ابوزيداينكه  بر افزون
نـص،  مانند موضوعاتى در ابوزيد. است نكرده فروگذار امامت حوزه در اماميه عليه انتقادی
 مـدعيان بحـث، :ائمـه امامـت بـه شيعه جامعه رويكرد، :ائمه امامتامام، های  ويژگى
 بحـث بهای  اشاره هيچ كند، ولى مى مطرح را فراوانى نقدهای مرتبط مباحث ديگر و امامت

 مـورد و اينـك نداشـته موضـوعيت اماميان پيشينيان در روايت ايناينكه  وعشر  اثنى حديث
 قيامـت قائـل تـا امامـت نسل امتداد به اين از پيش امامياناينكه  يا. كند نمى گرفته قرار توجه

 امـام، دوازدهمـين آخـرين كـه معتقدنـد) صـغری غيبت دوره در(آنها متأخرين  بودند، ولى
 اماميـه ميـان بحـث ايـناينكـه  بـر استای  نشانه خود اين. است كرده غيبت كه است امامى
 در علـوی ابوزيـد. اند داشته توجهعشر  اثنى حديث به شيعيان و نبوده مطرحى و جديد بحث
كنـد،  نمـى اشـاره خـود ائمـه تعـداد در امـامى شـيعيان اختالف به خود نقدهای از يك هيچ

 بـه - اماميـان به او تند انتقادیهای  نگاه به توجه با -داشت  وجود بحث اين اگركه  حالى در
 . برد مىكار  به امامى شيعه نقد در مناسب ابزاریعنوان  به و داد مىقرار  توجه مورد شدت

ماننـد ابوسـهل  -قبـه ابن آثار در برجسته و مهم نكات از يكى است ذكر به همچنين الزم
از او،  مانـده باقى اثـر سه هر در كه است امام آخرين امامت و غيبت مسئلۀ به توجه -نوبختى

 در ائمـه تعداد حصر و دوازدهم امام غيبت به باور ميان ديگر سويى از. پرداخته است ها بدان
 را ائمـه عدد كه اماميه مذهب روايى منظومۀ در دارد؛ زيرا وجود مستقيمى عدد، رابطۀ همين

  . استشده  اشاره امام نيز دوازدهمين غيبت بهاند  برشمرده دوازده
 بيـت اهـل از قـائمى  امـام بايد كه است آن بر اجماع« كه گويد مى غيبت بحث درقبه  ابن

 از  فـردی بايسـتى كـه داريـم اقـرار مـا شـود و تمـام خلق بر خدا حجت او وجود با كه باشد
 رجـوع او بـه مـا. اسـت خدا رسول نام هم او. باشد اّهللاٰ  حجت 7عسكری حسن امام فرزندان

 امــامتش ادلــۀ وشــده  ثابـت حجــتش كــه اسـت كســى او. هســتيم او دسـتور بــه و كنــيم مـى
). 58-54: 1ج، 1416، )الـف( صـدوق شـيخ(» است اثبات قابل قطعى ادلۀ با او وجود است وشده  آشكار

  : كه كند  مى همچنين بيان او
نكـرد،  ظـاهر را خود جانشين و نّص  و نمود وفات 7عسكری امام كه زمانى

 و كرديم اند، رجوع  كرده روايت غيبت وقوع از پيش ما پيشينيان كه آثاری به
اينكـه  و يـافتيم روايـات آن در 7عسكری امام جانشينى امر در روشنى دليل
 1. گردد  مى نهان و شود  مى غايب مردم از امام

                                                         
ولم يظهر النّص و الخلف بعده رجعنا الى الكتب التى كان اسالفنا روواها قبـل  7فلما مات حسن بن على. 1

← 
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 غيبت باب در را ائمه رواياتى و پيامبر طريق از شيعه بزرگان موضوع اين در گويد قبه مى ابن
 چگونگى، )عج( زمان امام احوال چون مباحثى به روايات اين در. اند فرموده بيان دوازدهم امام

 اسـتشـده  غيبـت، پرداختـه مردم پـس از وضعيت و دوران آن در حضرت غيبت، وضعيت
  ). 120-58: همان(

 همـواره شيعه امامان و شده نقل بسياری دوازدهم اخبار امام دربار� غيبت قبه به اعتقاد ابن
 از غيبـت، پـيش چگونگى و آن از پـس حـوادث دوازدهم و امام غيبت بيان با كردند تالش
 كـه دهد مى گزارش قبه ابن. كنند فراهم را الزم های زمينه و آماده را اماميه آن، جامعه وقوع

 گـوش پـدرانشآنكه  مگر نشد غايب امام اساساً  دارد و وجود بسياری اخبار غيبت مورد در
 بـر غالـب الزم بـه يـادآوری اسـت كـه، گفتمـان. بودنـد كرده پر غيبت رخداد از را شيعيان
 از و واقعـى امر يكعنوان  به موضوع اين ترسيم از ، حاكىقبه ابن مهدويت و غيبت مباحث

 حوادث و اتفاقات اثر بر و رخ داده اماميه برای ناگهان كه ای مسئله است؛ نهشده  تعيين پيش
  ). 107-61: همان( اند  شده معتقد بدان شرايط و

حـديث  بـهای  اشـاره هـيچ ، اوقبـه ابـن آثار در وجو جست پايه بر كه گفت بايد سرانجام
 مقصـود و منظـور بـا كـرده موضوع اين از مؤلف كه برداشتى است، اما نكرده» عشری اثنى«

 كـه گويـد مى كتاب مقدمه در خود طباطبايى مدرسىاينكه  از غير. نيست داستان هم قبه ابن
 بررسـى و نقد يا عقيدتى مبانى تحليل و تجزيه نه است فكر تاريخ آمده دفتر اين در چه آن«

كـالم،  تـاريخ از -خـود مبنـای بـرخالف -او  ولى ،)22: 1384، يىطباطبا ىمدرس(» مذهبى باورهای
از  جامانـده بـه آثـار درعشـر  اثنـى حـديث نبود از او. است كرده استنتاج كالمىهای  گزاره

 ادامـه جهـان پايـان تا امامت سلسله كه داشتند تصور شيعيان كه كرده برداشت چنينقبه،  ابن
 وظيفـۀ كـه اسـت حـالى در ايـن. بـود خواهد نفر از دوازده بيش بسيار آنان شمار� و يابد مى

  . گزارها نادرستى يا صحت تعيين هاست، نه انديشه تحول سير گزارش تنها كالم موّرخ

  چهارم مورد

 امامـت از پـس جانشينى اختالفات بيان به تکامـل فرآیند در مTتب كتاب در طباطبايى مدرسى
نقـل  تـاريخى كه در متون- جعفر اخالقى رذائل گزارش پرداخته و پس ازنيز  7هادی امام

 بـه جعفر با عمر پايان تا 7عسكری حضرت امام پس اين از«: گويد مى -آنها  شده و توجيه
                                                                                                                            

→ 

 شـيخ( يخفـى شخصـه وانه يغيب عن الناس و 7الغيبة فوجدنا فيها ما يدل على امره الخلف من بعد الحسن
 ). 113 :1 ج، 1416صدوق، 
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 الشیعه فرق به را بخش اين او). 149: همان(» نگفتند سخن او با هرگز ديگر و فرموده متاركه كلى
 در كـه» بشـار بـن احمد بن عل% الحسن ابی عل% النقض« پنج بند و )7: 1384، يىطباطبا ىمدرس(نوبختى 

  : گويد مى قبه ابن. است داده شده، ارجاع آورده كتاب ضمائم
 بعـد: قـوم فقـال تجب؟ وجه ایّ   من جعفر إمامة فى تختلف الجعفرية رأيت ثم

 ال ورأينـاهم. أبيـه بعـد: قـوم قـال الحسـن، و أخيـه بعـد: قـوم وقال محمد أخيه
 علـى يـدل مـا الحـادث قبل رووا قد وأسالفنا أسالفهم ورأينا ذلك يتجاوزون

 محمـد: أسماء ثالثة توالت إذا«: قال اّهللاٰ  عبد أبى عن روی ما وهو الحسن إمامة
 توجـب وحـدها وهـذه الروايـات من ذلك وغير» القائم فالرابع والحسن وعلى

 مـن علـى حجة لجعفر تثبت لم فإذا. جعفر و الحسن إال للحسن، وليس اإلمامة
 فهـو يـره لـم ومـن رآه مـن علـى الحجـة ثابـت واالمام الحسن أيام فى شاهده
 مـن يتبرأ ال االمام و منه تبرأ عندكم وجعفر الحسن ثبت اضطرارا، وإذا الحسن
 تثبـت الحسـن ولد من رجل من وعندكم عندنا بد وال مضى قد والحسن االمام

، فقد حجة به   1. قائم ولد للحسن باالضطرار وجب اّهللاٰ
  : به عبارات زير استناد شده است بشار بن احمد بن عل% الحسن ابی عل% النقض در متن كتاب

 ثابـت چوناالمام؛  من اليتبرأ واالمام منه تبرأ عندكم جعفر و الحسن ثبت واذا
 امـام از امـام و اسـت جسته تبّرى او از نيز جعفر و است امام) ع( حسن كه شد

  ). 255: 1384، يىطباطبا ىمدرس( جويد نمى تبّرى
 جعفـر بـا 7عسـكری امـام فاصـله جـدايى بـه تنهـا نـوبختى متن در كه گفت نخست، بايد

                                                         
گويند او پس  بعضى از ايشان مى .ديگر اختالف دارند بينيم كه با يك ما طرفداران امامت جعفر را مى سپس. 1

گويند او پس از برادرش حسـن امـام اسـت و بعضـى ديگـر       از برادرش محمد امام است و بعضى ديگر مى
له ئمسـ  ايجـاد اما پيشينيان مـا و ايشـان قبـل از    . كنند معتقدند او پس از پدرش امام است و از آن تجاوز نمى

داللـت دارد و آن روايتـى   7كه بر امامت امام حسـن عسـكرى  اند  امامت ايشان، احاديثى را روايت كرده
على و حسن پشت سر يك دگر واقع  ،چون سه نام محمد: چنين نقل شده است7است كه از امام صادق

همـين روايـات بـه    . شود، چهارمين آنها قائم خواهد بود، و غير از اين هم رواياتى در اين باب وجـود دارد 
و 7نه جعفـر، و چـون مـدعى امامـت غيـر از حسـن      : است7از آن حسن تنهايى داللت دارد كه امامت

انـد دليلـى بـر امامـت او ندارنـد و       ديـده 7جعفر كس ديگرى نيست، و كسانى كه او را در دوران حسـن 
امام 7ناچار حسنه اند ثابت باشد، پس ب اند و يا مشاهده نكرده حجت امام بايستى بر كسانى كه او را ديده

 تبـرّى  امـام  از امـام  و اسـت  جسـته  تبـرّى  او از نيـز امام است و جعفر 7شد كه حسناست، و چون ثابت 
 امــام فرزنــدان از فــردى بايســتى شــما و مــا عقيــده طبــق بــه ناچــار كــرد رحلــت7حســن و جويــد نمــى
  . است7قائم او فرزند او و باشد امام7حسن
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 بـر را آن كـه نمـوده برداشـت مطلبـى مدرسى طباطبـايى نيزقبه  ابن متن در. استشده  اشاره
 فرمـود متاركه كلى به جعفر با عمر پايان تا 7عسكری امام« كه گويد مى مدرسى. تابد نمى

 امــام از جعفــر كـه گويــد مــى قبـه آنكــه ابــن حـال و» نگفتنــد ســخن وی بـا هرگــز ديگـر و
به واقع، ترجمۀ درست و دقيـق . جعفر از 7عسكری امام نه جسته است برائت 7عسكری

 تبـری او از جعفـر اسـت امـام 7عسـكری كـه امـام شد ثابت چون و«: است چنين اين متن
. متاركـه نـه و اسـت تبّری از سخن متن اين در» جويد نمى تبّری امام از امام گاه هيچ و جسته
ايـن  -مدرسـى برداشـت خـالف بـر -شود  دانسته نازلۀ تبّری مرتبۀ متاركه ، اگراين بر افزون

  . است جسته تبری 7امام حسن عسكری از جعفر است كه

  قبه ابن رسائل متن ىبررس

 مدرسـى طباطبـايى در خـواهيم داشـت كـه قبه ابن اينك، نگاهى كوتاه و اجمالى به رسائل
شـده  چـاپ نسخه براساس« نقض االشهاد بنا به گفتۀ مدرسى رسالۀ. است آورده كتابش پايان

 بـا اسـت غفـاری اكبـر على آقای تصحيح ، با1390تهران،  ، چاپةو تمام النعم ینالد کمال در
 مـورد طبـع آن در كـه كتـاب آن از ديگـر نسخه چند با مقابله اساس بر اضافى تصحيح چند

). 95: 1ج، 1416، )الـف( صـدوق شـيخ(اسـت » قياسـى اصـالح مـورد دو يكـى و اسـت نبـوده مراجعه
كردن  اضافه مورد سه و قياسى اصالح مورد تصحيح، شش مورد مدرسى دوازدهحال،  اين با
 مـورد كـهشـده  غفاری، اعمـال مرحوم تصحيح نسخۀ به متن، نسبت افتادگى مورد شانزده و

نزديـك بـه دويسـت و شصـت ای  افتـادگى مـوارد ايـن از يكـى در. است نگرفته قرار اشاره
 از بعـدشـده  حـذف عبارت. شود مى آورده، ديده مدرسى كه االشـهاد نقض متن ، درای كلمه

  : است چنين اين تکامل فرایند در مTتبكتاب   266صفحۀ  در دوم بند
 قـوالً ) السالم عليها(فاطمة  ولد من الحجة إن: نقل لم إنا: االمامية من شيخ وقال

 بـه احتججنـا بل فقط الخبر بهذا لذلك نحتج لمووشرائط،  بتقييد قلناه و مطلقاً 
 أهـل عترته من خص قد آلهو عليه اّهللاٰ  صلى النبى وجدنا أنا ذلك بغيره، فأولو

 خطـرهم جاللـة علـى دلو بـه خـص بمـا: الحسـينو الحسنو أميرالمؤمنين بيته
 بعـد المـوطن فـى بهـم فعلـه بمـا وجـل عـز اّهللاٰ  عنـد حالهم علوو شأنهم عظمو

 الزيديـة بـينو بيننـا ذكـره عن تغنى شهرته مما الموقف بعد الموقفو الموطن
 اّهللاٰ  يريـد إنمـا(: بقولـه شـأنهم علـو من وصفناه ما على تعالىو تبارك اّهللاٰ  دلو

 مـاو أتـى هـل بسـورةو )تطهيـرا يطهـركمو البيـت أهل الرجس عنك ليذهب
 مـن عترتـه فـى ليس أنه أمته عند قررو األمور هذه 7قدم ذلك، فلما يشاكل
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 ممـن الو المحابـاة إلـى ينسـب ممن 7يكن لمو الرفعةو المنزلة فى يتقدمهم
، بـه خصهم بما استحقاقا منه ذلك نالوا: أنهم علمنا الدين على إال يقدمو يولى
 عنـى أنـه علمنـا» عترتـىو اّهللاٰ  كتـاب فيكم خلفت قد«: كله ذلك بعد قال فلما

) ع( لخصـه المنزلـة هذه له من عترته من هناك كان لو ألنه غيرهم دون هؤالء
 الحسـنو المـؤمنين بـأمير فعلـه يكـون لـئال موضـعه علـى دلو مكانه على نبهو
ــاة: الحســينو ــذاو محاب ــدو واضــح ه ــم الحم ، ث ــا ّهللاٰ ــى دلن ــام أن عل ــد االم  بع

  . طوعاً  له أخيه اتباعو إياه 7المؤمنين أمير باستخالف الحسن أميرالمؤمنين
 بـه مطلبـى اشـاره ديگـرهای  نسخه با مقابله يا قبه ابن ديگر رسالۀ دو مدرسى دربار� تصحيح

 علـ% الـنقض رسـاله در و تصحيح مورد سه االمامة ف% المفردة مسئلة رسالۀ درحال  اين كرده، بان
 نسـخه بـه مـتن، نسـبت افتـادگى مورد دو و تصحيح مورد هفت بشار بن احمد بن عل% ابوالحسن
  . است نشده نيز اشارهها آن به كه شود مى غفاری، مشاهده شد� مرحوم تصحيح

  جهينت

 از اسـتفاده توانست در مى يىطباطبا ىمدرس رسد كه گفته، به نظر مى با توجه به مطالب پيش
 یشـاهد اگرچـه قبـه ابـن ىكالمـهـای  آموزه. كنـد عمل یشتريب دقت باقبه،  های ابن انگاره

 ريسـ بـه توجه ىب اما، داراست را مؤلف یسو ازشده  مطرح مباحثكردن  متقن یبرا مناسب
 از ىبرخـ در را شـاهد توانست مى صورت نيا در ، كهیو شناسى تيشخص و شناسى انيجر

 ابـ ىمدرسـ شد دهيد كهگونه  همان. استشده  سپرده ىفراموش كند، به روبرو ادبار موارد، با
 از درسـتهای  برداشـت كنـار در او. اسـت داشـته دوگانـه یبرخورد قبه ابن متون ازای  پاره
 بـر ینگر كساني از یسونگر كي با واقع در و دارد زين ىنادرست ارجاعات قبه های ابن شهياند

 آثـار وها  شـهياند بـا ىواقعـ ريـغ برخـورد خـود هيـنظر چارچوب در حركت با و مانده كنار
 از یبركنـار بـر عه، افـزونيشـ تفكـر خيتار ليتحل در است بهتر رو اين از. است داشته قبه ابن

 یفضـا وها  شـهياند و آرا تمـام بـا را نظـر مـورد ىعلمهای  تي، شخصیاعتقادهای  قضاوت
 خيتار با متناسب ىليتحل توان مى كه است صورت نيا در تنها. رديگ قرار مطالعه مورد ىعلم
 ۀفاصـل تکامـل نـدیفرآ در مTتـب كتاب به كالن نگاه كي در كه ىراه. كرد ارائه ىعيش یفكر
 .دارد آن با ىتوجه قابل
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