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 مهدی بررسى دالیل شیعیان بر وجود امام 

         پیشگفتار

قسهتت و در متهین کانهال تهدمت عهتا ن یه ان ارا هه عهد           ٢١در مقاله قبلى کهه در   ⚡

به تفصیل در مورد ادنها  عهیایان بهر تولهد درزنهد سسهن نسهکر   امهام یهازدمم عهان            

دتتههر از روم و رسههاندن چگههونگى ازدواو و  بهها دتتههر قیصههر روم چگههونگى دههرار ایههن    

تود به نراق  نحهو  تولهد  نحهو  رعهد و دغیهل ایبهت ایهن مواهود ادسهانه ا  عهیایان            

 .قلم درسا ى کردیم

تتههام ملههالبى کههه در مقالههه قبلههى نقههل عههد  بههود از دل ماتبرتههرین کتهه  نلتهها      ⚡

عیاه بیرون کشهید  عهد  بهود و مهیه ا نهار نصهر ع صهى در مهورد ایهن ادسهانه واهود            

 .تنداع

در این مقاله پیش رو  مها سهاى داریهم بهازمم بها مراااهه بهه کتابنها  تهود عهیایان             ⚡

دغیلهى را کهه هننها بهر واهود ایشهان نقهل کهرد  انهد را یهر بهه یهر بررسهى کهرد  و بهها               

 .دید  امروز  و تردمندانه به هننا پاسخ بدمیم

کهه هتونهد    البته این نکته منم دراموش نشهود کهه امهام منهد  بنتهرین انسهى اسهت        ⚡

در دروعگامش میفروعهد و سیهاز زالهو هونهه روسانیهت عهیاه بهه متهین درو  منهدویت          

بسههته اسههت و بهها سههرهرم کههردن مههردم ترادههه زد  بههه ایههن درو   مههم ایبشههان را از     
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تتس)درهمد سرام( پهر کهرد  و مهم بهه لرهن پراکنهى در ااماهه و در ممهن نهوام ادامهه           

 .میدمند

ضهاما  مرهاز  و بها متهت و مردانگهى ادمیننها  کانهال        البته بهه للهت تکنولهوو  و د    ⚡

ما  نقد اسالم و سهایتنایى کهه در زمینهه مبهارز  بها ترادهاز و انالهت داالیهت میکننهد           

تاداد بسهیار زیهاد  از مهردم ایهران و تصووها اوانهان و نواوانهان  هتوندیسهم و مه م           

زبالهه دان تهاریخ   تراده و انل تشهی  را بهرا  متیشهه از ممهن و واودعهان تهارو و بهه        

 .درستاد  اند

منتترین دلیل نصهبانیت اتانهت نتامهه بهه سهر  تتهس تهور  از ملاله  مها متهین            ⚡

 .تتایل روز اد ون اوانان به عنیدن و تواندن ملال  ماست

                 بررسی دالیل عقلی  ( ١

روسانیون عیاه میگویند که واهود امهامی بهر روی زمهین کهه تتهام نلهم عهریات نه د           ⚡

او باعههد و مههردم در اسکههام دیهههن بههه او مراااههه کننههد و اینکههه ماصههوم باعههد و اینکههه از 

 .درزندان سسین بهن نلهی باعهد  ضروری است

یانههی از نسههل  -انتقههاد بههه ورامههت نتههودی سهه س ایتههان بههه ودههاز سسههن نسههکری و 

 هماا مهدیاا  و اینکههه ماصههومی اهه  محتههد و محتههد بههن سسهههن نسهههکری)   -سسههین 

 .عیایان( واود نداعته  ضروری است
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بنههابراین ادنهها  روسههانیون عههیاه کههه دقهه  و دقهه  مصههرق داتلههى دارد و دقهه         ⚡

و نههه اعهه ا  میتوانههد یههر ع صههى کههه در تههانواد  عههیاه پههرورش یادتههه را قههان  کنههد 

 :دیگر  نالمه عریت مرتضی از نلتا  نامدار قرن پنرم عیاه میگوید

 ن میباعد و ر یس باید ماصوم باعدزما در مرنقل مقتضی واوب ر یسی 

 ٢٩٤/٢منب : رسا ل الترتضی   ��

بههازمم در تاییههد ادنهها  بههاغ  عههیخ مفیههد کههه از ب رهتههرین نلتهها  عههیاه در  قههرن     ⚡

 :انه ما  ناعورا و دروانا  عاتدار هن واقاه( میگویدپنرم مرر  است)تالق ادس

این اولی است کهه ملهل امامههت نیههازی بههه روایههت نصههو  و اتبههار نیسهت و نقهل           

 تود مقتضی هن است

 ٣٤٣-٣٤٢/٢منب : اغرعاد  مفید   ��

امهها ببینههیم کههه عههیخ گوسههی ب رهتههرین روسههانى تههاریخ عههیاه در ایههن زمینههه  چههه      

 میگوید 

 :ویدایشان  میگ

مههر  بایهد امههام ماصههومی واهود داعههته باعهد و امامههت للههت اسهت و للههت در     زدا ی هر

 پبر تداوند واا  است سال

  ٩8وفحه    شرالتسا ل الا منب : ��
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نالمههه محتههد بههاقر مرلسههى  پههدر ترادههاز و انالههت در تههاریخ بشههریت  نیهه  بانههوان   ⚡

تداونهد وااه    دلیل نقلى بهر واهود منهد  میگویهد: نقهل سکهم میکنهد کهه للهت بهر           

او  زهاز و اهاسههت و واهههود امهههام للههت اسههت و بایههد او ماصههوم باعههد و نصههتت تههن  

اصهوم نیسهت    مهیشهود و ااتهها  واهود دارد کهه ایهر از وهاس  زمهان کسهی م       دنتید  

 .پس واودش مابت میشود

  ٢١٥-٢١٤/٥١منب : بحار اغنوار   ��

 :سانیون میتوان هفتدر پاسخ به این ادناما و دغیل به  امر نقلى این رو ⚡

بودنههد کههه بایههد امههامی واههود داعههته باعههد و ایهههن امهههام بایهههد  ایههن مهها دغیههل نقلههی 

ماصهوم باعد و بایهد از اوغد سسهین بهن نلهی باعهد و بایهد پسهر سسهن نسهکری باعههد           

 !و بایهد کهه سسن نسکری مرد  باعد و باید محتد بن سسن نسکری باعد

 !همد  اند؟ولى تتامی ایهن دغیل از کرا 

تههاکنون بهها گههرد ایههن دغیههل چنههد مهه ار نفههر بههه منههدویت  و واههود منههد  اقههرار کههرد  

 است؟

 !!...روسانیون عیاه در پاسخ میگویند که نقل بر هن دغلت میکند

مههر  امههام قبلههى را امبههاز کنیههد باههد ١١و مهها میگهههوییم: اول و قبههل از مرچیهه  امامههت  ⚡

هن درسهت کنیههد تها نقهل مها مهم بتوانهد ایهن داسهتان سهاتته           هنچه را که می وامید بر
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ممن عهتا را ب ه یرد و تها زمهانى کهه عهتا امامهت ادناییتهان را نتوانیهد امبهاز کنیهد  نهه             

 .میتوانید نصتتى را به امباز برسانید و نه امام اایبى که دارا  این ویژهینا باعد

میکننهد توانسهته باعهند در گهول     زیرا اهر این روسانیون کهه ادنها  نقهل و دلیهل نقلهى      

سههاله تههود  امامههت را امبههاز کننههد  بایههد در سههال ساضههر بههیش از یههر     ١٢٠٠سیههاز 

میلیههون کههه متیننهها مههم بههه   ١٠٠میلیههارد عههیاه در دنیهها داعههتیم و نههه دقهه  سههدود  

چنهههدین درقهههه منرتله)اسهههتانیلیه در پاکسهههتان(  )زیدیهههه در یتهههن و بحرین( )امنهههى 

 .تقسیم عد  اند نشر  در ایران( و ....

نلتا و روسانیون عهیاه ستهى قهادر نیسهتند بهاقى عهیایان را بها دغیهل تهود متقانهد            ⚡

  کنند چه برسد به ایر عیایان و یا ستى ایر مسلتانان را

ایهن نقیههد  کههه امههام ماصهومی بایهد در مهر زمانهه واهود داعههته باعههد و مههردم             ⚡

در اسکهام دینهی بههه او مراااههه کننههد  تننها بهرا  مصهرق داتلهى و البتهه هننهم بهرا            

  : میباعد؛ زیرا اگال انساننا  ناهها  و بى 

انسههان ناقههل و تردمنههد وقتههى کههه نصههتت و مصههونیت ا تههه از هنهها  را در پههر ترادههه  ⚡

می وانهد  توامهد دنتیهد     مرلسهى ترین کتاب تهاریخ بشهریت  یانهى بحهار اغنهوار نالمهه       

 .که تننا یر نقل اامل میتواند این ت نبالز را باور کند و نه یر نقل سلیم
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بههدان کههه  ⟫از: مرلسههی نبههارز اسههت   و امهها نصههتت از دیههدها  عههیایان بههه قههول   ⚡

 هن مهها اوههال هنههامیوههریر  و کبیههر  اتفههاق دارنههد و  انهامامیههه بههر نصههتت ا تههه از هنهها

 ⟪دراموعیسنوی و چه مرتک  نتیشوند چه نتدی و چه 

 (٣٥٢/ ٤مرهة الاقول  - ٢٠٩/٢٥مناب : بحار اغنوار   ��

میدانههد؛ نصههتت از تتههام نالمههه مرلسههی تتههام اعههکال نصههتت را بههرای ا تههه اههای    ⚡

 ... کوچر و ب رگ  نصتت از تلا و اعتبا  و دراموعی و انههنا

این نصتتی که مرلسهی بهرای ا تهه تصهور کهرد  اسهت ستهى بهرای کسهانى کهه بانهوان            

پیامبران در گول تاریخ بر بشر وارد عهد  انهد  متحقهق نشهد  اسهت و ستهى بها راهو  بهه          

دن ایهن ادنها مها پهى بهرد زیهرا در قهرهن در مهورد         قرهن  میتوان به نری  و ایر واقاى بهو 

تلامهها  پیههامبران و ستههى پیههامبر اسههالم هیههاز زیههاد  واههود دارد سههال هنکههه پیههامبر   

 .اسالم ادنا میکرد  که از سو  تدا همد  و با و  در ارتباط است

سال چگونه متین پیامبر  ادنها  نصهتت و نهار  بهودن از هنها  نهدارد امها کسهانى از          ⚡

توردارند که نه پیهامبر بهود  انهد  نهه از سهو  تهدا همهد  انهد و نهه ستهى تودعهان            هن بر

ادنا کرد  اند که امهام مسهتند)برا  ادامهه مفت هور  هتونهد در تهاریخ نیهاز بهه تراعهیدن          

امام و پس از مرگ هن امام  سهاتتن بت انهه بهر رو  قبهرش و تهالى کهردن ایه  مهردم         

 (تراده زد   نیاز بود  است
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ه االهه  روایههاتى اسههت کههه تههود متههین مرلسههى در کتههبش هورد  و از هننهها  امهها نکتهه ⚡

بانوان روایاز وحیح یاد میکنهد  و متهین روایهاز ادنها  ایشهان در مهورد نصهتت ا تهه         

 .عیاه زیرسئوال میبرد

 قهومی مسهتند  هفتهه عهد: در کودهه     –ماصهوم عهیاه   امهام مشهتم    –بانوان ملال: به رضا 

 –کههه هتههان میکننههد پیههامبر در نتههازش دچههار اعههتبا  نشههد  اسههت. هفههت: درو  اسههت  

 و اعتبا  از او سر نتی ند  تداوند است. تننا کسیکه سنو –هن ما باد لانت تدا بر 

 ٣٥٠/٢٥بحار اغنوار  منب : ��

را کههه در مههورد  کههه تتههام ادنامههاییهمههد   در ننهها البالاههه چی مههاییملههال باههد :  ⚡

روایههت میکنههد و  وههاس  ننهها البالاهههنصههتت ا تههه نوعههته عههد  اسههت را رد مههی کنههد؛ 

میگویههد کههه امههام نلههى بههه اگرادیههانش میگویههد: بهها مههدارا و چاپلوسههی بهها مههن مااعههرز  

ننتاییههد وهتان نکنیههد کههه عههنیدن سهه ن سههق بههر مههن سههنگین اسههت  و م نداریههد کههه 

ت دارم  زیهرا هن کهه اههر سه ن سهق بهه او هفتهه        تاصیم نابرای تود را از عهتا درتواسه  

ههردد بهر او سهنگین هیهد  نتهل بهه سهق و نهدل بهر او           ادهعود  یها نهدالت بهه او پیشهن    

دعوارتر است. بنابراین از سق ههویی یها مشهورز بهه نهدل تهودداری نکنیهد  کهه مهن در          

 نصر تود نه باغتر از هنم که تلا کنم  و نه در کارم از اعتبا  ایتنم

 ٢٠١/٢البالاهننا  نب :م ��
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در اینرا امام اول عهیایان ماتهرق میشهود کهه از تلها و اعهتبا  مصهون نیسهت)در واقه           

 (نصتتى در کار نیست

دغیههل نقلههى روسههانیون عههیاه و ادنهها  هننهها در مههورد امههام بههودن و  دیدیههد کههه در      

اسهتناد بههه  ماصهوم بهودن و از درزنهدان نلهى بهودن در مهورد منهد   براستهى و ستهى بها           

 .روایاز تود این روسانیون  تدعه پ یر و قابل بلالن است

این روسانیون منوز نه امامتى را امباز کهرد  انهد و نهه نصهتتى  پهس نامیهدن ایهن دلیهل         

بانههوان دلیههل نقلههى  کههامال مصههرق داتلههى داعههته و دقهه  میتوانههد از سههو  تههود       

اقى مسههلتانان و یهها بههاقى  عههیایان)نااها  و پیههرو هتونههد( قابههل پهه یرش باعههد و نههه بهه   

 .انساننا  انان

                بررسی دالیل نقلی  (  2

لههت( در ایههن زمینههه  روسههانیون عههیاه بههه روایههاتى اسههتناد میکننههد کههه باضهها برتههى از  ا

 .تودعان در ه ر تاریخ هننا را بى انتبار و االى تلاب کرد  اند

   :به برتى ازین روایاز می ردازیم ⚡

زمهین بههدون امههام باعههد      از ابونبداهلل اافهر وهادق ؛ روایهت عهد  کهه هفهت: اههر         (١

 .دهرو میادتد

 ١٩٦/١؛ نلل الشرا    ٥٠8؛ بصا ر الدرااز   ٢8/٢٣مناب : بحار اغنوار   ��
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برا  رد این ادنا نگامى مهى انهدازیم بهه ادنها  پیهامبر  محتهد  کهه در واقه  پهس از           ⚡

 .ساله تود را بانوان پیامبر ماردى کرد ٧٠٠یر تال سدودا 

نها  عهیایان را ب ه یریم  پهس بایهد ادنها  رسهالت محتهد را درو  و         اهر این روایهت و اد 

 .عیاد  بدانیم

 .و این ب رهترین دلیل بلالن ادنا  روسانیون عیاه است

از سو  دیگر واقایت امهروز عهیاه و اداهال دقنها  عهیاه در قهرن ساضهر ایهن سهدی            ⚡

تهههی بهههرای را کههال نههابود میکنههد؛ زیههرا ایبههت امههام و قیههام عههیاه بههرای ت سههیس دول    

تودعهان و انتقهال تتهام هنچه که م هت  امهام بهود بهه نلتهای عهیاه  از گریهق وغیهت         

 .دقیه  یانى االى بودن سدی  دوق

زمهانی گهوغنى میهان پیهامبران  واهود داعهته اسهت)در  را         مهای دور در گول تاریخ  ⚡

بههر واودعههان میگهه اریم( ولههى زمههین از اههایش تکههانى ن ههورد  اسهههت و ایههن ب رهتههرین 

 .دلیل بلالن ادنا  روسانیون عیاه است

 :ب( روایت دیگر  که روسانیون عیاه به هن استناد میکنند بدین عرد میباعد

از پیامبر اسالم روایت عد  کهه بهه امهام سسهین هفهت: ایهن امهام و پسهر امهام و بهرادر            ⟫

قهها م مهیباعهههد کهههه  امههام ننههم هننهها منههدیامههام اسههت و پههدر نههه امههام دیگههر اسههت کههه 
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اسهههتش ماننههد اسههم مههن اسههت و کنیههه اش ماننههد کنیههه مههن اسههت و زمههین را متلههو از  

 ⟪ قبل از هن پر از  لم عد  بود مچنانکههنهدل مهیکنهد 

 ١٧٧الکرامة  نالمه سلی    منناو ٩8مناب : الرسا ل الاشر  عیخ گوسی    ��

  :                 پاسخ به این ادعا

نگفتههه اسههت زیهرا ایهن ادنهایش متنهاقي بها هیهاتى          بدون عر پیامبر چنهین سه ن   ⚡

 .است که تود او ادنا کرد  از سو  تدا به و  نازل عد  است

تود عیایان نی  ماتقدنهد کهه روایهاتى کهه بهر تهالق ایهاز قهرهن باعهد دارا  انتبهار            ⚡

 :از سور  ما د  تواه بفرمایید ١٩نیست؛ به هیه 

     عربی     متن

اَهاََکمْم رَسوهولمنَا یوبَهی نم لَکمهْم نَلَهى َدتْهرَة  مِهَن الرَسوهل  َأْن تَقمولمهوا مَها اَاََنَها            یا أَمْلَ الْکِتَاب  قَدْ 

 ﴾١٩﴿مِنْ بَشِیر  وَلَا نَ ِیر  دَقَدْ اَاََکممْ بَشِیرٌ وَنَ ِیرٌ وَاللَّهو نَلَى کملِّ عَیٍَْ قَدِیرٌ

      ترجمه

تهرز رسهوغن بهرا  عهتا     ا  امل کتهاب پیهامبر مها بهه سهو  عهتا همهد  کهه در دوران د        

ا  نیامهد پهس    کنهد تها مبهادا زمهانى بگوییهد بهرا  مها بشهارتگر و مشهداردمند          بیان مى 

 .ا  همد  است و تدا بر مر چی   تواناست قلاا برا  عتا بشارتگر و مشداردمند 
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سال تراته این هیها را بها روایهت بهاغ مقایسهه کنیهد  میبینیهد کهه در تنهاقي کامهل و            ⚡

نادى متدیگر اسهت ؛ امها روسهانیون عهیاه در اینتهورد مراشهان یهر پها دارد و میگوینهد          

اسههت و نهه د عههیایان در     مشهنور : این سدی  منهدی از پیهامبر اسهالم بسهیار سهدیلى      

اتر بههودن هن نهه  واههود دارد.)بههه کههراز تکههرار بههر متههو مهدور از  سههرزمین مههایتتهههام 

 (عد  و در وحت عکى نیست

  :                            در پاسخ به اين ادعا بايد گفت ⚡

و چنهد درقهه عهیاه     و مفتهاد یهر درقهه از تقریبها وهد      تننا توس سقیقت این سدی   در

بهه پیههامبر اسهالم نسههبت داد  عهد  اسهت و بهاقى درقهه مها هن را رد کهرد  و میگوینهد           

کهههه ایهههن سههدی  درو  اسههت  ماننههد زیدیههه  اسههتانیلیه  دلحیههه  کیسههانیه  بتریههه       

راوندیههه  تلابیههه  ناوسههیه  قراملههه  واقفههه       اعههتیه هاارودیههه  م تاریههه  کربیههه    

بها ایهن نقیهد  م الفنهد و میگوینهد کهه        مگهی هدرقههه دیگهر کهه     ١١٣متلور   نتیریه و 

باد از سسهن نسههکری درزنههدی بهاقی نتانهد  اسهت  سهال بایهد ازیهن روسهانیون عهیاه           

 :دوازد  امامى پرسید که

 !چگونه باد از این مته اتتالداز تواتر وورز مهیگیهرد؟ ⚡

  ٢٤8-٢٤٧/8 السنة  ابن تیتیه منناومنب :  ��
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و اههر منصهور روسهانیون عهیاه ایهن اسهت کهه دقه  نه د عهیاه دوازد  امهامی متهواتر             ⚡

بهاقى مسهلتانان در دنیها  اسهالمی بها هن       %٩٥است  این تهواتر نهادری اسهت کهه سهدود      

نهه د عههیایان دوازد  امههامى واههود دارد کههه  تواترمههایی م ههالت اسههت  و امهها چههه بسههیار  

متهههواتری کهههه روایههت مههای د  ماننههد بانهه  تتسهه ر هننهها توسهه  بههاقى مسههلتانان میشههو

 .مبنهی بهر تحریهت قهرهن است

: نالمههه ابوالحسههن نههاملی میگویههد: بههدان کههه بههر سسهه  اتبههار        مختصيير       توضييي  ⚡

متواتر و ایرمتواتر سقیقتی کهه نتیتهوان هن را پوعهاند ایهن اسهت کهه ایهن قرهنهی کهه در          

کسهانی کهه هن را اته  هوری    دست ماسهت باهد از پیهامبر ترییراتهی در هن ایرهاد عهد و       

کرد  بودند. کلتهاز و هیهاز زیهادی را از هن انداتتنهد و قهرهن محفهو ی کهه گبهق هنچهه          

که تداوند متاال نازل کهرد  اسهت قرهنهی اسهت کهه امهام نلهی اته  هوری کهرد و هن را          

قها م رسهید و امهروز     دیهنگه داعت تا به پسهرش سسهن رسهید و بهدین ترتیه  تها بهه م       

 .ن د اوست

 ٣٦منب : مرهة األنوار و مشکاة اغسرار   ��

و در رد بههر سههید مرتضههی کههه تحریههت را انکههار میکنههد  میگویههد: اههای بسههی تارهه    ⚡

بهرتالق هن سکهم کهرد  اسهت       ریهاست کهه سهید در املهال ایهن ت هیالز ضهایت  ها       

چون وحتش مقلهو  اسهت و چهون موادهق تواسهته او نبهود  اسهت و اتبهاری را کهه بهه           

میگویهد: اهای بسهی تاره  اسهت از       مچنهین هرسهید  انهد  ضهات میدانهد      سد دراوانی ن
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کهه بنهدهی محهي ت هیالز اسهت       اهکسانی ملل سهید مرتضهی کهه بهه املهال ایهن چیه        

 .چنگ می نند در مقابل روایاز متواتر  تامل کن

 ٥١فحه منب : مرأة اغنوار و مشکاة اغسرار و ��

 .کانال مراااه درمایید برای ملالاه بیشتر در این زمینه به کتاب انه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 پژوهشی از تیم مدیریتی کانال و سایت نقدی بر اسالم 

 

 https://t.me/naghde_eslammکانال ما در تلگرام          :          

 http://www.eslam.nu                      :                           سایت ما 

 

https://t.me/naghde_eslamm
http://www.eslam.nu/

