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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

دریافت: 1399/9/22  پذیرش: 1399/12/20
محسن دیمه کار گراب 1، عبدالرحمان یدالهی2  

چکیده 

ــه  ــرش ب ــوع نگ ــو ن ــه در پرت ــت؛ چنانک ــی اس ــه امام شناس ــی در عرص ــالک اساس ــام م ــانه های ام نش
ایــن مقولــه مذاهــب گوناگونــی پدیــدار شــد. البتــه امامــان معصــوم b از همــان آغــاز اهــم نشــانه ها و 
ــژه از امــام رضــا  ــه وی ــر روایاتــی از اهــل بیــتb ب ــد، لیکــن بنــا ب مالک هــا در ایــن عرصــه را بیــان کردن
ــده  ــاد ش ــت« ی ــانۀ امام ــرائیل و نش ــان بنی اس ــوت در می ــه »تاب ــه منزل ــدا n ب ــول خ ــالح رس g، س
اســت. نظــر بــه شــهرت ایــن روایــات و ابهاماتــی ماننــد وجــه شــباهت، ســهم ایــن تشــبیه در احتجــاج بــا 
مخالفــان، ایــن نوشــتار بــر پایــۀ گونه شناســی و تحلیــل فضــای صــدوری در صــدد واکاوی فقه الحدیثــی 
ایــن دســته از روایــات امــام رضــا g اســت. بررســی ها نشــان می دهــد یادکــرد روایــی ســالح نبــوی در 
ــه امامــت« و  ــا مقول ــد ب ــوت بنی اســرائیل و پیون ــه تاب گونه هــای »در شــمار نشــانه های امــام«، »تشــبیه ب
»میــراث اختصاصــی اهــل بیــت b« نمایــان اســت و غالبــا در دوران امــام ســجاد g تــا امام رضــا g در 
رویارویــی بــا مدعیــان دروغیــن امامــت در برابــر فرقه هــای کیســانیه، زیدیه، عجلیــه، فطحیه، اســماعیلیه، 
واقفــه و... بــه ویــژه بنی عبــاس کــه همگــی مدعــی وراثــت و خالفــت نبــوی بوده انــد، صــادر شــده اســت. 
از طریــق اســتدالل بــه در اختیــار داشــتن ســالح نبــوی، اهــل بیــت b بــه عنــوان وارثــان ویــژۀ ســالح 
و علــم نبــوی معرفــی می شــدند کــه از ناحیــۀ خداونــد بــه امامــت منصــوب گشــته اند، چنانکــه در قــرآن، 
وارث بــودن در کنــار امامــت ذکــر شــده و در قصــه طالــوت، آمــدن تابــوِت مشــتمل بر میــراث انبیا، نشــانگر 

اصطفــا و نصــب الهــی طالــوت بــر خالفــت بــود.

کلیدواژه هــا: تــراث تفســیری امــام رضــا g، ســالح رســول خــدا n، تابــوت بنی اســرائیل، تفســیر 
ــی. ــی، امامت پژوه روای
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طرح مسئله

در میــان میــراث تفســیری امــام رضــا g روایاتــی از آن امــام همــام گــزارش شــده اســت کــه نــه 
تنهــا در حــوزۀ تفســیر قــرآن کریــم بلکــه از منظــر کالمی نیــز قابل بررســی اســت ماننــد روایاتی که 
ــا َتــَرَك آُل  ــٌة ِممَّ ُکــْم َو َبِقیَّ اُبــوُت  فیــِه َســکیَنٌة ِمــْن َربِّ ِتَیُکــمُ  التَّ

ْ
ْن َیأ

َ
ایشــان در ذیــل آیــه »ِإنَّ آَیــَة ُمْلِکــِه أ

ُموســی  َو آُل هاُرون ...«)البقــره، 248( ســالح رســول خــدا n را بــه تابــوت بنی اســرائیل تشــبیه 
کــرده  و وجــود آن ســالح نــزد شــخص را نشــانه ای بــر خالفــت و علــم شــخص دانســته اند. روایــات 
یــاد شــده عــالوه بــر جنبــۀ تفســیری و کالمــی، جنبــۀ فقــه الحدیثــی نیــز دارد کــه در مجمــوع بــر 
ضــرورت فقــه الحدیثــی ایــن روایــات می افزایــد. از ســوی دیگــر نظــر به تعــدد جریان هــای علمی و 
کالمــی در عصــر امــام رضــاg و رویارویی هــای تاریخــی آن امــام همــام بــا آن ها، چنیــن می نماید 
کــه بــر پایــۀ بررســی داللــی و فضــای صــدوری ایــن روایــات، بتــوان بــه خوانش نوینــی از این دســته 
روایــات رضــوی دســت یافــت. بــه لحــاظ پیشــینه گفتنــی اســت در کتــب حدیثــی و فقــه الحدیثی 
ایــن روایــات بررســی نشــده اســت. البتــه پژوهش هــای مختصــری در ایــن دســته روایــات صــورت 
گرفتــه اســت از آن جملــه: »شــاخص ها و نشــانه های امامــت در مکتــب رضــوی« از علــی ربانــی 
گلپایگانــی)1389( کــه نگارنــده نشــانه های امــام را بــا توجــه بــه روایــات امــام رضــا g بررســی 
و در بخشــی از آن بــا ذکــر چنــد روایــت بــه صــورت بســیار مختصــر ســالح نبــوی را از نشــانه های 
امامــت معرفــی کــرده اســت. از دیگــر پژوهش هــای در ایــن زمینــه »نقــش نشانه شناســی ســالح 
در امام شناســی« از حســین حســینیان مقــدم و محمــد مهــدی حســینیان مقــدم)1397( اســت 
کــه جایــگاه و نقــش ســالح را در اخبــار تاریخــی و کالم اســالمی بررســی کرده انــد. در ایــن تحقیــق 
ســعی شــده بــه چالش هایــی از قبیــل ســالح نشــانه امامــت یــا ســبب افتخــار یــا فضیلــت؟ ســالح 

نشــانه قطعــی یــا ترجیحــی؟ یــا ســالح نشــانه همیشــگی یــا مــوردی؟ پاســخ داده شــود.

نوشــتار پیــش رو، عــالوه بــر تتبــع فــراوان در میــراث روایــی، ســعی کــرده ارتباطــی معرفت بخــش 
میــان آیــۀ 248 ســورۀ بقــره بــا مجموعــه روایــات صــادر شــده از امــام رضــا g و دیگــر اهــل بیــت 
ــد،  ــوت بنــی اســرائیل تشــبیه و آن را نشــانۀ امــام معرفــی کرده ان ــه تاب b کــه ســالح نبــوی را ب
برقــرار کنــد. گونه شناســی روایــات ایــن بــاب و بررســی فضــای صــدور و همچنیــن بررســی جنبــۀ 
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ــای  ــا، دغدغه ه ــا، نیازه ــا زمینه ه ــا ب ــدی آن ه ــل کارآم ــه دلی ــاب ب ــن ب ــات ای ــی روای ــه الحدیث فق
ــن پژوهــش  ــوآوری ای ــازات و ابعــاد ن ــه امتی ــی و عصــری از جمل عصــری و دیگــر مقتضیــات زمان

نســبت بــه پژوهش هــای پیشــین در ایــن زمینــه اســت.

ــی، فضــای  ــی و گونه شناســی روای ــه کارگیــری روش توصیفــی تحلیل ــر ب ــن نوشــتار عــالوه ب ای
صــدوری ایــن روایــات را بررســی کــرده تــا جنبــۀ فقــه الحدیثــی آن متناســب بــا زمینه هــا، نیازهــا، 
دغدغه هــای عصــری و دیگــر مقتضیــات زمانــی و عصــری فهــم شــود. بــه ایــن منظــور در ابتــدا بــه 

ــن گزارش هــا در میــراث تفســیری امــام رضــاg اشــاره می شــود:  برخــی از ای

1. تشبیه سالح نبوی به تابوت بنی اسرائیل در تراث رضوی 

تشــبیه ســالح نبــوی بــه تابوت بنی اســرائیل مقولــه ای اســت کــه در روایــات امام رضــاg متعدد 
گــزارش شــده اســت کــه پیــش از بررســی فقــه الحدیثــی ایــن دســته از روایــات بــه نمونه هایــی از 

آن مــوارد اشــاره می شــود.

بزنطی از امام رضاg نقل کرده است امام باقرg می فرمود: 

ْیَنَما 
َ
اُبــوُت َداَر اْلُمْلــُك َو أ ْیَنَمــا َداَر التَّ

َ
اُبــوِت ِفی َبِنــی ِإْســَراِئیَل أ ــاَلِح ِفیَنــا َکَمَثِل التَّ َمــا َمَثــُل السِّ »ِإنَّ

ــاَلُح ِفیَنــا َداَر اْلِعْلــُم«؛ همانــا مثــل ســالح در مــا مثــل تابــوت اســت در بنی  اســرائیل، هــر  َداَر السِّ
جــا کــه تابــوت در هــر خاندانــی یافــت می شــد ملــك در پــی آن بــود و در میــان مــا هــر کجــا ســالح 
ــار، 1404ق: 183(.   ــت)کلینی، 1365، ج1: 238؛ صف ــم همانجاس ــد، عل ــا برس ــت م ــه دس ب
ــاَلِح  َمــا َمَثــُل السِّ صفــوان از امــام رضــاg از امــام باقــرg نقــل کــرده کــه حضــرت فرمــود: »ِإنَّ
ــاَلُح ِفیَنا  َة َو َحْیُثَمــا َداَر السِّ ُبــوَّ وُتــوا النُّ

ُ
اُبــوُت أ اُبــوِت ِفــی َبِنــی ِإْســَراِئیَل َحْیُثَمــا َداَر التَّ ِفیَنــا َمَثــُل التَّ

ــاَلُح ُمَزاِئــاًل ِلْلِعْلــِم  َقــاَل اَل«؛ همانــا ســالح در میــان مــا چــون تابــوت  ْمــُر ُقْلــُت َفَیُکــوُن السِّ
َ
َفَثــمَّ اْل

اســت در بنی  اســرائیل، در هــر جــا تابــوت بــود نبــوت عطــا می شــد و در هــر جــا میــان مــا خانــدان 
ســالح بچرخــد امــر )امامــت( آنجاســت، گفتــم: ممکــن اســت ســالح از علــم جــدا شــود؟ فرمــود: 
نه)کلینــی، 1365، ج1: 238؛ صفــار، 1404ق: 183(. اربلــی از »دالئــل حمیــری« از جعفــر بــن 
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محمــد بــن یونــس گــزارش کــرده اســت: »شــخصی نامــه ای بــرای امــام رضــاg نوشــت و بنــا 
داشــت کــه از حکــم لبــاس ملحــم کــه محــرم می پوشــد و از ســالح رســول خــدا ســؤال کنــد، امــا 
ــود: »اَل  ــده ب ــن آن آم ــتند و در ضم ــائل او را نوش ــخ مس ــه ای پاس ــرت در نام ــرد. حض ــوش ک فرام
اُبــوِت ِفــی َبِنــی  ــِهn ِفیَنــا ِبَمْنِزَلــِة التَّ نَّ ِســاَلَح َرُســوِل اللَّ

َ
ــْوِب اْلُمْلَحــِم َو اْعَلــْم أ ْحــَراِم ِبالثَّ َس ِباْلِ

ْ
َبــأ

ِإْســَراِئیَل َیــُدوُر َمــَع ُکلِّ َعاِلــٍم َحْیــُث َداَر«؛ إحــرام بســتن در لبــاس ملحــم اشــکالی نــدارد و بدان که 
ســالح رســول خــداn در بیــن مــا بــه منزلــه تابــوت در بنی اســرائیل اســت با هــر عالمــی )امامی( 

می گــردد، هــر جــا کــه باشــد)اربلی، 1381ق، ج2: 299(.

2. گونه های یادکرد سالح رسول خداn در مصادر روایی 

گونه شناســی روایــات یادکــرد ســالح نبــوی می توانــد بســتر مناســبی بــه منظــور دســتیابی بــه 
فضــای صــدوری حاکــم بــر ایــن روایــات باشــد کــه در ذیــل بــا تکیــه بر مصــادر کهــن امامی ســامان 

می یابــد. 

2-1. در شمار نشانه های امام

ــمار  ــت در ش ــه صراح ــالح ب ــورداری از س ــه برخ ــت ک ــی اس ــالح، روایات ــات س ــۀ اول از روای گون
ــت:  ــده اس ــر ش ــت ذک ــانه های امام نش

 احمــد بــن عمــر گویــد: پرســیدم از امــام رضــاg از دلیــل بــر صاحــب امــر امامــت چیســت؟ 
حضــرت فرمــود: »دلیــل آن کبــر )ســن( و فضــل و وصیــت روشــن اســت، تا آنجا کــه چــون کاروانی 
بــه مدینــه وارد شــوند و بگوینــد فــالن امــام بــه کــه وصیــت کــرده؟ گوینــد: بــه فــالن پســر فــالن، 
شــما بــا ســالح پیامبــرn بگردیــد هــر کجــا ســالح باشــد، امامــت آنجاســت، امــا صــرف مســائل 

ــود«)کلینی، 1365، ج1: 285(. ــل نمی ش دلی

 یحیــی از امــام رضــاg نقــل کــرده کــه حضــرت فرمــود: پــدرم ســالح رســول خــداn را بــه 
مــن ســپرد؛ امــا عموهــای مــن بــه ایــن امــر حســادت کردنــد، صفــوان گویــد: از شمشــیر رســول 
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خــداn صحبــت کردیــم. حضــرت فرمــود: اســحاق بــن جعفــر نــزد مــن آمــد و بــر مــن ســنگینی 
نمــود. بــه حــق و حرمــت نبــوی مــرا قســم داد کــه آن شمشــیری کــه او )احتمــاال مأمــون( گرفتــه 
همــان شمشــیر رســول خداســت؟ گفتــم: نــه چگونــه ایــن ممکــن اســت! ابوجعفــرg فرمــود: 
َمثــل ســالح نــزد مــا مثــل تابــوت در بنی اســرائیل اســت کــه هرجا باشــد، امــر همانجاســت)صفار، 

ــف، ج42: 67(. ــی ، 1404ق، ال 1404ق:  189؛ مجلس

 بزنطــی گوید:»بــه امــام رضــاg گفتــم: وقتــی کــه امــام بمیــرد بــا چــه امــام بعــد از او شــناخته 
ــود و  ــدر خ ــرهای پ ــن پس ــه بزرگ تری ــی اینک ــانه هایی دارد یک ــام نش ــود: ام ــرت فرم ــود؟ حض ش
دارای فضیلــت و وصیــت اســت و معــروف اســت بــه  طــوری  کــه یــك شــتر ســوار کــه از خــارج وارد 
شــهر می شــود، می پرســد: فــالن امــام بــه کــه وصیــت کــرده؟ می گوینــد: بــه فالنــی و ســالح در 
میــان مــا چــون تابــوت اســت در میــان بنی  اســرائیل و امامــت بــه همــراه ســالح اســت هــر جــا کــه 
باشــد«)کلینی، 1365، ج1: 284؛ ابن  بابویــه، 1403ق،ج 1: 117؛ بــرای مطالعــۀ نمونــه دیگــر 

ــی، 1397ق: 242(. ر.ک: نعمان

ِبیــِه« بایــد بــه دو نکتــه مهــم توجــه داشــت: نکتــه اول 
َ
ْکَبــَر ُوْلــِد أ

َ
ْن َیُکــوَن أ

َ
در خصــوص فــراز »أ

اینکــه چــه بســا بــا ایــن روایــت چنیــن شــبهه ای بــه ذهــن تبــادر شــود کــه امــام صــادقg از دنیــا 
رفتنــد و پســر بزرگ تــر آن حضــرت، عبداللــه افطــح امــام نبــود، لــذا روایــت امــام رضــاg چگونــه 
بــا روایــت امــام صــادقg قابــل جمــع اســت؟! در پاســخ چنیــن بــه نظــر می رســد از آنجــا کــه این 
روایــت از فرمایش هــای امــام رضــاg نقــل شــده، حضــرت نشــانۀ پســر بزرگ تــر بــودن را عنــوان 
نشــانه امامــت بــه صــورت مطلــق فرمودنــد و مقیــد بــه شــرطی نکردنــد؛ امــا در روایــت دیگــری از 
ْمــَر)أی المامــة( ِفــی 

َ
امــام صــادقg ایــن نشــانه، مقیــد بیــان شــده و حضــرت فرمودنــد: »ِإنَّ اْل

اْلَکِبیــِر َمــا َلــْم َتُکــْن ِفیــِه َعاَهٌة«)کلینــی، 1365، ج1: 285( نبایــد در فرزنــد پســر بزرگ تــر امــام 
 gنقــص بدنــی یــا دینــی وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا این مشــکل در اســماعیل فرزنــد امام صــادق
وجــود داشــت و بــه ایــن منظــور حضــرت بــرای شناســاندن امــام بعــدی بــه مــردم و گمــراه نشــدن 
آن هــا ایــن نشــانه را بــه صــورت مقیــد بیــان فرمودنــد. بنابرایــن چــون ایــن مشــکل در زمــان امامت 
امــام رضــاg و بعــد از آن وجــود نداشــت حضــرت آن را بــه صــورت مطلــق بیــان کردنــد. افــزون بر 
اینکــه می تــوان روایــت مطلــق را حمــل بــر روایــت مقیــد کــرد. همچنانکــه می تــوان گفــت امامــت 
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مشــروط بــه شــروط واالیــی چــون عصمــت و علــم لدنــی و... اســت لــذا شــرط فرزنــد بزرگ تــر در 
امامــت از شــروط الزم و اساســی نیســت بلکــه بــه لحــاظ شــرط مقتضی اســت کــه با وجــود موانعی 
چــون نداشــتن عصمــت و شــرایط اساســی دیگــر، فرزنــد بزرگ تــر از اســاس صالحیــت امامــت را 
نخواهــد داشــت و امامــت بــه فرزنــد معصــوم می رســد هــر چنــد فرزنــد بزرگ تــر نباشــد و نکتــه دوم 
اینکــه ایــن عالمــت بــه منظــور معرفــی امــام بــرای بعــد از امامــِت امــام حســینg اســت و امامان 

قبــل از او را شــامل نمی شود)مجلســی ، 1404ق، ب، ج3: 204(. 

2-2. تشبیه به تابوت بنی اسرائیل و پیوند با مقولۀ امامت

 nنقــل شــده، بیــان فرموده انــد: ســالح رســول خدا bدر روایــات بســیاری کــه از اهــل  بیــت
بــه عنــوان میــراث امامــت نــزد آنــان بــوده و از هــر امامــی بــه امــام بعــدی منتقــل می شــده اســت. 
ایــن ســالح را اهــل بیــت بــه منزلــه تابــوت در بنــی اســرائیل دانســته اند کــه آن تابــوت در نــزد هــر 
ــزد هرکــه باشــد نشــانه امامــت اوســت.  ــود و ســالح رســول خدا n ن ــود نشــانۀ نبــوت او ب کــه ب
تواتــر ایــن روایــات بــه حــّدی اســت کــه در منابــع روایــی ابوابــی بــه ایــن روایــات اختصــاص یافتــه 
اســت)ن.ک: صفــار، 1404ق: 174؛ کلینــی، 1365، ج1: 232و238؛ مجلســی ، 1404ق، 

ــه برخــی نمونه هــا اشــاره می کنیــم:  ــف، ج 26: 201( اینــک ب ال

  امــام رضــا g در ذیــل روایتــی بــه بزنطــی دربــاره نشــانه هــای امــام از ســالح یــاد کردنــد و 
فرمودنــد: ســالح در میــان مــا چــون تابــوت اســت در میــان بنی  اســرائیل و امامــت بــه همــراه 
ســالح اســت هــر جــا کــه باشــد«)کلینی، 1365، ج1: 284؛ ابن  بابویــه، 1403ق، ج1: 

.)117-116

ــارۀ چیســتی ســکینه از  ــه ســوالی کــه درب - در روایــت دیگــری، حضــرت رضــا g در پاســخ ب
ایشــان شــد، فرمودنــد: »ســکینه«، بــادی اســت کــه از بهشــت مــی وزد و صورتــی ماننــد انســان و 
بویــی خــوش دارد و آن همــان بــادی اســت کــه بــر ابراهیــم وزیــد. بــه ایشــان گفته شــد: ایــن همان 
ــا َتــَرَك آُل ُموســی  َو آُل هــاُروَن«  ــٌة ِممَّ ُکــْم َو َبِقیَّ اســت کــه خداونــد فرمــوده: »ِفیــِه َســِکیَنٌة ِمــْن َربِّ
فرمــود: آن ســکینه در تابــوت اســت و در آن طشــتی اســت کــه قلــوب انبیــا را بــا آن شست وشــو 
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ــا  ــه م ــه ب ــا اینک ــد ت ــت می چرخی ــه دس ــت ب ــرائیل دس ــای بنی اس ــن انبی ــوت بی ــد و تاب می دهن
رســید. پــس پرســید: تابــوت شــما چیســت؟ گفتیــم: ســالح. فرمــود: درســت گفتیــد آن تابــوت 

ــا: 165-164(. ــی ت ــری، ب ــت)کلینی، 1365، ج3: 471-472؛ ِحمَی شماس

ــزد مــن آمــد و  ــه ن بزنطــی نقــل می کنــد کــه شــنیدم حضــرت رضــاg فرمودنــد: اســحاق ب
ــا ســالح رســول  ــود کــه طوســی)مأمون( آن را گرفــت؟ آی ــا ســالح همــان ب ســوال کــرد کــه: آی
 اللــه n همــان بــود؟ بــه او گفتــم: نــه، ســالح در بیــن مــا، ماننــد تابــوت در قــوم بنی اســرائیل 
اســت کــه در هــر خانــه   ا ی باشــد، ملک)امامــت( در آنجاســت)ِحمَیری، بــی تــا: 160؛ صفــار، 
ــار،  ــی، 1365، ج1: 238؛ صف ــر ر.ک: کلین ــۀ دیگ ــه نمون ــرای مطالع 1404ق: 178-179؛ ب

.)183 1404ق: 

ــه تابــوت بنی اســرائیل در میــراث روایــی ایــن اســت کــه  وجــه تشــبیه ســالح رســول اللــهn ب
همان گونــه کــه تابــوت در بنی اســرائیل نشــان ُملــك و نبــوت و علــم بــود، شمشــیر پیامبــرn نیــز 
در دســت هــر انســان کامــل و معصــوم قــرار می گرفــت، نشــان ایــن بــود کــه ودیعــۀ امامــت و علــم 
غیــب و امــر خالفــت نیــز نــزد اوســت. بــه بیــان دیگــر همــان طــور کــه وجــود تابــوت در نــزد رهبران 
الهــی بنی اســرائیل، نشــانی بــر انتصــاب و شایســتگی آن هــا بــر نبــوت یــا فرمانروایــی و خالفــت از 
ناحیــه خداســت، وجــود شمشــیر پیامبــر اکــرمn در نــزد امامــان معصــومb نیز نشــانگر اصطفا 

و نصــب الهــی اهــل بیــتb بــر امــر امامــت و خالفــت اســت.

g 2-3. میراث اختصاصی اهل بیت

ــه عنــوان  ــی اســت کــه ســالح رســول خــداn را ب ــات ســالح نبــوی، روایات ــۀ دیگــر از روای گون
ــهمی از آن  ــاس، س ــم از اس ــایر بنی هاش ــد و س ــومb می دان ــان معص ــی امام ــراث اختصاص می
میــراث ندارنــد. دلیــل بــه ارث رســیدن ســالح پیامبــر اکــرمn بــه امــام علــیg ایــن اســت کــه 
چــون ایــن ســالح نشــانۀ امامــت و جانشــینی آن حضــرت بــود، بــه او منتقــل شــد و این هــا ماننــد 
ــه  ــتند ک ــایلی نیس ــرمn، وس ــر اک ــاص پیامب ــراث خ ــت و می ــارج اس ــه خ ــت از ترک ــن و وصی دی
غیــر از امامــان معصــومb و جانشــینان حقیقــی او بــرای دیگــران در آن حــق ارث بــردن وجــود 
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داشــته باشــد. ابوبصیــر گویــد: امــام صــادقg فرمــود: رســول خــداn در میــان متــاع خویــش 
شمشــیری و زرهــی و نیــزه ای و زینــی و اســتر شــهبایی داشــت کــه در ترکــۀ او بــود و همــه بــه علــی 
بــن ابــی طالــبg بــه ارث رســید)کلینی، 1365، ج1: 234(. امــام باقــرg فرمــود: هنگامــی 
کــه عمــر کشــته شــد امیرالمؤمنیــنg مــردم را بــه خــدا ســوگند داد کــه شــما را بــه خدا آیا کســی 
در میــان شــما هســت کــه ســالح رســول خــدا و مرکــب و خاتــم او را جــز مــن بــه ارث بــرده باشــد؟ 
گفتنــد: نه)صفــار، 1404ق: 182(. امــام باقــرg همچنیــن فرمــود: پیــش از آنکــه وفــات علــی 
بــن حســین g فــرا رســد، زنبیــل یــا صندوقــی را کــه نــزد او بــود، بیــرون آورد و فرمــود: ای محمــد 
ایــن صنــدوق را ببــر، پــس آن را در میــان چهــار تــن )کــه چهــار طرفــش را گرفتــه بودنــد( بردنــد، 
چــون آن حضــرت وفــات کــرد، بــرادران امــام باقــرg آمدنــد و ادعــا کردنــد کــه از آنچــه در میــان 
صنــدوق بــود، بهــره مــا را بــده. فرمــود: بــه خــدا کــه از بهــره شــما چیــزی در آن نبــود، اگــر شــما 
 nبهــره ای از آن داشــتید، پــدرم آن را بــه مــن نمــی داد، در آن صنــدوق ســالح و کتــب رســول خدا

بود)کلینــی، 1365، ج1: 305؛ صفــار، 1404ق: 180(. 

بــا توجــه بــه ایــن روایــت ثابــت می شــود کــه ســالح و کتــب رســول اللــهn جــزو میــراث خــاص 
و از عالیــم و مختصــات امــامg اســت کــه بــه شــخص دیگــری غیــر از امــام معصــوم ارث نخواهــد 
 nمی فرمــود: اســلحه پیامبر gرســید. عبداالعلــی بــن اعیــن گویــد: شــنیدم کــه امــام صــادق
نــزد مــن اســت، کســی نســبت بــه آن بــا مــن نتوانــد نــزاع کنــد، همانــا ســالح از آســیب محفــوظ 
اســت. اگــر بــه دســت بدتریــن مخلــوق خــدا بیفتــد بهتریــن ایشــان شــود )ولــی خــدا بــه دســت او 
نمی انــدازد(. ســپس فرمــود: امــر امامــت در آخــر بــه کســی رســد کــه بــرای او حنــک را در پیچنــد 
)یعنــی بــه یــاری او قیــام کننــد، چــون پیچیــدن حنــک نشــانه آمادگــی بــرای جهــاد بــوده اســت( 
و چــون خواســت خــدا دربــارۀ او صــورت گیــرد، بیــرون شــود، مــردم گوینــد: ایــن چــه واقعــه ای 
ــل  ــان کام ــا عقل ش ــد )ت ــت نه ــت رحم ــش دس ــر رعیت ــر س ــرت ب ــت آن حض ــدا از برک ــت، خ اس
ــد، 1413ق، ج2: 189-188(.  ــار، 1404ق: 184؛ مفی ــود()کلینی، 1365، ج1: 234؛ صف ش
عمــر بــن ابــان گویــد: از امــام صــادقg پرســیدم راجــع بــه آنچــه مــردم می گوینــد کــه نامــه مهــر 
شــده ای بــه ام ســلمه داده شــد، امــام فرمــود: هنگامــی کــه رســول خــداn قبــض روح شــد، امام 
علــیg علــم و ســالح ایشــان و آنچــه آنجــا بــود بــه ارث بــرد، ســپس بــه امــام حســنg رســید و 
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 gرســید. عمــر گویــد: عرضــه داشــتم ســپس بــه علــی بن حســین gســپس بــه امــام حســین
رســید ســپس بــه پســرش ســپس بــه شــما؟ حضــرت فرمــود: آری)کلینــی، 1365، ج1: 235-

ــار، 1404ق:  1186( . ــد، 1413ق، ج2: 189؛ صف 236؛ مفی

ایــن روایــت نمونــه ای از روایاتــی اســت کــه امــام صــادقg امامــت را بــر اســاس نــّص و علــم 
و همچنیــن براســاس ارث بــردن میــراث پیامبــر اکــرم n معرفــی کرده انــد. بــر همیــن اســاس 
شــیعه معتقــد اســت، علــوم و کمــاالت امــام بایــد اعطایــی و موهوبــی باشــد، نــه اکتســابی و از راه 
تحصیــل، اعــم از اینکــه از جانــب خداونــد متعــال بــدون واســطه بــه او عنایــت شــود، یــا اینکــه 
بــا واســطه مالئکــه یــا پیامبــر یــا امــام قبــل خــود کــه از غیــر طــرق عــادی بــه او ارث برســد. از 
ایــن ارث گاهــی بــه عنــوان »َحْبــَوه« رســول خــدا n بــه امامــان معصــومb نــام برده انــد: »إّن 
ــوان  ــه عن عنــدی لصحیفــة... قــد حباهــا رســول الله n«)صفــار، 1404ق: 144( و گاهــی ب
»قطیعــه« آن حضــرت: »إّن عنــدی لصُحــٌف کثیــرٌة قطایــع رســول اللــه n و أهــل بیته«)همان: 
149(. »حبــوه« بــه ارثــی گفتــه می شــود کــه اختصــاص بــه پســر بزرگ تــر یــا َاولــی بــه میــراث 
میــت دارد و دیگــر ورثــه ســهمی در آن ندارنــد )ماننــد ســالح، قــرآن، انگشــتر و...(؛ امــا »قطایع« 
بخشــش هایی اســت کــه خــارج از ضابطــه ای خــاص و براســاس مصلحتــی ویــژه بــه کســی داده 
می شــود. از ایــن جهــت، دیگــران حق اعتــراض نیــز ندارند)جــوادی آملــی، 1388، ج4: 284(. 

نقــل گزارش هــای تاریخــی در منابــع حدیثــی شــیعه و اهــل ســنت مبنــی بر اینکه ســالح رســول 
اللــه بعــد از پیامبــر اکــرم n بــه حضــرت علــیg بــه ارث رســیده نه بــه ســایرین، و نبــود گزارش 
ــه افــرادی غیــر از امــام معصــوم bرســیده  ــر اینکــه ســالح رســول اللهn ب صحیحــی مبنــی ب
باشــد، دلیــل دیگــری بــر صّحــت ادعای امامــان معصــوم g به عنــوان جانشــینان و میــراث داران 
ــه  ــاره ب ــه اش ــن اینک ــات، ضم ــن روای ــز در ای ــالح نی ــرد س ــع یادک ــت. در واق ــرم n اس ــر اک پیامب
میــراث مــاّدی پیامبــران دارد، نشــانه و عالمتــی بــر امامــت امامــان معصــومb اســت تــا بــه نوعــی 
از مّدعیــان کاذب و دروغگــو تشــخیص داده شــوند و مــردم در مســیر تشــخیص امــام گمراه نشــوند 
و بداننــد کــه امــام میــراث دار نبــّوت اســت همچنانکــه تابــوت بنی اســرائیل کــه در بردارنــدۀ آثــار 

ــا  ــد در انته ــی، ج1: 235؛ بصائرالدرجــات: 177( شــیخ مفی ــام باقرg)الکاف ــق حمــران از ام ــدک از طری ــا اختــالف ان ــز ب 1. و نی
اخبــار در ایــن معنــا را بســیار دانســته اســت.
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انبیــا بــود، نشــانۀ حقانیــت انتصــاب طالــوت بــود، شمشــیر رســول خــداn هــم جــزو آثار نبــّوت و 
نشــانه و عالمتــی بــرای حقانیــت امامــت ائمــۀ  اطهــارb اســت. بنابرایــن امامــان معصــومb هــر 
یــک میــراث دار مــاّدی و معنــوی رســول الله و انبیــای گذشــته اند کــه از حیــث علمــی بایــد اعلــم 
افــراد بــوده تــا پاســخگوی همــه نیازهــای مــردم باشــند و از حیــث مــاّدی ضمــن اینکــه عالمــت و 
نشــانه ظاهــری در تشــخیص امامــت آن هــا بــرای مــردم عــادی اســت، بــرای پیشــبرد اهــداف خود 

نیــز بــه آن نیازمندنــد.

3. پیشینه و فضای صدور روایت تشبیه سالح نبوی

بی گمــان تحلیــل دقیق تــر از روایــات رضــوی تشــبیه ســالح، در گــرو بازخوانــی پیشــینۀ روایــی 
در بــاب روایــات ســالح رســول خــداn در ســدۀ اول و دوم هجــری اســت کــه پــس از نقل مــوردی، 
بررســی و تحلیــل فضــای صــدور ایــن دســته از گزارش هــا در تبییــن روایــت رضــوی ذکــر خواهــد 

. شد

3-1. پیشینۀ روایی یادکرد سالح نبوی در سدۀ اول و دوم هجری

پیشــینۀ روایــی یادکــرد ســالح نبــوی حکایــت از اســتناد امــام ســجادg، امــام باقــرg و امــام 
صــادقg در رویارویــی بــا مدعیــان امامــت و خالفــت اســت کــه پیــش از تحلیــل بــه برخــی از این 

ــود:  ــاره می ش ــا اش گزارش ه

ــن  ــد ب ــارۀ محم ــه درب ــانیه« و آنچ ــرg از »کیس ــام باق ــزد ام ــد: ن ــران گوی 3-1-1. حم
 nــدا ــول خ ــالح رس ــه س ــد ک ــا نمی گوین ــود: آی ــرت فرم ــردم، حض ــاد ک ــد ی ــی می گوین عل
ــی آن  ــر )مدع ــود دارد، اگ ــان وج ــیر ایش ــب شمش ــر دو جان ــانه ای ب ــه نش ــت و چ ــزد کیس ن
گاهــی از  ــرای آ ــا محمــد حنفیــه ب گاهــی دارنــد؟ ســپس فرمــود: همان هســتند کــه( از آن آ
ــش  ــرت برای ــه حض ــت ک ــاز داش ــجادg نی ــام س ــه ام ــت ب ــه وصی ــوط ب ــور مرب ــت و ام وصی

بیــان نماید)صفــار، 1404ق: 178(.
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ــاره محمــد  3-1-2. عبدالغفــار جــازی گویــد: نــزد امــام صــادقg از »کیســانیه« و آنچــه درب
ــاد شــد، حضــرت فرمــود: چــرا از کیســانیة نمی پرســید کــه ســالح رســول  ــد ی ــه می گوین حنفی
خــدا n نــزد کیســت؟! همانــا محمــد حنفیــه بــرای آگاهــی از وصیــت و امــور مربــوط بــه وصیــت 

بــه امــام ســجادg نیــاز داشــت کــه حضــرت برایــش بیــان نماید)همــان: 178(. 

3-1-3. امــام صــادقg در روایتــی در خصــوص دو نفــر از زیدیــه کــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه 
ــه بــن حســن« اســت، بــه ســعید بــن ســّمان فرمــود: دروغ  شمشــیر رســول خــداn نــزد »عبــد اللَّ
ــه بــن حســن« هرگــز آن را ندیــده؛ نــه بــا یــك چشــم و نــه بــا دو  می گوینــد، بــه خــدا کــه »عبــد اللَّ
چشــمش، پــدرش هــم آن را ندیــده، جــز اینکــه ممکــن اســت آن را نزد علــّی بن حســینg دیده 
باشــد، اگــر راســت می گوینــد چــه عالمتــی در دســته آن اســت؟ و چــه نشــانه و اثــری در لبــۀ تیــغ 
آن اســت؟ همانــا شمشــیر پیغمبــرn نــزد مــن اســت، همانــا پرچــم و جوشــن و زره و خــود پیامبر
ــزد  ــا ن ــزد مــن اســت، اگــر راســت می گوینــد در زره پیامبــرn چــه عالمتــی اســت؟ همان n ن
مــن اســت پرچــم ظفربخــش پیامبــرn! نــزد مــن اســت الــواح و عصــای موســی! نــزد مــن اســت 
انگشــتر ســلیمان بــن داوود! نــزد مــن اســت طشــتی کــه موســی قربانــی را در آن انجــام مــی داد! 
ــار  نــزد مــن اســت آن اســمی کــه پیامبــرn چــون)در کارزار جنــگ( آن را میــان مســلمین و کّف
می گذاشــت؛ هیــچ تیــری از کّفــار بــه مســلمین نمی رســید! و َمثــل ســالح در خانــدان مــا همــان 
َمثــل تابــوت اســت در بنی  اســرائیل بــر در هــر خاندانــی کــه تابــوت پیــدا می شــد، نشــانۀ اعطــای 
نبــّوت بــود و ســالح بــه هــر کــس از مــا خانــواده رســد امامــت بــه او داده می شــود و آن هــا همــه نــزد 
مــن اســت. همانــا پــدرم زره رســول خــداn را پوشــید و دامنــش اندکــی بــه زمین می کشــید و من 
ــه زمیــن می کشــید و گاه نمی کشــید و اختــالف محسوســی  ــود گاه ب آن را پوشــیدم همچنــان ب
نداشــت و قائــم مــا کســی اســت کــه چــون آن را پوشــد، بــه خواســت خداونــد بــه انــدازۀ قامتــش 
باشــد)صفار، 1404ق: 174-175؛ کلینــی، 1365، ج1: 232-233؛ کشــی ، 1348: 427-

ــد، 1413ق، ج2: 188-187(. 428؛ مفی

ــه1«   ــتم: »عجلی ــه داش ــادقg عرض ــرت ص ــه حض ــد: ب ــارون گوی ــن ه ــلیمان ب 3-1-4. س

1. عجلیه  از فرق »زیدیه« و پیروان هارون بن سعید عجلی بودند و هارون از اصحاب امام جعفر صادقg بود)مشکور، 1372  : 10(.



20

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

معتقدنــد کــه »عبداللــه بــن حســن« ادعــا می کنــد کــه شمشــیر رســول خــدا n نــزد اوســت. 
حضــرت فرمودنــد: بــه خــدا دروغ می گویــد، نــزد او نیســت؛ هرگــز بــا یــک چشــم خــود هــم آن را 
ندیــده و حتــی نــزد پــدرش هــم ندیــده اســت مگــر اینکــه نــزد علــی بــن حســینg دیــده باشــد. 
همانــا صاحــب ســالح و ســالح نیــز بــرای او محفــوظ اســت، نــه بــه ایــن ســو و نــه به آن ســو مــی رود 
زیــرا امــر واضــح اســت. بــه خــدا ســوگند اگــر اهــل زمیــن گــرد هــم آینــد تــا ایــن امر)امامــت( را از 
موضعــی کــه خداونــد قــرار داده جابه جــا کننــد هرگــز نتواننــد و اگــر همــه آفریــدگان خداونــد کافر 
شــوند تــا اینکــه احــدی باقــی نمانــد، بــرای امــر امامــت خداونــد افــرادی را مــی آورد کــه شایســته 

امامــت هســتند)صفار، 1404ق: 174(.

3-1-5. ســلیمان بــن خالــد گویــد: عرضــه داشــتم: »عجلیــه« بــر ایــن باورنــد کــه ســالح رســول 
خــدا n نــزد فرزنــدان امام حســنg اســت، حضــرت فرمود: بــه خــدا ســوگند دروغ می گویند، 
همانــا رســول خــدا دو شمشــیر داشــت و ســمت راســت یکــی از آن دو عالمتــی اســت، اگــر راســت 
می گوینــد نشــانه ها و اســمای آن دو را بگوینــد، لیکــن پســر عمویــم را تحقیــر نمی کنــم. عرضــه 
ــذم  ــری ِمخ ــوم و دیگ ــی از آن دو َرس ــم یک ــود: اس ــرت فرم ــت؟ حض ــم آن دو چیس ــتم: اس داش

اســت)همان(. 

ــه  ــرد ک ــؤال ک ــادقg س ــام ص ــد از ام ــن خال ــلیمان ب ــنیدم س ــد: ش ــر  گوی 3-1-6. ابابصی
»عبداللــه بــن  حســن« گمــان می کنــد کــه شمشــیر رســول خــدا n نــزد اوســت، امــام صــادق
g فرمودنــد: قســم بــه خــدای کعبــه ایــن طــور نیســت، ایــن عالمــت را او تــا بــه حــال ندیــده و 
حتــی بــا یــک چشــم خــود هــم آن را ندیــده ســپس فرمودنــد: مگــر اینکــه پــدر او آن را دیــده باشــد 

ــوده اســت)همان: 183(.  ــی کــه خردســال و در آغــوش امــام ســجادg ب در حال

3-1-7. علــی بــن ســعید گفــت: در محضــر امــام صــادقg نشســته بــودم، »محّمــد بــن عبــد 
ــه بــن علــی« نیــز در کنــار ایشــان نشســته بــود و عبــد الملــك بــن اعیــن و محّمــد طیار و شــهاب   اللَّ
ــه بــن  ابــن عبــد ربــه نیــز حضــور داشــتند یکــی از اصحــاب عرضــه داشــت: فدایــت شــوم »عبــد اللَّ
حســن« می گویــد مــا را در امامــت مقامــی اســت کــه دیگــران را حقــی در آن نیســت. امــام صــادق
ــه تعجــب نمی کنــی؟! گمــان او ایــن اســت کــه پــدرش  g پــس از ســخنانی فرمــود: از عبــد اللَّ
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علــی امــام نبــوده او مدعــی اســت کــه در نــزد مــا علــم و صدقــی نیســت بــه خــدا قســم در نــزد او 
علــم نیســت ولــی بــه خــدا قســم در ایــن موقــع اشــاره بــه ســینۀ خــود کــرد و فرمــود: ســالح پیامبر 
ــه ای از قــرآن  ــزد مــا مصحــف فاطمــهh اســت کــه در آن آی ــزد ماســت، در ن و شمشــیر و زره او ن
نیامده اســت و آن امــالی پیامبــرn اســت و خــط علــیg و جفــر اســت)صفار، 1404ق: 153؛ 

بــرای مطالعــۀ نمونــۀ دیگــر ر.ک: کلینــی، 1365، ج1: 378-379؛ صفــار، 1404ق: 182(.

3-2. رویارویی اهل بیتb با مدعیان خالفت و امامت

ــه تابــوت نشــان می دهــد  ــات برخــورداری از ســالح نبــوی و تشــبیه آن ب واکاوی گونه هــای روای
 ،gغالبــًا از چهــار امــام بزرگــوار یعنــی امــام ســجاد ،gتمــام ایــن روایــات پیــش از امــام رضــا
امــام باقــرg، امــام صــادقg و امــام کاظــمg نقــل شــده کــه در ایــن میــان، بیشــتر از امــام 
صــادقg صــادر شــده اســت؛ بنابرایــن ضــرورت بررســی شــرایط و مقتضیــات عصــری آن دوران 
را دو چنــدان می کنــد. در ایــن روایــات اهــل بیــتb در مقــام معرفــی امــام به حــق، از طریــق بیان 
عالیــم و همچنیــن قرایــن مربــوط بــه امامــت یــا در مقــام بیــان احتجــاج بــا مخالفــان در ایــن زمینه 

. هستند

دوران ایــن چهــار امــام معصــومb برابــر بــود با پدیــد آمدن و ظهــور فرقه هــا و گروه هــای انحرافی 
همچــون: کیســانیه، ناووســیه، زیدیــه، عباســیه، اســماعیلیه، و واقفیــه کــه هر یــک به نوبۀ خــود از 
مســیر صحیــح امامــت فاصلــه گرفتــه بودنــد. اینکــه چــرا موضــوع ســالح رســول اللهn بــه عنوان 
نشــانه امامــت بعــد از دوره امامــت امــام ســجادg در کالم اهــل بیــتb مطــرح می شــود نیــاز 
بــه تحلیــل و بررســی دارد. بررســی وضعّیــت تاریــخ شــیعه در آن دوران نشــان می دهــد کــه عقیــده 
بــه امامــت میــان پیــروان مکتــب اهــل بیــت تــا زمــان امامــت امــام حســینg دارای انشــعاب و 
انحــراف نبــود، تــا آن زمــان شــیعیان دربــارۀ عقیــده امامت مّتحــد و یکپارچــه بودند؛ اما نخســتین 
نزاع هــا و کشــمکش ها بــر ســر مســئلۀ امامــت، پــس از شــهادت امــام حســینg پدیــد آمــد و در 

پــی آن، شــیعیان بــه گروه هــای متعــددی تجزیــه شــدند.

پــس از شــهادت امــام حســینg گروهــی از شــیعیان بــه محمــد بــن حنفیــه گرویدنــد و دلیــل 
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ایــن امــر می توانــد ایــن مســئله باشــد کــه شــیعیان کوفــه بــه خصــوص موالــی در ایــن دوره بــه 
ــه و بنی مــروان  ــه بنی امی ــد آن هــا را از حکومــت ظالمان ــد کــه بتوان ــی بودن ــال نهضــت فعال دنب
ــه  ــن حنفی ــری اب ــار و رهب ــرق مخت ــر بی ــران را زی ــن بح ــت از ای ــا راه برون رف ــد و تنه ــات ده نج
ــرد  ــار را رد نک ــات مخت ــه تبلیغ ــن حنفی ــد ب ــد. محم ــرد، می دیدن ــغ می ک ــار آن را تبلی ــه مخت ک
ولــی هرگــز آشــکارا دعــوت خــود را بــه وراثــت و جانشــینی امــام حســینg علنــی هــم 
نکرد)محمدجعفــری، 1397: 283(. البتــه اســناد روایــی حکایــت از ادعــای امامــت از ناحیــه 
محمــد حنفیــه دارد کــه بــا مخالفــت جــدی امــام ســجادg روبــه رو شــد و پــس از شــنیدن ادلــه 
ــید)صفار،  ــت کش ــا دس ــن ادع ــام از ای ــام هم ــت آن ام ــر امام ــود ب ــهادت حجرالس ــت و ش امام
طوســی،  60-62؛  1404ق:  بابویــه،  ابــن  348؛  ج1:   ،1365 کلینــی،  502؛  1404ق: 
گــزارش   .)316 ج2:  1403ق،  طبرســی،   ،80-78 1421ق:  حلــی،  18-19؛  1411ق: 
ــام معرفــی  ــه چنــد ســال خــود را ام ــت از آن دارد کــه محمــد حنفی ــز حکای ــی نی ــد کابل ابوخال
می کــرده هــر چنــد می دانســته امــام، حضــرت ســجادg اســت و برخــی شــیعیان همچــون 
ابوخالــد کابلــی چنــد ســالی در خدمــت محمــد حنفیــه، چنیــن اعتقــادی داشــته اند و در نهایت 
محمــد حنفیــه بــه امامــت علــی بــن الحســینg اقــرار می کنــد و ابوخالــد از اعتقــاد پیشــین 
بــر می گــردد و قائــل بــه امامــت امــام ســجادg می شود)کشــی ، 1348: 120-121؛ قطــب 

الدیــن راونــدی، 1409ق، ج1: 262-261(. 

نیــاز مــردم بــه وجــود منجــی کــه بتوانــد آنــان را از حکومــت ظالمانــه بنی امیــه رهایــی بخشــد 
ــت او و  ــه امام ــت ن ــرار داش ــه ق ــن الحنفی ــت اب ــش مهدوی ــر نق ــد او ب ــه تأکی ــار ک ــات مخت و تبلیغ
تکیــه بــر ایــن امــر کــه او از نســل علــیg اســت و بــه ایــن واســطه بــه پیامبــر منتســب می شــود، 
 gمجمــوع ایــن مــوارد دالیــل اصلــی جــذب مــردم بــه ســوی او شــد. در ایــن دوره امــام ســّجاد
 gاز طریــق نســل امــام حســین nبــرای آگاهــی دادن بــه مــردم، بــر انتقــال جانشــینی پیامبــر
و حضــرت فاطمــهh و  اینکــه او وارث خانــدان پیامبــر اســت، اســتدالل می کــرد. پــس از شــهادت 
امــام ســجادg و در طلیعــۀ دوران امامــت امــام باقــرg اکثریــت شــیعه بــه امامت فرزنــدش امام 
باقــرg معتقــد شــدند؛ امــا گروهــی بــه زیــد کــه پســر دیگــر امــام ســجادg بــود گرویدنــد و بــه 
»زیدیــه« موســوم شدند)مشــکور،  1372: 38( بــه عقیــدۀ آنــان هــر فاطمــی کــه خــروج بــه ســیف 
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ــی، 1417ق: 194(. بعــد از  ــم بحران ــام اســت)ابن میث ــد او ام ــه راه خــدا بخوان ــد و مــردم را ب کن
شــهادت امــام ســّجادg بحــث و نــزاع در امــر رهبــری بیــن امــام باقــرg و بــرادر ناتنــی اش زیــد 
شــروع شــد، تعــداد زیــادی از شــیعیان بــه جهــت مواضــع شــدید جنــاب زیــد، او را بــه امامــت بــر 
ــه« موســوم شــدند)ابن خلــدون ، 1408ق، ج1: 248؛ مشــکور،  ــه »زیدی ــد و ب خــود برتــری دادن

.)38  :1372 

ــم ــام کاظ ــادقg و ام ــام ص ــرg و ام ــام باق ــت ام ــت، در دوران امام ــری و امام ــوع رهب موض
ــکالت  ــن دوران مش ــد. در ای ــه ش ــری مواج ــیار جّدی ت ــای بس ــا چالش ه ــاg ب ــام رض g و ام
فقــط منشــأ خارجــی نداشــت، بلکــه اختالفــات درون خانوادگــی از میــان خانــدان امامــت ریشــه 
گرفــت. تالش هــای »عبداللــه محــض« بــرای معرفــی کــردن فرزنــدش »محمــد نفــس زکّیــه« بــه 
امامت)صفــی الدیــن محمــد بــن طباطبــا، 1418ق: 163( و همچنیــن بــرادر امــام باقــرg زیــد 
بــن علــی بــن الحســینg و ظهــور فرقه هــا و گروه هــای انحرافــی همچــون کیســانیه، ناووســیه، 
زیدیــه، عباســیه، اســماعیلیه، شــکل تــازه ای بــرای مبــارزه امامــان معصــوم با ایــن عقایــد انحرافی 
بــه خــود گرفــت. زیــد معتقــد بــود شــرط اساســی بــرای پذیرفتــه شــدن بــه امامــت ایــن اســت کــه 
امــام بایــد بــرای احقــاق حــق علیــه مســتکبران آشــکارا قیــام بــه شمشــیر کنــد. امــام باقــرg در 
مقابــل ادعاهــای زیــد، بــر اصــل اساســی مشــروعّیت و حقانّیــت جانشــینی پیامبــرn از طریــق 
نــّص صریــح متوســل شــد. همچنیــن او با اعــالن اینکه پــدرش امــام زیــن العابدیــنg در حضور 
 nبرادرانــش او را بــه جانشــینی خــود و امامــت برگزیــده اســت و بــه او آثار نبّوت و ســالح رســول خدا

و گنجینــه ای از علــوم را واگــذار کــرده، اســتدالل می کرد)کلینــی، 1365، ج1: 305(.

ــا آغــاز حکومــت بنی عبــاس کــه  ــود ب از آن ســو امامــت ایــن چهــار امــام بزرگــوار هــم زمــان ب
نســبت آن هــا بــه عبــاس بــن عبــد المطلــب عمــوی پیامبــرn می رســید. اواخــر دورۀ امامــت 
ــاس ترین  ــی از حس ــا یک ــود ب ــان ب ــادقg همزم ــام ص ــت ام ــاز دورۀ امام ــرg و آغ ــام باق ام
دوره هــای تاریــخ اســالمی از حیــث مذهبــی و سیاســی و اعتقــادی، گروه هــای مختلــف در ایــن 
دوره تمــام تالش هــای خــود را بــه منظــور تبییــن و تشــریح مســائل اعتقــادی و اهــداف سیاســی 

خــود بــه کار بســتند.
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بنــی عبــاس در ابتــدا بــا اســتفاده از جایــگاه اهــل بیتb و زمینه ســازی علویــان با شــعار»الرضا 
مــن آل محمــد« و اظهــار دوســتی بــا اهــل بیــت پیامبــرn  علیه امویــان قیــام کردند)اســد حیدر، 

1422ق ، ج1: 157(.

در ایــن دوران، عقیــده بــه اینکــه چــه کســی بایــد به عنــوان »اهل البیت« محســوب شــود بســیار 
مــورد اختــالف بــود. عــّده ای از شــیعیان معتقــد بودنــد که پــس از علیg تنها پســران او از نســل 
فاطمــهh حــق وراثــت جانشــینی پیامبــرn را بــه عنــوان اهــل البیــت پیامبرnدارنــد. عــّده ای 
 gاعــم از نســل امــام حســن gو علــی hدیگــر معتقــد بودنــد کــه هــر یــک از اعقــاب فاطمــه
یــا امــام حســینg شایســتگی رهبــری جامعــه را دارنــد. پیــروان »زیــد« و »محمــد نفــس زکّیــه« 
در ایــن گــروه قــرار داشــتند. گــروه و دســته عمــده در ایــن دوره کیســانیه بودنــد کــه اوالد علــی
g را از زنــان دیگــر نیــز بــه حــق می دانســتند و بــه خصــوص محمــد حنفیــه و پــس از او پســرش 
ابوهاشــم را بــه رهبــری پذیرفتند)محمــد جعفــری، 1397: 316-317(؛ بــا اینکــه پــس از مدتــی 
امامــان معصــومg را خطــر بزرگــی بــرای حکومــت خــود می دیدنــد، امــا مقابلــه مســتقیم بــا اهل 
بیــت را عــدول آشــکار از شــعارها و تبلیغــات در دعــوت بــه حکومت شــان می دانســتند کــه ایــن امــر 
حکومــت آنــان را بــا شکســت مواجــه می کــرد. بنابرایــن بــه سیاســت انحــراف فکــری و عقیدتــی 
جامعــه رو آوردنــد. بــرای ایــن امــر، از راهکارهایــی همچــون بــه وجــود آوردن مذاهب انحرافــی برای 
از هــم پاشــیدن وحــدت جامعــه و کنــار گذاشــتن اهــل بیــت از طریــق معرفــی خــود بــه عنــوان 
قرابــت از حیــث نســب بــا پیامبــر اســتفاده کردند)همــان: 325-329(. آن هــا بــا طــرح این شــبهه 
کــه طریــق تعییــن امــام بــه یکــی از ایــن دو راه اســت: الــف: نــص خــدا و رســول ب: ارث بــردن و 
چــون نصــی در کار نیســت، لــذا نوبــت بــه وارث بــودن می رســد)محمدی، 1378 : 424؛ خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی و دیگــران، 1374: 558( و بــه ســبب اینکــه پیامبــر اوالد ذکــور نداشــت وارث 
ــن عبــاس( در خالفــت  ــه ب ــدان برادر)یعنــی عبــد الل او عمویــش جنــاب عبــاس می شــود و فرزن
بــر فرزنــد دختر)امــام حســن و حســین و فرزنــدان او( رجحــان و برتــری دارنــد، می کوشــیدند تــا 
خــود را شایســته کســب میــراث پیامبــر بــه عنــوان خلیفــه رســول اللــه معرفــی کنند)أخبــار الدولــة 

العباســیة، 1391ق: 167-165(.

ــان  ــت بی ــای امام ــا و مالک ه ــی از معیاره ــیر کامل ــتb در آن دوران تفس ــل بی ــل، اه در مقاب
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داشــتند. در میــان شــرایط گوناگــون امامــت، بیشــترین تأکیــد ایشــان نصــب الهــی، نــص، علــم 
ــان دروغیــن امامــت و  ــود کــه مدعی ــن کافــی ب ــود کــه همیــن شــروط بنیادی ــی و عصمــت ب لدن
خالفــت از صحنــه بــرون رونــد؛ امــا در خصــوص حکمــت تأکیــد بــر ســالح نبــوی باید گفت ســالح 
نبــوی اگرچــه پدیــده نســبتا نوینــی در آن دوران بــه شــمار می رفــت لیکــن ســالح نبــوی میراثــی 
ــاص  ــوان وارث خ ــه عن ــان را ب ــت و ایش ــمار می رف ــه ش ــومb  ب ــان معص ــرای امام ــی ب اختصاص
رســول خــداn معرفــی می کــرد، افــزون بــر اینکــه میــراث علمــی رســول خــداn نیــز در عــرض 
ســالح ذکــر می شــد و ایــن دو هرگــز از هــم جــدا نمی شــوند. ایــن امــر بیانگــر جایــگاه علمــی اهــل 
بیــت بــه عنــوان وارثــان حقیقــی و اختصاصــی علــوم رســول خــدا n و رهــاورد ایــن دو میــراث، 
شایســتگی آن هــا بــه امامــت و خالفــت بــود. ارائــۀ مــالک و معیــار ســالح نبــوی از ناحیــۀ امــام رضا
g نــه تنهــا مدعیــان شــیعی خالفــت و امامــت را رســوا می کــرد بلکــه بنی عبــاس نیــز بــا همیــن 
ــور  ــه منظ ــاس ب ــرا بنی عب ــدند؛ زی ــاقط می ش ــوی س ــت نب ــت و وراث ــت خالف ــالک از صالحی م
مشروعیت بخشــی بــه حکومــت خویــش بــر ایــن امــر اصــرار داشــتند کــه عبــاس، جــد آن هــا وارث 
رســول خــداn بــوده اســت، پــس آن هــا عهــده دار خالفــت و امامــت مســلمین هســتند. توطئــه 
احیــا و بازخوانــی میــراث جاهلــی در ذریــه نخوانــدن نــوۀ دختــری از ناحیــۀ بنی عبــاس1 کــه بــا 
پاســخ اهــل بیــتb مواجــه شــد2 و نیــز شــهرت خطــاب »یابــن رســول اللــه« در خطــاب بــه اهــل 
بیــت کــه بیانگــر مقولــه وارث نبــوی بــودن و اتصــال جدایــی ناپذیــر ایشــان با رســالت نبوی اســت، 
بــا همــان فضــای فکــری مدعیــان شــیعی و عباســی هم نواســت. امــام رضــاg در موقعیت هــای 
مناســب بــه شــروط بنیادیــن امامــت یعنــی »نصــب الهــی«، »نــص نبــی و امــام«، »علــم لدنــی« و 
»عصمــت« اســتناد می کردنــد لیکــن چــه بســا بــه دالیلــی چــون نبــود شــناخت عمــوم از جایــگاه 
رفیــع امــام، ســنگین بــودن فهــم ایــن شــرایط و امــکان پذیــرش انــدک، اعتقــاد نداشــتن مخالفان 

1. »بنونــا بنــو ابنائنــا و بناتنــا بنوهــّن ابنــاء الرجــال األباعــد«؛ فرزنــدان مــا تنهــا فرزنــدان پســران مــا هســتند و دختــران ما فرزندان شــان 
فرزنــدان مــردان بیگانــه و دورند)ابــن قتیبــه، 1408ق، ج1: 46؛ ابــن  قدامــۀ، بی تــا، ج6: 207؛ ابــن هشــام، 1404ق، ج2: 452(.

 bَِّذیــَن ِمــْن أَْصالبُِکْم...﴾)نســاء، 23( بــه منظــور اثبــات بنــوت ائمــه أطهار 2. ماننــد اســتناد امــام باقــرg بــه آیــه ﴿..َو َحالئـِـُل أَبْنائُِکــُم ال
نســبت بــه رســول خــداn)ن.ک: کلینــی،1365، ج8؛ قمــی،1404ق، ج1: 209( و نیــز اســتناد امــام رضــاg در یکــی از مناظــرات 
دربــار، بــه  منظــور اثبــات بنــوت ائمــه أطهــارb نســبت بــه رســول خــداn بــه همــان آیــه)ن.ک: ابــن بابویــه،1378ق، ج 1: 239-240؛ 
ابــن بابویــه،1362: 532-533؛ ابــن شــعبه حرانــی،1404ق: 435( و نیــز اســتناد امــام کاظــمgدر پاســخ بــه شــبهه مذکــور بــه هــارون 
عباســی، بــه آیــات ﴿َو ِمــْن ُذرِّیَِّتــِه داووَد َو ُســلَْیماَن َو أَیُّــوَب َو یُوُســَف َو ُموســی  َو هــاُروَن َو َکذلـِـَك نَْجــِزی الُْمْحِســِنیَن. َو َزَکِریَّــا َو یَْحیی  َو 
ِعیســی َو إِلَْیاَس...﴾)انعــام، 84-85( و بــه آیــه مباهلــه ﴿أَبْناَءنــا﴾ کــه خداونــد تعبیــر ابــن رســول اهلل را بــرای آن هــا بــه کار برده اســت)ن.ک: 

ابــن بابویــه،1378ق :84-85؛ طبرســی،1403ق، ج2: 391-392؛ ابــن حجرهیتمــی، 1424ق :284(.
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 bــان ــه معصوم ــد ک ــبب می ش ــه س ــار، تقی ــی درب ــان سیاس ــرایط، خفق ــن ش ــه ای ــان ب و مدعی
غالبــًا از زمــان امــام ســجادg بــا زیرکــی بســیار از ظرفیــت نویــن ســالح نبــوی بهره منــد شــوند و 
همــه مدعیــان امامــت را گاه از طریــق فقــدان همیــن شــرط از صالحیــت امامــت ســاقط نماینــد، 
ماننــد محمــد حنفیــه و پیــروان وی، زیدیــه بــه ویــژه »عبــد اللــه بــن حســن« و فرزنــدش »محمــد 
نفــس زکیــه« کــه ادعــای وراثــت نبــوی داشــتند، همچنانکــه اســماعیلیه، فطحیــه، واقفیــه و دیگــر 

جریان هــای انحرافــی شــیعه نیــز پاســخی در برابــر ایــن اســتدالل نداشــتند. 

4. بازخوانی روایت رضوی در پرتو یادکرد قرآنی تابوت بنی اسرائیل 

بــا نگاهــی بــه یادکــرد قرآنــی »تابــوت« در قصــۀ طالــوت، پیونــد ایــن ماجــرا بــا مقولــۀ خالفــت 
ــش  ــش از پی ــوی بی ــار رض ــده در کالم گوهرب ــبیه یادش ــت تش ــان و حکم ــت نمای ــی و امام الله
ــت)زبیدی، 1414ق ، ج1: 329( و  ــدوق اس ــای صن ــه معن ــت ب ــوت در لغ ــود. تاب ــر می ش جلوه گ
اُبــوِت  َفاْقِذِفیــِه ِفــی اْلَیِم«)طــه، 39(  ِن اْقِذِفیــِه ِفــی  التَّ

َ
دو بــار در قــرآن ذکــر شــده اســت: در آیــۀ »أ

اُبــوُت  فیــِه َســکیَنٌة ِمــْن  ِتَیُکــمُ  التَّ
ْ
ْن َیأ

َ
ــَة ُمْلِکــِه أ صنــدوق حامــل موســی در رود نیــل در آیــۀ »ِإنَّ آَی

ــا َتــَرَك آُل ُموســی  َو آُل هاُرون ...«)البقــره، 248( صندوقــی اســت کــه هــم نشــانۀ  ــٌة ِممَّ ُکــْم َو َبِقیَّ َربِّ
الهــی و مایــۀ آرامــش بنی  اســرائیل بــوده و هــم میــراث برجــای مانــده از آل موســی و آل هــارون در 
آن جــای داشــت. گفتنــی اســت برخــی مفســران حقیقــت »ســکینه« را موجــود یا شــیئی از ســنخ 
امــور مادی)ثعالبــی، 1418ق ، ج1: 498؛ طبــری، 1412ق   ، ج2: 386؛ آلوســی،  1415ق، ج1: 
560( اما بیشــتر تفاســیر آن را نســیمی بهشــتی دانسته اند)عیاشــی، 1380ق  ، ج1: 133؛ قمی، 
1404ق  ، ج1: 82؛ طبرســی، 1372، ج2: 614(. برخــی نیــز آن را روحــی الهــی و امــری کــه از 
ســوی خداونــد موجــب آرامــش و اســتقرار نفــس و محکمــی دل می شــود، می دانند)طباطبایــی، 
ــوِب  ــی  ُقُل ــکیَنَة ف ــَزَل السَّ ْن

َ
ــذی أ ــَو الَّ ــل »ُه ــی مث ــق آیات ــن مطاب 1417ق، ج2: 291(. بنابرای

ــا  ــَع إیماِنِهْم...«)الفتــح، 4( یــا فــرازی از دعــای امــام ســّجادg »َی ــًا َم ــْزداُدوا إیمان اْلُمْؤِمنیــَن ِلَی
ــرد  ــت ک ــوان برداش ــی، 1418ق: 221( می ت ــوِب  اْلُمْؤِمِنین ...«)کفعم ــی  ُقُل ــِکیَنِة ِف ــِزَل السَّ ُمْن
»ســکینه« بــه معنــای طمأنینــه و آرامــش و وقــار و امنیتــی اســت کــه باعــث ایجــاد آرامشــی بــرای 
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انســان می شــود و باعــث ثبــات ایمــان و عقیــده و رســوخ آن در قلــب و جــان و اســتحکام گام هــای 
انســان در مســیر طاعــت الهــی اســت. آنچــه در روایــات از معصومــانb بــه عنــوان »ســکینه« و 
نســیمی بهشــتی یــا روح خدایــی یــا تعبیراتــی از ایــن قبیــل ذکــر شــده، همــه این هــا مصادیــق و 
اشــاراتی هســتند کــه بــه امــر خــدا در جــان انســان باعــث ایجــاد ســکون و آرامــش می شــوند و ســر 
منشــأ آن روح ایمــان اســت. بــا بررســی دقیق تــر می تــوان بــه دو ویژگــی مهــم دیگــر دســت یافــت 

کــه خاســتگاه تشــبیه ســالح نبــوی بــه تابــوت بنی اســرائیل در کالم امــام رضــاg اســت. 

4-1. نشانه و معجزه برای نصب الهی طالوت 

ــدن آن  ــت آم ــوان گف ــوده، می ت ــوت ب ــری طال ــات رهب ــرای اثب ــزه ای ب ــوت معج ــه تاب ــن ک ای
ــه  ــه« ب ــه »آی ــرة، 248(، چنانک ــَة ُمْلِکِه...«)البق ــت »ِإنَّ آَی ــب خداس ــی از جان ــاده و آیت خارق الع
معنــی نشــانه ای آشــکار، دلیلــی واضــح و مبرهــن اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق: 101(. قــرآن 
کریــم از معجــزه، تعبیــر بــه »آیــه« و »بّینــه« و امثــال ایــن مــوارد کرده اســت. به گفتۀ حســن بصری 
وجــه آیــه و معجــزه بــودن تابــوت ایــن بــوده کــه مالئــک آن را بیــن آســمان و زمیــن حمــل و مــردم 
ــوت را  ــد تاب ــد: خداون ــن عبــاس و وهــب گفته ان ــد، اب ــد و می گوی آن را آشــکارا مشــاهده می کردن
از دســت دشــمنان بنی اســرائیل کــه آن را غــارت کــرده بودنــد گرفــت و ســپس بــه آنــان برگردانــد 
ــن عبــاس و وهــب  ــر قــول اب ــا ب ــد.  برخــی دیگــر، بن در حالــی  کــه مالئــک آن را حمــل می کردن
گفته انــد تابــوت در دســتان عمالقــه دشــمنان بنی اســرائیل بــود و بــر آن مســلط شــده بودنــد کــه 
ــی از  ــا، ج2: 292(. گروه ــی، بی ت ــده است)طوس ــت ش ــم روای ــادقg ه ــام ص ــول از ام ــن ق ای
مفّســران تابــوت را معجــزه دانســته و گفته انــد در آن دو احتمــال اســت: احتمــال اول این اســت که 
آمــدن تابــوت معجــزه باشــد و احتمــال دوم اینکــه، نفــس تابــوت معجــزه نباشــد، بلکــه آنچــه درون 
آن تابــوت بــوده معجــزه باشــد کــه ســبب اطمینــان نفــس و محکمــی قلب هــای آنــان در جنگ هــا 
بود)فخــر رازی، 1420ق  ، ج6: 507؛ ابوحیــان، 1420ق ، ج2: 580-581؛ ابن عــادل، 1419ق ، 

.)275-274 ج4: 

برخــی مفّســران آمــدن تابــوت را امــری خارق العــاده دانســته اند، بــه ایــن دلیــل کــه در تابــوت 
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ســکینۀ الهــی و آثــار علــم و مواریــث نبــّوت بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل طالــوت، خبــر از آمــاده  
شــدن در آزمــون الهــی را بــه بنی اســرائیل داده کــه خداونــد آنــان را بــا نهــر آب آزمایــش می کنــد. 
ایــن نیســت مگــر بــه تعلیــم الهــی و تعلیــم آن پیامبــر و ســپس در ادامــه و در ذیــل آیــه »َو قــاَل َلُهــْم 
اُبوُت«)البقــرة، 248( می فرمایــد: تابــوت در بنی اســرائیل جــزو  ِتَیُکــُم التَّ

ْ
ْن َیأ

َ
ُهــْم ِإنَّ آَیــَة ُمْلِکــِه أ َنِبیُّ

میــراث انبیــا بــوده اســت. پــس آیــا آمــدن تابــوت دلیلــی بــرای رفــع اختــالف میــان مّدعیــان ارث 
نبــّوت اســت یــا مّدعیــان ارث خالفــت؟ ظاهــر آیــات ایــن اســت کــه تابــوت دلیــل )و برهانــی( برای 
خالفــت اســت اگرچــه منافاتــی نــدارد کــه دلیــل و برهــان بــرای نبــّوت نیــز باشــد. ایــن تابــوت بــه 
منزلــه ســالح رســول خــداn در امــت اســالم اســت. در ادامــه می افزایــد: ظاهــر ایــن طــور اســت 
کــه نحــوۀ آوردن تابوت)توســط طالــوت( بــه نحــو خارق العــاده بــوده اســت. آیــات و روایــات بیــش 
از ایــن مطلــب کــه تابــوت بــرای طالــوت توســط مالئکــه ای کــه آن را حمــل می کردنــد آورده شــده، 
متعــّرض آن نشــده اند)ملکی میانجــی، 1414ق ، ج2: 297و301(. گویــی تعبیــر »ِإنَّ آَیــَة ُمْلِکــِه« 
بــه جــای تعبیراتــی چــون »ِإنَّ ِلُمْلِکــِه آَیــَة« بیانگــر ایــن اســت کــه معجــزه و خــرق عــادت، فقــط 
اختصــاص بــه حکومــت طالــوت نــدارد، بلکــه دلیلی بــرای صّحت حکومــت هر جانشــین پیامبری 
اســت کــه قصــد حکومــت و رهبــری بــر جامعــه را دارد. دلیــل بــر ایــن اّدعــا آوردن تخت ملکه ســبا، 
توســط آصــف بــن برخیــا جانشــین ســلیمان اســت کــه در ذیــل آیــۀ 40 ســورۀ نمــل بــه آن تصریــح 

شــده اســت)نقی پورفــر، 1377: 75-74(.

4-2. دربردارندۀ میراث انبیای الهی 

ــا َتــَرَك آُل ُموســی  َو آُل هاُروَن«)البقــره، 248( داللــت بــر ایــن دارد کــه در تابــوت  ــٌة ِممَّ آیــۀ »َو َبِقیَّ
آثــار ارزشــمندی از انبیــای گذشــته وجــود داشــت کــه در اختیــار گرفتــن آن هــا نشــانۀ اصطفــای 
الهــی و جانشــینی پیامبــران الهــی اســت؛ وگرنــه پرداختــن بــه ذکــر محتویــات تابــوت اهمیــت 
ــوزی، 1422ق ،  ــی و هارون)ابن ج ــای موس ــه عص ــوان ب ــار می ت ــه آن آث ــدارد. از جمل ــی ن چندان
الــواح موسی)عیاشــی،  از  تّکه هــای شکســته ای  ج1: 224؛ قرطبــی، 1364، ج3: 249(، 
ــی،  ــۀ هارون)طبرس ــی و عمام ــاس موس ــری، 1412ق   ، ج2: 387(، لب 1380ق  ، ج1: 133؛ طب
1372، ج2: 614؛ ابن کثیــر، 1419ق ، ج1: 508(، مقــداری از مــّن یــا همــان غذایــی کــه 
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ــرای بنی اســرائیل از آســمان فرســتاده بود)طبرســی، 1372، ج2:  ــد در صحــرای ســینا ب خداون
 gو یوســف gپیراهــن ابراهیــم ،g614؛ ماتریــدی، 1426ق، ج2: 226(، خاتــم ســلیمان
اشــاره کــرد. ایــن »مــا تــرک« مذکــور اگــر چــه مــادی اســت لیکــن ســنخیتی بــا عالــم غیــب دارد. 
ذکــر آل هــارون در پــی آل موســی نیــز حکایــت از جریــان نبــوت یــا جریان وصایت در نســل موســی 
و هــارون دارد. حــاال رســیدن ایــن بقایــای بــه ظاهــر مــادی از آل ایــن دو شــخص بــه دســت طالوت 
و اینکــه نشــانه ای بــرای حقانیــت طالوت اســت، حکایــت از وارث بــودن طالــوت دارد. اســتناد امام 
رضــاg بــه تابــوت بنی اســرائیل بــه عنــوان اســتدالل بــه قــرآن بــه مثابــه متــن مشــترک و قابــل 
قبــول همــه مخالفــان و مدعیــان امامــت بــود کــه زمینــۀ پذیــرش را همــوار می ســاخت، همچنانکه 
در اختیــار داشــتن تابــوت بــه عنــوان میــراث ارزشــمند پیامبــران و حجــج پیشــین و نشــانگر وارث 
جریــان نبــوت و خالفــت بــود، بــه نــص قــرآن نشــانه ای بــر نصــب الهــی طالــوت از ناحیــه خداونــد 
بــود. ایــن موضــوع طبعــا مقولــه وارث بــودن امامــان معصــوم و برخــورداری از نصــب و تعییــن الهی 

را بــه خوبــی نشــان مــی داد، ضمــن اینکــه مویــد ظرفیــت کالمــی قصــه طالــوت در قــرآن بــود. 

نتیجه گیری

بررســی احادیثــی کــه امــام رضــاg ســالح پیامبــر اکــرمn را بــه عنــوان میــراث امامــت و بــه 
ــه عنــوان نشــانۀ  ــه تابــوت در بنی اســرائیل دانســته اند، نشــان می دهــد کــه ســالح نبــوی ب منزل
وصایــت و جانشــینی آن حضــرت از ترکــۀ پیامبــر اکــرمn خــارج بــوده و بــه عنــوان میــراث خــاص 
bمنتقــل شــد و غیــر از امامــان معصوم bو ســپس بــه دیگــر امامــان معصــوم gبــه امــام علــی
بــرای دیگــران همچــون همســران پیامبــر یــا عمــوی پیامبــر یــا فرزنــدان غیر معصــوم امام، ســهمی 
از ارث در آن وجــود نداشــت. ایــن امــر بیانگــر جایــگاه خــاص ایشــان بــه رســول خــداn نســبت 

بــه ســایر بنی هاشــم اســت. 

ــه  ــد ک ــان می ده ــاg نش ــام رض ــیری ام ــراث تفس ــژه در ت ــه وی ــی ب ــراث روای ــی ها در می بررس
یادکــرد روایــی ســالح رســول خــدا در گونه هــای »میــراث اختصاصــی اهــل بیــتb«، »در شــمار 
ــان اســت.  ــه امامــت« نمای ــا مقول ــد ب ــوت بنی اســرائیل و پیون ــه تاب نشــانه های امــام«، »تشــبیه ب
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چنانکــه دســتیابی بــه گونه هــای مذکــور و واکاوی فضــای صــدوری حاکــم بــر آن روایــات چنیــن 
 gتــا امــام رضــا gبــه دســت می دهــد کــه ایــن دســته از روایــات غالبــا در دوران امــام ســجاد
در رویارویــی بــا مدعــای کالمــی مدعیــان دروغیــن امامــت از فرقه هــای کیســانیه، زیدیــه، عجلیــه، 
فطحیــه، اســماعیلیه، واقفــه و... بــه ویــژه بنی عبــاس کــه همگــی مدعــی وراثــت و خالفــت نبــوی 

ــد، صــادر شــده اســت.  بوده ان

ــه منظــور اثبــات ادعــای امامــت خویــش و رّد ادعــای فرقه هــای انحرافــی، در  اهــل بیــتb ب
کنــار ادلــه و نشــانه های دیگــر بــه ســالح رســول اللــهn احتجــاج می کردنــد و از ایــن طریــق اهــل 
بیــتb بــه عنــوان وارثــان ویــژه ســالح و علــم نبــوی معرفــی می شــدند کــه از ناحیــه خداونــد بــه 
امامــت منصــوب گشــته اند، چنانکــه در قــرآن کریــم وارث بــودن در کنــار امامــت ذکــر شــده و در 
قصــه طالــوت، آمــدن تابــوِت مشــتمل بــر میــراث انبیــای الهــی، نشــانگر اصطفــا و نصــب الهــی 

طالــوت بــر فرمانروایــی و خالفــت بــود. 

اهــل بیــتb در برابــر بنی عبــاس کــه مقولــه وراثــت »عبــاس و ســپس بنی عبــاس« را نســبت 
بــه رســول خــداn مطــرح کردنــد، افــزون بــر اســتدالل های گوناگــون فقهــی و قرآنــی، از ظرفیــت 
کمتــر گفتــه شــده در نشــانه های امامــت بهره جســتند کــه صرفا شــرط »در اختیار داشــتن ســالح 
ــم  ــایر بنی هاش ــاس و س ــت از بنی عب ــان امام ــوی و مدعی ــت نب ــان وراث ــداn«، مدعی ــول خ رس
از جملــه کیســانیه، زیدیــه و عجلیــه، فطحیــه، اســماعیلیه، واقفیــه و... را از تصــدی امامــت بــاز 

می داشــت.
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