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 1مسعود امامی

  

 چکیده

گرایی و با ضمیمه سه قرینه به یکدیگر به ارائه دلیلی در این نوشتار بر اساس مبنای قرینه

گرایی نوین بر امامت دوازده امام شیعه پرداخته شده است. نویسنده نخست به تبیین شیوه قرینه

گانه را ذکر کرده است. قرینه اول بشارت به تولد سپس قرائن سه ،شناسی پرداختهدر معرفت

. قرینه دوم بشارت پیامبر اکرم )ص( به ظهور دوازده سرور از نسل اسماعیل در تورات است

سنت آمده است. دوازده جانشین پس از خود در میان امت است که در معتبرترین منابع اهل

باشد و تا کنون به آن نظیر در تاریخ حیات بشر میالعاده و بیسوم که واقعیتی خارققرینه 

به استناد نشده است، ظهور دوازده انسان بزرگ در یک نسل پیوسته است که مخالفان آنها 

شود که وجود قرینه سوم موجب می اند.کرده اذعانعظمت ایشان در علم و اخالق و عبادت 

 .آشکار شوددو بشارت نخست، مصداق واقعی و منحصر به فرد 

 دوازده امام، تورات، اسماعیل، دوازده خلیفه. اهل سنت  کلید واژه:

 

 مقدمه

دارای چند شود گانه شیعه )ع( ارائه میاستداللی که در این نوشتار برای امامت امامان دوازده

از گذشته تا کنون مورد استدالل دانشمندان و  دلیلمقدمه عقلی و نقلی است. مقدمات نقلی این 

تواند در قالب دلیلی ـ که خود می آنمتکلمان شیعه برای اثبات امامت بوده است، اما مقدمه عقلی 

ای در فاقد پیشینه ،نیاز از مقدمات نقلی طرح شود ـ و نیز ترکیب آن با مقدمات نقلیمستقل و بی

ای در این زمینه دست نیافته است. الاقل نگارنده به پیشینه تاریخ مباحث مربوط به امامت است یا

ی نوین برای استداللآنچه در این نوشتار عرضه می گردد، از این رو می توان ادعا کرد که 

  گانه شیعه )ع( است. امامت امامان دوازده
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است.  شناسیمعرفتدلیلی که این نوشتار عهده دارد بیان آن است مبتنی بر مبانی خاصی در 

شناسی دلیل به اختصار بیان گردد، سپس به تبیین استدالل نخست باید مبانی معرفت ،از این رو

 پرداخت.

 

 شناسیمبانی معرفت . 1
شناسی برای استدالل ارائه شده در این نوشتار، اعتبار ادله برخاسته از پیش فرض معرفت

ادله معتبر نهاد، « گراییقرینه»نام توان بر آن که میدیدگاه  بر اساس اینتراکم ظنون است. 

نتیجه آن قطع و یقین مبتنی بر مقدمات منطقی و ریاضی باشد نیست، بلکه ای که منحصر به ادله

الزم نیست برای اثبات نتیجه دلیل معتبر می تواند علم یا اطمینان وجدانی نیز باشد. همچنین 

بلکه می توان به جمع ای را در پی داشته باشد، ، هر دلیلی به تنهایی چنین نتیجهعلمی یک فرضیه

نیست، اما  مجموع قرائن موجب تراکم یا اطمینان آور قرائنی پرداخت که هر قرینه به تنهایی علم 

های متعارف در زندگی شخصی، انسان شود.علم یا اطمینان وجدانی میدر نهایت ظنون و 

 یکییابی به حقیقت استفاده می کنند. برای دستگرایی اجتماعی و حتی علمی خود غالباً از قرینه

 2از معاصران تقریباً از همین شیوه برای اثبات اعتقادات دینی استفاده کرده است.

در عرصه عمل، احتمال راجح نیز برای ترجیح یک راه بر دیگر  سرگردانیالبته برای خروج از 

همیشه احتمال راجح ها کافی است و نیازی حتی به علم یا اطمینان وجدانی نیست، اما راه

از این رو، چه بسا با تکیه بر احتمال راجح، بتوان  ، متعلق خود را اثبات علمی کند.تواندنمی

ا این ترجیح ضرورتاً به معنای ، امدر مقابل عدم پایبندی به آن ترجیح دادپایبندی به دین را 

 3ت علمی حقانیت دین نیست.اثبا

 کنیم. یکی از عقاید دینی اعمال می اثباتگرایی، این شیوه را در برای تبیین بهتر شیوه قرینه

کند که به جمع قرائن گویای صدق اقتضا مییک مدعی پیامبری گرایی در اثبات نبوّت قرینه

تایید پیامبر ، نسبت به او گذشتهبشارت پیامبران  پرداخت. این قرائن می تواند اوادعای نبوّت 

عدم  تطابق یا ،پیامبر مدّعی، معجزه وارستگیصداقت و عی نسبت به پیامبران الهی گذشته، مدّ

اصالح زندگی فردی و های او بر تاثیر مثبت آموزه و های او با عقل و فطرت سلیمتعارض آموزه

تواند موجب علم یا اطمینان به صدق ادعای او مجموع این قرائن می .باشدها اجتماعی انسان
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قرائن دیگر اطمینان بدون انضمام به و هیچیک از این قرائن به تنهایی ممکن است شود، هر چند 

 بخش نباشد و در نتیجه اعتبار و حجیت علمی نداشته باشد. 

پیامبری کند و ادعای گرایی در این مثال این است که اگر کسی شاهد بر اعتبار شیوه قرینه

ای نیز ارائه دهد، یعنی همچون حضرت موسی )ع( دریا را بشکافد و یا مانند حضرت معجزه

صداقت  ـ به خصوصولی فاقد سایر قرائن یا برخی از آنها  ،عیسی )ع( کور مادرزاد را بینا کند

تردید دو بیشود. اطمینان به نبوت او حاصل نمیها با عقل ـ باشد، و پاکی و عدم تعارض آموزه

 ،های او با عقل و فطرت سلیم، و عدم تعارض آموزهپیامبری مدّعی شخصقرینه صداقت و پاکی 

را از سوی کسی که هیچ خردمندی ادعای پیامبری عی دارد. نقش اصلی در اثبات پیامبری یک مدّ 

بشکافد یا کور پذیرد، هر چند دریا را کند نمییا ادعاهایش را عقل تکذیب میاست بدکار و فاسد 

گرایی، یعنی بر اساس شیوه قرینهاین نکته گویای این است که معجزه جز  مادرزاد را شفا دهد.

 اثبات نبوت نخواهد بود. ایدلیل مفید علم بر ،با انضمام به قرائن دیگر

کوشند امثال این گونه قرائن را به تنهایی مورد بررسی قرار دهند و پس روش کسانی که می

ر یک از آنها بر نبوّت را ـ بدون مالحظه قرائن دیگر ـ  مورد ارزیابی قرار داده و در داللت ه

گرایی بیگانه است و با دیدگاه قرینه 1نهایت برخی را فاقد اعتبار و برخی دیگر را معتبر شمارند،

  به همین دلیل دچار نقصان است.

 

 گرایی در استدالل بر امامتقرینه . 2
طالب ابیبنامام شیعه )ع(؛ یعنی علیدوازده قرائن تاریخی گویای این است که ای از مجموعه

 جانشینان به حق پیامبر اکرم )ص( و دارای مقام امامت از سوی خداوندو یازده فرزند او )ع( 

و غیر قابل خدشه ای بر این ادعا نداشته  قطعیهستند. این قرائن ممکن است به تنهایی داللت 

 ای را در پی خواهد داشت. ع آنها چنین نتیجهباشند، اما جم

قرائن تاریخی برای اثبات امامت ائمه شیعه )ع( فراوان است و دانشمندان شیعه در آثار خود 

آوری و بیان تکراری این قرائن نیست، اند. هدف این نوشتار جمعآنها پرداختهبسیاری از به بیان 

تبیین این قرینه پیش از این مورد توجه نبوده است. ای خاص است که گویا بلکه هدف بیان قرینه

توان در قالب دلیلی مستقل یا به همراه برخی قرائن دیگر عرضه کرد. در اینجا از خاص را می

شیوه دوم استفاده شده و این قرینه در کنار دو قرینه نقلی دیگر و به عنوان قرینه سوم بیان 

 :شده است
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 نسل اسماعیل )ع(دوازده سرور از  قرینه اول:

کتاب مقدس، که مورد پذیرش یهودیان و مسیحیان است، پس از بشارت به عهد عتیق از در 

در مورد تولد دومین فرزندش به نام اسحاق و دعای ابراهیم در مورد فرزند )ع( حضرت ابراهیم 

 اولش اسماعیل، آمده است که خداوند خطاب به ابراهیم میفرماید: 

و را شنیدم اینک او را برکت داده ام و او را بارور و در حق اسماعیل ت

تولید خواهد نمود  "دوازده سرور"گردانیده، به غایت زیاد خواهم نمود و 

  5ت عظیمی خواهم نمود.و او را امّ

در این آیه از کتاب مقدس بشارت تولد دوازده انسان برگزیده از نسل اسماعیل داده شده که 

اند؛ نه به نبوت یا علم و عبادت. پس دو ویژگی بارز و مهم و ریاست توصیف شده «سروری»به 

مقدس، سروری، ریاست و به تعبیر دیگر، پیشوایی و امامت است و  این افراد به فرموده کتاب

 باشد. ویژگی دیگر این است که تعداد این افراد دوازده نفر می

اعراب از نسل او پدید آمدند. از ای یست و تیرهاسماعیل در سرزمین حجاز و در جوار کعبه ز

بایست در میان اعراب از نسل اسماعیل در سرزمین حجاز جستجو پس این دوازده نفر را می

 .کرد

عدد دوازده در این گزارش کتاب مقدس، موضوعیت دارد. پس باید برگزیدگانی از نسل 

رسند به تعداد دوازده نفر می "یسرور"اسماعیل که بر اساس  پیشگویی کتاب مقدس به مقام 

و تعداد آنها نیز  هستنداز سوی دیگر، امامان شیعه از نسل اسماعیل  باشند، نه کمتر و نه بیشتر.

 توانند مصداق این بشارت الهی در کتاب مقدس باشند. دوازده نفر است. پس آنها می

البته در چند آیه بعد در کتاب مقدس نام دوازده نفر از فرزندان بالفصل اسماعیل آمده است 

شود که کتاب مقدس مصداق دوازده سرور از این آیه روشن می 6 اند.که سرور شمرده شده

احتمال داللت آیه پیشین را  ، مقداراین آیهبشارت داده شده در آیه پیشین را تعیین کرده است. 

دهد، اما آن را باشند، کاهش میگانه شیعه )ع( که از فرزندان اسماعیل میامت ائمه دوازدهبر ام

محتمل است که از دیدگاه کتاب مقدس، مصداق این دوازده نفر از نسل برد، زیرا از بین نمی

اسماعیل منحصر به افراد ذکر شده در آیه دوم نباشد و بتوان در آینده مصداق دیگری برای این 

)نقباء دوازده نفر از پیشوایان فرزندان اسرائیل کتاب مقدس در مورد دوازده نفر یافت؛ چنانچه 

دو سال پس از  نخستتعیین کرده است. متفاوت دو مصداق مان مختلف، در دو زبنی اسرائیل( 

                                                 
 .22، آیه11، فصل 26. کتاب مقدس، سفر تکوین )پیدایش(، ص  5

 .11 - 11، آیه25، فصل 11مان، سفر تکوین )پیدایش(، ص . ه 6
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و دوم پس  1اسرائیل به همراه حضرت موسی )ع( از سرزمین مصر و در بیابان سیناخروج بنی

اسامی تعیین شده در هر دو مورد با  8و برای تقسیم نمودن زمین. از ورود به سرزمین کنعان

، دو ماند. البته در مورد دوتوصیف شده« سروری»دسته به باشند و هر دو یکدیگر متفاوت می

اند و کتاب گرفته بودند استثنا شده گروه از اسباط بنی اسرائیل چون سهم زمین خویش را قبالً

تعیین کرده است، ولی نام دو نفر دیگر را بر آنها « سرور»یفه دیگر، ده مقدس تنها برای ده طا

 ا به دوازده رسانده است.  افزوده و در نهایت عدد اسامی ر

اسرائیل در کتاب گانه در قوم بنیبه هر صورت ـ با توجه به شیوه تعیین سروران دوازده

به مورد ذکر شده  مقدس ـ احتمال دارد که مصداق دوازده سرور از فرزندان اسماعیل، منحصر

  در این کتاب نباشد.

 

 دوازده خلیفه بعد از پیامبر )ص( قرینه دوم:

سنت همچون صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ترین منابع روایی اهلمهم

سنت حنبل، مسند طیالسی و بسیاری دیگر از منابع حدیثی و تاریخی اهلبنابی داود، مسند احمد

 با اسناد فراوان و از صحابه متعدد از پیامبر اکرم )ص( نقل کرده اند که آن حضرت فرمود:

ماً حتی تقوم الساعة أو یکون علیکم اثنا عشر خلیفة الیزال الدین قائ

 1کلهم من قریش.

این دین )اسالم( پیوسته تا قیامت پابرجا خواهد بود یا دوازده جانشین 

 که همگی از قریش هستند بر شما حاکم خواهند شد.

سنت نقل صحیح مسلم است و آنچه در سایر منابع روایی و تاریخی اهل مطابقعبارت مزبور 

بشارت نکته مشترک در همه این نقلها، های اندکی با نقل مزبور دارد، ولی آمده است گاهی تفاوت

سنت در این روایات اهل یکی از معاصرانپس از خود است. « دوازده جانشین»پیامبر به ظهور 

سنت نقل کرده است که در روایت از دهها کتاب اهل 151آوری کرده و در نهایت زمینه را جمع

                                                 
 .11تا  1، فصل اول، آیات 211. همان، سفر اعداد، ص 1
 .21تا  11، آیات 31، فصل 322. همان، سفر اعداد، ص 8

؛ 2/321داود، السنن، ؛ ابی5/86؛ ابن حنبل، المسند، 8/121؛ البخاری، الصحیح،  6/3. مسلم، الصحیح،  1

؛ الطیالسی، 5/111الزوائد، ؛ الهیثمی، مجمع3/611؛ النیشابوری، مستدرک الصحیحین، 3/31السنن، الترمذی، 

 . 12/32العمال، ؛ المتقی الهندی، کنز2/115؛ الطبرانی، المعجم الکبیر، 312جعد، المسند/؛ ابن125المسند/
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همچنین  12پس از خود بشارت داده است.« دوازده جانشین»همه آنها پیامبر اکرم )ص( به ظهور 

 11روایاتی با همین مضمون از پیامبر اکرم )ص( در منابع روایی شیعه نیز نقل شده است.

این سنت، دانشمندان بزرگ اسناد معتبر و فراوان این روایت در منابع متعدد اهل با توجه به

آنان به تفسیر و توضیح روایت و برخی از . در مقابل انددر صحت این روایت تردید نکرده مذهب

اند و آنها اقوال متعددی در این زمینه ارائه کرده 12اند.پیامبر )ص( پرداخته خلیفهتعیین دوازده 

)ص(  سنت در تعیین دوازده خلیفه پیامبر اکرمدانشمندان اهلبر قول واحدی اتفاق نظر ندارند. 

اقوال ارائه شده از سوی آنها  هیچیک از که در این روایت به آنها بشارت داده شده، متحیرند و

و  از اتقان و اعتبار برخوردار نیست. اثبات این ادعا و بررسی آن نیازمند نوشتار مستقلی است

های شبه عالوه دانشمندان شیعه در این زمینه پژوه .فاصله داردمقاله حاضر  هدف تالیف با

سنت در این برای آشنایی با آرای اهلتوانند اند که خوانندگان میبه انجام رساندهارزشمندی 

 13نقاط ضعف آنها به آن آثار مراجعه کنند. زمینه و

در تعیین مصداق برای این روایات، توجه به این نکته الزم است که عدد دوازده در این 

ت هستند تعدادشان دوازده نفر است، امصداق این روایافرادی که روایات موضوعیت دارد؛ یعنی 

به باشند و ای دوازده نفری یافت که متمایز از دیگران مینه بیشتر و نه کمتر. پس باید مجموعه

هایی که در هر یک از آنها وجود دارد و نیز نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، عدد جهت ویژگی

 یست. دوازده در آنها قابل اضافه و کم شدن ن

با توجه به این که هیچ مصداق روشنی از سوی مذاهب مختلف اسالمی ـ غیر از مذهب شیعه 

ـ غیر از دوازده امامی ـ برای این روایات ارائه نشده و هیچ مجموعه دوازده نفری از مسلمانان 

زیاد وجود ندارد که عدد دوازده در آنها موضوعیت داشته و قابل کم و یا دوازده امام شیعیان ـ 

توانند مصداق روشنی  برای امام شیعیان می توان به این نتیجه رسید که دوازده، میشدن نباشد

 این روایات باشند.

                                                 
 .312 - 5/351. المرعشی، موسوعة االمامة، 12

؛ الخزاز، کفایة 381؛ الصدوق، االمالی/166؛ الصدوق، الخصال/2/51ضا)ع(، . الصدوق، عیون اخبار الر 11

 .1؛ الجوهری، مقتضب االثر/128؛ الطوسی، الغیبة/11االثر/

؛ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، 12/326؛ المقریزی، امتاع االسماع، 6/252؛ 1/153کثیر، البدایة و النهایة، . ابن 12

حجر، ؛ ابن12/221؛ النووی، شرح صحیح مسلم، 6/523النبوة، ؛ البیهقی، دالئل3/111م، ؛ الذهبی، تاریخ االسال1/126

القدیر، ؛ المناوی، فیض11/211المعبود، آبادی، عون؛ عظیم6/311االحوذی، ؛ المبارکفوری، تحفة13/182الباری، فتح

 . 233؛ ابوریة، اضواء علی السنة المحمدیة/2/582

؛ سبحانی، 333 /1، المدرستینمعالم؛ عسکری، 6/261الصدق، ؛ المظفر، دالئل13/المهرقةالصوارم. شوشتری،  13

 .11؛ فقیه ایمانی، االمام علی )ع( فی آراء الخلفاء/181؛ الفضلی، دروس فی اصول الفقه االمامیة/1/111االلهیات، 
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 دوازده انسان بزرگ در یک نسل پیوسته قرینه سوم:

و سابقه بودن استدالل مطرح شده در این نوشتار، برخاسته از اعتماد بر این قرینه عقلی بی

قرینه سوم، قبل از تبیین در قالب یک دلیل مستقل نیز مطرح شود. تواند خود میاست که تاریخی 

 ای الزم است.ذکر مقدمه

ای از کمال و رشد انسانی در میان ملل و مذاهب گوناگون، و های بزرگ در هر شاخهانسان

گون علمی و های گونااند. دانشمندان بزرگ در رشتهاقوام و نژادها، و نیز در طول تاریخ پراکنده

نیز در یک قوم خاص  جای دارندهای تهذیب و اخالق هنیز عارفان و حکیمان و کسانی که در قلّ 

های بزرگ اگر چه بعضاً ها و استعدادهای انسانتواناییاند. و یا در یک زمان محدود گرد نیامده

ثانیاً بیشتر رسد، اما اوالً این پدیده همیشه و همگانی نیست؛ به فرزندانشان به ارث می

باشد و از این رو قابل ها اکتسابی است و زاییده تالش آنها میهای برتر این گونه انسانویژگی

یابیم که بزرگی و به همین جهت است که با مراجعه به تاریخ به روشنی در می توارث نیست.

های برجسته در طول تاریخ ـ در هر حوزه علمی، عملی و نفسانی ـ غالباً به توانایی انسان

 اند.های گوناگون پراکندهها در اقوام، ملل و نسلفرزندانشان منتقل نشده و این گونه انسان

 دانشمند زند یک دانشمند بزرگ در عصر خویش،که احتمال این که فر توان گفتمیاز این رو 

شود،  اونیز مانند  اوو احتمال این که فرزند فرزند  استضعیف رش شود، ای مانند پدبرجسته

یافت به ندرت ای از علوم اینچنین در تاریخ برای شاخه یایهبسیار ضعیف است و شاید نمونه

ای برسد، پدیده دوازده. حال اگر این سلسله متصل دانشمندان در یک نسل به عدد شود

ای برای آن در طول تاریخ در هیچ یک از پیوسته که هیچ نمونهالعاده در تاریخ به وقوع خارق

 یافت.   توانهای علوم و یا سایر کماالت انسانی برای آن نشاخه

کنیم که چنین پدیده رویم و مالحظه میهای تاریخی میبا توجه به این مقدمه به سراغ گزارش

علت این که امام دوازدهم از ه است. امام شیعیان به وقوع پیوست یازدهای در مورد العادهخارق

موضوع این پژوهش استثنا شده این است که وی در میان مردم زندگی نکرد و از همان آغاز 

دوران غیبت او آغاز  ،تولد مخفی زیست و بعد از برخورداری از مقام امامت در سن طفولیت

مورد میان اهل سنت در های تاریخی متنوع و متواتری شد. پس نباید انتظار داشت که گزارش

 در دسترس باشد. او شخصیت علمی و عملی

 های تاریخی در مورد امامان شیعه توجه به نکات ذیل الزم است:در بررسی گزارش

و به  شودسنت بسنده مینگاران اهلهای تاریخ. در این بررسی تاریخی فقط به گزارش1

رویم، زیرا این اند نمیامامان خویش گفته نگاران و دانشمندان شیعه در موردسراغ آنچه تاریخ
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احتمال وجود دارد که شیعیان مانند بسیاری از پیروان مذاهب و ادیان دیگر نسبت به رهبران 

 خود تعصب داشته باشند و در بیان فضائل آنان اغراق کنند و معایب آنها را نیز بپوشانند.

و متصل به عالم غیب های معصوم سنت، امامان شیعه را به عنوان انسان. جامعه اهل2

اعترافات آنان در غیر این صورت  دانند.های معمولی میو از این جهت آنها را انسان شناسندنمی

العاده در تاریخ بشری بر وقوع یک پدیده خارق ای قویّ قرینه دتواننمیدر باره امامان شیعه 

کالمی و اعتقادی خاصی در باره یازده فرض به عبارت دیگر، جامعه اهل سنت هیچ پیشباشد. 

های تاریخی آنها در باره این یازده نفر تاثیر فرض در گزارشامام شیعیان ندارند تا این پیش

های آنها برخاسته از چگونگی بروز و ظهور شخصیت آنها میان داشته باشد، بلکه گزارش

 جامعه بوده است. 

عباس نگاه امیه و بنیزمان حاکمیت بنیسنت در گذشته و به خصوص در . جامعه اهل3

و تاریخ گواه منازعات فراوان پیروان این دو مذهب  اندای نسبت به شیعیان داشتهبسیار بدبینانه

مذهبی، شدید ها بوده است. در چنین فضای خصومت و دشمنی یا حداقل اختالفات در طول قرن

سنت به عظمت علمی و اخالقی امامان شیعه )ع(، گواهی روشن بر این اعترافات دانشمندان اهل

واقعیت است که ابعاد عظمت علمی و اخالقی امامان شیعه )ع( چنان آشکار و غیر قابل انکار بوده 

؛ فضیلت آن است که هد به األعداءما شَ الفضلُ"است که حتی مخالفان آنها به آن اعتراف داشتند؛ 

سنت، یعنی طرد و مذمت شیعیان جمع دو رفتار متفاوت جامعه اهل ."دهند دشمنان به آن گواهی

ای دیگر آور است که به سختی بتوان برای آن نمونهای اعجابو مدح و تمجید رهبران آنها، پدیده

 در تاریخ یافت. 

آمیزی با آنها نداشتند، بلکه . حاکمان عصر حضور امامان شیعه )ع( نه تنها رابطه مسالمت1

ه شدت مخالف و دشمن آنان بودند. شاهد بر این نکته عالوه بر دهها گزارش قطعی در مورد ب

های عصر خویش، شهادت امامان شیعه )ع( به دست آزار، زندان و تبعید آنها توسط حکومت

 عباس است.امیه و بنیحاکمان بنی

ت امامان شیعه پس نه تنها هیچ فضای تبلیغاتی از سوی حکومت در جهت ترویج و بزرگداش

ها در جهت تخریب شخصیت آنها صورت )ع( نبود، بلکه تالشهای فراوان از سوی حکومت

های فراوان تاریخی در مورد جعل احادیث علیه خاندان پیامبر )ع( و سبّ و لعن گرفت. گزارشمی

ود وجامیه ها و به خصوص حکومت بنیهای نماز جمعه به دستور حکومتآنها در منابر و خطبه

 .دارد

سنت و به تبع در چنین فضای تبلیغاتی علیه امامان شیعه )ع(، اعتراف عموم جامعه علمی اهل

آنها عموم مسلمانان سنی مذهب به عظمت علمی، اخالقی و عبادی امامان شیعه )ع(، گواهی 

 روشن بر بزرگی شخصیت غیر قابل انکار آنها است.
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امامان شیعه را به بزرگی در علم، عبادت و اخالق سنت، . تقریباً همه دانشمندان اهل5

سنت در دو بُعد اندیشه و رفتار سرآمد بودند و اند؛ یعنی امامان شیعه )ع( در دیدگاه اهلستوده

سنت در دو بُعد تعامل با خدا و سایر انسانها به کمال رسیده بود. پس رفتار آنان نیز به نظر اهل

ه )ع( در همه ابعاد انسانی به رشد و تعالی رسیده بودند. این سنت، امامان شیعبه اعتراف اهل

افزاید، العاده بودن موقعیت منحصر به فرد امامان شیعه )ع( در تاریخ بشری مینکته بر خارق

زیرا معموالً انسانهای بزرگ و برگزیده در یکی از ابعاد و استعدادهای بشری به نقطه اوج 

از یک نسل متصل و پیاپی به اعتراف تقریباً همه مخالفانشان در نفر  یازدهرسند، اما اینکه می

العاده در کل نظیر و خارقای بیابعاد مختلف علمی و عملی در نقطه اوج عصر خود باشند پدیده

توجه به نکات مذکور، احتمال حقانیت امامت دوازده امام شیعیان را بر پایه این  تاریخ بشر است.

   رد.بقرینه بسیار باال می

قریب به اتفاق پردازیم. سنت نسبت به امامان شیعه )ع( میاینک به بررسی دیدگاه عالمان اهل 

به خصوص دانشمندان آنها نسبت به سه امام نخستین شیعیان عالقه فراوان سنت جامعه اهل

ممتاز اند. علت این عالقه و تمجید عالوه بر شخصیت بزرگ و دارند و آنها را به شدّت مدح کرده

خدا )ص( در مورد فضائل این سنت از رسولاین سه امام نزد آنان، روایات فراوانی است که اهل

خدا اما آنان در مورد امامان دیگر شیعه گویا به جز یک حدیث از رسول 11اند.سه امام نقل کرده

ع( که او را پنجم )و روایتی در مورد امام  15«سید العابدین»چهارم که او را )ص( در مورد امام 

 مرقدفضیلت زیارت و نیز روایتی در باره  16)شکافنده دانشها( توصیف کرده است، «باقر العلوم»

 اند. روایتی از پیامبر )ص( نقل نکرده 11،امام رضا )ع(

سنت در مورد سه امام نخستین، روایات پیامبر )ص( پس منشأ عالقه و تمجید دانشمندان اهل

آنان بوده و در مورد سایر امامان فقط حقایق تاریخ زندگانی آنان منشأ های در زندگی و واقعیت

 سنت نسبت به آنان بوده است.نوع نگرش اهل

                                                 
. در باره روایات اهل سنت از پیامبر اکرم )ص( پیرامون فضائل سه امام نخستین مراجعه شود به کتاب  11

 تالیف آیت اهلل سید مرتضی فیروزآبادی.« فضائل الخمسة»

المیزان، حجر، لسان؛ ابن3/552، العتدالامیزان؛ الذهبی، 11/312؛ 51/216 ،تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر   . 15

. آیت اهلل مرعشی نجفی این روایت را از سیزده منبع دیگراهل سنت نقل 1/121کثیر، البدایة و النهایة، ابن ؛5/168

 .12/13الحق، کرده است، مراجعه شود به : التستری، احقاق

 .1/121. الذهبی، سیر اعالم النبالء،  16
 مودة در کتاب الهمدانی الدین شهاب بن علی السید به نقل از العالمة 12/352 الحق،التستری، إحقاق.  11

  الهور. طبع ،112القربى/
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العاده و منحصر به فرد بودن این خارقعظمت این خاندان و سنت به برخی دانشمندان اهل

نخستین ق( از 261احمد بن عبداهلل عجلی )م اند. ویژگی در امامان شیعه تصریح کرده

فضایلی »کند که معرفی می« پنج امامی»پدر و جد او را امام صادق )ع( و چهار  ،نویسانحالشرح

محمد راغب بنعالمه حسین 18«.باشند که کس دیگری دارای چنین فضایلی نیسترا دارا می

پنج »امام صادق )ع( و چهار پدر و جد او را نیز ق( ادیب و دانشمند بزرگ 522اصفهانی )م 

  11 شود.در زمین یافت نمی «نسل پیوسته»شناسد که نظیر آنها در یک می« انسان شریف

حال نویسان ، دانشمندان علم رجال و شرح( از بزرگترین مورخان111الدین ذهبی )م شمس

کند که در یکی از آثار خود بعد از انکار اعتقاد شیعیان به عصمت دوازده امام خود، اعتراف می

کنیم. دانیم اما به عظمت و بزرگی آنها اعتراف میاین دوازده نفر را امام معصوم نمیاگر چه ما 

از خلفاء راشدین است که پیامبر )ص( در مورد او )ع( موالی ما امام علی » گوید:او سپس می

داریم، ولی در مورد او ادعای عصمت شهادت به بهشت داد. ما اهل سنت او را بسیار دوست می

دانیم. دو فرزندش حسن و حسین نیز دو نواده و ابوبکر صدیق را نیز معصوم نمیکنیم نمی

رسیدند باشند. اگر این دو به مقام خالفت میرسول خدا هستند که آقای جوانان اهل بهشت می

باشد و از برگزیدگان العابدین است که دارای منزلتی بزرگ میشایسته آن بودند. سپس زین

بود. در میان امت کسان است. او شایسته مقام امامت و پیشوایی امت دانشمندان اهل عمل 

همچنین فرزندش  دیگری مانند او بودند. برخی دیگر بیش از او دارای فتوا و نقل روایت هستند.

ابو جعفر باقر که بزرگ، امام و فقیه بود. او نیز شایسته خالفت بود؛ و نیز فرزند او جعفر صادق 

بلند و از امامان علم بود. او نیز برای خالفت بر امت از منصور دوانقی خلیفه ای که دارای مرتبه

عصر خودش سزاوارتر بود. همچنین فرزندش موسی کاظم که منزلتی بلند و علمی فراوان 

کسانی در شرافت و فضل مانند او داشت. او نیز از هارون الرشید به خالفت سزاوارتر بود. 

سی الرضا است که جایگاه بزرگ داشت و دارای دانش فراوان، موبنسپس پسرش علیبودند. 

توانست بر روح و جان دیگران تاثیر فراوان گذارد. مامون نیز او را به جهت بیان رسا بود و می

فرزندش محمد جواد او در سال دویست و سه وفات یافت. شخصیت بزرگش ولیعهد خود کرد. 

و فقه به مرتبه پدرانش نرسید. همچنین فرزند او هادی  نیز از بزرگان قومش بود، هر چند در علم

ود؛ خداوند همه آنها را که انسانی وارسته و بزرگ بود و نیز فرزند او حسن عسکری نیز چنین ب

 22.«رحمت کند

                                                 
 .1/212الثقات، العجلی، معرفة.  18

  .1/332 ،راغب اصفهانی)طبع بیروت( نوشته « األدباء محاضرات»به نقل از  12/352 الحق،التستری، إحقاق.  11

 .13/111. الذهبی، سیر أعالم النبالء،  22
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کند و در امام شیعه )ع( اعتراف می یازده، به مقام شامخ علمی و تقوایی ذهبی در این عبارت

و جانشینی پیامبر خدا )ص( در « خالفت»مورد بیشتر آنها اذعان دارد که ایشان شایسته مقام 

با توجه به این که اهل سنت، امام مهدی )ع( را از نسل حضرت فاطمه )ع( عصر خود بودند. 

عشر  اثنا»بر تطبیق روایات اعترافی ناخواسته از سوی او تواند می، ذهبی عبارتاین دانند می

 بر امامان شیعه )ع( باشد.« خلیفة

کند. نظیر امامان شیعه تصریح میبه این ویژگی بیق( شارح نهج البالغه 656الحدید )م ابیابن

طالب باشند. ده نفر که مانند فرزندان ابو هستندغیر قریش چه کسانی از قریش و » گوید:میاو 

 زاهد، اهل عبادت، شجاع، بخشنده، پاک و مهذب است.هم مانند یکدیگر. هر یک از آنها دانشمند، 

فرزندِ فرزندِ فرزندِ فرزند تا ده  ای از عهد برای خالفت بودند. سلسلهبرخی خلیفه و برخی ولی

 علیبنحسینبنعلیبنمحمدبنجعفربنموسىبنعلیبنمحمدبنعلیبنحسننفر و آنها عبارتند از: 

 21.«ز عرب و غیر عرب پدید نیامده استای افضیلتی برای هیچ خانواده، و چنین السالمعلیهم

 عامربنمحمدبنشیخ عبداهللسنت نیز برخی مانند از دانشمندان قرون اخیر و معاصر اهل

ق( 1311)مزهرةأبو محمد شیخ 22،ق( استاد دانشگاه االزهر در عصر خود1112شبراوی شافعی)م

و صاحب تالیفات  بزرگترین دانشمندان علوم اسالمی در عصر خوداستاد دانشگاه األزهر و از 

 محمدشیخ االسالم و  21األزهر دانشگاهشیخ محمد خضر حسین استاد  23،فراوان

 اند.ای اشاره کردهبه این نکته هر یک به گونه 25 ق(1321)م رفاعی حسن صیادی بنالهدىأبو

 بوده مدح و تمجید فراوان امامان شیعهسنت از گذشته تا کنون مشحون به آثار و کتب اهل

مدح و تمجید از نقل  26خواهد داشت.را در پی تدوین چندین جلد کتابآوری این موارد است. جمع

در آثار گوناگون خود و نیز کتابهای فراوان مستقلی که در این باره سه امام نخستین در آنها

جامعه اهل  .کنیماختصار پرهیز میشهرت آنها میان مسلمانان و رعایت به علت  اندزمینه نگاشته

                                                 
 .15/218، البالغةنهج شرحالحدید، ابی. ابن 21
الحلبی، مصر(،  البابی )طبع مصطفى 68«/األشراف بحب االتحاف» به نقل از 11/621 الحق،التستری، إحقاق.  22

 شبراوی.. محمد بنعبداهلل نوشته 

بیروت(، نوشته محمد  ، العربی الرائد ، )طبع دار31«/ الجعفریة عند المیراث»، به نقل از 28/116، . همان 23

 زهرة.ابو
  حسین. خضر التعاونیة(، نوشته محمد )طبع المطبعة 21«/الرجال تراجم»به نقل از  28/213 همان،.  21
 الرفاعی. الهدىأبو محمد )طبع استانبول( نوشته 1/111«الشمس ضوء»به نقل از  11/621همان،.  25

سنت آوری سخنان دهها دانشمند اهلالحق به جمع آیت اهلل سید شهاب الدین مرعشی نجفی در ملحقات احقاق.  26

از منابع نخستین تا زمان حاضر در باره دوازده امام شیعیان پرداخته و مجلدات متعددی از کتاب خود را به این 

 موضوع اختصاص داده است.
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این  ایشان نسبت به آنها یکسان نیست.شناخت اما اند سایر امامان را نیز ستودههر چند سنت 

از شرایط اجتماعی و سیاسی متفاوت هر یک از امامان در جامعه بوده است. واقعیت برخاسته 

شود تا علت کثرت و قلّت مدح و شرایط امام چهارم به بعد ارائه میرو گزارش کوتاهی از ازاین

 سنت نسبت به هر یک از امامان بعد از امام حسین )ع( روشن گردد. تمجیدهای دانشمندان اهل

امیه در بعد از شهادت امام حسین )ع( و به تبع آن، قیام توابین و مختار ثقفی در عراق، بنی

آمدهای دشواری برای حکومت آنان دارد. )ع( پیبر امامان شیعه گیری بسیاریافتند که سخت

ای را که در قبال امام حسین)ع( دنبال کرده بودند، تغییر داده و از شدت رو شیوهازاین

العابدین)ع( کاستند. عالوه بر این، دور بودن مدینه که محل گیری نسبت به امام زینسخت

های امیه بود، زمینه را برای فعالیتدمشق که پایتخت بنی العابدین)ع( بود ازسکونت امام زین

 کرد. محدود فرهنگی آن امام در مدینه فراهم می

ها پس از آن، پایتخت معنوی و فرهنگی جهان اسالم بود و مدینه در آن روزگار و سال

کردند. گشایش اندکی که برای امام بزرگترین عالمان و فقیهان مسلمان در آن زندگی می

سجاد)ع( مهیا شده بود به آن حضرت این فرصت را داد تا در حد امکان به ارشاد و راهنمایی 

توان در نقل سخنانی که از ای از سالها تالش این امام بزرگوار را میمردم بپردازد. گوشه

، مشاهده کرد. خواهد آمدبزرگترین طبقه تابعین و عالمان آن دوران در مدینه در باره آن امام 

مسیب، بنانس، سعیدبنسخنان گویای تاثیر ژرف امام بر بزرگانی مانند، زهری، مالک آن

 .استاسلم و دیگران بنسعید، ابو حازم، زیدبنیحیی

العابدین)ع( با توسعه بسیار بیشتری در دوران امام موقعیت فراهم شده در عصر امام زین 

عباس در عصر امام باقر)ع( و حوادث و نیامیه به بباقر)ع( ادامه یافت. تغییر حکومت بنی

های فرهنگی های این دو طایفه برای تصاحب قدرت، حاکمان را بیش از پیش از فعالیتدرگیری

امام باقر و نیز امام صادق)ع( غافل نمود. از این رو، امام باقر)ع( و بیش از او امام صادق)ع( 

بنمایند و تا حد امکان به نشر معارف اصیل  توانستند از موقعیت فراهم شده حداکثر استفاده را

و نیز شهرت امام « العلومباقر»دینی بپردازند. این موقعیت استثنایی از شهرت امام پنجم به 

پژوهان از هر سوی های اسالمی به دانش و تقوا، و حرکت دانشصادق)ع( در همه سرزمین

سنت در در نقل سخنان عالمان اهلکه های اسالمی برای کسب علم به محضر آن امام سرزمین

 گردد.آشکار میباره آن دو امام خواهد آمد، 

امیه و آثار آن، و استحکام قدرت خالفت عباس پس از محو کامل حکومت بنیحاکمان بنی

خود، متوجه جایگاه منحصر به فرد امامان شیعه در میان مسلمانان و خطری که از آن سو 

گیری ین علت شیوه خود را در مواجهه با آنان تغییر دادند. سختمتوجه آنان بود شدند. به هم

)ع( و تغییر محل سکونت آن حضرت از مدینه به بغداد که پایتخت جدید دستگاه بر امام کاظم
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های روشنی از تغییر شیوه خالفت بود، و نیز حبس های طوالنی آن حضرت در زندان، نمونه

 حکومت در مواجهه با امامان شیعه بود.

پس از شهادت امام کاظم)ع( و مرگ هارون خلیفه عباسی، جانشین زیرک او مامون، شیوه 

)ع( را به پایتخت خود م بعد در پیش گرفت. او امام هشتمجدیدی را برای ایجاد محدودیت بر اما

فراخواند و با شریک کردن او در حاکمیت کوشید موقعیت آن حضرت را در نزد مسلمانان به 

برای حکومت، تضعیف کند. اما شخصیت ممتاز امام رضا)ع( و تدابیر خردمندانه عنوان رقیبی 

آن حضرت، نقشه های مامون را ناکام گذاشت و بار دیگر امام شیعیان از موقعیت پدید آمده 

و دلهای مسلمانان را ده را کرد و نام خود را پرآوازه برای نشر معارف دینی حداکثر استفا

 شیفته خود کرد.

ها برای ایجاد محدودیت بر امامان شیعه، خلفا های مختلف توسط حکومتتجربه شیوهپس از 

گیرانه روی آوردند و با انتقال امامان به پایتخت و کنترل های سختبار دیگر به تدریج به شیوه

شدید بر آنها و در نهایت حذف فیزکی آنان در دوران جوانی، کوشیدند خطری را که از سوی 

شیوه، شهادت زود هنگام شد بر طرف سازند. نتیجه این تغییر دستگاه خالفت میآنان متوجه 

 11سالگی توسط معتصم خلیفه عباسی و شهادت امام هادی)ع( در سن  25)ع( در سن امام جواد

ترین عمر سالگی بود. این سه امام بزرگوار کوتاه 28سالگی و شهادت امام عسکری)ع( در سن 

را در میان امامان شیعه داشتند. خلفا حتی در این مدت کوتاه از محدودیت شدید بر رفت و 

آمدهای این سه امام و سکونت اجباری امام دهم و یازدهم در منطقه ای نظامی و تحت کنترل به 

نان فرو گذار نکردند و کوشیدند از ظهور و نمود شخصیت امامان شیعه میان مسلما« عسکر»نام 

 جلوگیری کنند. 

ها و )ع( و مراقبتان به علت عمر کوتاه این سه اماممتاسفانه این شیوه موثر افتاد و مسلمان

های شدید حکومت بر آنها، نتوانستند به مقداری که با شخصیت پدران بزرگوارشان محدودیت

گردند. از این رو نباید  مندآشنا شده و بهره بردند، آنها را بشناسند و از دانش و اخالق آنها بهره

سنت در مورد این سه های تاریخی رسیده از سوی دانشمندان اهلانتظار داشت که گزارش

اینک به گزارش کوتاهی در باره اظهار نظر دانشمندان  امام)ع( به مقدار امامان پیشین باشد.

 پردازیم.سنت در باره امامان پس از امام حسین )ع( میاهل

 دین)ع(العابامام زین

شهرت دارد و با این لقب از او  «العابدینزین» سنت بهدر منابع اهل الحسین)ع(بنامام علی

می گوید کسی را با ( از تابعین و فقهای بزرگ مدینه ق11)ممسیّببنسعید فراوان یاد شده است.
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سنت محترم امیة که در نزد اهلبنیق( خلیفه 121عبدالعزیز)مبنعمر 21 تر از او ندیدم.تقوا

  28داند.رین مردمان میتاو را شریفباشد می

امام سجّاد)ع( و از فقهای بزرگ و شاگردان ( که از اصحاب ق121)مزهریمسلم بنمحمد

آن حضرت را  21به تدوین حدیث پرداخت، آنانو اولین کسی است که در میان است سنت اهل

برترین » 31،«برترین قریش» 32،«هاشمبرترین بنی»به العابدین را او امام زینفراوان ستوده است. 

 ستوده است. 33«بیشترین کسی که بر او حق دارد»و  32«فقیهی که دیده است

قبله با کسی مانند در میان اهلکند که اذعان می( از فقها و مفسران مدینه 136)ماسلمبنزید

دانشمند، قاضی و بزرگ ( 112دینار)مبنحازم سلمةابو 31ه است.حسین همنشین نشدبنعلی

محدث  و قاضی (113سعید)مبنیحیی 35 کند.توصیف می« هاشمترین بنیفقیه»را  او مدینهاهل

در شبانه روز هزار  حسینبنعلی»گوید: او می شمارد.می «هاشمبرترین بنی»، او را بزرگ مدینه

  36«.خواندرکعت نماز می

احرام بست و چون الحسین بنعلی»گوید: ق( پیشوای مذهب مالکی می111أنس)مبنمالک

ام دار شدهو آسیب دید. خبرای که از شتر بر زمین افتاد خواست لبیک گوید بیهوش شد، به گونه

                                                 
؛ 1/15الحفاظ، ؛ الذهبی، تذکرة22/381الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/316. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،  21

 .1/315الذهب، العماد، شذرات؛ ابن1/115کثیر، البدایة و النهایة، ؛ ابن1/311لذهبی، سیر اعالم النبالء، ا

بیروت(،  الحیاة، ، )طبع مکتبة1/111 ؛1/311« األدباء محاضرات»به نقل از  12/136الحق، . التستری، احقاق 28

 نوشته راغب اصفهانی. 

 .1/11. الزرکلی، األعالم،  21
 .3/1218؛ الباجی، التعدیل و التجریح،22/386الکمال، ؛ المزی، تهذیب223المهمة، /الصباغ، الفصولبن. ا 32

؛ 1/216القدیر، ؛ المناوی، فیض22/381الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/366. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،  31

 .1/388؛ الذهبی، سیر اعالم النبالء، 6/521األحوذی، المبارکفوری، تحفة

. 1/15الحفاظ، ؛ الذهبی، تذکرة22/386الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/311. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،  32

؛ الباجی، 1/315الذهب، العماد، شذرات؛ ابن1/121کثیر، البدایة و النهایة، ؛ ابن1/381الذهبی، سیر اعالم النبالء، 

 .3/1218التعدیل و التجریح، 
 .1/128کثیر، البدایة و النهایة، ؛ ابن5/211الکبری، لطبقاتسعد، ا. ابن 33

 .11/313عساکر، تاریخ مدینة دمشق، . ابن 31

. الذهبی، 1/15الحفاظ،؛ الذهبی، تذکرة22/381الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/313عساکر، تاریخ مدینة دمشق، . ابن 35

 .1/315الذهب، العماد، شذرات؛ ابن1/121النهایة، کثیر، البدایة و ؛ ابن1/311سیر اعالم النبالء، 

. 22/381الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/311عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ؛ ابن5/211الکبری، سعد، الطبقات. ابن 36

 .1/121کثیر، البدایة و النهایة، ابن
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او در مدینه به علت  31.خواندهزار رکعت نماز میتا هنگامی که از دنیا رفت در شبانه روز که او 

بیت پیامبر )ع( کسی در میان اهل» گوید:هم او می 38شد.العابدین خوانده میزینبسیار بادت ع

او را ق( پیشوای مذهب شافعی 221)مادریس شافعیبنمحمد 31 نبود.حسین بنعلیمانند 

 12 توصیف کرده است.« ترین اهل مدینهفقیه»

را العابدین)ع( امام زیننویسان ق( از نخستین مورخان و سیره221عمر واقدی)مبنمحمد

ق( و 232سعد)مابن 11 کند.توصیف می« مردمانو با تقواترین عابدترین  ترین،ورعبا»

مرتبه، بزرگ و الحدیث، بلندمورد وثوق، امین، کثیر»او را  بزرگق( از مورخان 511عساکر)مابن

  12 شناسند.می« ورعاهل

حسین از بنروایت شده که علی»گوید: ق( امام در لغت و ادب می286یزید)مبنمبرد، محمد

او را ( دانشمند رجالی 212عبداهلل برقی )م بنابوبکر احمد 13.«نیکوکارترین و باتقواترین مردم بود

نویسد: چنین میق( مورخ مشهور 281یعقوبی)مکند. معرفی می 11«برترین مردمان زمان خود»

  15 .«حسین برترین مردم و بیش از همه آنان اهل عبادت بودبنعلی»

از فقهای  حسینبنعلی» گوید:ق( مورخ و رجالی بزرگ می351حبان)مبنابوحاتم محمد

ق( 132)منعیم اصفهانی حافظ ابو 16«.هاشم و عابدان مدینه بودهای بنیبیت و برتریناهل

که خداوند از آنها طالب)ع( أبیبنعلیبنحسینبنعلی» گوید:میدرباره او نویس بزرگ حالشرح

  11 .«بود و مهربان وفا، بخشندهبا، طاعتنشان اهلو  کنندگانعبادتخشنود باد، زینت 

                                                 
عابدین)ع( در شبانه روز هزار الکند که امام زینسنت نقل می. آیت اهلل مرعشی نجفی از بیست منبع اهل 31

 .23ـ  12/18الحق، خواند، مراجعه شود به: التستری، احقاقرکعت نماز می

. 1/15الحفاظ، ؛ الذهبی، تذکرة22/312الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/318. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،  38

 .1/316الذهب، العماد، شذرات؛ ابن1/312الذهبی، سیر اعالم النبالء، 

 .1/121کثیر، البدایة و النهایة، ؛ ابن1/381النبالء، اعالم؛ الذهبی، سیر22/381الکمال، . المزی، تهذیب 31

 .15/211البالغة، الحدید، شرح نهجابی. ابن 12

 .1/122کثیر، البدایة و النهایة، . ابن 11

 .11/362شق، عساکر، تاریخ مدینة دم؛ ابن5/222الکبری، سعد، الطبقات. ابن 12

 )طبع دارالکتب، مصر(، نوشته المبرد. 123«/الفاضل»به نقل از  12/12الحق، . التستری، احقاق 13
 .1/312النبالء، اعالم. الذهبی، سیر22/388الکمال، ؛ المزی، تهذیب11/311دمشق، مدینةعساکر، تاریخ. ابن 11

 .2/323الیعقوبی، . الیعقوبی، تاریخ 15
 .121حبان، مشاهیر علماء االمصار،/. ابن 16

السعاة، مصر(، نوشته ابونعیم  )طبع مطبعة 3/133«االولیاءحلیة»به نقل از  12/121الحق، . التستری، احقاق 11

 اصفهانی.
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بزرگان تابعین و آقایان آنها در دانش و »از را حسین)ع( بنعلیق( 128تیمیه)ماالسالم ابنشیخ

گوید: نویس بزرگ میحالق( مورخ و شرح118الدین ذهبی)مشمس 18 بر شمرده است.« دیانت

به خدا  و دارای جاللت عجیبی بودکنندگان بود... او امام، زینت عبادت، آقا، )ع(حسینبنعلی»

سوگند سزاوار چنین جاللتی بود. او به جهت شرافت، سیادت، دانش، الهی بودن و کمال عقلش 

 11.امامت برتر بودمقام سزاوار 

هنگامی )ع( خدارسول خاندان دانشمندان»بر این باور است که ق( مفسر بزرگ 111کثیر)مبنا

او امام علی و دو فرزندش امام حسن و امام « . که بر راه راست باشند از برترین دانشمندانند

به »شمارد که السالم از آن جمله میحسین  و امام باقر و امام صادق علیهمبنحسین و علی

  52.«شناختندمتمسک شدند و جایگاه به حق هر کس را میو راه راست الهی  ریسمان استوار

طلحه بنمحمداند: اند. از آن جملهسنت نیز او را بسیار ستودهدانشمندان فراوان دیگری از اهل

 الهادیعبدبنأحمدبنمحمد عالمة، 52البالغهق( شارح نهج656الحدید)مابیابن 51 ق(،652شافعی)م

ق( فقیه، محدث 865)می بخاریپارسامحمد خواجه، 51( 855صباغ مالکی)مابن، 53 ق( 156)محنبلی

، 56(ق125شافعی)م أزهری سنکی أنصاری محمدبنزکریا الدینزین حافظ، 55و صوفی

، ق(111حجر هیتمی مکی)مبناحمد، 51ق( مورخ و محدث153طولون حنفی )م بنالدین محمدشمس
، 62ق(1211شیخ بلخی قندوزی)م 51، القضاة یمنق( فقیه و قاضی1255علی شوکانی)مبنمحمد 58

                                                 
 الحسینی فکری نوشته علی بیروت(، العلمیة،)طبع دارالکتب 1/265«القصص أحسن»، به نقل از 28/1همان،.  18

  المصری.

 .1/318الذهبی، سیر اعالم النبالء، .  11

 .2/511العظیم، القرآنکثیر، تفسیر. ابن 52

 .128السؤول، /طلحه، مطالببن. محمد 51

 .15/211البالغة، الحدید، شرح نهجابی. ابن 52

(، اإلمام )طبع مطبعة 11«/السبکی على الرد فی المنکی الصارم»به نقل از  12/132الحق، التستری، احقاق.  53

 حنبلی. الهادیعبدبنأحمدبننوشته محمد

 .222المهمة، /الصباغ، الفصول. ابن 51
 .318المودة، /. القندوزی، ینابیع 55
 العلمیةالکتب)طبع دار 1/21«العراقی ألفیة علی الباقی فتح تعلیقة»، به نقل از 28/6الحق، التستری، إحقاق.  56

 .1/21السنکی األنصاری زکریابنأحمدبنمحمدبنبیروت(، نوشته زکریا
 .18عشر، /االثناطولون، االئمة. ابن 51
 .221المحرقة، /حجر الهیتمی، الصواعق. ابن 58
 .1/23االوطار، . الشوکانی، نیل 51

 .153المودة، /. القندوزی، ینابیع 62
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شیخ مصطفی  61، ( شارح صحیح ترمذی1353حافظ محمد عبدالرحمن مبارکفوری)م

الدین زرکلی از خیر، 63ق( ادیب و مفسر1312محمود آلوسی)م 62،ق(1321رشدی)م

 66،الرحمن شرقاویدانشمند معاصر عبد 65،ترمانینی السالمکتر عبدد 61،معاصرنویسان حالشرح

استاد احمد   68،شیخ جابر جزایری از معاصران، 61عبدالحلیم جندیارتش مصر  فرهنگیمشاور 

 سنهوتی إبراهیمبنشیخ یاسین 12،عالمه محمد خضر حسین استاد دانشگاه األزهر 61،ابوکف

   11.شافعی

 امام باقر)ع(

و در وجه تصریح کرده اند به باقر آن حضرت  لقببسیاری از دانشمندان اهل سنت به 

 12گفتند زیرا دانش را شکافت و به اصل و پنهان آن دست یافت.که او را باقر تسمیه آن گفته اند 

کسی را برتر از »گوید: ق( از تابعین، عابدان و رجال حدیث در مدینه می132منکدر)مبنمحمد

محمد بن عطاء از رجال حدیث  13«.الحسین ندیدم تا این که فرزندش محمد باقر را دیدمبنعلی

                                                 
 .6/521األحوذی، . المبارکفوری، تحفة 61

 الخیریة، مصر(، نوشته مصطفی رشدی.، )طبع12«/الندیةالروضة»نقل از به  12/135الحق، . التستری، احقاق 62

 .356،/3اآللوسی، . اآللوسی، تفسیر 63

 .1/211. الزرکلی، األعالم،  61

)طبع کویت(،  1/632«السنین بترتیب اإلسالمی التاریخ إحداث»، به نقل از 28/112الحق، . التستری، احقاق 65

 نینی.نوشته دکتر عبدالسالم الترما

الرحمن للکتاب(، نوشته عبدالعامةالمصریة، )طبع الهیئة1/23«التسعةالفقهأئمة»، به نقل از 28/116. همان،  66

 شرقاوی.

القاهرة(،  اإلسالمیة،للشئوناألعلى، )طبع المجلس131«/الصادق جعفر اإلمام»، به نقل از 28/112. همان،  61

 الحلیم الجندی. نوشته عبد

 السلفیة(، نوشته جابر الجزائری.الکتب)طبع دار 25«/والعلماء العلم»، به نقل از 28/152. همان،  68
 القاهرة(، نوشته احمد ابوکف.  )طبع دارالمعارف، 51«/مصر فی النبی بیت آل»، به نقل از 28/112. همان،  61

 ته محمد الخضر حسین.)طبع التعاونیة(، نوش 25«/الرجالتراجم»، به نقل از 28/32. همان،  12
 السنهوتی إبراهیمبنمصر(، نوشته یاسین )طبع السعادة 23«/القدسیة األنوار»، به نقل از 11/131. همان،  11

 الشافعی.
؛ 1/111االعیان، خلکان، وفیات؛ ابن1/331کثیر، البدایة و النهایة، ؛ ابن2/322الیعقوبی، . الیعقوبی، تاریخ 12

. الجوهری، 211حنیفة،/ابیمسند؛ القاری، شرح1/123مسلم، صحیح؛ النووی، شرح1/115القرطبی، القرطبی، تفسیر

نجفی در اهلل مرعشی. آیت1/316المحیط، ؛ الفیروزآبادی، القاموس1/11العرب، منظور، لسان؛ ابن2/515الصحاح، 

 .165ـ  12/162الحق، التستری، احقاقسنت نقل سخن کرده است، مراجعه شود به: این باره از بیست منبع اهل
 .1/313التهذیب، حجر، تهذیب. ابن 13
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. «علی ندیدم که دانشمندان در نزد او کوچک باشندبنجعفر محمدهیچ کس را مانند ابو»گوید: می

 11 .می شمارددر نزد او چون شاگردی  را حَکَم بن عتیبة فقیه بزرگ کوفهاو 

توصیف « مورد وثوق و دارای علم و حدیث فراوان»را او بزرگ ق( مورخ 232سعد)مابن

علی)ع(... سید بنمحمد»گوید: در باره او می ق( شارح نهج البالغه656الحدید)مابیابن 15کند.می

. لقب او باقر و باقر فقهای حجاز بود. به واسطه او و فرزندش جعفر مردم دانش فقه را آموختند

  16«.العلم بود. پیامبر )ص( به او چنین لقبی داد و قبل از او کسی چنین لقبی نداشت

محمد باقر را چنین نام نهادند، زیرا » گوید:ق( فقیه بزرگ شافعی می616الدین نووی)ممحیی

آن پسندیده و به غایت  دست یافتجایگاه بلندی دانش را شکافت و در آن داخل شد و به او 

ق( 153طولون حنفی)مبنالدین محمدشمسو نویس حالق( شرح681ابن خلکان )م  11.«رسید

به او باقر »گوید: اند. ابن خلکان میتوصیف کرده« کبیردانشمند، سیّد و »او را  مورخ و محدث

  18«.ای دست یافتگفتند زیرا به دانش گسترده

این گونه توصیف او را سنت نویس اهلحالترین شرحق( بزرگ118)مذهبیالدین شمس

که میان علم، عمل، سیادت، شرافت، وقار بود کسی بود... او  سید، امامجعفر باقر )ع(، ابو» کند:می

مجتهد، تالوت کننده کتاب خدا و دارای ... او، امام، خالفت بودمقام جمع کرد و شایسته  و وثاقت

علی باقر یکی از بنمحمدمام و حجت ا»گوید: در یکی دیگر از آثارش می 11«.بود جایگاه بزرگ

گفته شده او در شبانه روز صد و پنجاه رکعت  ...هاشم در عصر خود بودو سید بنی... بزرگان 

 82«.نماز می خواند. نسایی و دیگران او را از فقهای تابعین شمرده اند

او را را باقر نامیدند زیرا »گوید: در مورد او مینویس حالق( مفسر و شرح111کثیر)مابن

از نسل نبوت بود.  او ذاکر، خاشع، صابر ودانش ها را شکافت و احکام را استنباط می کرد. 

شناخت و بسیار اهل گریستن و اشک ریختن نسبی بلند، منزلتی عالی داشت. امور خطیر را می

   81«.بود و از جدال و خصومت گریزان بود

                                                 
  .1/312کثیر، البدایة و النهایة، ؛ ابن51/218 ،تاریخ مدینة دمشق، عساکرابن.  11
 51/216کثیر، تاریخ مدینة دمشق، ؛ ابن5/321الکبری، سعد، الطبقات. ابن 15

 .15/211البالغة، الحدید، شرح نهجابی. ابن 16

 .6/131. النووی، شرح صحیح مسلم،  11

 .81طولون، االئمة االثنا عشر،/؛ ابن1/111االعیان، خلکان، وفیات. ابن 18

 .1/121النبالء، اعالم. الذهبی، سیر 11

 .1/121الحفاظ، . الذهبی، تذکرة 82

 .1/338کثیر، البدایة و النهایة، . ابن 81
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و در آن به شدت در کتابی که در رد مذهب شیعه نوشته ق( 111)محجر هیتمی مکیبناحمد

جعفر محمد امامان )ع( در عبادت، علم، و زهد ابووارث » گوید:میشیعیان را مذمت کرده است 

او نیز گنج های پنهان معارف و حقائق احکام و حکمت ها و لطائف علوم را آشکار  ..باقر)ع( بود.

بهره است یا باطنی زشت دارد. ای که مخفی نماند مگر بر کسی که از بصیرت بیساخت به گونه

به همین علت به او گفته شده که شکافنده دانش و گردآورنده آن و برپاکننده دانش. دلی پاک، و 

دانش و رفتاری پسندیده داشت، جانی طاهر و اخالقی شریف داشت. زندگی خود را به اطاعت از 

ها از توصیف حسن آنها عاجز زبانخدا گذراند. از او در مقام بیان جایگاه عارفان آثاری است که 

 82«.است

طلحه بنمحمداند: اهل سنت نیز او را بسیار ستوده اند. از آن جمله دیگردانشمندان 

 85،ق(1321شیخ مصطفی رشدی)م 81شناس بزرگ،ق( لغت2251زبیدی)م 83 ،ق(652شافعی)م

نبهانی اسماعیل بنشیخ یوسف 86.،دیثاحاق( شارح 1331محمد عبد الرؤوف مناوی)م

 حسینی فکری محمدبنعلی 81،ق( رئیس محکمه حقوق در بیروت1352بیروتی)م

شیخ محمد خضر حسین استاد  81،شافعی سنهوتی إبراهیمبنیاسین شیخ 88،ق(1312)مقاهری

  12 .جامعه األزهر

 (امام صادق)ع

گوید: می 11،بودکه از شاگرادان امام صادق )ع( ق( پیشوای مذهب مالکی 111أنس )مبنمالک

گذار، یا در حال دیدم، یا نماز میمحمد رفت و آمد داشتم. او را تنها در سه حالت میبنبا جعفر»

کرد مگر با طهارت روزه بود و یا به تالوت قرآن مشغول بود. او از پیامبر)ص( نقل حدیث نمی

                                                 
 .221المحرقة،/حجر الهیتمی، الصواعق. ابن 82
 .125السؤول،/طلحه، مطالببن. محمد 83

 3/55العروس، . الزبیدی، تاج 81

 الخیریة، مصر(، نوشته مصطفی رشدی.)طبع 12«/الروضة الندیة»به نقل از  12/112الحق، . التستری، احقاق 85
 .1/15القدیر، . المناوی، فیض 86
الحلبی، قاهره(، )طبع مصطفی 1/161«جامع کرامات االولیاء»به نقل از  12/181الحق، التستری، احقاق . 81

 اسماعیل نبهانی.بننوشته یوسف

 الدکتوربنالعلمیة، بیروت(، نوشته علی الکتب)طبع دار 1/216«القصص أحسن»به نقل از  28/212. همان،  88

 الحسینی.  فکری اهلل عبد محمد

 السنهوتی إبراهیمبنبمصر(، نوشته یاسین السعادة)طبع 31«/القدسیة األنوار»به نقل از  11/811. همان،  81

 الشافعی.

  حسین. الخضر التعاونیة(، نوشته محمد )طبع المطبعة 21«/الرجال تراجم»، به نقل از 28/213. همان،  12

 .6/131 الثقات، حبان،ابن؛ 2/181والتعدیل،  الجرح الرازی،؛ 2/188الکبیر، . البخاری، التاریخ 11
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خوف از خدا و زهدی بود که  گفت. او از دانشمندان اهل عبادتبود. در امور بیهوده سخن نمی

 12«.داشت

نیز نقل شده است  13که شاگرد امام صادق)ع( بود( پیشوای مذهب حنفی ق152حنیفه )مابواز 

محمد بنتر از جعفرفقیه»ترین کسی که دیدی که بود؟ پاسخ داد: سوال شد: فقیه اواز که 

 11.«ندیدم

در « ائمه»السالم به عنوان ، از امام صادق و امام باقر علیهماسنتترین منابع فقهی اهلدر مهم

 15یاد کرده است.« امام العترة»ق( از او به با عنوان 616الدین نووی )ممحیی فقه یاد شده است.

« بیت در علم، فقه و فضلسادات اهل»او را  از ق( مورخ و رجالی 351حبان )مبنابوحاتم محمد

سند نقل روایت در معتبرترین  ،ق( محدث بزرگ125حاکم نیشابوری )مبه نظر  16 شمارد.می

 11 محمد)ع( از پدرش از جدّش از علی)ع( است.بنبیت پیامبر)ص(، روایت جعفرمیان اهل

معروف به صادق، مورد وثوق، محمد)ع( بنجعفر» گوید:ق( از محدثان می163البر )معبدابن

ترین مردم و او عاقل... بیشتر سخنان او حکمت بود. امین، عاقل، حکیم، اهل ورع  و فاضل بود

او را به ق( 511)م جوزیبنالرحمن عبد الفرجأبو 18.«کردکمتر از همه آنها آخرت را فراموش می

  11 علم، زهد و عبادت توصیف کرده است.

کسی محمد)ع( بنجعفر»گوید: در باره ایشان میالبالغه ق( شارح نهج656الحدید )مابیابن

همه دنیا را پر کرده است. گفته شده ابو حنیفه و سفیان ثوری از او  دانش و فقهاست که 

 122«.ش برای اثبات این ادعا کافی استاند. وجود این دو در میان شاگردانشاگردان او بوده

( فقیه بزرگ شافعی بعد از فتوا به استحباب زیارت اهل قبور در ق616نووی )م الدینمحیی

کند که زائر مستحب در هر روز، نام هشت نفر را به عنوان صاحبان قبور طاهره ذکر می بقیع

                                                 
 .2/66البر، التمهید، عبد. ابن 12

 .1/18البالغة، الحدید، شرح نهجابی. ابن 13
 الکمال،تهذیب المزی،؛ 2/255القدیر، المناوی، فیض ؛1/88اإلسالم، الذهبی، تاریخ؛ 2/132عدی، الکامل، . ابن 11

 .6/258النبالء،  أعالم الذهبی، سیر؛ 1/18بالوفیات، الصفدی، الوافی ؛5/11

 .11/155. النووی، المجموع،  15

 .6/131 الثقات، حبان،ابن.  16

 .55، /الحدیث علوم معرفة. النیشابوری،  11
 .2/66البر، التمهید، عبد. ابن 18

 العلمیة الکتب)دار 8/112«واألمم الملوک تاریخ فی المنتظم»، به نقل از 33/821الحق، التستری، إحقاق.  11

  .8/112 الجوزی،بنمحمدبنعلیبنالرحمنعبد الفرج بیروت( نوشته أبو
 .15/211البالغة، الحدید، شرح نهجابی. ابن 122
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علی، بننفر، نام چهار امام شیعیان، حسن است قبر آنها را زیارت کند. در میان این هشت

 121خورد.السالم به چشم میمحمد علیهمبنعلی و جعفربنالحسین، محمدبنعلی

به بیت پیامبر)ص( است. او را از سادات اهل محمدبنجعفر» گوید:ق( می681خلکان )مابن

جهت راستگویی، صادق نامیدند. فضائل او مشهورتر از آن است که ذکر شود... او در قبری دفن 

علی دفن شده بنالعابدین و عموی جدش حسنشد که پیش از آن پدرش محمد باقر و جدش زین

 122 «.ی!بود. چه قبر با شرافت و با کرامت

او یکی از بزرگان و سادات است... »گوید: میدر باره امام صادق)ع( ( 111الدین ذهبی )مشمس

الدین صالح 123.«محمد)ع( بسیار است، چه کسی از او بهتر در علم حدیث است؟بنمناقب جعفر

او امام و بزرگ بود و به صادق شهرت داشت... »گوید: نویس میحالق( شرح161صفدی )م

... محاسن او بسیار به جهت سیادت و شرافتش الیق مقام خالفت بود دارای مناقب فراوان بود و

باقر و جدش علی خداوند او را مشمول رحمت خود گرداند... در بقیع در کنار محمد .بود

نها خشنود باد دفن شد. خدای او را نیکی علی که خداوند از آبنالعابدین و عموی جدش حسنزین

 121«.دهد چه قبر کریم و با شرافتی! به علت راستگویی او را صادق لقب دادند

 صدوق»به او سه لقب در باره امام صادق)ع( نویس حالق( شرح852حجر عسقالنی )مابن

امام نیز بعد از آن که ق( 153طولون حنفی )مبنالدین محمدشمس 125داده است.« إمامو  فقیه

فضیلت او مشهورتر از آن است که ذکر »گوید: بیت )ع( شمرده است میاز سادات اهلصادق )ع( 

 گوید:میدر کتابش که در رد شیعه نوشته است ق( 111حجر هیتمی مکی )مبناحمد 126«.شود

اند تا هر جا که محمد باقر بود. دانشی که مردم از او نقل کرده انشین و وصیّججعفر صادق »

انسان پا نهاده گسترش یافت و نام او در همه سرزمین ها انتشار پیدا کرد. بزرگترین پیشوایان 

 121«.اندعلم شاگرد او بوده

                                                 
 .8/215. النووی، المجموع،  121

 .1/321االعیان، خلکان، وفیات. ابن 122

 .1/166،  الحفاظالذهبی، تذکرة.  123
 .11/11بالوفیات، خلکان، الوافی. ابن 121

 .1/163التهذیب، حجر، تقریبابن.  125

 .81/طولون، االئمة االثنا عشر، . ابن 126

 .221/المحرقة، حجر الهیتمی، الصواعق. ابن 121
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در دین دانسته یکی از پیشوایان بزرگ  او راق( 1265)م نبهانی إسماعیلبنیوسفشیخ 

ایشان را به صالح و ورع و وثاقت ستوده  ،ق( از مفسران1312محمود آلوسی )م 128است.

؛ محمد صادقبناین قول از جعفر»گوید: او بعد از نقل دیدگاهی در تفسیر یکی از آیات می 121است.

 112.«البیت آگاه تر است به آنچه در بیت استبیت نقل شده است و ربّ یعنی از دریای اهل

و  فقیه ،صدوق ،ثقة»او را ترمذی ( شارح صحیح 1353حافظ محمد عبدالرحمن مبارکفوری )م

گروهی از  که تالیف« الحرانی تیمیةابن على الرد فی الربانی التوفیق»در کتاب  111.می داند« إمام

صاحب فضایل پاک، برهان اول از »... آمده است: ذیل مبحثی علمی سنت است علمای معاصر اهل

 .112«.اقتباس شده است عنهاهللو وارث بهترین پیامبران، جعفر صادق رضی نسب برتر، سید علماء

بخش  رئیسو  أباضیدارای مذهب  عمیرة الرحمن عبد دکترو نویس معاصر حالشرحزرکلی 

او از برترین تابعین »د: نمی گویدر باره امام صادق )ع(  قابوس سلطاناسالمی در دانشگاه  علوم

و جایگاه بلندی در علم داشت. جماعتی از جمله امام مالک و امام ابو حنیفه از او کسب دانش  بود

عباس کردند. لقبش صادق بود زیرا هیچگاه از او دروغ شنیده نشد. او در مقابل خلفای بنی

 113 .«شجاع بود و از حق دفاع می کرد

را به بزرگی در علم، اخالق و آن حضرت از گذشته تا کنون سنت اهلفراوانی از دانشمندان 

 115 ،(855صباغ مالکی )مابن 111 ،ق(652طلحه شافعی )مبنمحمداند: اند، از آن جملهعبادت ستوده

 زهرةأبو محمد شیخ، 111شافعی سنهوتی إبراهیم بنشیخ یاسین 116 ،ق(865محمد خواجه پارسا )م

که  ق( استاد دانشگاه األزهر و از بزرگترین دانشمندان علوم اسالمی در عصر خود1311مالکی )م

                                                 
مصر(،  وشرکاه، البابی)طبع مصطفى 2/1«األولیاء کرامات جامع»به نقل از  33/828الحق، احقاق. التستری،  128

  .النبهانی إسماعیلبننوشته یوسف

 .2/315 اآللوسی،اآللوسی، تفسیر.  121

 .1/82. همان،  112
 .3/13؛ 1/115األحوذی، المبارکفوری، تحفة.  111
 .116/، الحرانی تیمیة ابن على الرد فی الربانی التوفیق. جماعة من العلماء،  112

 کتاب على تعلیقه»، به نقل از 28/512الحق، إحقاق ؛ التستری،2/126الزرکلی، االعالم، .  113

  .األباضی السالمی اهللعبد بیروت(، نوشته شیخ الجیل،)طبع دار 1/86«العقولأنوارمشارق
 .136/، السؤولمطالبطلحه، بن. محمد 111
 .2/121المهمة، الصباغ، الفصول. ابن 115

 .382/المودة، . القندوزی، ینابیع 116

 )طبع السعادة، مصر(، نوشته شیخ 36/«القدسیة األنوار»، به نقل از 11/525الحق، التستری، إحقاق.  111

  .الشافعی السنهوتی یاسینبنإبراهیم
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 شیخ  111،هاشمی أفغانی الغفار عبدبنمحمد سید 118نگاشته است،« االمام الصادق»کتابی به نام 

، 121حضرمی علوی اهلل عبدبنبکرأبیبنمحمد سید، 122األزهر امعةج دأستا اللطیفعبد الوهابعبد

 121،سید عباس مکی از نویسندگان معاصر، 123دکتر عبدالسالم ترمانینی، 122أمینبنمحمد الفوز أبو

، 126عجوز الدینمحیی شیخ أحمد، 125«العرب المؤرخین اتحاد»وکیل مدافع و عضو  الورد أمین باقر

صاحب جندی  الحلیمعبد، مشاور فرهنگی ارتش مصر 121شرقاوی الرحمنعبدنویسنده سرشناس 

 .121أسود محمد الرزاقعبد، ژنرال 128«االمام جعفر الصادق»کتاب 

 امام کاظم)ع(

)ع( را به وثاقت، صداقت امام کاظم ، ق( از محدثان بزرگ211ادریس )مبنابو حاتم رازی محمد

« عابدترین مردمان»از او را  مورخ بزرگق( 281یعقوبی )م 132و امامت وصف کرده است.

                                                 
 محمد العربی(، نوشته شیخ الفکر )طبع دار 113/«االسالمی المذاهب تاریخ»، به نقل از 28/326. همان،  118

 ، العربیالرائد، )طبع دار31/«الجعفریة عند المیراث»، به نقل از 28/116شود به همان، همچنین مراجعه زهرة. أبو

 )طبع 121/«و فقهه و آراؤه و عصره حیاته مالک»، به نقل از 12/211و همان،  زهرة،بیروت(، نوشته محمد ابو

 .زهرهابو مخیم، مصر(، نوشته محمد مطبعة
 .األفغانی الهاشمی الغفارعبدبنمحمد القاهرة(، نوشته سید)طبع 111/«الهدى أئمة»به نقل از  12/218. همان،  111
 الکتب)طبع دار 132/«األثر علوم فی والمعتصر المختصر لکتابی الجامع المبتکر»، به نقل از 11/521. همان،  122

  اللطیف.عبد الوهابعبد الحدیثیة، القاهرة(، نوشته شیخ

  .الحضرمی علوی بکرأبیبنمحمد )طبع القاهرة( نوشته سید 35/«الروی المشرع»، به نقل از 11/528. همان،  121

 .أمینبنمحمد الفوز)طبع بیروت(، نوشته أبو 321/«الذهب سبائک»به نقل از  28/153. همان،  122

 )طبع الکویت(، نوشته الدکتور 2/116«السنین بترتیب االسالمی التاریخ أحداث»به نقل از  28/316. همان،  123

 .الترمانینی السالمعبد

 .)طبع القاهره( نوشته سید عباس مکی1/52؛ 2/35« الجلیسنزهة »به نقل از  12/211. همان،  121
 الورد.أمین باقر بیروت(، نوشته الکتب، )طبع عالم 1/11«العرب العلماء معجم»به نقل از  28/311. همان،  125

 بیروت(، نوشته شیخ المعارف،)طبع مکتبة 3/111«االسالمیة الشریعة مناهج»، به نقل از 28/111. همان،  126

  العجوز. الدینییمح أحمد

  الشرقاوی. الرحمنالمصریة(، نوشته عبد ، )طبع الهیئة1/21«التسعة الفقه أئمة»، به نقل از 28/521. همان،  121

 الحلیمالقاهرة(، نوشته عبد األعلى، )طبع المجلس 63/«الصادق جعفر اإلمام»، به نقل از 28/161. همان،  128

  الجندی.
للموسوعات(،  العربیة)طبع دار 3/82«والمذاهب األدیان دراسة إلى المدخل» ، به نقل از28/512. همان،  121

 .أسودمحمد الرزاقنوشته عبد

؛ الذهبی، 12/111اإلسالم، ؛ الذهبی، تاریخ1/122 المیزان،حجر، لسان؛ ابن12/322 التهذیب،تهذیب حجر،ابن.  132

  .21/13الکمال، ؛ المزی، تهذیب6/212النبالء،  أعالم سیر
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بسیار اهل عبادت و » گوید:می ایشاندر باره ق( 511)م جوزی بنالرحمنعبد الفرجأبو 131داند.می

رسید که مردی او را آزار داده است، هزار دینار برای او بخشنده بود. هر گاه به او خبر می

ق( نیز او را 651جوزی )مبننواده اش سبط 132«رفتمیفرستاد و خود برای دوستی به نزد او می

 133 ستوده است.با کلماتی مشابه 

میان فقه، دین، عبادت، بود. او صالح  عبدجعفر بنموسی» گوید:ق( می656الحدید )مابیابن

که هر دو از ق( 111و ذهبی )مق( 112الحجاج مزی )محافظ ابو 131 .«بردباری و صبر جمع نمود

ق( مورخ و 161)م أسعد یافعی شافعیبنباشند، همچنین  عبداهللمی نویسان بزرگحالشرح

، آن حضرت را به علم، عبادت، شب مورخ و مفسرق( 111کثیر )مابنو  صوفی اهل یمن

 135اند.بردباری و بخشش وصف کردهمردانگی، داری، کرم، زنده

که در ردّ شیعه نوشته است « الصواعق المحرقه»در کتاب ق( 111حجر هیتمی مکی )مبناحمد

در علم و معرفت و کمال و فضل بود. به علت گذشت و موسی کاظم وارث پدرش » گوید:می

گفتند. نزد اهل عراق به باب قضاء حوائج نزد خدا معروف بود. بردباری فراوانش به او کاظم می

 136«.او عابدترین، و داناترین و بخشنده ترین مردم زمان خود بود

موسی کاظم نزد اهل عراق به باب قضاء » گوید:ق( می1226علی صبان مالکی )مبنمحمد

حوائج نزد خدا معروف بود. او عابدترین مردم زمان خود بود و از بزرگترین دانشمندان بخشنده 

کرامات او مشهور »گوید: پس از مدح فراوان او می ق(1321)م رشدی مصطفى شیخ 131 .«بود

  138«.باشندها در آن حیران میاست و عقل

                                                 
 .2/111الیعقوبی، . الیعقوبی، تاریخ 131

 العلمیة، الکتب)طبع دار 1/81«واألمم الملوک تاریخ فی المنتظم»، به نقل از 33/821الحق، التستری، إحقاق.  132

 .الجوزیبنالرحمن عبد الفرج بیروت(، نوشته أبو

 .318/الخواص، الجوزی، تذکرة. ابن 133
 .15/211البالغة، الحدید، شرح نهجابی. ابن 131
کثیر، ابن .12/111االسالم، الذهبی، تاریخ؛ 6/121النبالء، أعالم؛ الذهبی، سیر21/11الکمال، المزی، تهذیب.  135

آباد( نوشته حیدر )طبع 1/311«الجنان مرآة»به نقل از  12/321الحق، التستری، إحقاق؛ 12/111البدایة و النهایة، 

 ..شافعیأسعد یافعی بنعبداهلل
 .223/المحرقة، حجر الهیتمی، الصواعق. ابن 136

 طبع االبصار نور )طبع شده در هامش 211/«الراغبین إسعاف»، به نقل از 12/223الحق، التستری، إحقاق.  131

 علی الصبان المالکی.بننوشته محمد العثمانیة، مصر(،
 .رشدی مصطفى الخیریة، مصر(، نوشته شیخ)طبع 11/«الندیة الروضة»، به نقل از 12/322. همان،  138
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جعفر از سادات بنموسی»گوید: میدر باره امام کاظم )ع( نویس معاصر حالشرحزرکلی 

 شیخ 131«.هاشم و از عابدترین مردم زمان خود و یکی از عالمان بزرگ و اهل بخشش بودبنی

اهلل هندی داجوی حنفی شیخ حمد 112نیز او را با عبارتی مشابه ستوده است. مناوی الرؤف عبد

گوید: قبر موسی از دالئل جواز توسل بعد از مرگ، سخن امام شافعی است که می» گوید:می

  .111«کاظم پادزهری مجرّب برای برآورده شدن دعا است

طلحه شافعی بنمحمد، مانند انددانشمندان دیگری از اهل سنت امام کاظم )ع( را ستوده

 بن شیخ یاسین 111 ،ق(865)م محمد خواجه پارسا  113 ،(855ابن صباغ مالکی )م  112 ،ق(652)م

 115 .شافعی سنهوتی إبراهیم

 امام رضا )ع(

عباس صولی که از بنابراهیمق( از 1312)م قاهری حسینی فکری اهلل عبد محمدبنعلی

 گوید:کند که در باره امام رضا )ع( مینقل میبزرگترین شعراء و فصحاء عصر خود بود 

دانست. ندیدم کسی مانند او به مگر این که آن را میشد موسی از هیچ چیز پرسش نمیبنعلی»

... او اهل کردمیفراوان داد و نیکی ... بسیار صدقه مییخ گذشته تا زمان حاضر آگاه باشدتار

ق( وزیر زیرک مامون خلیفه عباسی و پدر زن او 236سهل )مبنحسن 116.«زهد و ورع بود

ان فرزندان عباس از خود قرار داد، زیرا او در میعهد بعد موسی را ولیبنمامون، علی» گوید:می

 . 111«کسی را برتر، باتقواتر و داناتر از او نیافتو  فرزندان علی 

بیت و عقالء آنان و موسی از سادات اهلبنعلی» گوید:ق( می351حبان )مبنابوحاتم محمد

در کنار قبر قان خارج از نوهاشم و خردمندان  ایشان بود... قبر او در سناباد همه بنی

                                                 
 .1/321. الزرکلی، االعالم،  131

 األزهریة، مصر( نوشته شیخ)طبع 1/112«الدریة الکواکب»، به نقل از 12/223الحق، التستری، احقاق.  112

  .المناوی الرؤفعبد

 اهلل(، نوشته حمدإسالمبول، )طبع 12/«المقابر بأهل التوسل لمنکر البصائر»، به نقل از 28/553. همان،  111

  الحنفی. الداجوی الهندی
 .111/السؤول،طلحه، مطالببن. محمد 112

 .2/111المهمة، الصباغ، الفصول. ابن 113

  .382/المودة،ینابیع. القندوزی،  111
 ، )طبع السعادة، مصر(، نوشته شیخ38/«القدسیة األنوار»، به نقل از 11/358الحق، التستری، احقاق.  115

 .الشافعی السنهوتی إبراهیمبنیاسین

 الدکتوربنعلی العلمیة، بیروت(، نوشته الکتب، )طبع دار1/281«القصص أحسن»، به نقل از 28/622. همان،  116

  .فکری اهلل عبد محمد
 .1/112النجار، ذیل تاریخ بغداد، ابن؛ 1/312النبالء، أعالمسیر؛ الذهبی، 1/131الطبری، . الطبری، تاریخ 111
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ام. هیچگاه در مدت باشد. من بسیار به زیارت آن رفتهالرشید است که مزار مشهوری میهارون

موسی بروم و از بنزمانی که در طوس بودم گرفتاری برایم پیش نیامد که به زیارت قبر علی

اجابت شد و آن گرفتاری بر طرف گردید و این  خداوند درخواست رفع آن را بنمایم مگر دعایم

 118.«را به دفعات تجربه کردم. خداوند ما را بر محبت مصطفی)ص( و اهل بیت او بمیراند

مشهور فقیه بزرگ حنبلی و صاحب کتاب  (ق 622)م مقدسی قدامةبنمحمدبناهلل عبد محمد أبو

، موسىبنعلی فرزندش و جعفربنموسى فرزندش و صادق محمدبنجعفر» گوید:می «المغنی»

  111«.باشند و فضائل آنها بسیار و مشهور استهمگی امامان مورد رضایت خداوند می

« ترین مردممندترین و کریمداناترین، سخاوت»آن حضرت را ق( 656الحدید )مابیابن

 دین و سیادتدر علم، امام و دارای جایگاه بلندی »نیز او را ق( 111ذهبی )م 152کند.توصیف می

هاشم در زمان خود و برترین آنها آقای بنیاو »گوید: همچنین می 151 داند.می« شایسته خالفتو 

 152«.ترین ایشان بودو عاقل

 د:نگویمیشناس ق( نسب561نویس و سمعانی )محالشرحق( 852حجر عسقالنی )مابن

 153.«عالوه بر شرافت در نسب، فاضل و دانشمند بود موسیبنعلی»

حجر بناحمد  151 ،ق(652طلحه شافعی )مبنمحمد مانندسنت دانشمندان فراوان دیگری از اهل

ق( استاد دانشگاه االزهر 1112شبراوی شافعی )م  محمدبنشیخ عبداهلل 155،ق(111هیتمی مکی )م

 مصری صعیدی المتعالعبد 151،ق(1265نبهانی )م  إسماعیلبنشیخ یوسف 156،در عصر خود

                                                 
 .8/156 الثقات، حبان،ابن.  118
 )طبع بیروت(، نوشته الموفق 133/«القرشیین أنساب فی التبیین»، به نقل از 28/565الحق، التستری، احقاق.  111

 قدامة. بناهللعبد محمدأبو

 .15/211 البالغة،نهج الحدید، شرحأبیابن.  152
  . 1/381النبالء،  أعالم سیر. الذهبی،  151

 .11/122اإلسالم، تاریخالذهبی، .  152

 .3/11 ؛ السمعانی، األنساب،1/312 التهذیب،حجر، تهذیبابن.  153
 .155السؤول/طلحه، مطالببن. محمد 151
 .221/ المحرقةحجر الهیتمی، الصواعق. ابن 155
مصر(،  ،البابی، )طبع مصطفى58/«االشراف بحب اإلتحاف»، به نقل از 11/551الحق، إحقاق. التستری،  156

 .الشافعی الشبراوی محمدبناهللنوشته عبد
)طبع الحبلی، مصر(، نوشته شیخ  2/311«األولیاء کرامات جامع»، به نقل از 12/313. همان،  151

 .النبهانی سماعیلبنیوسف
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امام  151شافعی سنهوتی إبراهیمبنشیخ یاسینو 158،األزهراستاد دانشکده لغت عرب در دانشگاه 

 اند.رضا)ع( را بسیار ستوده

 امام جواد)ع(

امام ابو جعفر دوم محمد... اگر چه سن کمی داشت، » گوید:میق( 652)مشافعی  طلحةبنمحمد

او » گوید:ق( در باره امام جواد)ع( می651سبط بن جوزی )م 162«.اما بسیار بزرگ و نام آور بود

 .161 «.در علم و تقوا و زهد و بخشش بر شیوه پدرش بود

هاشم بود و به علی جواد از بزرگان بنیبنمحمد» گوید:ق( می128تیمیه )مشیخ االسالم ابن

 یوسفبنمحمد الدینشمس 162«.آقایی و بخشش معروف بود و بری همین او را جواد نامیدند

 ،ورعبا امام دانشمند، عادل، اهل عمل،» گوید:میدر باره او ق( 111)م حنفی مدنی زرندی أنصاری

بخشنده، پاک، پسندیده، مورد وثوق، برگزیده، راهنمای به رشد و کسب  ،شجاع ،کامل ،زاهد ،عادل

 163«.افتخارات، باتقوای انتخاب شده، مورد رضایت بخشنده و ولیّ ملقب به تقیّ

اند که چون و برخی دیگر از دانشمندان اهل سنت نقل کردهق( 111حجر هیتمی مکی )مبناحمد

احسان و اکرام فراوان نمود و تصمیم گرفت دخترش امام جواد)ع( نسبت به امون خلیفه عباسی م

داشتند. مامون عباس نگران شدند و او را از این کار بازآورد، طایفه بنیفضل را به عقد او درأم

ین تصمیم خود را این گونه توضیح داد که امام جواد)ع( با این که سن کمی دارد، اما در علت ا

در این امر اختالف عباس دانش و فضیلت و بردباری بر همه دانشمندان برتری دارد. طایفه بنی

 أکثم را به نزد او فرستادند و به اوبنکردند و مصمم شدند که او را بیازمایند، از این رو یحیی

و بزرگان  أکثمبنعلی را مفتضح سازد. از این رو به همراه یحییبنوعده فراوان دادند که محمد

حکومت به نزد خلیفه آمدند. مامون، امام جواد)ع( را بر جایگاه نیکویی نشاند و آن گاه یحیی 

گاه  های او را داد، آنکرد و امام)ع( به بهترین وجه پاسخ همه پرسش حهای خود را مطرپرسش

خواهی یک پرسش از یحیی کنی؟ امام )ع( جعفر، میمامون به امام گفت: نیکو پاسخ دادی ای ابو

پاسخ پرسش خویش را خود  گفت: نمی دانم. امام  و سوالی کرد که یحیی در پاسخ به آن درماند

                                                 
 المتعالعبد اآلداب(، نوشته األستاذ ، )طبع مکتبة88/«االسالم فی المجددون»، به نقل از 28/511. همان،  158

 .المصری الصعیدی

 إبراهیمبنیاسین السعادة، مصر(، نوشته شیخ، )طبع31/«القدسیة األنوار»، به نقل از 11/551. همان،  151

  .الشافعی السنهوتی
 .161/السؤول، طلحه، مطالببن. محمد 162

 .351/الخواص، الجوزی، تذکرة. ابن 161
  .الحرانی تیمیة ، نوشته ابن«السنة منهاج»، به نقل از 13/511، (ع) والعترة المصطفى الشاکری، موسوعة.  162

 األنصاری. یوسفبن، نوشته: محمد«الوصول معارج»، به نقل از 13/251. همان،  163
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کردید. عباس گفت: حال دانستید آنچه را انکار میدر این هنگام مامون خطاب به خاندان بنیداد. 

  161.فضل را به عقد امام جواد)ع( در آورداو در همان مجلس دخترش ام

دوران او در »گوید: در باره ایشان میق( 1216)م هندی حنفی نعمان محمدبنالفتاحعبد خواجة

یکی از »او را ق( 1265)م نبهانی إسماعیلبنیوسفشیخ  165.«کودکی دارای خوارق و کرامت بود

 166شمارد.می« بیتهای فروزان امت از سادات ما و خاندان اهلچراغبزرگان امامان و 

و نیز « منزلتی رفیع»الدین زرکلی او را همچون پدرانش دارای و خیر ترمانینی السالمعبددکتر 

در  قاهری فکری حسینی علی 161اند.وصف کرده« هوشی فراوان و زبانی گویا و حاضر جواب»

 اشدارای فضیلت، دانش، کمال عقل و برهان آشکار بود مامون شیفتهچون »گوید: ایشان می باره

 168«.شد

 امام هادی)ع(

ها محمد... مناقب او در گوشبنالحسن علیابو» گوید:ق( می652شافعی )م طلحةبنمحمد

های گرانبها که صدف ها آنها را در وارها جای گرفته و مانند مرواریدها در گوشهمچون گوهر

دهند که این مناقب شهادت میها نیز مناقب او با شیفتگی در آغوش دارند. اند، گوشبر گرفته

  161«.الحسن به نیکوترین اوصاف متصف استابو

ی محمد خواجه پارسا 112.«هادی زاهد و عابد بودسن علیالحابو»گوید: ق( می111)م کثیرابن

ق( 1281)م حنبلی عمادبنالحیعبد الفالحأبوو نیز ق( فقیه، محدث و صوفی 865)م بخاری

                                                 
حجر هیتمی از اهلل مرعشی نجفی این خبر را عالوه بر ابنآیت .226/المحرقة، حجر الهیتمی، الصواعق. ابن 161

 .21/1؛ 11/586؛ 12/121الحق، سنت نقل کرده است، مراجعه شود به: التستری، احقاقمنابع اهلیازده منبع دیگر از 
 الفتاح عبد المولوی )مخطوط(، نوشته الخواجة« العارف مفتاح»، به نقل از 11/585الحق، التستری، إحقاق.  165

 الهندی. الحنفی نعمان محمد ابن

مصر(، نوشته ، البابی ، )طبع مصطفى1/168«األولیاء کرامات جامع»، به نقل از 33/811. همان،  166

  .النبهانی إسماعیلبنیوسف

 )طبع الکویت(، نوشته الدکتور 2/1251«السنین بترتیب االسالمی التاریخ أحداث»، به نقل از 21/3. همان،  161

 .1/155؛ الزرکلی، االعالم، الترمانینی السالمعبد

 القاهری. فکری الحسینی )طبع بیروت(، نوشته علی 1/215«القصص أحسن»، به نقل از 21/15. همان،  168

 .111/السؤول، طلحه، مطالببن. محمد 161

 .11/15کثیر، البدایة و النهایة، . ابن 112
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در باره امام هادی )ع(  ق(111حجر هیتمی مکی )مبناحمد 111«.او عابد، فقیه و امام بود»د: نگویمی

  112 .«او دانش و سخاوت را از پدرش به ارث برده بود» گوید:می

 قاهری فکری حسینی علی 113«.او یکی از صالحان اهل تقوا بود» گوید:می زرکلی الدینخیر

الحسن عسکری وارث پدرش در دانش و بخشش بود. او فقیه، فصیح، زیبا و باهیبت ابو » گوید:می

 111«.روترین و راستگوترین مردمان بودبود. او خوش

 امام عسکری)ع(

 الدینخیر 115ستوده است.« وثاقت و دانش»را به ق( امام عسکری)ع( 651جوزی )مبنسبط

  116«.او بر شیوه صالح پدران خود در تقوا، بندگی و عبادت بود» گوید:می باره ایشاندر  زرکلی

سایر دانشمندان اهل سنت هم در مورد هر یک از امامان شیعه به طور جداگانه یا در مورد 

کنیم و خوانندگان را شد دارند که از نقل آنها خودداری می ذکرهمه آنها اظهاراتی مشابه آنچه 

  111دهیم.به منابع معتبر ارجاع می

 نتیجه گیری

یابیم که دوازده انسان برگزیده در نسل حضرت اسماعیل با توجه به آنچه گذشت اطمینان می

است و نیز دوازده جانشین برای پیامبر اکرم)ص( که در بوده که مورد بشارت کتاب مقدس 

تنها مجموعه  ، زیراباشندروایات معتبر از آنها یاد شده است، همان دوازده امام شیعیان می

ویژگی که عدد دوازده در آنها موضوعیت دارد و  ، دانشمند و وارستهدوازده نفر انسان بزرگ

خاصی در میان آنها که همان رابطه پدر و فرزندی است، آنها را از دیگران متمایز ساخته و 

 پس اگر چه .همین جمع استنظیر باشند که این مجموعه در طول تاریخ بشر بیموجب شده 

توان دوازده انسان دانشمند و وارسته دیگر غیر از امامان شیعه برای تعیین مصداق این می

                                                 
 إحیاء)طبع دار 2/128«الشذرات»، به نقل از 21/38الحق، التستری، إحقاق؛ 386/المودة، . القندوزی، ینابیع 111

 .الحنبلی العمادابنالحیعبد الفالحبیروت(، نوشته أبو العربی، التراث

 .221/المحرقة، حجر الهیتمی، الصواعقابن . 112

 .5/112الزرکلی، االعالم، .  113

العلمیة، بیروت(، نوشته الکتب)طبع دار 1/322،«القصص أحسن»، به نقل از 21/32الحق، إحقاق. التستری،  111

  .الحسینی فکری اهلل عبد محمد الدکتور بن علی
 .362/الخواصالجوزی، تذکرة. ابن 115

 .2/215. الزرکلی، االعالم،  116
المهمة؛ طبری، صباغ، الفصولالخواص؛ ابنجوزی، تذکرة. به عنوان نمونه مراجعه شود به: ابن 111

االمام علی و آله؛ الحفاظ؛ انصاری، الجوهرة فی نسب االثناعشر؛ ذهبی، تذکرةطولون، االئمةالعقبی؛ ابنذخائر

دمشق؛ عساکر، تاریخالکبری؛ ابنسعد، الطبقاتیعقوبی؛ ابنیعقوب، تاریخابیبنکثیر، البدایة و النهایة؛ احمدابن

 الموده و آثار دیگر. قندوزی، ینابیع
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روایات ذکر کرد، اما نمی توان برای آنها ویژگی مشترک دیگری یافت که عدد آنها را منحصر به 

 از دیگران و تشخیص درست آنها گردد.و همین موجب تمایز آنها  دوازده نماید

 

 فهرست منابع
 

 احیاء الکتب العربیة.داربیروت،  البالغة،، شرح نهجق1318، الحدیدابیابن .1

 .المسند، بیروت، دارالکتب العلمیة ،ق1111 ،الجعد، علیابن .2

 مکتبة نینوی.الخواص، تهران، تذکرة تا،، بیالجوزی، یوسفابن .3

 تهران، موسسة االعلمی.، المهمةالفصول تا،، بیالصباغ، علیابن .1

 .کثیردار ابن ،، دمشقلذهباشذراتق، 1126 ،عبد الحی ،العمادابن .5

 العلمیة.لکتبرابیروت، دا بغداد،، ذیل تاریخق1111 ،النجار، محمدابن .6

 . ة مجلس دائرة المعارف العثمانیةمطبع ،آبادالثقات، حیدر ،ق1313 ،محمد حبان،ابن .1

  .، دار الوفاءمشاهیر علماء االمصار، المنصورة، ق1111،محمد حبان،ابن .8

 .المیزان، بیروت، موسسة االعلمیلسان ،ق1312، حجر العسقالنی، احمدابن .1

  .دارالفکربیروت،  التهذیب،تهذیب، ق1121، حجر العسقالنی، احمدابن .12

 بیروت، دارالکتب العلمیة. التهذیب،تقریب ،ق1115 ،حجر العسقالنی، احمدابن .11
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