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چكيده
در قرن چهارم فرصتهای بسیاری در اختیار امامیه قرار گرفت .از سویي ،افزایش ظرفیت فرهنگي ،اجتماعي و عقیدتي امامیهه،
زمینهای به دست داد تا دانشمندان امامیه بیش از پیش ،به دفاع عالمانه از دین و مذهب و مقابله با مخالفان بپردازند و با بهه اهار
گیری روشها و ابزارهای گوناگون ،امکان ترویج مذهب و حلّ مسائل متعدد شیعیان را فهراهم وورنهد .در ایهن میهان ،حهدی
غدیر ،جایگاه مهمي را در راهبردهای امامیه ایفا ميارد .رویکرد دانشمندان امامیه به مسأله غهدیر ،ناشهي از اهمیهت و جایگهاه
مسأله امامت و نص در فهم شریعت و طریقه ظهور و بهروز ون در سیاسهت و مناسهباج اجتمهاعي مهردم و مههمتهر از همهه،
پیوستگي ون با هویت تشیع بود .بازخورد این امر ،افزایش اعتبار و هویت جمعي شیعیان و حلّ بسیاری از مسائل داخلهي ونهان
بود؛ امری اه بزرگان امامیه اعم از دانشمندان ،رجال فرهنگي و دولتمهردان در ون مشهارات فعهال داشهتند و میراظهي عزهیم از
تالش فکری و اجتماعي ونان در اختیار جامعه امروز قرار گرفته است .این پژوهش به عوامل ،مؤلفهها و فعالیتههای امامیهه در
راستای تبیین وموزههای شیعي با رویکرد تبلیغي ،تعلیمي و اجتماعي به حدی

غدیر ميپردازد و نتایج ون را بررسهي مهيانهد.

روش پژوهش ،تحلیلي -توصیفي و اسنادی است اه با استفاده از منابع و مآخذ اسالمي صورج گرفته است.
واژههاي كليدي
غدير ،راهبرد ،دانشمندان اماميه.
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مقدمه

تشیع و حهلّ مسهائل شهیعیان را از تکهالیف اصهلي خهود

قرن چهارم با ظهور تحوالج نویني در عرصههای مختلف

ميدانستند .دستاورد این امر ،تألیف وظهار ارزشهمند فقههي،

سیاسي و اجتماعي جامعه اسالمي همراه بود :از یه

سهو

االمههي ،تههاریخي و حههدی ي؛ احیههای مناس ه

و فرهن ه

مواجهه با مسأله غیبت و مهدویت و از سوی دیگر ،ظههور

شیعي ،تقویت هویت اجتمهاعي شهیعیان و حضهور فعهال

دولتههای شهیعي ،زمینهه را بهرای تغییهراج اجتمهاعي و

ونان در عرصههای مختلف بود.

فرهنگههي مهمههي فههراهم وورد و شههرای ي فههراهم ومههد تهها
دانشمندان مذاهب مختلف از عقاید خهود دفهاع اننهد .در

پيشنيه پژوهش

این میان ،دانشمندان و مشاهیر امامیه حضور جدی داشتند.

مواجهه با حدی

یکي از گزارههای مهم محلّ مناقشه و اخهتالف اهه گهروه

اه در وظار علمي امامیه انعکاس یافته و رسالههای پرارج و

اخیر برای ظهور در عرصهههای علمهي و فرهنگهي بهه ون

ااوشهای مدقّقانهای در این زمینه صورج گرفتهه؛ اهه از

توجه داشتند ،مسأله غدیر بود .رویکرد امامیه به این مقوله،

مهمترین ونها ،اتاب الغهدیر و السهنه تهألیف عالمهه امینهي

ناشي از اهمیت و جایگهاه ون و نقهش محهوری امامهت و

اسههت .همينههین ،وظههاری در خیههوص جایگههاه غههدیر و

نص در فهم شریعت و طریقه ظهور و بروز ون در جامعهه

دسههتاوردهای فرهنگههي و تمههدني شههیعه در زمینههه ایجههاد

و مهمتر از همه ،پیوستگي مفهوم و هویت تشیع بها غهدیر

اتابخانه ،رسميشدن عید غدیر ،فهرست و رجهال شهیعي

غدیر ،در واقع راهبهردی اساسهي

موجود اسهت اهه از ون جملهه مهيتهوان بهه اتهابههای

برای بازخواني معارف شیعي و تقویت مناسباج اجتمهاعي

اعیانالشیعه(محسن امین) ،الذریعه(وغابزرگ تهراني) ،نقش

و دستاوردهای فرهنگي و تمدني شیعه به شهمار مهيویهد.

و تمهدن اسهالمي(والیتي) ،بایسهتههها در

بود .طرح جدی حدی

بهههازخواني محتهههوایي حهههدی

شیعه در فرهن

غدیر ،یکي از موضوعهای مهمي اسهت

و دسهههتاوردهای ون در

مقام بیان خ به غدیر خم (علهي انیهاری ،شهیعه شناسهي

حوزههای گوناگون ،از جملهه مبهاح ي اسهت اهه در ایهن

9229ش) ،سههههند حههههدی

غههههدیر( محمههههد بههههاقر

پژوهش بررسي شهده اسهت .ایهن پهژوهش ،بهه بررسهي

انیارى،ت  )9229،و مقاالج :غهدیر خهم و سهقیفه بنه

زمینهها و دستاوردهای ناشي از غدیر و راهبردههای امامیهه

ساعده(جهانبخش ظواقب ،تاریخ در وینهه پهژوهش،)9284

در بهاار گرفتن ظرفیتها و قابلیتهای ون در مواجههه بها

بررسههي روابههل دولههتهههای شههیعي در قههرن چهههارم

مسائل اجتماعي و چالشهای عقیدتي ميپهردازد .بهه نزهر

هجری(ان یقههچهي و صهفری فروشهاني ،تهاریخ در وینهه

ميرسد رویکرد بزرگان امامیه به غدیر ،فراتهر از مفهاهیم و

پهههژوهش ،ش)29:9220؛ غدیریه(میههه فوی نیههها و،..

استخراج وموزههای شیعي و پاسداشت مذهب؛ بهه عنهوان

پژوهشنامه علوی ،ش )9229، 6و نقهد دیهدگاهههای اههل

معیار مواجهه با مقتضیاج زمهان و ایجهاد زمینهه مشهارات

سههنّت دربههاره حههدی

غههدیر(مههدن ،علوم حههدی  ،ش

فعال شیعیان در عرصههای اجتماعي بوده است" .چرایهي،

 )1:9229اشاره ارد .با توجه به موضوع و رویکرد تحقیق،

چگهونگي و رهیافههت بزرگههان امامیههه در قههرن چهههارم در

ضههرورتاا اطالعههاج مههورد نیههاز از طریههق منههابع و مآخههذ

غدیر" مسائل مهمي اسهت اهه در ایهن

اسالمي فراهم ومد؛ اما در واقع ،اطالعاج ارائه شده توسهل

مواجهه با حدی

پژوهش مورد سؤال واقع شده است .در این دوره ،از یه

این دست منابع ،عموماا منحیر به ارائه گزارههای پراانهده

سو به عقاید شهیعي هجهوم بهرده شهد و از سهوی دیگهر،

و غیرمنسجم پیرامون موضهوع بهوده ،دریافهت مفهاهیم ون

دانشمندان امامیه ،وظیفه دفاع از مذهب و اظبهاج حقانیهت

نیازمند وگاهي اامل از تعلقاج نویسهنده ،ارائهه تعهاریف و

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی39/

احاطه بر اص الحاج و فهم قواعهد الهي حهاام بهر ایهن

طاطُری(م960ههه.ق812/م) (شهااری،9491،ص 920و)..؛

دانشهاست اه نویسنده این مقاله از ورود بهه ایهن گونهه

الغیب ،نُعماني(خوئي،9492 ،ج )299 :99و اتاب مَهن روی

مقوالج پرهیز نموده؛ درعین حال ،یافتههای ونها را بههاهار

حههدی ا غههدیرب خُههم ،تههألیف محمههد بههن حسههن بههن

گرفته است .بدیهي است رهیافت تهاریخي از میهان منهابع

عبیداهلل(نجاشي .)226 :9496،عالوه بر این ،در اتابههای

اسالمي ،ااری است نیازمند وقت و دانش مقتضي؛ اهه بهه

تههاریخي ،اخبههار مهمههي دربههاره غههدیر وجههود دارد .از

جهههت برخههورداری از اصههول و مؤلفههههههای نزههری و

معهههروفتهههرین وظهههار ،اتهههاب رنسهههاب ا شهههراف

ااربردی ،شایسته ااوشهای عالمانه بیشتری است.

بالاری(م912هه.ق829/م)است .در جلد دوم ایهن اتهاب،
نویسنده ایهل عنهوان”حهدی ُ الوالیه ،و مها بَلاغاهه رسهول

پيشينه آثار مرتبط با موضوع غدير تا قبل از قرن چهاارم

اهلل(ص)في غدیرب خم ،معني امامه ،علهي (ع)" ،عهالوه بهر

هجري

تیههریح حادظههه غههدیر ،پیههام اصههلي ون؛ یعنههي والیههت و

جایگاه غدیر تنها محدود به یه

واقعهه تهاریخي نیسهت

جانشیني علي(ع)پس از پیهامبر(ص) (بهالاری،9491،ج:9

غدیر به خاطر جایگاهي اه در اصول عقاید

)908؛ در اار خالفت علهي(ع)؛ مناشهده ون حضهرج بها

و سهمي اه در حل نسبت میان دین و زنهدگي و رهبهری

گروهههههي از صهههههحابه را در یهههههومالراحبههههه ،،وورده

جامعههه دارد ،یکههي از رسههالتهههای تبلیغههي -تعلیمههي

است(بالاری،9491،ج.)956 :9

اهلبیت(ع)و شهاگردان و تربیهتیافتگهان ونهان بهه شهمار

روش پژوهش ،م العه تاریخي است و موضوع با اسهتفاده

مهيرفتههه است(صههفار .)22 :9495 ،شههیعیان و دانشههمندان

از پژوهش اتابخانهای اه به صورج اسنادی انجام گرفتهه،

امامیه از این حدی  ،برای تعریهف اندیشهه دینهي و نزهام

به شیوه توصیفي -تحلیلهي بررسهي شهده اسهت( در ایهن

.تبیین حدی

سیاسههي -اجتمههاعيب برخاسههته از ون بهههره جسههته ،از ایههن

مقاله "م" بعد از پرانتهز عالمهت اختیهاری متهوفي و "م"

طریق به دفاع از شریعت و مقابله با مخالفان ميپرداختنهد.

بعد از تاریخ ،بهه معنهای مهیالدی اسهت .ههه.ق ،عالمهت

موضوع عمده وظار پیرامون غدیر تا پهیش از قهرن چههارم،

اختیاری هجهری قمهری و ههه.ش ،عالمهت اختیهاری

روایي و رجالي است(خوئي ،9492،ج299 :99؛ علهي بهن

هجری شمسي است).

جعفر9402،؛ فضل بن شهااان ،بهيتها و .)...در ایهن گونهه
اتابها ،بیان موضوع با اتیال اسناد بهه صهحابه و تابعهان

-1امكانات و ظرفيتهاي آلبويه در خدمت باه تشاي :

غهدیر ،بهر عیهمت امهام و واجهب

در وستانه قرن چههارم هجهری ،بغهداد ،پایتخهت خالفهت

االطاعه بهودن وی داللهت دارد(صهفار .)14 :9495 ،دیگهر

عباسي ،درگیر ضعف خالفت عباسهي و دعهوای دربهار و

وظار مرتبل با این موضوع عبارتند از :روایت إبن اسحاق از

دیوان بود .این قهرن ،همينهین عیهر ظههور دولهتههای

غدیر؛ مسائل علهي بهن جعفرصهادق( ،)946: 9402إخبهار

شیعي و از جمله بویهیان در قلمرو اسالمي بهود .ول بویهه،

رسههولاهلل(ص) ،خلیههل فاراهیههدی(م915هههه.ق129/م)؛

به سبب قرارگرفتن در حهوزه مراهزی قلمهرو اسهالمي و

(شهااری)920 :9491،؛ سُهنان نسههائي(ابنا یههر،9401 ،ج:5

بهههرهمنهههدی از امکانهههاج مناسهههب؛ سههههم مهههؤظری در

)902؛ بیائرالدّرجاج ،إبن صهفار؛ مسندالرضها ،داوود بهن

دگرگونيهای فرهنگهي و علمهي ایهن دوران داشهتند اهه

سههلیمان غههازی (م902هههه.ق898/م) ()9408؛ اإلیضههاح،

امکان ظهور و بروز وموزهها و هویت شیعي و رقابهت بها

فضل بن شااان (م960هه.ق812/م)؛ اتاب الوالیه ،،تهألیف

سایر مذاهب اسالمي از این نمونه اسهت .البتهه ،بیهان ایهن

انجام گرفته و حدی
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مسأله ،بدان معنا نیست اهه ایهن دولهت اهامالا من بهق بها

دیلمي است(حموی .)249 :9 ،9225،وی در سال 282ههه

مکتب اهل بیت(ع) و اصول عقاید شیعي حرات مياهرد؛

.ق222/م؛ خانهههای را در اههر ،خریههدارى اههرد ،ون را بههه

امهها ایههن امههر بسههتری را فههراهم وورد تهها تههالش فکههری

صههورج اتابخانهههاى عزههیم در وورد ،موقوفههاج زیههادی

دانشمندان شیعي ،نمود بیشتر و عینيتری پیدا انهد .تعمیهر

بههرایش مقههرر نمههود و نههامش را «دارالعلههم» گذاشههت(ابن

و توسعه عتباج عالیاج نجف ،ااظمین ،اربال و سهامرا و

جوزی.)266 :94 ،9499این ،نخستین مدرسههای بهود اهه

وجود الواحي اه نام امامان دوازدهگانه بهر ون ظبهت شهده؛

وقههف فقههها گردیههد(ابن ا یههر )251 :99 ،9499 ،و عمههوم

همه در دوران ولبویه انجهام گرفتهه است(شهیخ صهدوق،

دانشمندان از ون اسهتفاده اردنهد (ظعهالبي945/9402،2،بهه

.)926 :9498گسترش امّهي و ایفهي شهیعیان در عهراق و

بعد) .به دستور وزیهر ،بسهیاری از اتهابهها استنسها ،و

تجمع ونها در محالتي چون :اهر ،،حراهت رو بهه رشهد

نسخههایي از وظار نویسندگان ،جمهع ووری شهد .دارالعلهم

تشههیع را تسههریع بخشههید(ابن جههوزی .)222: 94 ،9499

شههاپور ،در نشههر عقایههد شههیعي جایگههاه مهمههي داشههت

تشههکیالج بههویهي در دوران اوج ،عههالوه بههر بههه تیههویر

(حموی .)524 :9225،9همينین ،باید از اتابخانهه حبشهي

اشیدن عمومي نمادهها و شهعایر شهیعي ،اهتمهام فراوانهي

بن معزالدوله بویهي ،در بیره نام برد .به نوشهته مسهکویه،

برای جذب دانشمندان امامیه به اهار بهرد و بهدین طریهق،

در این اتابخانه غیر از نسخ خ ي 95،ههزار عنهوان اتهاب

امکان حلّ و فیل بخش مهمي از اختالفاج عقیدتي میهان

نگهداری ميشهد( :9212ج .)986: 6اتابخانهه ابهنعمیهد،

تشیع و اهل سنت را فراهم وورد .روشن است اه این مهم

وزیر رانالدوله در ری(همهان)295:؛ اتابخانهه بها الدولهه

اگرچه خود ،وجه همت و توجه دانشمندان امامیه بود؛ امها

دیلمي؛ خزان ،الکتب عضدالدوله در شیراز(مقدسهي:9499،

تیمیماج و اقداماج دولتمردان بهویهي ،در ایجهاد فضهای

 )922و اتابخانه عزیم صاحب بهن عبهادو وزیهر ،از دیگهر

فکری مناسب و توسعه و تسهیل این فرایند ،سهم مهؤظری

اتابخانههههههههههای مشهههههور ایههههن دوران اسههههت(ابن

داشت .امیران و وزیران بویهي با تکریم دانشهمندان امامیهه

جوزی،9499ج216 :94؛ ظعالبي .)906 :5 ،9402

و برگزاری جلساج بح

و گفتگوی علمي میان مهذاهب

مختلف ،سهبب نشهر ومهوزهههای شهیعي و طهرح مسهائل

 -2راهبردهاي اماميه در جهت هويت بخشي و اعاالالي
جايگاه شيعيان:

جدیههدی شههدند(ابن جههوزی .)922 :94 ،9499یکههي از

تأظیر حدی

اقداماج ونان در تقویت این جایگاه ،ایجاد مرااهز علمهي و

و تمدني در ابعاد مختلف قابل بررسي است؛ اهه عبارتنهد

خدماتي بود .این ،عالوه بر مرااز علمي بهود اهه پهیش از

از:

این ،در شهرهای مهمي ،چون :بغداد ،اوفه ،قم و نیشهابور

-1-2رويكرد اماميه در بزرگداشت ايام و مناسبتهااي

قرار داشت .در این دوران ،ایجاد اتابخانهها و دارالعلهمهها،

شيعي:

به عنوان یه

رویکهرد مههم نهه تنهها میهان دانشهمندان و

دانشدوستان اه ،در بین وزیران و امیران بهویهي گسهترش
یافت .اهمیت این مقوله در تمدن اسالمي تا جهایي اسهت
اه دوران بویهیهان را دوران اتابخانهه نامیهدهاند(محمهدنیا،
 .)9282از معروفترین این اتابخانهههها ،خزانه ،الکتهب و
دارالعلم ابونیر شاپوربن رردشیر(م ،)496وزیهر بها الدّولهه

غدیر در حیاج علمي ،اجتمهاعي و فرهنگهي

امامیه غدیر را از افضل اعیاد اسالمي و ایهاماهلل مهيداننهد.
اهمیت روز غدیر از جهاج مختلف قابهل دریافهت اسهت.
در مجموع روایهاج موجهود ایهن روز بها عنهاویني چهون
یهههوم”عههههد معههههود""،می هههاق المهههأخوا”و”جمهههع
المشههههود"ومهههده(جواهری ،9261 ،ج929 :99؛محقهههق
اردبیلي،9404،ج)29-29: 2و اسناد روایي اهمیت این عیهد

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی39/

را از طههههرق مختلههههف بیههههان اههههردهانههههد(خوئي،

مردم را از فرارسیدن عید باخبر انند و داهانهها و بازارهها

،9492ج/5صههص .)950-959اهههل بیههت(ع) ایههن روز را

در روز عید بسته بماند .در این روز مردم جامه نو پوشیده،

بسیار عزیز داشهته ،ون را در زمهره سهنت انبیها و اوصهیای

شادماني مياردند و به زیارج قبور ائمه و مشهاهد شهریفه

الهههي مههيدانستند(طوسههي )146-158 :9499 ،و سههفارش

مههيرفتنههد (مسههکویه :9212،ج409 :1؛ طبههری،9281 ،

رایهههههدی بهههههر بزرگداشهههههت و انجهههههام وداب ون

ج/99ص900؛ اهبي 9492،تاریخ ،ج/ 96ص 99-99؛ ابن

داشههتند(الیني،9265،ج/4صههص .)564-568ایههن مهههم در

جوزی  .)995 :9498برخي هم ،به صحرا رفته ،نمهاز عیهد

وظار متعدد بزرگان امامیه مورد توجه قرار گرفته؛ تها جهایي

ميخواندند(ابن عماد،9406،ج/4ص .)912ظعهالبي در ایهل

اههه مههيتههوان ون را تحههت عنههوان فقهههالغههدیر م ههرح

لييۀالغديا مينویسهد":شهیعیان ایهن شهب را بهس گرامهي

ارد(صهههههدوق50 :9491 ،؛ صهههههدوق14-11: 9406،؛

ميدارند و در ون شب زندهداری مهياننهد"(.)415: 9216

طوسي146 :9499،؛ طوسي،9265 ،ج942: 2وج.)98 :6

البتههه ،سههابقه ایههن نههوع مراسههم بههه مههدجههها پههیش

از وجوه افضل بودن روز غهدیر ،انتیهاب امیهر المهؤمنین

بههازميگشههت(ابن جههوزی  959 :94، 9499و)982؛ ولههي

علههي(ع) بههه عنههوان وصههيّ و امههام پههس از رسههول

بویهیان برای این روز جایگاه ویژهای قائل بودند و مراسهم

اهلل(ص)است .امام صادق (ع)فرمود":اليوم الذي نُصِب ييب

جشن عید را در ایاالج تحت امرخود برپا مي-اردنهد(ابن

رسبو ا(ص) ،ايياالؤبنيني صع(" ،طوسهي-146 :9499،

جهههوزی  211/94: 9499و ر.ک :اهبهههي،9492،ج-99/96

 .)158شیخ مفید هم مي نویسد":وَ هُوَ عيدٌ عظيمٌ بؤا أظهَباه

99و ج 2: 91؛ ابهن اظیهر ،9285 ،ج 542-550 :8و.) 582

ا(ُ تعالي يِ حُجَّتِ و أبانه يِ خاليۀ وصيّ نبي و أوجَبَ يِب

این گونه اقداماج ،بهه تقویهت هویهت جمعهي شهیعیان و

العَهد يي رِقاب بايَّته "(مفید ،مسار .)49-22 :9494،بهه نقهل
منههابع حههدی ي عامههه ،رسههول خههدا(ص) در ایههن روز از
حاضرانب در غدیر ،برای علي(ع)بیعت گرفت و عمّامهه بهر
سر ون حضرج گذاشت .بیهقي به نقهل از اسهناد خهود از
علي(ع) روایت مياند :رسول اهلل(ص)در غدیر عمامه بهر
سر من گذاشت و فرمود":عمامه مهرز میهان افهر و ایمهان
است"(بیهقي ،بيتا،ج94 :90؛ نیز نه  :طیالسهي ،بیتها.)92:
متقههي هنههدی بههه اسههناد خههود و بههه نقههل از دیلمههي از
رسولاهلل(ص) روایت مياند اه فرمود":يانّ العؤاي سبيّؤا
االسالم و هي حاجزة ببي الؤلبيؤي و الؤکبا ي "(متقهي،
بيتا.)484-482 :معلوم ميگردد این اقدام پیهامبر(ص)برای
تأاید و تیریح بر وصایت و امامت امام علي بن ابيطالب
بوده است .مُعزّ الدولهه دیلمهي در سهال 259ههه .ق262/م
دستور داد تا در روز عیدغدیر ،جشن و سروری در بغهداد
برپا شود .مأموران دولتي ،موظف بودند قبل از ون؛ شههر را
زینت ارده ،وتش بر خانه امیران بیفروزند ،با بهوق و ارنها

افزایش میزان پایبندی ونها به اصول مذهب امه

شهایاني

مي ارد و سبب حضور پررن تر شهیعیان در عرصههههای
فرهنگي و اجتماعي ميشد .به نزر ميرسد تالش ول بویهه
برای رسهمیت بخشهیدن عیهد غهدیر ،تها حهدّی متهأظر از
دستاوردهای اجتماعي و فرهنگي این امر در جامعهه بهوده
است.
 -2-2اماميه و مشاركت فعال اجالماعي
یکي از میادیق مشارات اجتماعي شیعیان ،حضهور فعهال
در نهاد نقابت و برخي مناصب دولتي بود(صولي:9 ،9495
 .)995نقابت ،تشکیالج رسهمي دولتهي بهود اهه در قهرن
سوم هجری به محترم ترین فهردو طهالبي اع ها مهيشهد و
المعتضد عباسي نخستین خلیفهای بود اه این مقام را برای
علویان به رسمیت شناخت .انتخاب نقیب توسهل سهل ان
یا خلیفه انجام مهيشهد و مرتبههاش برابهر بها وزیهر بهود.
گسترش موقعیت مذهبي شهیعیان در قهرن چههارم سهبب

 /26پژوهشهای تاریخي ،سال پنجاهم ،دورة جدید ،سال ششم ،شمارة چهارم (پیاپي،)94زمستان9222

وسعت و افزایش توانمندی و بهرهوری بیشتر ونهان از ایهن

-راهکههار منههاظره :منههاظره و احتجههاج یکههي از اقههداماج

نهاد شد .به عالوه ،با توسعه تشکیالتي این نههاد ،خالفهت

فرهنگي و تربیتي اهل بیهت(ع) بهوده اسهت(طبری:9499،

عباسي برخي مقاماج و مسؤولیتهای ویهژه را بهه رجهال

999؛ ابن عساار/9495،9،حدی

 502،599و  .)599بهرای

امامیه تفویض نمود .از جمله وظایف نقیب ،رسهیدگي بهه

م ال ،شیخ مفید درپاسخ بهه سهؤال معتزلهه و حشهویه اهه

امور شیعیان ،نزهارج بهر مزهالم و امیرالحهاج بود(ظعهالبي،

روش او را خالف اصول امامیه ميدانستند؛ بهه حهدی ي از

956-955: 9402،2؛ ابهههن جهههوزی :9499ج 262/94؛:95

امام صادق(ع) استناد ارد اه فرمود«:بها ونهها بهه مخاصهمه

 )54و ابواحمد موسهوی و دو فرزنهدش -سهید رضهي و

بپردازید و هدایت را برایشهان وشهکار انیهد و ضهاللت و

مرتضي -در صهدر نقبها علهوی قرارداشهتند(ابن جهوزی

گمراهههي خودشههان را توضههیح دهیههد و در مههورد امامههت

9499؛ 262 :94و .)244ابههن جههوزی دربههاره سههید رضههي

حضرج علي(ع) با ونها مباهله انیهد»(مفیهد 98 : 9494 ،و

مينویسد؛ مشکلي نبود اه به سهرپنجه تهدبیر و اندیشهه او

 .)925-929از منزر دانشهمندان امامیهه ایهن قهرن ،منهاظره

حل و فیل نگردد(ابن جوزی 9499؛.)998 :95

م لوب مناظرهای است اه با تأسي از وموزهههای وحیهاني

-2-3دانشمندان اماميه و راهبرد ايجاد كالابخانه

و سیره پیشوایان معیوم و در چهارچوب نزهام اخالقهي-

صرف نزر از مرااهز علمهي شهیعه ،دانشهمندان امامیهه در

دیني اسالم و به دور از هرگونه سو گیری باشد ،عمهوم ون

ایجاد نشاط و بالنهدگي محافهل شهیعي و ابهال و انتشهار

را بفهمند و در مواجهه با خواص ،از روش عقلي – نقلهي

معارف اهل بیت(ع) به اقداماج مهمي دست زدنهد .یکهي

و ابزار استدالل و اوسناد ،اسهتفاده شهود (شهیخ صهدوق در

از اینها ،جمعووری و استنسا ،اتابها و رسالهههایي بهود

وظههار مختلههف ،چههون :مههن الیحضههره الفقیههه(،)9404

اه طي قرنها نوشته و در بالد مختلف پراانهده بهود .ایهن

الهدایههه(،)9498االمههالي()9491؛ مهه ال ص922در اتههاب

سیاست برای تقویهت و توسهعه مرااهز علمهي ضهرورج

اخیر) .مهمتهرین محورههای منهاظراتي دانشهمندان امامیهه؛

داشت و سهند مهمهي بهرای دفهاع از مهذهب و مقابلهه بها

درباب تفضیل امام علي(ع) بر دیگران بها تأایهد بهر نهصّ

مخالفان و معاندان شیعه بهشهمار مهيومد(الیهفار:4141،

الهي و ابال ون توسل رسول اهلل(ص) ،مباح هه در معنها و

 .)22اهتمام خاندان رضي در ایجهاد و توسهعه دارالعلهم و

مفهوم احادی الرسول(ص) ،شهواهد تهاریخي و نیهوص

اتابخانههایي اه با هزینه شخیهي اداره مهي شهد ،از ایهن

اهلبیت(ع) بود(شیخ مفید99 :9492،و69و .)92این گهروه

نمونه است .سیدمرتضهي در بغهداد اتابخانههای داشهت و

با استفاده از راهکهار منهاظره؛ ضهمن مقابلهه بها مخالفهان،

قریهههههای را وقههههف تهیههههه ااغههههذ فقههههها اههههرده

معاندان و منکران(مفید29 :9492 ،و)25؛ امکهان تقویهت و

بود(خوانساری980/9 ،9409و.)902-902/5

توسعه مباني نزری شیعه و تسرّی ون را در جامعهه فهراهم

-4-2راهبرد اماميه براي نشر مذهب و مقابله با مخالفان

ووردند(مفیهد،9492 ،صهفحاج مختلهف و نه  :ابهنا یهر

قرن چهارم عیر تالطم افکهار و عقایهد مختلهف بهود .در

:9401ج .)52 : 99بخههشهههایي از وظههار شههیخ صههدوق؛

این زمینه ،امامیه ضمن تقویت مباني فکری شهیعه ،در امهر

برگرفتههه از منههاظراج علمههي وی اسههت اههه از ون جملههه

احتجاج و مقابله هم همت گماشتند .اهمیت این راهبرد تها

ميتوان به برخي مجالس ا مالي،معاني ا خبار ،التوحیهد و

جایي است اه ميتوان گفهت ایهن مههم از ضهروریاج و

عیوناالخبار اشاره ارد .بهرای نمونهه ،در مجهالس 92و56

اولویتهای دانشمندان امامیه بهشمار ميومد و راهکارهای

مندرج در ا مالي اه در طي سفر بهه مشهدالرضها(ع)انجام

مختلفي برای ون تعبیه شد اه عبارتند از:

گرفت ،شیخ درباب موضوعهایي ،چون :ضهرورج وجهود

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی39/

امام ،وصایت رسولاهلل(ص) و مناشده علي(ع) بها صهحابه

اهههل بیههت(ع) و رشههد و بالنههدگي مرااههز علمههي اسههتفاده

غدیر و اهمیت ون سخن گفته است(ر.ک :شهیخ

مياردند .تشرف شیخ صدوق به مشههدالرضها(ع) اهه در

صهههدوق 912 :9491و982-985و981-988و 421و.)610

سههال261هههه211/م انجههام گرفت(شههیخ صههدوق،9491،

همو در مناظراتي اه با مشاهیر عامه داشهت ،بها اسهتناد بهه

مجلههس  )96و رحلههههههای وی بههه منههاطق مختلف(شههیخ

غدیر ،بهر ونهان برتهری یافهت (صهدوق:9491،9 ،

صههدوق 8 :9491،و 982-985؛ شههیخ صههدوق ،9405ج:9

 .)456شیخ مفید -اه به عنهوان رئهیس متکلمهان شهیعه و

916؛ شهههههههیخ صهههههههدوق ،9404 ،ج9 :9؛ج698 :9؛

فقهای امامیه شناخته ميشد -شههرج بسهیاری در منهاظره

نجاشهه  ،9496،ج )984 :9؛ حضههور شههیخ الیني(شههیخ

با اهل سنت و رؤسای مذاهب مختلف اسهالمي داشهت و

طوسي ،)422 :9495 ،خاندان رضهي(خوارزمي9289 ،ش:

بهه علههت بههرهگیههری از دالیههل محکهم عقلههي و نقلههي و

،)912شیخ مفید ،شیخ الینهي ،انبهاری و شهیخ طوسهي در

برخورداری از فیاحت و قوج االم بیشتر ،مهورد توجهه

بغداد(نجاشي  )440 :9496و فعالیتهای شیخ مفید(مفیهد،

دولتیان و دانشهمندان عامهه قرارگرفت(شهیخ مفیهد:9499،

 )925-929، 9494و خاندان بابویه در ری(صهدوق :9225

29-22؛ همو 98 :9494 ،و  29و  )92: 9490یکهي دیگهر

 )9/9و قم از این نمونه است (صدوق.)509/9 :9225

از حدی

حدی

از وجهههای بارز فعالیت علمي امامیه ،مقابله با نحلههههای
انحرافي بود .بخشهایي از وظار االمي و ردیهههایي اهه در

 -3اماميه و راهبرد تحقيق و تأليف

این زمینه نوشته شده؛ به موضوعههایي چهون :ردّ شهبهاج

یکي دیگر از عرصه های حضور فعال امامیه ،تألیف و

مربوط بها خانهدان رسهول اهلل(ص) ،تأایهد بهر والیهت و

تحقیق بود .در این میان ،فقها  ،محهدظان و متکلمهان

رهبری معیوم و اظباج حقانیت مذهب تشهیع اختیهاص

شیعي سهم بسزایي داشهتند  .عوامهل متعهددی چهون

یافته است .از ون جمله ،ردّیههههای ابوالحسهین مؤیهدباهلل

شرایل اجتماعي و فرهنگي ،سیاست دستگاه خالفت

حسني علوی و سید ابوطالب یحیهي علهوی اسهت اهه از

در حمایهه ت از مههذهب تسههنن(مفید29 :9492 ،و25

معههاریف ردّیهههنویسههان امههامي در طبرسههتان بودنههد(ابن

و ،)..روی اار ومدن بویهیان و تکاپوی شیعیان ،سبب

اسفندیار 906- 22 :9266،و .)920

رشد و بالندگي دانشمندان و مدارس امامیه شد .بدین

-راهکار رحلهههای علمهي :دانشهمندان امامیهه بهه دالیهل

وسیله درهای تدقیق و تحقیق و رشهد گشهوده و در

مختلف به این مقوله توجهه ویهژهای نشهان مهيدادنهد اهه

بیان ادلّه و مسائل ،واضحترین حاالج به اهار گرفتهه

رسیدگي به امور شهیعیان و پاسهخگویي بهه مسهائل ونهان،

شد(خوانسههاری ،9409ج .) 990 :5تحقیههق و تههألیف

حضههور در محافههل علمههي و بهههرهگیههری از امکانههاج

رونق یافهت و دانشهمندان بهزرگ در علهوم مختلهف

اتابخانهها و دارالعلمها از ون جمله بود .این گونهه سهفرها

پدید ومدند .اهل دانش و معرفت قهوج یافتنهد و بهه

عالوه بر معرفتافزایي ،جنبه تبلیغي و فرهنگي هم داشهت

سرعت منزومه ای از دانشمندان ،مرااز ،وظار و مزاهر

و در مواردی سهبب تغییهر عقایهد مهذهبي بهه نفهع تشهیع

فرهنگي و تمدني شیعي فراهم ومد اه مسائل ،اهداف

ميشد(برای نمونه ،در اصفهان :ابن حبهان.)58 : 9 ،9499،

و نتههایج مشههترک را دنبههال مههي اردنههد .از ایههن رو،

امامیه؛ بههویهژه بها اسهتفاده از اارومهدی نههاد واالهت در

مي توان گفت دانشمندان امام یه بیشهترین نقهش را در

شهرهای بزرگ(صدوق  )442-449 :9225:9و استقرار در

پاسداشت ،تبیین مسائل و نشر مکتب اههل بیهت(ع)

مشاهد شریفه ،از ون به عنوان اهانوني بهرای نشهر معهارف

ایفا اردند:
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الف-رويكرد تحقيقي دانشمندان اماميه به مسأله غدير
حدی

غدیر یکي از استوارترین و مهمتهرین گهزارهههای

اتاب اه به شیوه االمي تألیف شده ،بها اسهتفاده از ویهاج
قرون و احادی

و اخبار عامهه اظبهاج مهيانهد اهه بعهد از

حدی ي ،تاریخي و االمي بود اه وجه همت دانشهمندان و

وجود رسول اهلل(ص) (مفید،تفضهیل)29 :9499؛ علهي(ع)

نویسندگان امامیه قرار گرفت .از مشاهیر دانشهمندان امامیهه

از همه مالئکه و انبیا برتر است(مفید،تفضهیل.)91 :9499

شیخ صدوق است .صدوق وجهود امهام و مسهأله نهص و

شیخ در وظار دیگر خود هم به شرح و تفسیر حدی

غهدیر

دیگر موضوعاج مهورد اخهتالف فهریقین را اهه از زمهان

پرداخته اه در بخشهای دیگر این تحقیق بهه ونهها اشهاره

امامان پیشین تا به حال م رح بوده ،بهه تبعیهت از روش و

شده است.

سیرج علمي اهل بیت(ع)؛ بهویهژه بها اسهتناد بهه حهدی

ب-داليل دانشمندان امامياه در اهميات مساأله غادير:

غدیر ،اظباج ارده اسهت .وی در اتهاب معهانياالخبهار بها

دانشمندان امامیه به دالیل مختلف به حدی

استناد به سلسله رواج تسننب متّیهل بهه انهس بهن ماله ،

اههرده ،از ون بههرای طههرح مسههائل امامیههه و و مقابلههه بهها

نتیجه مي گیهرد اهه حهدی

غهدیر ،باالتفهاق مهورد قبهول

غهدیر اسهتناد

دیدگاههای رقیب بهره ميبردند اه عبارتند از:

همگهههان است(صهههدوق .)68-61 :9402،همينهههین ،در

)1شواهد و قراين مندرج در خطبه غدير :ایهن مقولهه از

غدیر بهه طریهق

علمههي دانشههمندان امامیههه بههود.

بررسي نسبت میان اهل بیت(ع) و حدی

پراههاربردترین مباحهه

نقلي اظباج ميانهد اهه وقتهي اطاعهت علي(ع)بهر مهردم

سیدمرتضي(426-255هه) -از جمله پرچمهداران مدرسهه

واجب شد؛ یعني او امهام است(صهدوق61-10 :9402،؛ و

االمي بغداد -در مباح اج علمي خود ،از این مقوله بسهیار

نیز ر.ک:صهدوق9 :9491و94و 992-995و  206و  296و

بهره برد(سیدمرتضي ،بيتا .)922-929 :وی بهویهژه در دو

256-254و )589و انکار امامهت ایشهان بهه معنهای انکهار

اتاب تنزیه االنبیها و االئمهه (بیتها)و الشهافي فهي االمامهه

پیهههههامبر(ص)و در نهایهههههت ،انکهههههار ربوبیهههههت

( )9490امامان را از گناه ،تنزیه و بهه ردّ مخالفهان و علهت

خداست(صههدوق .)656 :9402صههدوق در اتههاب علههل

اختالفشههان پرداختههه؛ بههر اسههاس اصههول مههذهب شههیعه،

الشرایع ،وجوه اطاعت و پیروی از امام را تبیین و توصهیف

عیمت امام را اظباج مي -اند .همو در تیهریح بهر نهصّ

مياند(صدوق،علل الشرائع ،بيتا )914-915/9:و در ایهل

امیرالمؤمنین(ع)؛ بهه پاسهخ رسهول اهلل(ص)بهه جمعهي از

ویههه /49دخههان ،میههداق ون را علههي(ع) و شههیعیان ون

صحابه استناد ارده اه فرمود :این اار به امر خدا بهود و ون

حضههرج مههيداند(صدوق،فضههائل الشههیعه،بيتهها.)94-92:

را بر من تکلیف نمود و ضمناا با ویه"لئ أشبا ََ ليبببَّ

همينین ،در اتاب امالالدین ،اتیال اوصیا از وجود ودم

عؤيهک”به نقض دسیسهگران پرداخت و نیز این روایهت را

تا خاتم(ص) را ،دلیهل پیوسهتگي نزهام وصهایت الههي و
وصایت علي(ع) با حهدی

غهدیر بیهان مهياند(صهدوق،

 .)924: 9 ،9225شیخ ،به عالوه گزارههای اصهلي غهدیر را
استخراج و در اتاب مستقلي با عنوان معرفه فهي الفضهائل
جمعووری نمود(صدوق،الخیال ،بيتها .)66-61/9 :شهیخ
مفید(م492هه) بهویژه در تفضیل امیهرالمهؤمنین (ع) دارای
وظار مستقل و نزرهای قابلاعتنایي است اه مهمترین ونهها
دراتاب تفضیل امیرالمهؤمین(ع) ومهده اسهت .وی در ایهن

دلیل بر عیمت ائمهه دانسته(سهید مرتضهي ،بهيتها-990:
)999؛ امامههت و عیههمت را در التههزام بهها یکههدیگر قههرار
ميدهد(همان .)922:همينین ،در قضیه"تحکیم" ،به شهرح
واژه"امیرالمؤمنین"پرداخته و از قول علي(ع) نقل مهيانهد
اه فرمود :رسول اهلل(ص)مرا به تمام حق فرمان داد و قتال
با سه گروه ،از میادیق دفاع از حهق است(سهید مرتضهي،
بيتا .)952-942 :سید مرتضي اتاب الشهافي را در نقهض
المغني في االمامه،تألیف قاضي عبدالجبار معتزلهي نوشهت.

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی33/

در اهمیت این اتاب ،شیخ طوسي مينویسهد":و هو تباب

اختیهار99/9404،9؛ الینهي 982 /9265،9و ،)566خانهدان

لم يصنّف يثي ييااليايۀ"(شیخ طوسهي .)964 :9491 ،ایهن

بابویههه ،بهههویههژه شههیخ صدوق(صههدوق فقیههه،9404

اتاب به روش االمي نوشته شده؛ با استفاده از گزارهههای

569-552/20،9/9؛ صههههههدوق 9491؛ 995و 254و 515؛

غههدیر ،امامههت

صدوق  9404عیون )41/9 ،و دست پروردگانشهان دربهاره

علي(ع) تبیین (سهید مرتضهي ،9490ج )8-5 ،2و شهبهاج

طههرق مختلههف نقههل حههدی  ،وظههار ارزنههدهای تههألیف

مخالفان و معاندان ،پاسخ داده ميشود(سهید مرتضهي9490

اردند(بهبهاني .)109 :9491،شیخ مفیهد بها روش جهرح و

 .)955/2:شههیخ مفیههد ،نیههز در اتههاب االمههي-تههاریخيب

تعدیل ،وظار قدمای اهل سنت را شرح ارده و معتقد اسهت

االرشههاد ،بهها اسههتناد بههه سههخن رسههول خههدا(ص) در

در خبر غدیر اختالف نیست؛ بلکه اخهتالف در تأویهل ون

غدیر(«أللَ األولي بکم،)»..ون را دلیل بهر نهصّ امامهت و

و نیوص معتبر معیوم و صهحابه ،شهاهد و دلیهل تهواتر

تههاریخي و حههدی ي و اسههتناد بههه حههدی

استخالف در مقام علي(ع)دانسته(مفید االرشهاد)8/9492:9؛
اضافه مياند :اعهالن اسهتخالف ون حضهرج در حضهور
مردم ،تواتر صحابه ،رجال عامه و شیعه بر امارج و اع ای
لقب"امیرالمؤمنین" و تهنیت صهحابه؛ همگهي بهر امامهت
علي(ع) داللت دارد و همین را دلیهل تهداوم امامهت قهرار
ميدهد(مفید النکت  .)44-42 :9492براسهاس نزهر شهیخ؛

غدیر است(مفید االختیاص 1-5 :9492و نیز ر.ک :مفیهد
االرشههاد/9492،9ص8؛مفیههد االمههالي  96 :9492و)55؛ امهها
شیخ طوسي احتیاط ارده ،دلیل صهحت حهدی

غهدیر را

تواتر شیعه و سپس طهرق علمهای عامهه مهيدانهد (شهیخ
طوسي.)996 :9400
 )3شواهد ادبي(غدیریهها)

عموم مسلمانان اجماع دارنهد اهه رسهول اهلل(ص)پهس از

دانشمندان امامیه با استناد به غدیریههها و شهرح و تفسهیر

بازگشت از حجۀالوداع؛ علي(ع) را بر تمام امهت منیهوب

ونها به تبیین عقاید امامیه پرداختند؛ از ون جمله سید رضهي

نمود و با خ اب صریح "مولي" ،او را"سهیّد مُ هاع” قهرار
داد(مفیهههد النکهههت .)45-44 :9492 ،وی بههها اسهههتفاده از
گههزارههههای نقلههي و اخبههار تههاریخي ،واژه"مههولي"را بههه

در تفسههیر"حببديغ الواليببۀ"بح ه

مفیههلي را بههه اشههعار

اختیاص ميدهد و در فیلي با عنوان":يصب ييؤبا روي
ي االشعار يي نصّ النبي عيي ايياالؤبنيني صع"،ون را دلیهل

مفهههوم"ايببام واج ب االطاعببۀ" معنههي اههرده است(شههیخ

بر نصّ امام ميداند و در ایل ون به شرح اشعار حسّان بهن

طوسي.)996 :9400

ظابت ،قیس بن سعد ،امیت و حمیهری پرداختهه ،دلیهل و

)2نقل مالواتر حديث

شاهد هر ادام را بیهان مهياند(سیدرضهي.)26-45 :9406

این موضوع البته مهورد اسهناد امامیهه و غیهر ون در قهرون

همو در قییدهای طهوالني بهه شهرح و توصهیف حهدی

مختلف بوده؛ اما اهتمهام دانشهمندان امامیهه و اقبهال دیگهر

غدیر پرداخته است.

فرقههای اسالمي این عیر ،به ضبل و ظبت سلسه مسهانید

سیدمرتضي و شیخ مفید نیز در احتجاجاج و شهرح ویهاج

غدیر؛ سبب تألیف وظار ارزشمندی گردید

قروني؛ از گزارهها و قرینههای ادبهي مبتنهي بهر غدیریهههها

و اتابهایي با عنوان«يَب روي حبديغ يبدياخم» نوشهته

بهره بردند(سیدمرتضهي،9405،ج929-4:992و924؛ شهیخ

و رواج حدی

شد .اگرچه عموم دانشمندان امامیه درایهن زمینهه اارههایي
اههردهاند(طوسههي 942/2 9265؛ طوسههي ،االمههالي :9494
 955،954 ،941و)229؛ امهها تألیفههاج و وظههار مدرسههه قههم
بیشهههتر شههههرج داشهههت و شهههیخ الیني(طوسهههي،

مفید فیول980 :9494؛ مفیهد مسهار  .)22 :9494مفیهد بها
استفاده از شعر اخ ل اه واژه”مهوال”را برابهر بها امامهت و
ریاسههت عامههه معنههي اههرده ،ون را منحیههر در علههي(ع)
مههيداند(مفیههد اقسههام المههولي )40-22 : 9492،و از ایههن
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طریق(شعر) ،تقدم اسالمب علهي(ع) را ،دلیهل بهر امامهت ون

صدوق معتقد است":مولي" ،بیانگر انتیهاب صهریح همهه

حضههرج مههيگیههرد (مفیههد اقسههام المههولي-9492،920،

امامههههان توسههههل رسههههولاهلل (ص) است(صههههدوق،

929و 21-28؛مفید،فیههول  .)980: 9494همههو در بیههان

عیههههههون،9404،ج .)58 :9سیدمرتضههههههي تیههههههریح

واژه"مولي” به معنای" امامت"؛ به شعر حسان بن ظابهت و

مياند":رولي" ،خاصترین حق ،بر ون چیزی است اهه بهه

تأیید ون از سوی رسولاهلل شعر حسان را تأیید ارد و ایهن

ون اختیههاص یافتههه (مرتضههي،9405 ،ج )929-929/4و

بهههههدین معناسهههههت اهههههه منزهههههور ون حضهههههرج

امامت همان «والیت» است و والیت؛ یعنهي «حکومهت و

از”مولي"“امامت"بوده و گرنه ون هنگهام اهه حسهان ون را

تیدی امور و اطاعت از فردی اه در ررس این امور قهرار

خوانههد ،انکههار و ردّ مههينمود(مفید،فیههول -920: 9494

دارد»(سههید مرتضههي،9405 ،ج/4صههص .)929-924شههیخ

.)929شههیخ ،اسههتفاده بیشههتری از ایههن اشههعارارده و ون را

مفید به اراج" ،مولي" و معاني مختلف ون را تبیهین ،و بها

شاهد امامت منیوص امیرالمؤمنین مهي داند(مفید،فیهول

ادلّه عقلي و نقلي اظباج مياند اه مولي در حهدی

غهدیر

.)952: 9494شمول اسناد شیخ به اشعار شامل تهابعین ههم

همان"اولویت ،ریاست و زعامت امهت اسهالمي"اسهت و

ميشود؛ برای نمونه ،از قییده المیه قیس بن سعد-اهه در

حاضرانب در غدیر ،جهز ایهن اسهتنباط نکردند(شهیخ مفیهد

میدان صفّین سروده -استفادههای متعددی مهيانهد؛ مه ال

9492؛ اقسام المولي .)49-40:

واژه"امههام"را در ایههن شههعر مسههتند بههه وحههي و حههدی

)2ضرورت وجود امام

نَ"..ارده ،بر این عقیده اسهت

صدوق با استناد به وموزهههای دینهي و نیهوص روایهي؛

رسولاهلل(ص)؛ یعني":ي

اه این اشعار بر امامت امیرالمؤمنین داللت مياند و نتیجهه

مسأله وصهایت را سهنت الههي مهيدانهد اهه پهس از ههر

ميگیرد اه وجود این گونه اشعار ،نشانه ظباج عقاید شهیعه

پیامبری ،وصي قرار داشته(صهدوق،عیون ،9404ج-999 :9

و اب هههال دشهههمني معتزلهههه در انکهههار ایهههن فضهههائل

)990و بدین ترتیهب هریه

از امامهان ،جانشهین خهود را

است(مفید،فیول .)929-920: 9494

معرفهههي مهههياردنهههد(همان .)21/9:همهههو در بح هههي

)4غدير؛ اتمام حجت الهي

ایل"امیرالمؤمنین”مينویسد :مسأله انتیاب امهام علهي(ع)

در وظار اهل بیت(ع) و پیشینیان به اراج بر ایهن موضهوع

امهههههری تهههههوقیفي بهههههوده است(صهههههدوق،عیون

تأاید شده اه غدیر معیهار سهنجش ایمهان مهردم اسهت و

/9404،9صص.)912-912

توجه به ون در این دوران ،تکلیف شیعه را در مواجههه بها

)3نصّ الهي در اوصياي رسول اهلل(ص)

تحوالج پیيیده وغازین سده غیبت ابری روشن مينمهود.

این مهم به عنوان یکي از پیامهای اصهلي غهدیر بهود اهه

صدوق مينویسد غدیر بهرای ههیک اهس عهذری بهه جها

اهل بیت(ع) به ون اسهتناد جسهته و دانشهمندان امامیهه بها

نگذاشته و به سخني از حضرج زهرا(س)استناد مهي انهد

دالیههل عقلههي و نقلههي ون را مههورد بح ه

و شههرح قههرار

اه فرمود« :ه تهاهک أبي يومَ يدياِ خُم لِأحَد عُذراً»(صهدوق

ميدادند .نهوبختي در بیهان امامهت منیهوص مهينویسهد:

الخیال،بيتا912 :و.)22-29

«نشاید اه ما یا یکي از مؤمنان به خواست و رری خهویش
امامي را برخود برگزینیم؛ بلکه بایهد او را خداونهد برپهای

وجوه اسالنباطي -اسالداللي دانشمندان اماميه
)1تبيين لغوي و ارائه تعاريف :دانشمندان امامیه بها طهرح
ادلّه عقلي و نقلي ،عباراج حدی

غدیر را تعریف اردنهد.

دارد و برگزیند و تا هر زمان اه خواهد وشکارسهازد؛ زیهرا
خداوند به تدبیر اار و میلحت وفرینندگان خویش دانهاتر
و وگاهتر از ماست»(نوبختي  )22 :9289و در اظباج سهنت

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی101/

الهههي بههر اینکههه وصههایت ،امههری مههوروظي اسههت؛ مههي

است(همان .)998-992 :از مجموع نزر صهدوق دریافهت

نویسد":نشاید اه امامت در نسل اسي باشد اهه امامهت او

ميگردد ؛ وی با طهرح مالزمهت قهرون و عترج(صهدوق

استوار نگردیهده"(نهوبختي  .)29 :9289سیدرضهي معتقهد

 )925 :9 9402و عالمههاج امههام و وجههوب اطاعههت از

است« :شیعیان درههر حهال اهه باشهند ،بهه صهورج نقهل

او("....صدوق)221-226/9: 9225؛ قرابت ،نص و حدی

مسهتقل متهواتر روایهت مهياننهد اهه رسهول خهدا(ص)،

را دلیل"عترج" او قرار ميدهد و بر اساس حدی

علي(ع)را جانشین خود بر امتش قرار داد و او را بهه نهص

امیرالمؤمنین(ع) را میداق عترج قرار داده؛ بهدین واسه ه

تعیین ارد و اطاعهت از او را در همهه امهور دیهن واجهب

با ادعای زیدیهه مبنهي بهر انکهار مقهام عتهرج علهي(ع) و

نمود .رسهول اهلل(ص)ون را ظهاهر و مکشهوف انجهام داد.

وصههایت و انحیههار در امامههان دوازهگانههه مقابلههه نمههوده؛

پس واجب است اه این خبر از نزر علمي و یقینهي مهورد

تناقض دیدگاه ونهان را معلهوم مهيگرداند(صهدوق :9402

قبول واقع شهود»(سیدرضهي .)26-44 :9406،صهدوق بهه

412-418/9؛ صدوق ،9225 ،ج.)996 ،9

نقههل از هههذلي و بهها اسههتناد بههه ویههه  /6احههزاب ،و اههالم

)5غدير،يومالواليه

پیامبر(ص) در تأویل این ویه؛ شمول نصّ الهي را بهه تمهام

پیام اصلي غدیر والیت است .این مهم از جههاج مختلهف

اهل بیت(ع) نسبت ميدهد(صدوق ،الخیال ،بيتا.)412:

برای امامیه اهمیهت داشهت .از علي(ع)روایهت اسهت اهه

)4داللت غدير بر وجوب اطاعت از امام

فرمود :برای ما ویژگيهایي است :والیت ،وصیت ،وراظهت

سیدمرتضي مينویسد :امهام يفتاضالَّاعۀ اسهت و رسهول

و حجت خدا بر شما و هرونيه در غدیر خم اسهت (ر.ک:

اهلل(ص)با استناد به ویه /6احزاب  ،مهردم را بهه اطاعهت از

طبری ،بيتا922 :؛الیني،9265،ج .)98 :8به اعتقاد صهدوق،

ایشهههان فراخوانهههد .دلیهههل وی ههههم دو واژه «مهههولي»

والیت نعمتي است اهه خداونهد ون را بهه اههل بیهت(ع)

و«اولههي»اسههت (مرتضههي،9405 ،ج .)929-929/4شههیخ

اختیههاص داده و ازایههن جهههت ،غههدیر بههه «يببومالواليب »

طوسهههي بههها شهههواهد ادبهههي ،از واژه"اولهههي" ،مفههههوم

وحدی

ون بهه"حبديغ الواليبۀ"شههرج یافت(صهدوق،

مفترضال اعه را دریافته ،اطالق ون را برای شخص امهام و

فضایل الشیعه بيتا.)494:

بههههه طههههور مشههههخص امیرالمههههؤمنین منحیههههر

)6غدير ،معيار وحدت مسلمانان

مياند(طوسي .)996-995: 9400:مفید با استناد بهه ویهاج

صههدوق از قههول امههام علههي(ع) نقههل مههي انههد؛ رسههول

و روایت متعدد ،نص()9امام را ،دلیل وجوب اطاعت از او

اهلل(ص)ایشان را برای عموم مردم منیهوب نمود(صهدوق

مههيدانههد و بهها بهههرهگههرفتن از نیههوص معیههومان ،از

غهدیر

حدی «ي

نَ »...نتیجه ميگیرد اه امهام يفتباضالَّاعب

الخیال ،بيتا  .)518:مفید از مجموع اسناد حهدی

غهدیر،

و ظقلههین ،دو نتیجههه الههي را اسههتنباط مههي انههد :اتفههاق و

است (مفید االرشاد .)8-1 :9492،9وی در اتاب االفیاح،

اجتماع .از ورا شیخ اه در فیل حجۀالوداع و يبوم الغبديا

غههدیر را مس هلّم و داللههت بههر

ومهده؛ اسهتنباط مهيگهردد اهه حفهي دیهن ،جلههوگیری از

ضرورج رهبهری و حکومهت دانسهته ،ون را دلیهل اظبهاج

اختالف و ریشهان اردن فتنهه؛ فایهده و ضهرورج غهدیر

والیت و امامت علي (ع) و تقدم وی بر دیگران و وجوب

بوده است(مفید .)980-912 :9492 ،سیدمرتضي بهه نقهش

اطاعت از او ميداند(مفید االفیاح .)22-29 :9499همو بها

غدیر در وحدجبخشي به جامعهه ،پرداختهه؛ ایهن مههم را

استناد به حدی

درراستای اهداف بع ت انبیا و شریعت دانسته و تبعیهت از

تههواتر و اجمههاع برحههدی

شریف"اليهمّ وا يَ واال  "..مهينویسهد:

هراس عییان اند ،از فرمهان خهدا عهدول نمهوده؛ اهافر

 /909پژوهشهای تاریخي ،سال پنجاهم ،دورة جدید ،سال ششم ،شمارة چهارم (پیاپي،)94زمستان9222

حههدی

ظقلههین را ،معیههار تحقههق ایههن مهههم درجامعههه

شایسته تقدیر بوده است .اهمیت این وظهار از چنهد جههت

ميداند(سید مرتضي،9405،ج.)92-99 :2

قابل بررسي است:

)7اثبات مهدويت

-ابعاد مختلف غدیر مورد توجهه قرارگرفهت .وظهار متعهدد

دانشمندان امامیه به واس ه غدیر ،اصل مهدویت را اظبهاج

االمي ،روایي ،تفسیری ،حدی ي و فقهي نوشته شد اهه بهه

و با عقاید انحرافي مقابله اردند .برای نمونه ،شیخ صهدوق

خاطر ابتکار و روشهمندی ،بههاهارگیری اصهول عقلهي و

در اتههاب امههالالههدین و در خاتمههه عیههون و بههرادرش

شواهد مختلف ،بهازخواني و تشهریح نیهوص پیشهوایان

ابوعبداهلل حسین ،وظاری در ردّ واقفیه نوشتند.

معیوم و متشرعه و بهرهگیری از قهوه اجتههاد؛ مرجعیهت

)8مناقب خاصه امام علي بن ابي طالب(ع)

علمي یافت و در فقه سیاسهي و اجتمهاعي امامیهه جایگهاه

این مهم یکي از راهبردههای مههم دانشهمندان امامیهه ،در

ویژهای به خود اختیاص داد.

دفاع از عقاید حقه و مقابلهه بها معانهدان بهود .صهدوق در

-از ونجا اه برخي از ایهن مباحه

مباح

مرتبل با نص و احتجاج از این موضوع بههره بهرد

در محافهل علمهي ،بهه

ویژه در مناظراج و مقابله بها مخافهان ارائهه شهده؛ امکهان

و به روایت از اسناد خهود از امهام علهي(ع) ایهن حهدی

دسترسي عامه به ون فراهم ومد.

شریف را نقل ارده (صدوق الخیال بهيتها 519/9،و نیهز

-ایههن وظههار در مسههألهشناسههي ،راهبههرد و حههلّ مسههائل

ن :خییبي  )928 :9499و به طرق دیگر ون اشهاره اهرده

اجتمههاعي -سیاسههي مفیههد واقههع شههد و بههر اندیشههههههای

است(صهدوق الخیهال بهيتها  .)299/9،مفیهد ،بهه سههیاق

اجتمههاعي متفکههران مسههلمان اظههر گذاشههت .وظههار تههألیف

االمي-تاریخي؛ ضهمن تیهریح بهر اختیهاص فضهیلت

دانشمندان امامیه در مواجهه با غدیر از نزهر مؤلهف ،روش

غدیر به امیرالمؤمنین  ،از ون بهرای ردّ تقهدم خلفها

تألیف ،موضوع ،هدف و منابع ون بهه چنهد دسهته تقسهیم

حدی

بر ریاست امت استفاده ارده است(مفید مسهار-28 :9494

ميشود؛ اه عبارتند از:

22؛ الکايئببۀ992 :9492 ،؛ تفضههیل .)29-22 :9499 ،ابههن

)1آثار كالمي -روايي:

مغازلي مينویسد :حدی

غدیر ،صحیح و از قهول رسهول

محمدبن سلیمان اوفي(م قرن )4در"مناقب امیرالمهؤمنین"

اهلل(ص)است و اسي در این فضیلت با علهي(ع) شهری

؛ به نقل اامل حدی  ،طرق مختلف نقل و نیهوص وارده

نیست(ابن ب ریق908 :9401؛ابن طاووس.)949 :9219 ،

از اهههلبیههت(ع) ،صههحابه و تابعههان پرداختههه؛ برخههي از
دریافهتهههای وی بهدین شههرح اسهت :براسههاس حههدی

د-ميراث مكالوب اماميه درباره غدير:

والیت ،هرجای قرون عبارج «يا ايّهاالذي » ومهده؛ میهداق

باید گفهت؛ دگرگهونيههای اجتمهاعي و فرهنگهي ،سههم

بارز ون علي(ع) است(اوفي ،9499 ،ج .)999 :9به اسهتناد

عمدهای در نحوه مواجهه دانشمندان امامیه با موضوعههای
اعتقادی داشت .در این راستا ،وظار مختلهف علمهي تهألیف
گردید؛ مرااز تعلیمي گسترش یافهت و دانشهمندان امامیهه

روایاج صحیح"،ویه اامال" ،بیان والیت علهي(ع) از زبهان
رسهههول خهههدا(ص) اسهههت (اهههوفي،9499،ج-928 :9
926و .)402براساس این حهدی  ،علهي(ع)"،حباجز ببي

در علوم مختلف اسالمي ورود اردند .در این قهرن وظهاری

الکفا و االيؤان"است(متقي هندی ،بيتا:ج )489 :95و اهل

نوشته شد اه به سهبب غنهای علمهي و مرجعیهت ون؛ بهه

بیت(ع) با استفاده از ون با مخالفان ،احتجاج اردنهد(همان،

عنهوان میههراظ عزیم،گرانبهها و بههيبهدیل امامیههه ،همههواره

ج219 -214 :9و282-280و.)229

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی109/

محمد بن عمر تمیمي(قاضي جعابي) :از افاضل شهیعه(ابن

عبههور از مسههائل عیههر غیبههت ،از ضههروریاج مبتنههي بههر

ندیم ،بيتا )941 ،و از مشایخ صدوق (خهوئي،9492،ج:98

وموزههای دیني و استدالالج فقههي اسهت .اسهتنباطههای

 )10و مسانید شهیخ مفیهد بهود .اتهاب «يَب رويَ حبديغ

فقهي -اصولي دانشمندان امامیه در وغازین سده غیبهت در

يدياِخُم» از اوست(نجاشهي )224-225 :9496،و تألیفهاتي

این راب ه ،از مهمترین دستاوردهای عقیدتي شیعه به شمار

غهدیر و امیرالمهؤمنین دارد(ابهن

ميرفت .به نزر ميرسد یکهي از راهبردههای مههم امامیهه

ندیم ،بيتا .)941 :ابوعبداهلل حسهین غضهائری(م499ه) ،از

دراین عیر ،تقویت جایگهاه مرجعیهت فقههای شهیعي در

ظقاج امامیه(طوسي )495 :9495 ،و همسان با شهیخ مفیهد

جامعه بوده است .با مراجعه به فهرست وظار عیاشي معلهوم

بههود(اهبي 9492 ،سههیر .)292 :91،وی وظههار متعههددی در

ميگردد اه دانشمندان و فقهای امامیه در مسهائل مختلهف

فضائل امامان و ردّ مخالفان نوشهت اهه از مهمتهرین ونهها

اجتماعي ورود اردهانهد .عیاشهي همينهین اتهابي دارد بها

اتاب”یوم الغهدیر"است(نجاشهي .)62 :9496عبیهداهلل بهن

عنوان اتاب ياض طاعۀ العيؤاء-اهه ابهننهدیم ون را ااهر

احمد رنباری(م ،)256از شیو ،شیعه و در حدی  ،ظقه بود.

مياند(ابن ندیم ،بيتا  .)945:عنهوان برخهي از وظهار سهید

وظار متعددی در االم ،حدی  ،تهاریخ و فهرق داشهت اهه

مرتضههي( ماننههد :الؤلببائ الَّاابيلببي الؤلببائ الديؤيي ب

نیز درباره طهرق حهدی

اتابي با عنهوان"طهرق حهدی

الغهدیر” منسهوب بهه وی

الؤلائ الَّوسي الؤلائ الجاجاني الؤلائ الصيداوي ) نیهز

است(نجاشي922 :9496؛ ابن ندیم ،بيتا.)941 :

بیانگر حضور فعال در صحنههای اجتماعي است(طوسهي،

حسین بهن حمهدان خیهیبي(م224ههه) ،صهاحب اتهاب

.)965-964 :9491

الهدايۀ الکباي :در این اتاب بها اسهتفاده از حهدی

غهدیر،

یکي از استنباطههای فقههي حهدی

غهدیر اهه از قاعهده

نص و والیت اهلبیت(ع) اظباج و اسهناد جمعهي دال بهر

امامههت و والیههت نشههأج مههيگرفههت؛"مسههأله والیههت

این امر جمعووری شده است(خییبي.)902 :9499

عامههه"اسههت .مفیههد در اتههاب الفصببو الؤاتببارة،در

ابوالقاسم اوفي (م،)259مؤلف االستغاثۀ :اوفي ،این اتهاب

بحه "ظبههوج االجتههاد" بههه شههرح و اظبههاج ایههن مقولههه

را به سهیاق االمهي -تهاریخي نوشهته و بهیش از همهه از

ميپردازد و در مقام تقابل اجتهاد با ظاهرگرایي مينویسهد:

نیوص اهلبیت(ع)استفاده ارده اسهت .همهو بهه نقهل از

مسلمان ،ناچار به اجتهاد نیاز پیدا مياند و چنانيهه اسهي

اسههناد خههود از سههعد بههن ابههي وقههاص روایههت مههيانههد:

بر اساس نص و اجماع عمل اند ،مها ون را طبهق اجتههاد،

نبببَ

صحیح ميدانیم و این همان علت نیاز به مجتهد اسهت .او

يوال ”..و"عيي يع البق»(اوفي ،بيتا .)62 :9،عالوه براین،

به حق ،حی ه ورود فقیه مجتهد و تقلید را در فهروع دیهن

ميتوان به وظار صاحب بن عباد در ت بیت امامهت علهي(ع)

ميداند (مفید فیول .)905-906 :9494 ،بخهش دیگهری

و دالئل ون(ابن ندیم ،بيتا)95:؛ دالئ اإليايۀ اظهر عیاشهي

از وظار دانشمندان امامیه ،به احکام و وداب غهدیر پرداختهه؛

پیهههامبر(ص) در حه هقّ علهههي(ع) فرمهههود«:يب ب

در اظباج فضایل علي(ع)(ابن ندیم ،بيتها) 944 ،؛"اتهاب
الغدیر"،تألیف مهلبهي (طوسهي )969 :9491 ،و علهي بهن
اردین مؤلف اتابي با عنوان اخیر یاد ارد(طوسهي:9491 ،
.)294
)2مالون فقه الغدير :باید گفت اسهتخراج مبهاني اهاربردی
توسل ی

مجتهد جامعالشرایل ،برای حلّ و فیل امور و

اه اتاب الکافي  ،تألیف الیني(الینهي )561-566/9265،4
و ظواب االعمال و عقاب االعمال ،اظر شیخ صهدوق از ایهن
دسههت اسههت .شههیخ الینههي بههه اسههناد خههویش از امههام
صادق(ع) ،روایت مياند اهه فرمهود":بُنبي اإلسبالمُ عيبي
خهؤسِ :الصالة و الز اة و الصوم و البج و الواليۀ و لبم ينبادَ
بکببيءمثيث م يببا نببودي بالواليببۀ يببومَ الغببدياِ"(الینههي
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 .)99/9265،9صدوق هم با نقهل روایتهي ،دلیهل فضهیلت

تشریح و با طرح ادلّه عقلي و نقلي ،از عقایهد امامیهه دفهاع

غدیر را ،عقهد والیهت امیرالمهؤمنین و وداب و احکهام ون

اردند و م هاعن منحرفهان را بهرمال سهاختند .از مشهاهیر

ميداند(صدوق .)14 :9406 ،دروظار شیخ مفید نیز ،اهمیهت

امامیهههه ،شهههیخ طوسهههي ،نجاشهههي ،شهههیخ صهههدوق و

غدیر با استناد به نیوص اهل بیت(ص) ومده اسهت(مفید

االنباری(م256هه)بیشتر بهه ایهن مقولهه پرداختنهد(نوبختي،

مسار40-22 :9494 ،؛ مفید 9285،ق .)95-94 :9 .از دیگهر

 ،9289بخش اول) .معروفترین اظهر در ایهن زمینهه ،اتهاب

وظهار اتهب صبالة الغبديا ،تهألیف عیاشي(نجاشهي:9496 ،

فرقالشیعه ،منسوب به حسن بهن موسهي نهوبختي(-912

 )259و محمهههد بهههن احمهههد بهههن ابهههراهیم صهههابوني

299هه) ،از معاریف متکلمان ،محدظان و ظقاج دانشهمندان

است(همان.)214:

امامیه بود .اسلوب نوبختي در این اتاب ،االمي است و به

)3مالون تفسيري

شیوه متکلمان اقوال مختلف را ارائه مهيانهد و بهه نقهد و

تفاسیر امامیه درباره غدیر ،عموماا نشأج گرفته از نیوص

جرح ونها مهيپهردازد .وی در تعریهف امامیهه بهه ویهاج و

اهل بیت(ع) و بهویهژه در ایهل ویهاج "ابهال "و"اامهال"

نیوص ،استناد مياند و امامیه را درقرن چهارم ایهنگونهه

است .از این نمونه ميتوان سه تفسیر منسوب بهه عیاشهي،

تعریف مياند« :گفتند گفتار ههیک یه

از ایهن دسهته هها

فراج اوفي و شیخ مفید را نام برد اه از این میهان؛ تفسهیر

درست نیست؛ بلکه خداوند بزرگ را از پشت حسهن بهن

شیخ مفید ،رویکرد االمي و فقهي دارد(شیخ مفیهد:9490 ،

علي ،بر روی زمین راهبری است و او به روش نخستین و

920-992و502-506و 459و )595و دو دیگههر بههه شههیوه

شیوههای پیشین ،جانشین پدر است»(نوبختي .)29 :9289

روایي و حدی ي است .در این میان ،تفسیر فراج اوفي

)5مالون زيارات و مناقب

تعلق خاطر بیشتری به حدی

غهدیر دارد و بهیش از

تألیف وظاری در باب زیارج ،بیانگر بخشي از اهمیت یهوم

همههه از روایههاج اهههل بیههت(ع)بهره بههرده ،مباحه

الغدیر بوده است .ازجمله این وظار ،اتهابي اسهت منسهوب

مختلف غدیر را در ویاج م هرح و نکهاج مهمهي را

بههه ابوعبههداهلل محمههد قضههاعي(زنده تهها 246ه) اههه شههامل

بیان مي اند .همو در ایل ویه / 2مائده ،به اسناد خود

زیارتنامههایي مهرتبل بها مشههد علهي(ع) در یهوم الغهدیر

از امام صادق(ع) روایت مي اند؛ این ویهه مخیهوص

ميشود(گلبرگ .)264 :9492،دیگهری اتهاب الزیهاراج و

علي(ع) است و از قول ابن عباس مي نویسد :دو واژه

الفضههائل ،تههألیف ابوالحسههن محمههد قمههي(م268هههه .ق

"ااملههههتُ" و"اتممههههتُ" در ایههههن ویههههه بههههه

218/م) است اه به المزار ،المزار الکبیر و اامهل الزیهاراج

ترتیب"،رسولاهلل"و"علي" است(فراج اهوفي:9490،

مشهور است (گلبرگ .)690-699 :9492،از مجموعه وظهار

 .)991-999دیگری تفسیرعیاشي است  .وی در ایل

مناقب ،باید از "المناقب" خوارزمي نام بهرد اهه بهه سهیاق

غهدیر را بهه نقهل از

االمي است و مؤلف با بهرهگیری از ادلّه روایهي و عقلهيب

اسناد خود از زید بن ارقم نقل مي انهد و بهر مسهأله

متیل به غدیر ،حقانیت اهل بیت(ع) را اظباج مياند و بهه

نصّ الهي ،نگراني پیامبر(ص)از قریش و گفتگوههای

احتجاج با منکران ميپردازد(خهوارزمي99 :9499 ،و-969

صحابه تأاید مياند(عیاشي،بيتا.)900-28،

.)969

)4كالب فرقه شناخالي

)6آثار ادبي

ویه / 61مائده؛ واقعهه و حهدی

غدیر بنمایه معرفتهي و اعتقهادی برخهي از رجهال

در قرن چهارم ،انشهعاباج جدیهدی در شهیعه پدیهد ومهد.

حدی

دانشمندان امامیه با تألیف وظار متعدد ،عقاید این گروههها را

علم و ادب بوده ،وظاری از این دست را اه با زبان شهعر و

جایگاه حدی

غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میالدی109/

نزم سروده شده ،باید"غدیریه"نامید.؛ از ون جملهه قیهیده

بوده است .اهمیت ایهن وظهار از ابعهاد مختلهف قابهل

سیدرضههي ،اتههاب السههرقاج الشعر(الشههعرا ) ( ،)2تههألیف

بررسي اسهت اهه عبارتنهد از :تبیهین مسهأله و ارائهه

ابوعبداهلل محمد(محمود) مرزباني(م284هه)و شرح قیهیده

تعاریف روشن وجامع ،توجه به ابعاد عقلهي و نقلهي

حسان توسل ابن بابویه(م289هه) اسهت اهه مهورد توجهه

حدی

و مهم تر از همهه ،تسهری مفهاهیم ون در فقهه

ویژه ابن طاووس واقع شده است (گلبرگ.)596 :9492،

سیاسي و اجتماعي امامیه .وظار دانشهمندان امامیهه بهر
اندیشه اجتماعي و سیاسي متفکران مسلمان تهأظیراج

ناليجه

بسزایي گذاشت و در حضور فعال شهیعیان در امهور

.9رویکرد امامیه به مسأله غدیر ،ناشي از اهمیت و جایگهاه

اجتماعي همبستگي مستقیم داشت.

مسأله امامت در فهم شریعت و طریقه ظهور و بروز ون در

. 4ایجاد اتابخانهه هها و دارالعلهم هها بهه عنهوان یه

اداره جامعه و زندگي مهردم و مهمتهر از همهه ،پیوسهتگي

رو یکرد مهم نه تنها میان عالمان ،اه در میان وزیهران

مفهوم و هویت ون با مکتب اهل بیهت(ع)بود .باتوجهه بهه

و امیران بویهي نیز گسترش یافت .دانشمندان امامیهه

ظرفیتهای جامعه اسالمي و قابلیهتههای امامیهه در قهرن

اقههداماج متعههددی را در راسههتای نشههاط و بالنههدگي

چهارم ،انتزار ميرفت اهه ایهن مقولهه مهورد بهازخواني و

محافل شیعي و نشر معهارف اههل بیهت(ع) ،بههاهار

استفاده بیشتری قراربگیرد.

گرفتند .یکي از این اقداماج جمهع ووری و استنسها،

 . 9در قرن چهارم از ی

سو عقاید شیعي در معرض

اتابها و رساله های پیشینیان بود اه در بالد مختلف

هجوم قرار گرفت و ازسوی دیگر ،امامیه وظیفه دفاع

پراانده بود.

و مقابله با ایهن هجمهه هها را از اههم تکهالیف خهود

 .5ول بویهه امکههان ظهههور رقابهت امامیههه را بهها سههایر

مي دانستند .دانشمندان امامیه بهه دالیهل مختلهف بهه

مههذاهب اسههالمي فههراهم اردنههد .اقههدام بویهیههان در

غدیر استناد جس ته و از ون برای طرح مسائل

رسمیت بخشیدن به نمادها و مزهاهر شهیعي ،چهون:

مهم و مقابله با دیدگاههای رقیب مي پرداختند .نتیجه

جشن غدیر و سهوگواری عاشهورا و مشهارات دادن

این امر ،ایجهاد دارالعلهم و خزانهه الکتهب ،توسهعه مرااهز

شیعیان در عرصه ههای مختلهف ،در تقویهت هویهت

علمي و سفرهای تبلیغي ،حضور فعال و موفق در محافهل

جمعي شیعیان و افزایش میزان پایبندی ونها به اراان

علمي و مناظراج ،مشارات فعال اجتماعي و تهألیف وظهار

اعتقادی خود سهم موظری داشت.

مهم علمي بود .ميتوان گفت راهبرد اصلي امامیهه در ایهن

. 6انجام مناظراج و رحله های علمهي ،نتیجهه راهبهرد

خیوص ،دفاع از شریعت ،اظباج حقانیت اهل بیهت(ع) و

امامیه در عرصه تعلیم تبلیغ و مقابله با دیگهران بهود.

حل مسائل شیعیان بوده است .این سیاسهت بهرای حیهاج

این محافل به خاطر طهرح مسهائل مههم ،شهیوهههای

فکری شیعه ضرورج داشت و سند مهمهي بهرای دفهاع از

احتجاج طرفین و تأظیری اه بر افکار عمومي داشت،

مذهب به شمار ميومد.

در نوع خود بي بدیل و ممتاز بود و یکي از اقهداماج

.2تألیفاج دانشمندان امامیه در خیوص غدیر ،بهه جههت

موفق و تأظیرگذار امامیه بهشهمار مهي رفهت .یکهي از

روش و موضهوع و ههدف و بههرهبهرداری از گهزارهههای

دالیل و اسناد مهم دانشمندان امامیه ،حدی

غهدیر و

مختلف به چند دسته تقسیم ميشود اه بهه عنهوان میهراظ

دالیل عقلي و نقلي و شواهد ادبي و تاریخي مهرتبل

عزیم ،گرانبها و بي بدیل امامیه همواره شایسته تقدیر

با ون بود.

حدی
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پي نوشتها

-ابوعلي مسکویه ،ابوعلي9212 (.هه.ش) .تجهارب ا مهم،

.9در نزر شیخ ،نص به معنای استخالف به فرمهان خهدا و

تحقیق ابوالقاسم امامي ،ال انی ،،تهران :سروش.

اقامهههه ون از سهههوی پیهههامبر(ص) است(شهههیخ مفیهههد

-بالاری ،احمدبن یحیي 9491 (.هه.ق.).رنساب ا شهراف،

االفیاح.)28 :9499

تحقیق سهیل زاار و ریاض زرالي ،بیروج :دارالفکر.

. 2این اتهاب در اصهل فاقهد عنهوان مشهخص اسهت؛ امها

-بهبهاني ،وحید 9491 (.هه.ق) .حاشهیه مجمهع الفائهدة و

درمنهههابع مختلهههف بههها نهههام ههههایي چهههون”السهههرقاج

البرهان ،قم :للمؤلف.

الشههههعر"(الشههههعرا ) و”مرقههههاج (الشههههعر)”ومههههده

-بیهقي (.بيتا).السنن الکبری ،بیروج :دارالفکر.

است(گلبرگ.)596 :9492،

جواهری9261 (.ههه.ش .).جهوهرالکالم ،تحقیهق عبهاسقوجاني ،قم :دارالکتب االسالمی ،،ال انی.،

مناب :

-حمههوی ،یههاقوج9225 (.م) .معجههم البلههدان ،بیههروج:

 -قرون اریم

دارصادر.

-إبن رظیهر 9285 (.ههه.ق) .الکامهل فهي التهاریخ ،بیهروج:

-خیههیبي ،حسههین بههن حمههدان 9499 (.هههه.ق .).الهدايببۀ

دارصادر.

الکبری ،الرابع ،،بیروج :البال .

-ابن اسفندیار ،محمهد9266 (.ههه.ش) .تهاریخ طبرسهتان،

-خهههوارزمي ،موفهههق 9499 (.ههههه.ق .).المناقهههب ،قهههم:

تیحیح عباس اقبال ، ،تهران :پدیده خاور ،چ دوم.

النشراالسالمي.

-ابههن ب ریههق 9401 (.هههه.ق) .العمههدة ،مؤسسهه ،النشههر

-خوارزمي،قاسههم9289 (.هههه.ش .).بههدائع الملههح ،ترجمههه

االسالمي ،قم.،

موفق خوارزمي ،تهران :میراظ مکتوب.

-ابن جوزی ،ابوالفرج 9498 (.ههه.ق .).شهذورالعقهود فهي

-خوانساری ،محمدباقر9409 (.هه.ق) .روضاجالجناج في

تاریخالعهود ،تحقیق :ابوهی م شهبا و احمد نجیب ،بيجها،

احوالالعلما و الساداج ،ترجمه محمدباقر ساعدی ،تهران:

نجیبویه.

اتابفروشي اسالمیه.

___________ 9499 (.هههه.ق.).المنتزم فههي تههاریخاالمههم و

-خوئي ،ابوالقاسم 9492 (.هه.ق) .معجم رجهال الحهدی ،

الملوک ،تحقیق محمد عبدالقادر ع ا و می في عبهدالقادر

الخامس ،،بيجا :لجن ،التحقیق.

ع ا ،بیروج :دارالکتب العلمی.،

-ظعههالبي ،عبههدالمل  9402 (.هههه.ق .).یتیمهه ،الههدهر فههي

-إبن حبهان ،عبهداهلل 9499 (.ههه.ق .).طبقهاج المحهدظین

محاسن اهل العیر ،دارالکتب العلمی.،

بإصبهان و الواردین علیها ،تحقیق عبدالغفور ،بيجا :بينا.

______________ 9216 (.ههههه.ش .).ظمهههارالقلوب فهههي

-إبههن عمههاد ،شههذراج الههذهب 9406 (.هههه.ق) .تحقیههق

المضاف والمنسوب ،ترجمه رضا انزابي ،مشههد :دانشهگاه

ا رناووط ،دارإبن ا یر ،دمشق ،بیروج.

فردوسي.

-إبن عساار9495 (.ه.ق) .تاریخ مدین ،دمشق ،تحقیق علي

 -اهبهههههي.)9492 (.تهههههاریخ اإلسهههههالم و وفیهههههاج

شیری ،بیروج :دارالفکر.

المشاهیرا عالم،تحقیق عمر تهدمری ،بیهروج :دارالکتهاب

-ابن طاووس،علي بن موسهي9219 (.ههه.ش) .ال رائهف،

العربي ،ال انی.،

قم:خیام.

 9492 (.__________ -هه.ق) .سهیراعالم النهبال  ،تحقیهق

-ابن ندیم (.بيتا) .الفهرست ،ترجمه احمدرضا تجدد.

اارم البوشي ،بیروج :الرسال.،

جایگاه حدی
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-سیدمرتضهههي 9405 (.ههههه.ق.).رسائل مرتضهههي ،قهههم:

( -شیخ) طوسي ،محمد 9499 (.هه.ق) .میباح المتهجهد،

دارالقرون ،م بع ،الخیام.

لبنان :فقه الشیع.،

 (.___________ -بيتا) .تنزي األنبياء و االئؤۀ ،قم :شهریف

9265(.____________-هه.ش) .تهذیب االحکهام ،تحقیهق

رضي.

حسن خراساني ،تیحیح محمدوخوندی،تهران :دارالکتهب

 9490 (. _____________ -ههههههههه.ق.).الشافي فهههههههي

االسالمی ،،الرابع.،

االمام،،تهران :اإلمام الیادق.
سیدرضي 9406 (.ههه.ق.).خصائص االئؤبۀ ،محمهدهادیامین ،مشهد :يجؤع الببوث االسالييۀ.
شااری،حسین 9491 (.ههه.ق .).رببع الربان يبع العاليبۀاالييني ،بيجا :للمؤلف.
(شههیخ)الیني،محمد 9265 (.هههه.ق.).الکافي،تحقیق علههياابرغفاری ،تهران :دارالکت االسالييۀ ،الثالثۀ.
(شیخ) صدوق 9498 (.ههه.ق) .الهدايبۀ،تحقیهق موسسه،االمام الهادی(ع) ،االمام الهادی(ع)،قم.
_____________9404(.ه.ق) من الیحضهره الفقیهه ،علهياابرغفاری،الثانيۀ ،جايعۀ الؤدرسي  ،قم.
_____________9404(.ه.ق) .عیههون اخبارالرضا،حسههیناعلمي ،بیروج :االعلمي.
______________ (.بهههي تههها) .الخیهههال،تحقیق علهههياابرغفاری،قم :جامع ،المدرسین.
________________9491 (.ه.ق) .االمههالي،تحقیق قسههمالدراساج االسالمی ،،قم :ينسلۀ البعثۀ.
________________ 9225(.هههه.ق .).ؤببا الببدي وتؤببامالنعؤۀ،تحقیق علي اابر غفاری ،قم :النشراالسالمي.

___________  9495( .هههه.ق .).الرجههال ،تحقیههق جههوادقیومي ،قم :النشر االسالمي.
___________ 9491 (.ههههه.ق .).الفهرسهههت ،قم:النشهههرالفقاه.،
__________  9400 (.ههه.ق .).االقتیههاد ،تحقیههق حسههنسعید ،قم :جامع چهلستون.
____________ 9404 (.هه.ق.) .اختیهار معرفه ،الرجهال،قم :ول البیت(ع).
___________  9494 (.هه.ق .).ا مالي ،قم :دارال قاف.،(شیخ) مفید .)9494 (.الفصبو الؤاتبارة،تحقیهق سهیدعلي
شریفي ،بیروج :دارالمفید ،ال انی.،
 ___________ 9499 (.ههههههه.ق) .اإلفیهههههاح فهههههيامام،امیرالمؤمنین(ع) ،قم :البع .،
 ___________ 9490(.ههههه.ق .).الؤرنعبببۀ ،قهههم :جامعههه،المدرسین.
___________ 9499(.هههه.ق.).تفضیل امیرالمههؤمنین (ع)،انگره شیخ مفید ،قم.
 ___________ 9492 (.هههه.ق .).اإلرشههاد ،انگههره شههیخمفید،قم.
 9285 (.____________ -هههه.ق.).دعائم اإلسههالم ،میههر:

 9406(.__________-هههه.ق .).ظههواب ا عمههال و عقههاب

دارالمعارف.

ا عمال ،قم :دارالرضي.

 9492 (._____________ -هههه.ق.).النکت فههي مقههدماج

 9402 (._____________-هههه.ق) .معههاني االخبههار ،قههم:

االصول ،انگره شیخ مفید ،قم.

جامعه مدرسین.

 9492 (._____________-هه.ق.).رقسام المولي في اللسان،

_____________  (.بي تا) .يضائ الکيعۀ ،تهران :اعلمي. (. _____________-بيتا) .علل الشرایع ،قم :داوری.

انگره شیخ مفید ،قم.
______________9494 (.هه.ق) .المسار الشهیعه ،انگهرهشیخ مفید ،قم.
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 9492 (._____________-هه.ق.).اإلختیاص،انگره شهیخ

-گلبرگ،اتههان 9492 (.هههه.ق .).اتابخانههه ابههن طههاووس و

مفید،قم.

احهههوال و وظهههار او ،ترجمهههه علهههي قرائهههي و رسهههول

 9492 (._____________-هههه.ق) .ا مههالي،انگره شههیخ

جعفریان،قم:اتابخانه مرعشي.

مفید ،قم.

 -المتقي الهندی (.بي تا).انزالعمال ،تحقیق بکهری حیهاني

 9492 (._____________-هههه.ق.).الکايئببۀ ،انگههره شههیخ

و صفوه الیفا ،بیروج :الرسال.،

مفید،قم.

 -محقق اردبیلي 9404 (.ههه.ق ).مجمهع الفائهدة ،تحقیهق

 -الیفار ،رشید 9495 (.هه.ق .).المحامي ،بيجا :بينا.

اشتهاردی ،عراقي ،یزدی ،قم:جامعه المدرسین.

 -صولي،ابوبکر 9495 (.هه.ق .).اتاب ا وراق قسم اخبهار

 -محمدنیا ،مرتضي (.مرداد  .) 9282اتهاب مهاه ،الیهاج،

الشعرا  ،تحقق هیورظ دن ،قاهره :الهیئه العامه.

ش ،959صص.21-29

 -طبری ،محمد بن جریر (.بي تها .).المسترشهد فهي امامه،

 -مقدسي ،محمهد 9499 (.ههه.ق .).احسهن التقاسهیم فهي

امیرالمؤمنین(ع)،تحقیههق محمههدباقرمحمودی ،قههم :الثرايببۀ

معرفه ا قالیم ،مکتب ،مدبولي ،ال ال .،

االسالييۀ.

 -نجاشي احمد 9496 (.ههه.ق .).رجهال النجاشهي،تحقیق

____________________ 9281 (.هههه.ق.).تاریخ ال بههری،تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم ،بیروج :دارالتراظ ،ال انی.،
_____________ .)9499 (.دالئهههل االمامههه،،تحقیققسم الدراساج االسالمی ،،قم :البع .،
 طیالسههي،احمد (.بههي تهها) .مسههند ابههي داوود ال یالسههي،بیروج :دارالحدی .
 علي بن جعفرصادق(ع) 9402 (.هه.ق .).مسائل علي بنجعفر،تحقیق ول البیت ،المؤتمرالعالمي لإلمام الرضا ،قم.
 عیاشي ،محمد (.بي تا) .التفسیر العیاشي ،تحقیق رسهوليمحالتي ،تهران :العيؤيۀ االسالييۀ.
 فراج اوفي،ابوالقاسهم .)9490 (.تفسهیر ،تههران :وزراجارشاد اسالمي.
 __________________ (.بههي تهها) .اإلسببتغاث يببي البببدعالثالثۀ ،بيجا :بينا.
 فضههل بههن شههااان (.بههيتهها) .االیضههاح،تحقیق سههیدجاللالدین حسیني ،بيجا.
 اههوفي ،محمههدبن سههلیمان 9499 (.هههه.ق .).مناقههبامیرالمؤمنین(ع)،تحقیق شیخ محمهدباقرمحمودی ،بهيجها:
ال قاف ،اإلسالمی.،

موسي بشیری ،قم :النشراالسالمي ،الخامس.،
 نوبختي،حسن9289 (.ههه .ش .).ياق الکبيعۀ ترجمهه وتعلیق محمدجواد مشکور ،تهران :علمي و فرهنگي.

