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ثان و گرایان نص   اندیشگی نظام شناخت   باز م محد   متقد 

وهانه امامت )اندیشه  (الدرجات بصائر در صّفار پژ
 1شهیدی اهلل روح

 2ستایش رحمان کاظم محمد
 چکیده

 در دینهههی معهههارف اسهههتنباط در مههههم منهههابع از کهههیی همهههواره )علهههل( معصهههومان حهههدیث
هه است. بوده مختلفی های گستره  عالمهان برخهی ضهمیر و ذههن چنهان مقولهه ایهن بهه تو، 

ثان یعنههی امامیههه،  ا،ههازه خههویش بههه کههه داشههته مشههغول خههویش بههه را گرایههان نص   و محههد 
 در اس،اسههه همهههین بهههر رونهههد. فراتهههر روایهههات در شهههده ترسهههیم ثغهههور و حهههدود از دادنهههد نمی

 نهص   نقهل رهگذر از که کوشیدند می تنها و.. فقه تفسیر، کالم، چون گونی گونه های عرصه
 ارا هه و اندیشهه بهه تصری  عدم سازند. عرضه را خویش فکری نظام آن، تبویب و احادیث
 حسهن بن محمد است. ساخته دشوار را آن بازشناخِت  روایی، متون خالِل  در آن ضمنی
ار  کوشهیده الهدر،ات بصها ر چون روایی کتابی نگارش با که است رایانیگ نص   از یکی صف 

 آورد. در ظههور منصهه بهه را امامهت خهاص   صورت به و اعتقادات گستره در خویش نگره تا
 که دهد می نشان آن در مشابه روایی متون دادن قرار هم کنار در و کتاب بندی باب تحلیل
ار اصههلی های دغدغهه  او هههای ویژگی و امههام و،هود ضههرورت هی،پژو امامهت عرصههه در صهف 
 وسههای  منههابع، چههون آن بهها پیونههد در مسهها ل و علههم بههر امههام هههای ویژگی میههان در او اسههت.
یافت کید قدرت و آن گستره و در  دارد. بسیار تأ

ار، ،الدر،ات بصا ر گرایی، نص   ها: واژه کلید  امام. قدرت امام، علم صف 

                                                   
 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران. 1 .
 . استادیار دانشگاه قم.2
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 درآمد
 در تاریخ درازنای در هماره شیعه، مذهب های شاخصه ترین مهم از یکی عنوان به امامت،

مان ذهن که بوده مسا لی صدر  در ایشهان البتهه اسهت. داشته مشغول خویش به را شیعی متکل 
خههاذ را واحههد روشههی خههویش های بررسههی  بههارۀ در را خههویش اندیشهه  ایشههان از برخههی انههد. نکرده ات 
 پژوهی امامهت نظهام روایهات، نقهل رهگهذر از و اند دهکر ریزی پایه روایات و نصوص پای  بر امامت
 فراتههر روایههات در شههده ترسههیم ثغههور و حههدود از را خههویش پههای اینههان انههد. کرده ریههزی پی را خههویش

کم هههای روش بهها تنههها و نهادنههد نمی ههادی بههه ر،ههال و حههدیث علهههم بههر حهها  روایهههات از ای پههاره نق 
 منبههع و اسههاس و بنیههان را عقلههی های داللاسههت و عقههل دیگههر برخههی مقابههل، در 3پرداختنههد. می

 عقالنههی نظههام چههارچوب در هههم را نصههوص و حههدیث و دادنههد می قههرار خههویش کالمههی مباحههث
 نیسهت؛ دشوار چندان گرا عقل عالمان اندیش  بازشناخت 4کردند. می نقادی و تحلیل خویش

 بهها مسههتقل تألیفههاتی آن بههارۀ در گههاه و  داشههته ابههراز روشههنی بههه را خههویش اندیشهه  آنههها بیشههتر چههه
 گهون گونهه تصهریحات بایهد تنهها گر پژوهش رو، همین از اند. نگاشته روشن و منسجم ساختاری

گر و نماید تحلیل آورده، گرد خود موضو  در را آنان  در ای گونهه بهه یابهد، می آنهان میهان تعارضهی ا
 بازسههازی سههو، دیگههر از کنههد. عرضههه اسههتوار سههاختاری در را رونههد ایههن برآینههِد  و بکوشههد آن حههل  

 پهی حهدیثی گهون گونهه ابواب و ها کتاب دل در و روایات و نصوص پای  بر که معرفتی ای هندسه
 را خهود های اندیشه و ها دغدغه و ندارند تصریحی هیچ ایشان زیرا نیست؛ آسان شده، افکنده

 یشههانا هههای کتاب کههه اسههت بایسههته رو، همههین از انههد. کرده مطههر  روایههات و نصههوص قالههب در
 ایههن پهِس  در نهفتههه های اندیشهه منههد، روش قواعهدی و اصهول تنقههی  و تبیهین بهها و شهود بهازخوانی
 گردد. عرضه منسجم قالبی در و شده بررسی روایات و نصوص
ر شیوۀ بازیابی در که رسد می نظر به هه نکتهه چنهد بهه باید گرایان نص   تفک   نخسهت، کهرد: تو، 

ثان، بیشتر که آن  در کهه احادیثی گفت توان می و دارند اعتقاد و باور کنند، می نقل بدانچه محد 
 در توانهههد می کهههه دیگهههری نکتههه  5اسهههت. بهههوده ایشهههان پهههذیرش مهههورد آمهههده، ایشهههان های نگاشهههته

                                                   
مه. برای مطالعه بیشتر ر. : 3 کهالم شهیعه؛ 364، صمکتب حدیثی قم؛ 38، صبر فقه شیعه ای مقد  ؛ 99، صسهیر تطهور 

کالم اسالمی گرایی و نقل عقل  .220 - 217، صگرایی در 
کههالم شههیعه؛ 43 - 42، صای بههر فقههه شههیعه مقدمههه. بهرای مطالعههه بیشههتر ر. : 4 ؛ 227 - 221و  158 - 156، صسههیر تطههور 

 .136 - 135، صتشیع امامیان و زیدیان
کلینی بر. م5 گرایانی چون شیخ صدوق بر برخی احادیث و عدم نقد در موارد دیگر مؤید ایهن  یا نقدهای نص الکافی قدم  

، 292، 117، 83، صالخصهههال؛ 237، ص4، جمههن ال یحضههره الفقیههه؛ 17 - 16، ص1، جالکههافینکتههه اسههت. ر. : 
 - 404، 350، ص2؛ ج305، ص1، ج ععلهل الشهرا؛ 268 - 267، صمعانی األخبار؛ 532 - 531، 495 - 494، 398
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ثان اندیشههه بازسههازی  کههه گونههه آن چههه اسههت؛ ابههواب عنههاوین بههه تو،ههه باشههد، رسههان یههاری محههد 
 رأی و نظههر گویههای حهدیثی هههای کتاب از ای ارهپهه ابهواب عنههاوین انههد، کرده اشهاره دانشههیان برخهی

 اثبههات هههدف بهها شههود، می آورده آن ذیههل کههه احههادیثی مجمههو  و اسههت موضههو  آن در نویسههنده
 عنهوان بهه ابهواب عنهاوین از تهوان می پایهه همهین بهر 6است. آمده باب عنوان در که است مطلبی
ثان اندیش  کشف قراین از یکی  دیهدۀ بهه آن از فراتهر ،ز یهات بهه ار ایشان باور و ،ست بهره محد 
 نهاظر احادیهث گهردآوری باشهد، رسهان یاری تواند می راه این در که دیگری شیوۀ نگریست. تردید

 اندیشه  اصهطیاد و حهدیث خهانوادۀ تشهکیل نظر، مورد عالم های نگاشته و آثار از موضو  یک به
 اندیشه  کهه اسهت آن روش، ایهن مزیهت 7اسهت. آمده گرد مجموع  از برآیندگیری پای  بر عالم آن

ر ههای نقل از اسهتفاده بها بلکهه گهردد، نمی بنیهان حهدیث یک نقل بر گرا نص   عالم  حهدیث، مکهر 
  گردد. می ایجاد او اندیش  بازسازی برای تری محکم بنیان

 ههای کتاب از یکهی دادن قرار محور رهگذر از و گفته پیش روش با که دارد آن سر پژوهش این
م، ایانگر نص   مهم    کهرده، بازشناسی امامت بارۀ در را آن نگارندۀ اندیش  ،الدر،ات بصا ر متقد 
 مقایسهه کلینهی، الکهافی گرایهان، نص   ههای میرا  از دیگهر میراثهی با را آن بازشناسی، این پی در

 الکهافی چهه اسهت؛ پژوهش این از آمده دست به نتایج آزمایی راستی مقایسه این هدف نماید.
 خهویش اندیشه  بیشتر شفافیت با کلینی و است تر منسجم کتابی الدر،ات بصا ر با مقایسه در
   است. نموده بر آن در را

 اصههول روایههات مقایسهه  در امههام علههم گسههترۀ» چههون: هایی نامههه پایههان در ایههن از پههیش البتههه
 9«الهدر،ات بصها ر کتهاب از بیهت اهل علم روایات در غلو بررسی» و 8«الدر،ات بصا ر و الکافی

ار» مانند: مقاالتی یا  به پژوهش این در مطر  مسا ل از برخی به 10«الدر،ات بصا ر کتاب و صف 
ا است؛ شده پرداخته مستقیم صورت  تمهامی منهد نظام بازسازی هدف با تالش و ،امعیت ام 
ار اندیش   شود. نمی دیده آنها در قمی صف 

                                                                                                                        
، 59، ص2؛ ج315، ص256 - 255، ص1 ، جعیههون أخبههار الرضهها؛ 518، 512 - 511، 501، 451 - 450، 441، 405
 .552 - 551، 530، ص2؛ ج76، ص 1 ، جکمال الدین و تمام النعمة؛ 238

،هویی عالمهان از عنهاوین ابهواب، ر. :  . بهرای دیهدن شهیوۀ بهره130 - 129، ص «لزوم ارزیابی سهندی احادیهث الکهافی. »6
 .116 - 92، ص«کاوشی در بارۀ تبویب الکافی»

 .187 - 151، صروش فهم حدیث. برای آشنایی با مفهوم و راهکارهای بازیابی خانوادۀ حدیث، ر. : 7
 «.بصا ر الدر،اتو  اصول الکافیگسترۀ علم امام در مقایس  روایات . »8
کتاب بررسی غلو در روایات ع. »9  «.بصا ر الدر،اتلم اهل بیت از 
کتاب . »10 ار و   .111 - 81، ص«بصا ر الدر،اتصف 



 باز
خت  

شنا
 

ظام
ن

 
گی

دیش
ان

 
ص  

ن
 

یان
گرا

 و 
ثان

حد 
م

 
تقد م

م
 

 

 

107 

 او نگاشتۀ و نویسنده با آشنایی
ار فهههرو  بهههن حسهههن بهههن محمهههد ،عفهههر ابهههو  حسهههن امهههام اصهههحاب از 11ق(290)م قمهههی صهههف 

هًة  القمیهین   أصهحابنا فی و،هاً  »... به را او نجاشی 12است. عسکری  را،حهاً  القهدرِ  عظهیم   ِثق 
وایِة  ِفی الِسق  قلیل   ِ  _ اسهت فقههی بیشهتر که _ او های نگاشته میان در کند. می توصیف 13 «الر 
 الهدر،ات بصها ر کتهاب 14دارد. و،هود نیهز الهدر،ات صها رب و الغهالة علهی الرد   چون: هایی کتاب
 کتههاب و 15داشههته، بههزر  و کوچههک نسههخ  دو کتههاب کههه انههد آورده اسههت. مانههده ،ههای بههر امههروزه
 شده تدوین باب 188 و ،زء ده در کتاب این 16اند. دانسته بصا ر کامل و بزر  نسخ  را مو،ود

 ایههن احادیههث مایهه  درون و محتههوا 17اسههت. داده ،ههای خههود در را حههدیث 1881 مجمههو ، در و
 کهه آیهد می نظهر بهه چنهین چرخهد. می ایشهان مهاورایی های قهدرت و ا مهه علهم محهور دو بر کتاب
ار  و ا مههه واقعههی منزلههت و مقههام تبیههین درصههدد روایههی نامهه  فضههیلت یههک نگههارش خههالل از صههف 
  است. بوده ایشان فرد به منحصر های ویژگی و صفات دقی  تحلیل

 چیهنش و عنهاوین انتخهاب روایهات، گهزینش در و الکهافی کتهاب اعتقادی روایات در کلینی
 18اسهت، پذیرفتهه اثهر بسهیار الهدر،ات بصها ر از امهام، علهم بهه مربهوط احادیث در ویژه به ابواب،
 اثرگههذار دانشههیان از ولیههد، بههن حسههن بههن محمههد دهههد، می گههزارش طوسههی شههیخ کههه چنههان ولههی

ار، ههای کتاب میهان از صهدوق، شهیخ اسهتاد و قم مکتب  نکهرده روایهت را الهدر،ات بصها ر صهف 
 غلهوآمیز را آن دلیهل برخهی اسهت. شهده زده مختلفهی های گمانهه عملکرد این تحلیل در است.
 بصهها ر عنههوان بهها کتههابی ولیههد ابههن کههه معتقدنههد هههم برخههی 19اند. دانسههته بصهها ر روایههات بههودن

ار به منتسب الدر،ات   20است. شناخته نمی صف 
                                                   

گردان و آثهار وی، ر. : 11 کامهل، مشهایخ و شها ، 3؛ ج516، ص2، جالذریعهة إلهی تصهانیف الشهیعة. برای دیهدن شهر  حهال 
فین؛ 418، ص2؛ ج452، ص3، جریحانة األدب؛ 149، ص5؛ ج124ص  . 208، ص9، جمعجم المؤل 

 .5900، ش402، صر،ال الطوسی. 12
 .948، ش345، صر،ال النجاشی. 13
 .622، ش408، صالفهرست؛ 948، ش345. همان، ص14
 .155، ص30، جوسا ل الشیعة. 15
 .124، ص3، جالذریعه. 16
کتاب ». برای دیدن فهرست تفصیلی این ابواب، ر. : 17 ار و   .110 – 105، ص«بصا ر الدر،اتصف 
 . 165 - 149، ص«بصا ر الدر،اتو  اصول الکافیمقایس  روایات گسترۀ علم امام در . »18
کتههاب »؛ 103، ص3، جتنقههی  المقهال؛ 240، ص14، جروضهة المتقههین فههی شههر  مهن ال یحضههره الفقیههه. 19 ار و  بصهها ر صههف 

 .92، ص«الدر،ات
کتاب بصا ر الدر،ات و نویسندۀ آن  تبار. »20  .68، ص«شناسی 
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 صّفار حسن بن محّمد پژوهی مامتا نظام
ار  زمینهه  در پرسههش چنههدین بههه الههدر،ات بصهها ر کتههاب احادیههث و ابههواب الی بههه ال در صههف 

یههادی حههدود تهها تههوان می ها پرسههش ایههن از اسههتفاده بهها و دهههد می پاسههخ شناسههی امام  نظههام بههه ز
 و ،ایگهاه» ،«زمانهه ههر در امهام وحهدت» ،«امهام و،هود چرایهی و ضهرورت» رسید. او شناسی امام

 پهی در آنچهه و هسهتند او شناسهی امام نظهام ر هوس «امهام ههای ویژگی و صهفات» و «امهام مرتبت
 است. الدر،ات بصا ر مای  درون پای  بر مطالب این توضی  آمد، خواهد

ورت الف(  امام وجود چرایی و ضر

 در سههامانب و مطلههوب نظههامی پایههداری و قههراری بههر» در امههام محههوری نقههش صههفار، دیههدگاه از
 ههر نهاط  بهاب تنهها را امهام او اسهت. سهاخته ضهروری و بایسته را او و،ود «تکوین و تشریع عالم
 بسهیار سهان، بدین 22باشند. او دنبال به باید مردمان که 21داند می خدا به معرفت ،مله از علم

  صهال بهه 23خهدا، راه بهه ههدایت چهون: را تشهریع عهالم بها مهرتب  شهأن گونه هر که است طبیعی
 26حه  شهدن زنهده 25خهدا، دین در داده روی های نقصان و ها زیادت بسامانی 24مردمان، آمدن

 بداند. وابسته امام و،ود به 27حرام و حالل شناخت و
هها  منحصههر تشههریع عههالم بههه امههام نقههش آیههد، می بههر الههدر،ات بصهها ر احادیههث از کههه چنههان ام 
 نقههش چنهان تکهوین عههالم نظهاِم  بقهای در امهام گیههرد. می بهر در ههم را تکههوین عهالم بلکهه نیسهت،
گر که دارد سترگی  و دارد مهی وا تالطهم بهه را زمینیان آمده، می خروش به دریا چون زمین نباشد، ا

 زمهین نهابودی در آن مشهابه ههای عبارت دیگهر و عبهارت ایهن ظهاهر 28پاشهد. می فهرو ههم از آخر در
ر دارد. ظهور ار گرای نص   تفک   ایهن بهر ههم احادیهث شهارحان سهت.ا معنا همین مقتضی هم صف 
ه امر  29اند. گذاشته صح 

                                                   
 .2و  1،  26، صبصا ر الدر،ات. 21
 . همان.22
 .4،  505. همان، ص23
 .2،  505 - 504. همان، ص24

 . 10،  506. همان، ص25

 .17،  507.همان، ص 26

 .16،  507و ص 1،  504همان، ص .27

 . 509 - 508. برای دیدن این حدیث و احادیث مشابه، ر. : همان، ص28

، شههر  الکههافی؛ 298 - 297ص، 2، جمهرآة العقههول؛ 65، ص2، جالههوافی؛ 488 - 487، ص2، جشهر  أصههول الکههافی. 29
 .154، ص5ج
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 زمانه هر در امام وحدت ب(
ار دیهدگاه از آمهد، امام و،ود ضرورت در که مطالبی بر بنا  دورانهی ههر بهه امهام یهک و،هود صهف 
 در کهه باشهد داشته و،ود امام دو زمان یک در تواند می که نیست آن منکر او البته است. بایسته
 بههالقوه دیگههری امامههت و گوینههد «نههاط  امههام» را او و یابههد می فعلیههت یکههی مامههتا صههورت، ایههن

 30خوانند. می «صامت امام» را او که ندارد بروزی و ظهور و است
 امام مرتبت و جایگاه ج(

ار که دارد آن از حکایت الدر،ات بصا ر احادیث به نگاهی  از واالتهر و برتر را )علل( ا مه صف 
 ایشهان علهم میهزان بها را مطلهب ایهن او اسهت. دانسهته می )علهل(، العزم اولی انبیای حتی انبیا،
 بههه را او علهم تمههامی ،خهدا رسههول وارثهان عنههوان بهه )علههل( ا مهه او اعتقههاد بهه زنههد. می پیونهد
 همهه  از نیههز او ،انشهینان پههس اسههت. )علهل( پیههامبران اعلههم نیهز خههدا رسههول و انهد برده ار 

هی برتری این 31برترند. رسوالن  از عهالم آن در خداونهد و اسهت بهوده نیهز پیشهاخلقتی عهوالم در حت 
 32است. گرفته میثاق ا مه والیت بر رسوالن و انبیا تمام
 امام های ویژگی و صفات د(

ار حسن بن محمد که احادیثی میان در  بسهیار امهام «علهم» بهر آورده، الدر،ات بصا ر در صف 
کید  بها و داده اختصهاص ا مهه «قهدرت» بهه را چنهد اییهه باب علهم، کنهار در او 33اسهت. شده تأ
 را امهام صهفت ایهن صهری ، و روشن باب عناوین اختصاص و تو،ه قابل احادیث تعداد آوردن

 علهم امام، قدرت سرچشم  ،بصا ر روایات از ای پاره تصری  به که چند هر است؛ کرده بر،سته
فه این بودن پررن  از نشان رت،قد به مربوط روایات بسیارِ  بسامد ولی است، او دانایی و  در مؤل 

ار ذهن ثان که - «عصمت» چون مهم صفتی که آن حال، دارد؛ صف   آن بهر پسین عالمان و محد 
کیههد بسههیار  چنههدانی بههروز و ظهههور کوتههاه، اشههاراتی ضههمن در ،ههز الههدر،ات بصهها ر در - دارنههد تأ
   34ندارد.

کنههههون  نظههههام در 35انههههد، گفته نشناسهههها  خاور برخههههی کههههه چنههههان آیهههها کههههه اسههههت ایههههن سههههؤال ا
                                                   

 .44،  536؛ ص20،  531ص ؛11،  506، صبصا ر الدر،ات. 30
 .6 - 1،  249 - 247؛ ص1،  149؛ ص3،  135 - 134ص . همان،31

 .96 - 90. همان، ص32

 .539 - 538و  509، 385 – 382 ،126 - 123، 84 - 80، 77 - 74، 63 - 58ص . همان،33
 .20،  394 - 393؛ ص13،  226؛ ص6،  103همان، ص. 34

35. Divin Guide in early shiism, p69. 
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ار، پژوهی امامههت  امامههت منصههب بههرای همیشههگی و ضههروری هههای ویژگی از یکههی قههدرت صههف 
 سههؤال، ایههن پاسهخ اسههت؟ او نگاشههت  ماهیهت چههون دیگههر دلیلهی در مطلههب ایههن سهر   یهها اسهت؟

ار اندیش  مقایس  با هنگام هِم  هی قابهل حجهم روی ههر بهه ولهی آمهد، خواهد کلینی با صف   از تهو، 
کههاوی و چرخههد می محههور دو ایههن بههر الههدر،ات بصهها ر ادیههثاح  صههفات عنههوان بههه چههه را آنههها وا

 سازد. می بایسته امام مصداق احراز های راه یا امامت منصب برای ضروری

 علم .1
 گونههه ایههن منسههجم سههاختاری در را آن کههه شههود می نگریسههته ُبعههد چنههدین از بصهها ر در علههم

 عرضهههه احادیهههث رهگهههذر از ا مهههه علهههم های سرچشهههمه و منهههابع نخسهههت کهههرد: عرضهههه تهههوان می
 ا مهه ابزارههای و وسهای  سهپس گهردد. می معین ایشان علم ثغور و حدود گام، دیگر در گردد. می
 امام به آن افاض  چرایی و علم انتقال از پایان، در و گیرد می قرار بررسی مورد علوم دریافت برای

  شود. می گفته سخن
 امام معل های سرچشمه .1 - 1

 و نیسههتند داسههتان هههم روایههات پایهه  بههر امههام علههم منههابع شههمارش در اسههالمی گههران پژوهش
 بهه یها 36«اهلل رسهول از تعلهیم» و «محفهوظ لهو » به گانه دو تقسیم اند؛ پیموده را گونی گونه های راه
 کهه واسهطه بی علهوم» به علم طری  و مصدر اساس بر 38گانه سه تقسیم 37؛«اعظم اسم» و «قرآن»
 از انتقالی علوم» ،«گردد می افاضه متعال خداوند عنایت با و القدس رو  و اعظم اسم طری  از

 ملهک و رو  واسهط  بهه ایصهالی علهوم» و «انبیها صهحف بهاب، الف ،امعه، قرآن، شامل پیامبر
 رو » ،«تحهدیث و الههام» بهه 39گانهه پهنج تقسهیم ؛«نهور عمهود و تحهدیث فاطمه، مصحف مانند

 و ،فهر ،امعهه، صهحیفه، شهامل هها کتاب» ،«پیهامبر از وراثهت و تعلهیم» ،«لدنی علم» ،«القدس
 از وراثههت» ،«نبههی از وراثهت» ،«قههرآن تمهامی بههه علهم» بههه 40گانهه شههش تقسهیم ؛«فاطمههه مصهحف

 بهه علهم منهابع 41گانهه هفهت تقسیم و «نور عمود» و «تحدیث و الهام» ،«القدس رو » ،«علی

                                                   
کیفیة علم االمام و منابع ذلک. 36  .235، صفی 
 .478 - 475، ص«آفاق علم امام. »37
 .19، ص«گویی به شبهات پیرامون آن منابع علم امام در قرآن و روایات و پاسخ. »38
 .261 - 241، صالمعصوم و حدوده و منابع الهامهالراسخون فی العلم: مدخل لدراسة ماهیة علم . 39
 .109 – 83، صعلم اال مة المعصومین. 40
کتاب . »41  .70 – 50، ص«بصا ر الدر،اتبررسی غلو در روایات علم اهل بیت از 
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 ،«تحهدیث و الههام» ،«مکتهوب های نوشهته و کتهب و الهوا » ،« مهها و پیهامبر از آموختن» ،«قرآن»
  «.عرش و آسمان به عروج» و «اعظم اسم» ،«رو  و القدس رو »

 کهه اسهت آن بهر کلبهر  نمونهه، بهرای اند؛ کوشهیده روایهات ایهن بنهدی ،مع در هم مستشرقان
 ،«وراثهت رهگهذر زا حاصهل علهوم» ،«پیشهین امهام از انتقهال» 42است: چیز چهار امام علم منابع

گهاه آنهها محتههوای از تواننهد می ا مهه تنهها کههه هها کتاب طریه  از آمههده دسهت بهه علهوم»  و «شههوند آ
هد «.آیهد می دسهت بهه الههام و تحدیث همان یا فرشته با ارتباط رهگذر از که علومی»  علهی محم 

ی امیر  منابع» تحدیث(، و )الهام «آسمانی منابع» 43آورد: می دسته چهار در را منابع این نیز معز 
ی  )صهحیف  «مکتهوب منهابع» مردگهان(، بها مالقات و ر،م نقر، و نکت نور، )عمود «آلود راز و سر 

 را زمهین پادشهاهان از ای سهیاهه که کتبی یا کتاب علی، کتاب فاطمه، مصحف ،فر، ،امعه،
 و راسهههتین شهههیعیان امهههام، دوازده بهههه معتقهههدان از ای سهههیاهه بردارنهههدۀ در کتهههابی دارد، خهههود در

 و فاطمهه( لهو  آنهان، شهجرنام  و دوزخیهان بهشهتیان، سهیاه  محتوی کتاب دو آنان، شجرنام 
گهر حهال کنهد(. می دریافهت خهود پیشهین امهام از امام هر که هایی )آموزه «شفاهی منابع»  فهرای ا

ار تبویههب شههیوۀ بههه تنههها مطالههب ایهن  از را او اشههارات و تصههریحات و بیفکنههیم نظههر بصهها ر در صههف 
 کههههه توانسههههت خههههواهیم بینههههدازیم، نظههههری روایههههات تعههههداد و بسههههامد و بنگههههریم روایههههات رهگههههذر

هم» ،«تحهدیث» ،«تهوار » یعنهی: دههیم؛ ،های دسهته شهش در را امهام علهم های سرچشمه  و توس 
 «.نور عمودهای» و «ر،م» ،«تسدید و توفی » ،«فراست

 توارث .1 - 1 - 1
 توان می را ها میرا  این آید. می کف به شینیانپی های میرا  رهگذر از امام علم از بخشی

 کرد. خالصه «ها کتاب» و «اعظم اسم» ،«قرآن باطن ظاهرو به علم» ،«انبیا علوم» در
  پیشین انبیای علوم الف(

ار تی علم توار  که دهد می نشان وضو  به احادیث، خالل در صف   ،هاری و همیشگی سن 
 ایههن آینهد بههر اسهت. داشههته ،ریهان خهاتم تهها آدم از اصهفیا و انبیهها تمهامی میههان در و بهوده تهاریخ در

ت،  اسهاس بهر ههم علوم این تمامی و است خاتم پیامبر در پیشینیان علوم تمامی آمدن گرد سن 
 44یابد. می انتقال خاتم پیامبر ،انشینان به گفته پیش روند

                                                   
42. Imam and community in the pre - Gayba period,p26, The term MUHADDATH in TwelverShiism, 

p39. 
43. Divin guide in early shiism,p70 – 75. 

  .140 - 134، صبصا ر الدر،ات. 44
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 قرآن باطن و ظاهر به علم ب(
 بهاطن و ظهاهر یعنهی خهدا، رسهول بهر فرسهتاده فهرو قرآن تمامی الدر،ات بصا ر احادیث بر بنا

 )ظههر تفسهیر علهم چون بدان مرتب  شؤون و 45دارد و،ود _ )علل( ا مه _ او اوصیای نزد تنها آن،
   46است. شده داده ایشان به قرآن )بطن( تأویل و تنزیل( /

ار هه است. دانسته مترتب علم این بر را پیامدهایی نصوص نقل با صف   نه دام سهاختن مو، 
گاهی نمونه، برای است؛ ها این از یکی بیت اهل علوم گستردۀ  زمهین و آسهمان در آنچه از ا مه آ

 اسهت؛ پیامهدها ایهن ،مله  از آینهده و گذشهته وقهایع بهه علهم همچنهین و است دوز  و بهشت و
 بهه آنچهه و دوز  و بهشهت زمهین، و آسهمان خبهر آفهرینش، آغهاز بوده، 47«شئ کل   تبیان» قرآن چه
  48دارد. بر در را یکون( ما کا ن/ هو )ما پیوست خواهد قیامت تا و کان( )ما پیوسته وقو 

 ا مهه کهه آن توضی ، است. آفرین نقش ا مه مرتبت و ،ایگاه تبیین در علم این دیگر ،لوۀ
 از یکهی و،هه همهین 49رونهد. می شهمار بهه الههی کتهاب تمهام و تهام   وارثان گذشت، که تفصیلی با

ی 50انبیا، تمامی به نسبت نایشا اعلمیت و،وه  نمونهه، بهرای چهه است؛ العزم اولی انبیای حت 
  فرماید: می چنین موسی بارۀ در خداوند

ْبناکم  وم » هه  تم ْلوا    یف   لم
ْن  اأْلم ة ء   شم  ّل  که  م  ظم ْوع     51«.مم

  است: آورده عیسی زبان از یا
یخم  وم » هبم ْعضم  ْم که لم  أل  ذی بم

م
ونم  اّل فه ل  تم خْ  52«. فیه حتم

 در کهه آن حهال اسهت؛ دانسهته کتهاب از ههایی پاره بهه عهالم را الهی بزر  پیامبر دو این یعنی
 آورد: می چنین 53محمد حضرت بیت، اهل صدرِ  بارۀ

                                                   
 .6 - 4و  2 - 1،  213همان، ص .45
)از برخی روایات این باب ممکن است شبه  تحریف به نقیصه استنباط شود، ولی بها  9 - 1،  216 - 214همان، ص .46

ار از این احادیث تحریف معنوی است(؛   .8 - 1،  224 - 222صتو،ه به عنوان باب، فهم صف 
 .89. سوره نحل، آیه 47
 . .6 - 2،  148 - 147، صبصا ر الدر،ات .48
 .15 - 1،  67 - 64ص همان، .49
 .68 - 67همان، ص .50
 .145. سوره اعراف، آیه 51
 .63. سوره زخرف، آیه 52
 . 6و 4،  248 - 249و ص 1،  247، صبصا ر الدر،ات. 53
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ْلنا وم » ّزم ی نم لم ْبیانا   تابم ک  الْ  کم عم   54«.ء   شم  ّل  که ل   ت 

 دور» به یاتروا در _ )علل( ا مه علم های سرچشمه از یکی _ قرآن توصیف که است گفتنی
ه  کهه دههد می نشهان ... و «یکون ما و کان ما علم داشتن بر در» مردمان، عقول از بودن  ایهن متعل  
 توصهیفات، ایهن بهه نظر با برخی که چنان باشد؛ ظاهری و شده نازل قرآن ورای چیزی باید علم

 غیههر هههایی داللت از و باشههد واژگههانی هههای داللت از فراتههر قههرآن بههودن تبیههان کههه انههد داده احتمههال
  55نیست. راهی بدان را متعارف های فهم که شود ناشی رموزی و اسرار از کاشف و لفظی

 اعظم اسم ج( 
ار 56است. اعظم اسم امام علم منابع دیگر از  بسه  را اسم این مفهوم اندکی نصوص در صف 
کبر، اسم یا اعظم اسم او باور به است. داده  و آیهد می کهف بهه انبیها علهم آن بها که است کتابی 57ا

 اسهههم واقهههع در ابهههراهیم صهههحف و شهههعیب صهههال ، نهههو ، ههههای کتاب فرقهههان، انجیهههل، تهههورات،
کبرند.  اسهت شهده دانسهته حرف سه و هفتاد از متشکل اسم این ،بصا ر روایات از ای پاره در 58ا

ت اسههاس بههر 59اند. داشههته آن از ای بههره اولیهها و انبیهها از یههک هههر کهه  هههر زا نیههز اسههم ایههن تهورا  سههن 
 رسههههیده او ،انشهههینان و خهههدا رسهههول بههههه سهههان، بهههدین و شهههده منتقههههل او ،انشهههین بهههه پیهههامبر
 بههه را اعظههم اسههم از حههرف دو و هفتههاد بلکههه پیشههینیان تمههامی بهههرۀ تنههها نههه خداونههد60اسههت.
 خهود ذات بهه مکنهون غیب در را حرف یک و بخشید )علل( بیتش اهل و محمد حضرت

  61ساخت. ویژه
کبهر، یها اعظهم اسم که شد آور یاد باید  زیهرا نیسهت؛ ذهنهی مفههوم یها ظهاهری الفهاظ سهنخ از ا

 بههه و عرضههی کیفیههات از و شههنیدنی صههداهای از ای مجموعههه خههود، لفظههی و،ههود ،هههت از اسههم
 اثهری چیهز ههیچ در نفسهه فهی یهک، ههیچ کهه اسهت ذهنهی صهورتی و و،ود مفهوم، و معنا لحاظ
 چیز هر و،ود بتواند ذهن، در بسته نقش تصویر یا حنجره در پدیدار صوت است محال ندارند.

                                                   
  .89. سوره نحل، آیه 54
 .325، ص12 ، جالمیزان. 55
 ؛ 21 - 1،  236 - 232و ص 9 – 1،  230 - 228ص، بصا ر الدر،ات. 56
کاربسهِت  . در ادبیات حهدیثی شهیعه نمونهه57 کبهر»هایی از   73ههای مخهتص  بهه اسهم اعظهم ) همهراه بها بیهان ویژگی« اسهم ا

 (.352 – 351، ص1، جتفسیر العیاشیحرفی بودن( و،ود دارد )ر. : 
 .4،  490 - 489ص، بصا ر الدر،ات. 58
 .5 - 2،  229 - 228ص. همان، 59
 .490 - 488همان، ص. 60
 ،.7،  229و ص 2،  228همان، ص. 61
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 بهه الهی، اسمای شک بی که آن حال آورد؛ فراهم آنها در دلخواه تصرف راه و سازد خود مقهور را
 اعظههم اسههم واقههع، در کههه گفههت تههوان می رو، ایههن از گذارنههد. می اثههر هسههتی بههر اعظههم اسههم ویههژه

 ایهن شهود. می منطب  آن بر ای گونه هب لف  مفهوم که است ظاهری الفاظ این خار،ی حقیقت
 کننهد می بیهان کهه روایهاتی رو، ایهن از اسهت. اسهم اسهِم  دال   لف ، و است حقیقی اسم حقیقت،

 62است. حقای  تفهیم برای هایی مثال و گونه رمز بیاناتی شده، تشکیل حروفی از اعظم اسم
گاهی ،لوۀ ار ونهه،نم بهرای اسهت؛ گر ،لهوه ا مهه های قهدرت در اسم این از آ  ههر ا،ابهت صهف 

 است. زده پیوند علم بدین صراحت به را 64الشمس رد   یا 63امام دعای گونه
  ها کتاب د(

ار  صههحیفه، کتهاب، عنههوان روایهات، در کههه آورد مهی امهام علههم منهابع عههداد در را مهواردی صهف 
 مانند: است؛ رسیده میرا  به پیشینیان از و دارد خود بر را دیوان یا مصحف

 پیشین انبیای های کتاب (1 _ د
ت تحت ها کتاب این ی سن  ار 65اسهت. رسهیده ا مهه و خهدا رسهول بهه علم توار  کل   بهه صهف 
 از هایی نمونهه عنهوان بهه را 67ابهراهیم صهحف و زبهور انجیهل، 66موسهی(، صحف یا )الوا  تورات
 در مهها  ههای کتاب از دیگهر برخهی همهراه به گفته پیش های کتاب است. برده نام ها کتاب این
 اند. شده نهاده 68«ابی  ،فر»

 جامعه صحیفۀ (2 _ د
 علی خ    ،خدا رسول امالی به ای صحیفه را کتاب این الدر،ات بصا ر احادیث

 کهه سهان آن صحیفه، این مای  درون داند. می 70شتر ران بسان چرمی در 69ذرا  هفتاد طول به و
ههی روایههات ایههن در  همهه  دارنههد؛ نیههاز بههدان مردمههان آنچههه تمههامی از: اسههت عبههارت اسههت، متجل 

                                                   
 .363، ص 15 ؛ ج356، 354 - 353، ص8؛ ج254، ص 6 ، جالمیزان. ر. : 62
 .237 - 239، صبصا ر الدر،ات. 63 

 .4و 3، 1،  237 - 239همان، ص 64 .
 .19،  531، ص159 - 155همان، ص. 65
 ان.. هم66
 .159 - 155همان، ص. 67
 . 1،  171 - 170همان، ص .68
 .24 - 1،  166 - 162همان، ص .69
  .2،  162همان، ص .70
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هی حهدود ار ، قضها، فرای ، الهی، های حرام و ها حالل  71اسهت. نهفتهه آن در خهراش دیه  حت 
 72دارد. قرار «أبی  ،فر» در سلف، انبیای های کتاب بسان کتاب، این

 فاطمه مصحف (3 _ د
ار است. ا مه علمی های میرا  دیگر از فاطمه مصحف  ایهن را راثه این پیدایی فضای صف 

 73الههی، فرسهتادۀ و گرفهت فهرا شهدید حزنهی پهدر، فقهدان از را فاطمهه کهه کنهد می ترسهیم گونه
 بر بنا 75نگاشت. می را آنها علی که کرد می القا او بر را مطالبی و شد می نازل او بر 74،بر یل،
 رآنقهه از ای آیههه ههیچ آن در امهها 76دارد؛ قهرآن برابههر سههه حجمهی مصههحف ایهن کتههاب، ههای گزارش
یه  برای آینده در که وقایعی 77ندارد. و،ود  بهر کهه پادشهاهانی اسهامی 78آیهد، می پهیش فهاطمی ذر
 محمهد دیهدگاه از کتهاب ایهن اصهلی های مایهه درون 80یکهون ما علم و 79نشست خواهند تخت

ار حسن بن  در ،امعهه، صهحیف  و سهلف انبیهای ههای کتاب همهراه بهه کتهاب، ایهن اسهت. صهف 
 81د.دار قرار «أبی  ،فر»

 شیعه دیوان (4 _ د
ار کههه احههادیثی  آن در کههه کههرده توصههیف بههزر  ای صههحیفه را دیههوان ایههن اسههت، آورده صههف 

هههی و اسهههت شهههده نگاشهههته پدرانشهههان و شهههیعیان اسهههامی  از برخهههی بهههه مهههواردی در را آن ا مهههه حت 
 82بیابند. آن در را خود اسم تا اند داده نشان خویش شیعیان

                                                   
 173، ص3 - 1،  172 - 170، ص18، 16 - 13، 11 - 10، 8 - 1،،  169 - 167، ص24 - 1،  166 - 162همههان، ص. 71

 - 21،  178، ص19،  178 - 177، ص16 - 14،  177 - 175؛ ص12 - 10،  174 - 175؛ ص7 - 6،  174 -
 .3 - 2،  159، ص18،  186، ص10، 5، 184، ص34 - 33، 31 - 30،  180، ص26 - 25،  179؛ ص22

 .6،  174 - 173، ص2،  171؛ص1،  171 - 170ص. همان، 72
 . 18،  177؛ص14،  176 - 175، ص5،  173همان، ص .73
 .17،  177، ص6،  174 - 173همان، ص. 74
 .18،  177، ص6،  174 - 173، ص5،  173صهمان، . 75
 .3،  172 - 171همان، ص. 76
، 17،  177؛ ص15 - 14،  176 - 175؛ص9 - 8  174، ص5،  173، ص3 - 1،  173 - 170همهههههههههههههههههان، ص. 77

 .33،  180، ص30،  180، ص27،  179ص
 .6،  174 - 173همان، ص. 78
 .7،  189 - 190، ص3و1،  189 - 188؛ ص32،  180ص . همان،79
 .3،  172 - 171، ص18،  177همان، ص. 80
 .1،  171 - 170ص. همان، 81
 .10 - 1،  193 - 191همان، ص .82
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 زخدو و بهشت اهل صحیفۀ (5 _ د
ار که هایی داده  صحیفه دو این است: شر  بدین نهد، می دست در صحیفه دو این از صف 

 پیامبرنهد معراج رهاوردهای از - دارد و،ود دوزخیان و بهشتیان قبایل و پدر نام نام، آن در که -
 83است. سپرده علی به را آنها که

 کوچک صحیفۀ (6 _ د
 اسهت؛ گرفتهه شهکل علهی حضرت به برپیام های آموزش روند در ُخرد صحیف  این
 85حههرف، 84بههاب، ههزار او بههه و خوانهد فههرا را علهی وفههات، از پهیش پیههامبر کهه سههان بهدین
 گشههوده دیگههر کلمهه یهها حهرف بههاب، ههزار آنههها یههک ههر از کههه آموخهت علههم از 87حهدیث یهها 86کلمهه
 89.داشهتند قهرار علهی شمشهیر قبضه  در کوچهک ای صهحیفه در گفته پیش ابواب 88شد. می
ار 90اسهت. رسهیده مههدی حضرت به خویش انتقال روند در صحیفه این گهاهی صهف   منایها، از آ

. می ابواب این حاصل را الخطاب فصل و وصایا  91شمارد 
 تحدیث .2 - 1 - 1

ار که است ا مه علم منابع از دیگر یک تحدیث کیهد آن بهر صهف   را تحهدیث او اسهت. کهرده تأ
 را ایشهههان تمههامی روایههات، پایهه  بهههر و 92دانههد می ا مههه بهها الههههی فرشههتگان کههردن سههخن و ارتبههاط

د   » م» و «ُمح  ه    رو، ایهن از نمایهد. می شهگفت انهدکی انبیها ،هز کسهانی ارتبهاط 93خوانهد. می «ُمف 

                                                   
 ..6،  212، ص3و1،  211 - 210. همان، ص83
 .3،  172 - 171، ص17 - 1،  327 - 322همان، ص .84
 .2،  220، ص6 - 1،  328 - 327همان، ص .85
 .11 - 1،  331 - 329ص . همان، 86
 .5 - 1،  335 - 333ص. همان، 87
کلمهه، حههرف یها حههدیث سهخن می . یک88 کهه از هههزار بهاب،  گوینهد، خواننههده را بهه تههرادف آنهها بهها  سهانی سهیاق و عبههاراتی 

 شود. دیگر رهنمون می یک
 . 4،  328، ص1،  327، صبصا ر الدر،ات .89
  .11،  331همان، ص .90
گردانهد )ر. :  سهاس تأویهل را ههم بهه ابهواب علهم بهر میقتال خود بر ا . در حدیثی حضرت علی11،  325همان ص .91

  (.5،  330 - 329همان، ص
 - 159، ص15و  2،  159 - 158، 155. برای دیدن سایر احادیث هم مضمون، ر. : همهان، ص1،  155همان، ص. 92

، 344 - 343، ص8،  343، ص4 - 2،  342 - 341،، ص3،  172 - 171، ص21،  166، ص5و 3،  160
 10  . 

 .8 - 1،  341 - 339ص. همان، 93
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ار ه و طبیعی را پیوند این تا کوشد می چند روایاتی نقل با صف   و رفت به ا مه تصری  سازد. مو، 
 مههر 94هها، مکان ایهن در ایشهان آثهار مانهدن ،های بهر و بیهت اههل های خانهه در مال کهه بسیار آمد

 است. الهی سروشان با ایشان نزدیک پیوند از نشان ... و 95بیت اهل کودکاِن  بر مال که فراوان
 مقهام دارای ارتبهاطی چنهین دلیهل بهه ا مه که آید اندیشه به چنین است ممکن فضا این در

ار انهههد. نبهههوت و رسهههالت  پیونهههد چگهههونگی از چنهههد روایهههاتی نقهههل بههها اشهههکال نایههه رفهههع بهههرای صهههف 
 اسهت؛ متمهایز انبیها و رسل از فرشته، با امام رویارویی نحوۀ او باور به دارد. می بر پرده گفته پیش
 کهه انبیها و بیننهد می را او بیهداری در و عیهان بهه ههم و شهنوند می را ملهک صهدای ههم رسوالن چه

 و بینهد نمی را فرشهتگان امام که آن حال 96بینند؛ می را او خواب در و شنوند می را فرشته صدای
ار 97شنود. می را صدایشان تنها  و موسهی صهاحب سهلیمان، صهاحب بهه را ا مهه کهه روایاتی صف 
ت مقام و سازد می مانند القرنین ذو  خهویش نظهر بر مؤیدی عنوان به کند، می نفی ایشان از را نبو 
 و واقعههی صههورت در را فرشههتگان ا مههه کههه آیههد می بههر نچنههی بصهها ر روایههات مجمههو  از افزایههد. می

 در المههوت ملههک و میکا یههل ،بر یههل، چههون فرشههتگانی نههه، گههر و دیدنههد، نمی خههویش ملکههوتی
ی آنان بر دنیوی هایی صورت  98اند. کرده تجل 
 تعههابیر بهها ،بصهها ر روایههات رو، ایههن از اسههت. ابهههام از ای هالههه در 99«سههما » یهها «الهههام» ایههن

کت» ذف» 100چیزی(، بر نهادن نشانه و ثر)ا «ن  قر» و 101کردن( پرتاب و )افکندن «ق   )کوبیهدنی «ن 
 ها دیهده پهیش تر ملمهوس شهکلی دارد تهالش 103ها گوش و ها قلب در 102بماند( ،ای بر آن اثر که

   بنهد.
گاه صدا این بودن الهی از چگونه امام شود گفته که ُبود  الدر،ات بصا ر روایات گردد؟ می آ

 یقهین کهه دههد می وقاری و آرامش امام به خداوند که دهند می پاسخ سان این نیز را هدغدغ این
                                                   

 .10 - 1،  432 - 430ص ،20،  114؛ ص14 - 12،  113، ص10، و8،  112، ص6،  111 - 112همان، ص. 94
 .9،  112، ص1،  110همان، ص. 95
 .394 - 388. برای دیدن دیگر احادیث به این مضمون، ر. : همان، ص1،  388ص. همان، 96
 251، ص394 - 388احادیث هم مضمون با احادیث اخیر، ر. : همان، ص. برای دیدن 2 - 1،  388همان، ص. 97

- 253 ،1 - 8. 
 . 3 - 1،  254 - 253همان، ص .98
 .8،  337همان، ص .99
 .100، ص2، جلسان العرب؛ 972، صمعجم مقاییس اللغة؛ 339، ص5، جالعین. 100
 .276، ص9، جلسان العرب؛ 809، ص معجم مقاییس اللغة؛ 339، ص135، ص5، جالعین. 101
 .227، ص5، جلسان العرب؛ 969، صمعجم مقاییس اللغة؛ 144، ص5، جالعین. 102
  .13 - 1،  338 - 336، صبصا ر الدر،ات .103
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گهر چهه ابلهیس؛ از نهه و است، ملک آِن  از صدا کند می  صهاحب بهر علهم القهای محهال فهرض بهر ا
 104گرفت. می فرا فز  را او بود، اهریمن سوی از امر،

 میههان ایههن در ولههی 105نههد،دان می شههب و روز هههر را تحههدیث وقههت الههدر،ات بصهها ر روایههات
 ایههن از کههه چنههان انههد؛ کرده بر،سههته خههاص   ای گونههه بههه را ،معههه شههب و قههدر شههب در تحههدیث
 و خیهر ماننهد دههد، می ر  پسهین سهال تها سهال آن در آنچهه تمهامی قدر شب در آید می بر روایات
ههد شههر،  و «ال کهههم» طریهه  از و شههود می نگاشههته و... حا،یههان سههفر بههاران، ههها، روزی مههر ، و تول 

 تفصههیالت روایههات ایههن 106شههود. می نههازل او، از بعههد ا مههه و خههدا رسههول امههر، صههاحب بههر «رو »
 شهب در علهوم این دریافت برای امام صالحیت عواملی و علل از نمونه، برای دارند؛ نیز دیگری

هد دوبه در را رو  بها رویارویی شایستگی امام احادیث، این نگرگاه از دارند. می بر پرده نیز قدر  تول 
 ایههن از بهههری در کههه آن تر شههگفت 107کنههد. می پیههدا آسههمانی منههادی نههدای ا،ابههت دلیههل بههه و

 و دخهل قهدر، شهب در امهور ایهن بها موا،ههه بهرای نیهز امهام قلب ساختار در که است آمده روایات
فاتی   108بندد. می ر  تصر 

ار منقوالت پای  بر  در گیرد. می شکل خاص   صورتی در تحدیث نیز ،معه های شب در صف 
 بههه را خههویش تهها یابنههد می بههار حاضههر وصههی و درگذشههته اوصههیای و انبیهها اروا  ،معههه شههب ایههن

 بهه آنگهاه و نهنهد ای گانهه دو هایش سهتون نهزد کهرده، طهواف آن گهرد بار هفت رسانند، الهی عرش
م حاضر، وصی رو  میان، این در گردند. باز خویش ،ایگاه  علمهی از فربه و مستفاد علم به ُمله 
، از فزون  109گردد. می باز او بدن به حد 

ار  کهه رخدادهایی یعنی داند؛ می ُمعِضالت در را تحدیث از حاصل علم کاربست مورد صف 
ت و قرآن در آن حکم هی و110نباشهد مو،هود نبهوی، سن  هت حت   بهه پاسهخ در ا مهه درنه  و تهأنی عل 
ههدم ایشههان کههه دانههد می نهفتههه نکتههه ایههن در نیههز را سههؤاالت برخههی  الهههی الهههام و تحههدیث ترص 

                                                   
 .9،  343ص. همان، 104
، 3،  172 - 171، ص21،  166، ص5،  160، ص3،  159، ص15،  159 - 158، ص1،  155ص. همهههههههههههههههههان، 105

 . 3،  415ص
 .245 - 240همان، ص .106
  .13، 243، صهمان .107
 .14،  244 - 243همان، ص .108
 .152 - 150. برای دیدن احادیث مشابه، ر. : همان، ص4،  151ص. همان، 109
 .3 - 1،  255 - 254ص. همان، 110
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 111اند. شده می
ار  منابع همه این و،ود با که است بوده رو به رو پرسش این با تحدیث از بحث پایاِن  در صف 

 ا،مهال بهه کنهد، می بسهنده نصوص بر که او اند؟ داشته نیازی چه تحدیث به ا مه موروثی علم
گر ا مه تصری  به که گوید می  بهه اسهت، ایشهان نزد آنچه نباشد، یثتحد از ناشی علِم  زیادِت  ا

 در مجلسهی نمونهه برای سازند؛ روش را ابهام این تا اند کوشیده پسینیان 112رسید. خواهد پایان
 چنهین بهه آنها علوم بقای است ممکن که آن ،مله از است؛ داده احتمال چندین حدیث این

 ا مهه بهه و باشهد آنها الیا،م های دانسته از تفصیلی مستفاد علم شاید و باشد مشروط حاالتی
 اظههار حهاالت ایهن بهدون کهه باشد این منظور شاید نیز بدهد. مطالب تفصیل استنباط امکان
 معهارف چهون علهومی شهدن تمهام مراد است ممکن همچنین، نیست. ،ایز امامان برای علوم
  113نیست. حرام و حالل حیط  در که باشد بدا ی امور یا الهی

 ویهژه خداوند به که علمی کند: می تقسیم دسته سه به را خداوند علم مازندرانی صال  مال
گاه آن از را کس و است  و سهاخته آشهکار اوصهیا و انبیها بهرای کهه محتهوم علمهی است. نساخته آ

 علهم از مهراد او، بهاور بهه دههد. می ر  بهداء آن در کهه علمهی و دههد نمی ر  تغییری و تبدیل آن در
گههر کهههه اسهههت قسههم همهههین تحهههدیث از حاصههل گاهانههد، آن از را ا مهههه خداونهههد ا  بهههدان راههههی نیا
 114ندارند.

د و الهههام بههه نیههاز دلیههل کههه اسههت معتقههد طباطبههایی عالمههه  بههه امههام، علههم در تههدریج و تجههد 
 علم چیزی به است ممکن نورانیت مقام حسب به امام نه، گر و است او عنصری مقام حسب
 منههوط ،دیههد الهههام بههه عنصههری مقههام حسههب بههه معلههوم همههان بههه علههم و باشههد داشههته ثابههت
 کهه بدیهیات مانند علمی کند: می تقسیم دسته دو به را ا مه علوم دیگر، ،ایی در او 115باشد.

هههل بهههه کهههه علهههومی و گهههردد نمی غایهههب نظرشهههان از هههه و تأم   هرگهههاه کهههه ای گونهههه بهههه دارد؛ نیهههاز تو، 
 و ،معههه های شههب در انایشهه اروا  صههعود راه از اسههت ممکههن و داننههد می بداننههد، خواسههتند،

ه  116بیاید. دست به نورانیت مقام به تو، 

                                                   
 .8،  416، ص3،  336همان، ص .111
 ، 5،  151، ص8 - 1،  416 - 415ص. همان، 112
 .106، ص3، جمرآة العقول؛ 89، ص26، جبحار األنوار. 113
 .24، ص6، جشر  الکافی. 114
کوتاه در علم امام». 115  .394، ص«بحثی 
 .330 - 329، ص«علم امام و عصمت انبیا و اوصیا». 116
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م .3 - 1 - 1  فراست و 117توس 
 بهن محمهد دیهدگاه از سهازد. می تهوان مردمهان بهاطن شهناخت بهر را ا مه شناختی، منبع این
ار حسن  ابتهدا خداونهد چهه اسهت؛ پیونهد در پیشهاخلقتی روخهدادهای بها علهم ایهن پیهدایی صف 
 بههر نهههد، کالبههدها در را آنههها کههه خواسههت چههون و کههرد خلهه  ها بههدن از قبههل سههال هههزار دو را اروا 

 بها ا مهه و خهدا رسهول تنهها و نگاشهت را بدشهان و نیهک اعمهال و بهودن مؤمن یا کافر آنان پیشانی
م گاه فرد درون از و بخوانند را نوشت پیشانی این توانند می فراست، و توس   او منظر از 118گردند. آ
هههمین» چهههون ههههایی ویژگی بههها قهههرآن در ا مهههه ِ س  و   نشهههانه و چههههره بهههه را مردمهههان کهههه کسهههانی و «ُمت 
ُقوا» خدا، رسول سخن 119اند. شده معرفی شناسند، می ة   ات   اس  هُه  اْلُمْؤِمِن  ِفر  ِإن    نیهز «اهلل ِبُنهورِ  یْنُظهُر  ف 
   120دارد. اشاره معنا همین به

 تسدید و توفیق .4 - 1 - 1
ه این کاربسِت  ،ایگاه ت و کتهاب در آن حکهم کهه است حوادثی در تحدیث، مانند ،قو   سهن 

 و رأی از و گهردد مهی )تسهدید( استوار و )توفی ( شود می داده توفی  امام به هنگام این در نیست.
ی نگاهی در شاید 121برد. نمی بهره قیاس ار ولهی زد، پیوند تحدیث با را پدیده این بتوان کل   صهف 

گان  تبویب با  است. دانسته ،دا تحدیث از را آن تسدید، و توفی  با پیوند در روایات ،دا
 رجم .5 - 1 - 1

 در تسههههدید، و توفیهههه  و تحهههدیث بسههههان ههههم منبههههع ایهههن کههههاربرد مهههورد الههههدر،ات بصههها ر در
ت و کتهاب در آن حکههم کههه حههوادثی ُمعِضهالت،  کههه انههد آورده و اسههت شهده دانسههته نیسههت، سههن 

ت و کتههاب در آن حکههم کههه حههوادثی عِضههالت،ُم  آمههدن پههیش هنگههام بههه المههؤمنین امیههر  سههن 
  122یافت. می در را حکم و کرد می ر،م نیست،

 بهر افهزون 123گمهان. و ظهن پای  بر سخن نه داند، می الهی الهام پای  بر سخن را ر،م مجلسی

                                                   
م را در لغت به دیدن اثر )117 ( و زیرکی 1022، صمعجم مقاییس اللغة(، نگاه به عالمت رهنما )321، ص7، جالعین. توس 
کرده626، ص12، جلسان العرب)  اند. ( معنا 
 .15،  379 - 378ص ،9،  377، ص7،  376، ص2،  375، ص1،  374، صالدر،ات بصا ر. 118
 .18 - 1،  380 - 374ص . همان،119
 . 11 - 10،  377؛ ص4،  375. همان، ص120
 .408 - 407ص. همان، 121
 . 7 - 1،  410 - 409ص. همان، 122
 .177، ص2، جبحار االنوار. 123
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 ایهن ،«ر،هم» واژۀ از بعهد احادیث، از یکی در کرده، استفاده مجلسی که بصا ری نسخ  در این،
م   یْعِنی» است: آمده یتفسیر عبارت اه   داده، قهرار خهویش شهر  مبنهای را عبارت همین او «.س 

  نویسد: می
 اسههت: معنهها دو محتمههل خههود ایههن اسههت. دانسههته قرعههه بهها را آن یعنههی «سههاهم»

گههاهی شههار  کههه باشههد مههراد مشههتبهی و ،ز ههی احکههام کههه آن نخسههت،  از را آن از آ
 و،هود حکهم اصهل در التباسهی ورت،صه ایهن در کهه باشهد کرده تأیید قرعه، رهگذر
 )که گفته پیش روایات با احتمال این است. گن  آن مصداق و مورد بلکه ندارد،
ت و کتههاب در احکههام تمههامی کردنههد می بیهان  چههه نههدارد؛ منافههاتی دارد( و،ههود سهن 
ت و قرآن احکام از قرعه  کهه باشهد مهراد کلی احکام که آن دوم، احتمال است. سن 

ت کتاب زا آنها استنباط  و کتاب از را آن قرعه از گیری بهره با ا مه و آمده دشوار سن 
ت  امهام قرعه  زیهرا است؛ ا مه اختصاصات از مطلب این کنند. می استنباط سن 
 اسهت سهازگارتر روایات سایر و اصول با نخست احتمال رود. نمی خطا به گاه هیچ

  124دارد. بیشتری ظهور دوم احتمال و
ت و کتههاب در احکههام تمههامی کههه اسههت آن مجلسههی فههرض پههیش  در سههخن دارد. و،ههود سههن 

 و کتهاب در آن حجیهت کهه ای قرعه است. طری  آن کارایی میزان و احکام این استنباط طری 
ت  و کتهاب در ریشهه کهه دارد کارایی کلی احکامی مصداق تعیین در تنها است، تأیید مورد سن 
ت ا دارند؛ سن   کتهاب از هم آن کلی، احکام خود استنباط در آمده روایت در که ای قرعه شاید ام 

ت، و  عمههومی امهری دیگهر پیشههین، قرعه  خهالف بهر صههورت، ایهن در کهه باشههد داشهته کهاربرد سهن 
 موضهوعیتی نفسهه فهی خهود و داشهته طریقیت هم باز ولی است، ا مه به مختص بلکه نیست،

گانههه منبههع عنههوان بههه ار ،نههاب کههه بههابی عنههوان امهها نههدارد. ،دا  مضههامین بههه تو،ههه و آورده صههف 
ار که دهد می نشان احادیث،  احکهام برخهی کهه اسهت آن بهر و نهدارد را مجلسهی فرض پیش صف 

ت و کتاب در  باشد. احکام این استنباط برای منبعی تواند می ر،م و اند نیامده سن 
 نور عمودهای .6 - 1 - 1

 عههالم بهه نههادن پهای از سپه امهام بهرای کهه اسهت آمهده الهدر،ات بصها ر روایهات از بخشهی در
 و مشرق میان و 127ها سرزمین دیگر دیدن آن کاربرد که شود می پا بر 126نور از عمودی 125ناسوت،

                                                   
 . همان.124
کرده. احادیث زمان بر پایی عمود نور را م125 گزارش  گرفتن نطفه امام در رحم مادر  ختلف  اند، مانند: چهل روز پس از قرار 

؛ 4،  452 - 451؛ ص1،  451صهمزمههههان بهههها تولههههد امههههام )همههههان، (؛ 4،  462 - 460، ص4،  459ص)همهههان، 
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 عمهود از کتهاب، ایهن احادیهث از دیگهر برخهی در اسهت. او بهر بندگان اعمال عرض  و 128مغرب و
 امهام گوش در دیگر سری و عرش در و خداوند نزد سری که رفته سخن هم دیگری 130نور یا 129نور

 حضهرت میهان واسهط  الهی رسولی که گونه همان است؛ امام و خدا میان واسط  واقع در و دارد
گاه امری از بخواهد امام گاه هر است. بوده انبیا و ح     131نگرد. می نور یا عمود این به شود، آ
یافت وسایط .2 - 1  علم در

ار  بهه او اسهت. داشهته تو،هه نیهز ومعل دریافت ابزارهای و وسای  به خویش، وارۀ طر  در صف 
 گوید می سخن «أمره ِمن روّ  » و «القدس رو » عنوان با خداوند مخلوق دو از مشخص صورت

 دو ههر بیهت اهل در اما دمیده، را رو  دو این از یکی خویش مال ک و انبیا تمامی در خداوند که
 روایههت یابنههد. درمی دو ایههن رهگههذر از را خههویش علههوم ایشههان 132اسههت. نهههاده ودیعههت بههه را رو 

 اوصهیا و انبیها درون اسهت روحهی القهدس رو  کننهد: می معرفهی چنهین را االقدس رو  او کتاب
 و انبیهها 133گهردد. نمی غفلهت و سهههو خهواب، لعهب، و لهههو خهوش دسهت و تغییههر و آفهت دچهار کهه

گهاه 135خهها ، زیهر و عههرش مهاورای 134اشههیا، تمهامی از القههدس رو  واسهط  بههه ا مهه  و شههوند می آ
یها و خشهکی غهرب، و شهرق در را آنچهه  تمهامی 136کننهد. می مشهاهده اسهت، زمهین طبقهات و در

                                                                                                                        
کهههردن 2،  458؛ ص1،  457؛ ص2،  456؛ ص10،  454؛ ص8،  453؛ ص6،  452ص (؛ هنگهههام زبهههان بهههاز 

(؛ هنگهام ،هوانی و رشهد امهام 2،  455؛ ص1،  455 - 454(؛ هنگام راه افتادن امام )ص2،  451صامام )همان، 
،(؛ پس از درگذشت امهام 3،  457؛ ص5،  456؛ ص3،  455؛ ص9،  454 - 453؛ ص3،  451)همان، ص

 - 456؛ ص4،  456؛ ص1،  455؛ ص11،  454؛ ص5،  452پیشههین و تفههوی  امههر امامههت بههه او )همههان، ص
 (. 7،  457؛ ص2،  457؛ ص6  ،457

 .7 - 1،  457 - 455؛ ص11 – 1،  451ص. همان، 126
 .3 - 1،  457ص. همان، 127
 .3 - 1،  455 - 454ص. همان، 128
 .6،  462، ص2 - 1،  460 - 459ص. همان، 129
گفهت نهور در این5،  462همان، ص. 130 گفته، شاید بتهوان  کاربرد این نور با عمود پیش  جها تعبیهری . با تو،ه به شباهت 

  دیگر از عمود نور است
گون پیرامون عمود نور ر. :  131. گونه   .Vision and Imam,p125. 126 ؛63-42چیستی عمود نور، صبرای دیدن تفاسیر 
 .2،  467 - 466ص، بصا ر الدر،ات. 132
 .13 - 12،  474 - 473، ص4،  467همان، ص. 133
 .5،  469 - 467ص. همان، 134
 .12،  474 - 473، ص4،  467همان، ص. 135
 .13،  474همان، ص. 136
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ت بههار و 137شهوند می مبعههو  القههدس رو  بها لزومههاً  پیهامبران  القههدس رو  138کشههد. می آن را نبهو 
 حاضهر ا مهه نهزد ای مسهئله ،هواب و حکهم گهاه ههر 139شهود. می منتقل امام به پیامبر از بعد

 140رساند. می ایشان به ار آن القدس رو  نباشد،
 ای آفریده که است کرده ،لوه چنین کتاب این روایات آیین  در هم «رو » یا «أمره من رو »
 استوارشهان و رسهاند می خبر ا مه و خدا رسول به که است میکا یل و ،بر یل مال که، از تر بزر 
 رسههول مههانز بههه و 142اسههت نبههوده محمههد از پههیش انبیههای از یههک هههیچ بهها رو  141سههازد. می

 شههده همههراه ا مههه بهها بلکههه نگرفتههه، آسههمان ره دیگههر او از پههس و کههرده هبههوط زمههین بههر خههدا
 143است.

 امام علم گسترۀ .3 - 1
ار  «مکفههوف علههم» و عههام( )علههم «مبههذول علههم» دسههت  دو بههه خداونههد علههم تقسههیم بههه صههف 
(، علم / )مکنون  تحلیهل را آنهها  مهها علهوم گسهترۀ سهخن، دیگهر بهه یا آنها از ا مه بهرۀ 144خاص 

 است: کرده
  مبذول علم الف(
 عهام، علهم یها مبهذول علهم کهرد: تعریهف چنهین را علهم این توان می الدر،ات بصا ر از بهره با
گهاه آن بهر را خهویش انبیهای و رسهوالن مال کهه، خداونهد کهه است علمی  دیگهر بهه یها 145سهاخته آ
 را آن همهه  ا مهه و 146اسههت ودهنمه امضهها و ریختهه تقههدیر قالهب در خههدا کهه اسههت علمهی سهخن،

   دانند. می
ار  تقسهیم «حهاد » و «غهابر» ،«ماضهی» دسهت  سهه بهه را ا مهه مبهذول علم روایاتی نقل با صف 

                                                   
 .6،  470 - 469، ص5،  469 - 467، ص1،  466 - 465ص. همان، 137
 .13،  474همان، ص .138
 همان.. 139
 .474 - 471همان، ص .140
 .4 - 1،  484 - 483، ص483 - 481، ص478 - 475ص. همان، 141
 .11،  482؛ ص 4 - 1،  481 - 480همان، ص. 142
 . 15 - 12 ، 478 - 477همان، ص. 143
 . 12 - 11،  131؛ ص3و  1،  129ص. همان، 144
 . 18 - 3،  132 - 129. برای دیدن احادیث هم مضمون، ر. : همان، ص2 - 1،  129همان، ص .145
 .1،  133ص . همان،146
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 مها علهم» قالهب در را «غهابر» و «ماضی» علوم توان می احادیث مای  درون به تو،ه با 147کند. می
ا دیدگاه از را ا مه مبذول علم و آورد «یکون ما و کان  بررسید. بخش دو این در رصف 

 یکون ما و کان ما علم (1 - الف
 یکهون( )مها داد خواههد ر  قیامت، تا آینده در آنچه و کان(، )ما بوده گذشته در آنچه از ا مه

گاه  اسهت شهده تفسیر علمی که شود می خوانده نیز «ماضی علم» گذشته، به آنان علم 148اند. آ
   149است. شده نگاشته و مکتوب شیدان هم «غابر علم» یا آینده به علم و

ار  گههاه بصهها ر از روایههاتی در چنههد هههر 150دانههد. می خههدا رسههول میههرا  علههم دو ایههن منشههأ صههف 
 دیگهر یهک بها هها این امها 151اسهت، شهده دانسهته «شهئ، کهل تبیهان» کتاب، را علم این سرچشم 
ار است. خدا رسول از میراثی هم کتاب زیرا ندارد، منافاتی  ،ایگهاه و مرتبهت به علم این از صف 

ت به را آنها و است زده نقبی هم ا مه  افهرادی و 152العهزم اولهی انبیای از علیم، چنین داشتن عل 
گاه «کههان مهها» از تنههها کههه خضههر چههون  شههئ کههل تبیههان بههه ا مههه چههه اسههت؛ دانسههته اعلههم 153انههد، آ

 در را تههابک علهم از بخشههی تنهها دیگههران و العهزم اولههی انبیهای کههه آن حهال دارنههد؛ علهم )کتهاب(،
   اند. داشته اختیار
 حادث علم (2 - الف
 بهر بنها و گفتهیم سهخن آن از ایهن، از پهیش کهه است تحدیث فرایند از حاصل علم همان این
 154است. ا مه علم برترین الدر،ات بصا ر روایات

ار  بهه نیز تر ،ز ی مصادیقی در را ا مه مبذول علم تا کوشیده گفته، پیش کلیات بر افزون صف 
 ههای ،لوه بیهان به را امام علم به مربوط روایات از تو،هی قابل حجم رو، این از بگذارد. یشنما
 است: زیر شر  به ها ،لوه این سیاه  است. داده اختصاص علم این

 و دوسهتان بهه نسهبت ا مهه )علهم اسهالم مولهد و عهرب انسهاب علهم 155حرام، و حالل به علم
                                                   

 .1،  339 - 338همان، ص. 147
 ، نادر من الباب.150 - 149، ص3 - 1،  149، ص6 - 1،  148 - 147همان، ص .148
 .3،  339، ص2،  339 - 338، ص1،  338ص همان، .149
 .1،  149همان، ص .150
  .6،  148، ص3،  148 - 147، ص2،  147همان، ص .151
 . 6 - 2،  249 - 247. برای دیدن سایر احادیث: ر. : همان، ص1،  247همان، ص. 152
 . 1،  149همان، ص .153
 .3و  1،  339 - 338همان، ص. 154
 .8،  59 - 60؛ ص5 - 1،  64 - 63ص، همان. 155
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 الخطهههاب فصهههل 156شهههیعیان(، ابتال هههات و مهههر  )زمهههان بالیههها و منایههها علهههم ،خهههود( دشهههمنان
 159آن، اخبههار و زمههین و آسههمان و دوز  بهشههت، بههه علههم 158وصههایا، علههم 157حکههم(، و )قضههاوت

گویه و ضمیر به علم 160زمین، و آسمان ملکوت به علم  افعهال، بهه علهم 161افهراد، نفسانی های وا
 خانهه در بهر کهه انیکسه بهه علهم 162شهیعیان، حزن و بیماری به علم شیعیان، نهانی وکارهای سر  

 هههای زمین و گیههاه پههر و سههبز سههر هههای زمین بههه علههم 163گههرفتن، اذن از پههیش آنههها مکههان و انههد آنههان
یههادت بههه علههم 165قیامههت، روز تهها گمراهههان و یافتگههان هههدایت بههه علههم 164گیههاه، بی و خشههک  و ز
ههم و 167ههها زبان تمهامی بههه علههم 166زمههین، بههر باطههل و حهه    نقصهان  میاسهها بههه علههم 168آنههها، بههه تکل 
 فههرا بهها همزمههان صههفار دیههدگاه )از 170آن رسههیدن فههرا از پههیش خههود مههر  زمههان بههه علههم 169اشههیا،

گههاهی 171شهود(، ،ههاری الههی حکههم تها کنههد می نسهیان دچههار را امهام خداونههد ا،هل، رسهیدن  از آ
 173خود. وصی به علم و 172خود رسیدن امامت به زمان

 مکفوف علم ب(
ار ، علم مکفوف، علم صف   خداونهد کهه دانهد می علمهی را غیهب لهمع یها مکنهون علهم خهاص 

ی کس، هیچ ب، مال هک حت  گهاه آن از را انبیها و رسهوالن مقهر    او خهوِد  بهه تنهها بلکهه 174نسهاخته، آ
                                                   

 .6 - 1،  222 - 219، ص16 - 1، 289 - 286، ص4 - 1،  140 - 138ص. همان، 156
 .6 - 1،  222 - 219، ص16 - 1، 289 - 286ص .همان، 157
 .6 - 1،  222 - 219همان، ص. 158
 ، 6 - 1،  148 - 147، ص7 - 1،  146 - 144همان، ص. 159
  .1 - 1،  128 - 126همان، ص .160
 .7 - 1،  273 - 270، ص27 - 1،  262 - 255همان، ص. 161
 .2 - 1،  280 - 279همان، ص. 162
 .3 - 1،  278 - 277همان، ص. 163
 .13 - 1،  319 - 316ص. همان، 164
 .13 - 1،  319 - 316ص. همان، 165
 .9 - 1،  352 - 351همان، ص. 166
 .12 - 11،  514 - 513، ص5،  512، ص7 - 1،  360 - 357ص. همان، 167
 .15 - 1،  357 - 353ص .همان، 168
 .2 - 1،  439 - 438همان، ص. 169
 . 9 - 1،  486 - 484، ص14 - 1،  504 - 500ص، همان. 170
 .12،  504 - 503، ص 3،  501همان، ص. 171
 .1 - 6،  488 - 486ص. همان، 172
 .7 - 1،  495 - 494، ص4 - 1،  494 - 493همان، ص. 173
 .16،  132، ص13 - 12،  131، ص9،  131، ص4،  130، ص1،  129همان، ص .174
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 176دارد. قرار پروردگار نزد الکتاب ام   در مکفوف علم او دیدگاه از 175است. ویژه
یِب  عاِلُم » آی  مفاد و گفته پیش تعریف میان ال اْلغ  ل یْظِهُر  ف  یِبِه   یع  دا غ  ح 

 
ِن  ِإال    أ ضی م   ِمهْن   اْرت 

ُسههول ار محههور نههص   راهکههار آیههد. می پدیههد تعارضههی 177«ر   گههاه را مکفههوف علههم کههه اسههت ایههن صههف 
 خههویش ،ایگههاه از علهم ایههن سهخن، دیگههر بهه 178ریههزد. می تقهدیر ظههرف در و کهرده امضهها خداونهد
 و خهدا رسهول بهه و 179بهوده نافهذ علهم این صورت، این در گردد. می خارج الکتاب ام   یعنی
 و،ههود آیههه و روایههات مایهه  درون میههان تعههارض توضههی ، ایههن بهها 180رسههید. خواهههد )علههل( ا مههه

 امضهها را مکفههوف علههم خداونههد گهاه گوینههد، می بصهها ر روایههات کهه چنههان البتههه داشههت. نخواههد
 را علمهی دخهو خداونهد البته 181کند. می ایجاد بدا آن در بلکه ریزد، نمی تقدیر ظرف در و نکرده

ار ترتیههب، بههدین 182کنههد. می عرضههه او سهلف و حاضههر امههام بههر نیههز داده، ر  بههدا آن در کهه  از صههف 
 گوید. می سخن هم آن چگونگی و بدا از مکفوف، علم داشِت  روشن خالل

 علم انتقال .4 - 1
 سههخن دیگهر یهک بهه بیهت اههل از علهم انتقههال مقوله  بهه الهدر،ات بصها ر محتهوای از بخشهی

ار کنههد. می  ار  بههه دیگههر یههک از را علههم علمهها کههه کنههد می بیههان کلههی قاعههدۀ یههک عنههوان بههه صههف 
 آل عالمههههان کهههه اسهههت روشهههن 183شههههود. نمی بهههرون آنهههان سلسهههل  از گههههاه ههههیچ علهههم و برنهههد می

 بهه پیهامبر از علوم انتقال سیر )علل( بیت اهل در نیستند. مستثنا قاعده این از نیز محمد
یهده علهی امهام  ا مهه  بهه علهی گههذر از و وار سلسهله خهدا رسههول اسهرار و ومعله 184اسههت. آغاز
 او علهوم تمامی ساب ، امام حیات لحظ  آخرین در خود، نوب  به امام، هر 185شد. منتقل پسین

                                                   
، 132، ص14،  132، ص10،  131، ص7 - 6،  130، ص15،  132و ص 5،  130، ص2،  129ص. همههههههههههههان، 175

 17. 
 . 18،  132، ص11،  131، ص3،  129همان، ص .176
   . 27 - 26. سوره ،ن، آیه 177
  .1،  133همان، ص .178
  .18،  132، ص3،  129همان، ص .179
 . 1،  133، ص17،  132همان، ص.180
  .1،  133همان، ص .181
 .9و 6،  414همان، ص .182
 .4 - 1،  138 - 137ص. همان، 183
 - 319، ص4 - 1،  316 - 315، ص10 - 6،  314، ص13 - 1،  312 - 310، ص10 - 1،  304 - 302همهههان، ص. 184

 .4 - 1،  490 - 488.، ص6 - 1،  398 - 397، ص9 - 1، 348 - 346ص ،10 - 1،  321
 .9 - 1، 348 - 346ص ،10 - 1،  321 - 319، ص4 - 1،  316 - 315همان، ص. 185
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هی کههه کنههد می اظههار الههدر،ات بصها ر روایههات 186یابهد. می در را  از حاضههر امههام کهه علههومی در حت 
ت دهد، می ر  خداوند مکفوف علم در که یبدا  به علم یا آورده دست به تحدیث رهگذر  سن 
 عرضههه سههلف ا مهه  و خههدا رسههول بههر نخسههت علههوم، ایههن کههه سههان بههدین اسههت؛ ،ههاری انتقههال

ار کهه ای نتیجهه 187رسهد. می حاضهر امهام بهه نهایتهاً  تا گردد می  انتقهال سهیر تفصهیلی بیهان از صهف 
   188اند. مساوی علم در ا مه دلیل به که است آن گیرد، می علم
  مشّخص و معین افرادی به علم افاضۀ چرایی .5 - 1

ار  خلقهت از پهیش عهوالم در ا مهه ویهژۀ خلقت به مربوط روایات به اشاره با را باال مسئل  صف 
 طینههت از را )علهل( بیههت اههل هههای قلب و بهدن عههوالم آن در خداونهد او بههاور بهه دهههد. می پاسهخ
  189است. سرشته علیین
 یهها مسههتقل صههورت بههه دنیههایی، ایههن عهواملی کههه آیههد می بههر نچنههی او کتههاب روایههات برخهی از
 اسهههت. بههوده دخیههل امههر ایههن در پیشههاخلقتی، عههوالم رخههدادهای از ای ،لههوه عنههوان بههه شههاید

د، مادر از که آنگاه امام که است چنین روایات این مضمون  آسهمان بهر سهر و زمین بر دست متول 
 بهر افهال  از خداوند که است علومی تمامی نآورد فراچن  از نشان زمین بر دست نهادن دارد.
ا است. فرستاده فر خا   سخن او با که است الهی منادی به پاسخ برای گرفتن آسمان بر سر ام 
 و ةکهالمال  و ههو اال الهه ال انهه اهلل شههد» کهه دههد می شههادت امهام او، سخن فر،ام در و کند می
ل علهم حه    کنهد، چنهین چون و «یم...کالح یزالعز هو اال اله ال بالقس  قا ماً  العلم أولوا  آخهر و او 
 190دهد. می او به را

 قدرت .2
ار آن، پیرامونی مسا ل و علم از پس  نمایهان بر،سته صورتی به را ا مه قدرت تا کوشیده صف 
 منشهأ بهارۀ در اسهت. ا مهه قهدرت ههای ،لوه و مصهادی  نقل او تمرکز عمدۀ میان، این در سازد.
 تنههها روایههات برخههی در دیههدیم، علههم بحههث در کههه چنههان نههدارد؛ چنههدانی ی تصههر او قههدرت ایههن
ار این، بر افزون شد. می داده پیوند ایشان علوم منابع با ا مه کرامات ای پاره  کنار و گوشه در صف 

                                                   
 . 9 - 2،  486 - 484، ص3 - 1،  498 - 497همان، ص .186
 .11 - 1،  415 - 412ص. همان، 187
 .3 - 1، 500ص، .2،  412ص، همان. 188
 .39 - 34ص . همان،189
 .4،  462 - 460ص. همان، 190
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 و اراده در سهر آنهان ارادۀ و داده قهرار خهویش ارادۀ ،ایگهاه را ا مهه قلهب خداوند که گوید می بصا ر
   191دارد. ح    خواسِت 

ار منظههر از  دسههِت  در دنیهها و 192اسههت سههاخته قههادر خواهههد، می آنچههه بههر را امههام خداونههد صههف 
ف و دخل آن در بخواهد گونه هر که ماند می گرِدکان از ای پاره به امام قدرت   193نماید. می تصر 
 مههوارِد  از ،ز هی صهورت بهه بصهها ر ههای روایت سهایر رفهت، اشهاره بههدان بهاال در کهه کلیهاتی ،هز
 است: زیر شر  به که گفته، سخن ا مه قدرت اعمال

 زنههده 195ا مههه، از گیاهههان و درختههان فرمههانبری 194خههود، نیازهههای پههی در ،نیههان کههردن روانههه
 اختیهههار در 198گذشههتگان، در دیههدن 197بیمههاران، دادن شههفا 196خداونههد، اذن بههه مردگههان کههردن
 در رفههتن بهاال و ب()صهع سههرکش ابهر بهر شههدن سهوار 200زمهین، روی سههیر 199زمهین، خهزا ن داشهتن
 و خهههواب حهههال در مردمهههان اعمهههال دیهههدن بهههرای العهههاده خهههارق بینهههایی 201افهههال ، و اسهههباب
کمههان برابههر در شههدن نههامر ی توانههایی 202بیههداری،  بهها حیوانههات گفههتن سههخن 203سههالطین، و حا

 206زمین. دل از آب آوردن بیرون و 205الشمس رد   204آنها،

 الکافی و الدرجات بصائر در پژوهی امامت نظام مقایسۀ
 نیهز کلینهی دارد. آنهها بسهیار قرابت از نشان الکافی در پژوهی امامت به مربوط روایات بررسی

                                                   
 .47،  537همان، ص. 191
 .396 - 395همان، ص. 192
 .. 4 - 2،  428ن، ص. هما193
 .15 - 1،  123 - 115همان، ص. 194
 .11،  277، ص10 - 6،  276 -، 275، 3،  274، ص1 - 2،  273همان، ص. 195
 . 4 - 1،  294 - 292، ص2،  290 - 289همان، ص. 196
 .8 - 6،  292 - 291، ص3 - 5،  290، ص1،  289همان، ص. 197
، 298 - 297، ص10،  297، ص9،  297 - 296، ص8 - 6،  296 - 295، ص5 - 1، 295 - 294همههههههههان، ص. 198

 .5،  ، 396 - 395، ص4،  395، ص2 - 1،  395 - 394، 19 - 16،  302 - 300، ص13،  298ص12 - 11 
 .5،  ، 396 - 395؛ ص3 – 4،  395؛ ص2 – 1،  395 - 394ص. 199
 .427 - 417. همان، ص200
 .4،  429؛ ص3،  429؛ ص2و  1،  429 - 428همان، ص. 201
  .14 - 1،  442 - 439ص . همان،202
 .3 - 1،  515 - 514ص .همان، 203
 .8 - 1، 524 - 521همان، ص. 204

 .4و 3، 1،  237 - 239همان، ص 205 .
که پیش از این آمد، ریشه در علم به اسم اعظم دارد28،  533 - 532همان، ص. 206 گونه   . آن 
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ار، همچون هت امهام کهه دانهد می رو آن از را «امهام و،هود چرایهی و ضهرورت» صف   مایه  و اصهلی عل 
 انههزم ههر بهه کهه اسهت معتقهد احادیهث اسهاس بهر نیهز او اسهت. تکهوین و تشهریع نظام دوام و ِقوام
گر و دارد و،ود امام یک فق   و نهاط  آنهها از یکهی باشهد، داشهته و،هود امهام دو روزگهاری بهه ههم ا

ار، ماننهد کلینی، امام، مرتبت و ،ایگاه مسئل  در است. صامت دیگری  مال کهه از را امهام صهف 
 روی اساسهی تفهاوتی امهام ههای ویژگی و صهفات بحث در اما 207داند. می برتر پیامبران تمامی و

ار کههه معنهها بههدین اسههت؛ داده  و علههم» کلینههی و دانههد می امههام شاخصهه  را «قههدرت» و «علههم» صههف 
ت را. «عصمت  شناسهی امام هندسه  تفهاوت در ریشهه تفهاوت ایهن کهه دههد می نشهان بیشهتر دق 
ار و کلینی ار ههدف بلکهه نهدارد، صف   را تفهاوتی چنهین کهه اسهت الهدر،ات بصها ر نگهارش از صهف 
ار کهه معنها بهدین اسهت؛ زده رقهم  را بیههت اههل و ا مهه فضهایل تها دارد آن سهر نگاشهته ایهن در صهف 

 اههل برتهری و فضهل نمایندگان بهترین توانند می «قدرت» و «علم» زمینه این در و نهد دید پیش
ثی که آن حال باشند؛ بیت  نصوص اساس بر را امامیه باورهای تا است آن بر کلینی چون محد 
 و احادیهث چیهنش نحهوۀ رو، این از و 208نماید عرضه متقن نظامی و منسجم ای پیکره قالب در

  است. او شناسی امام هندس  گر نمایان شک بی الکافی ابواب عناوین
ار شناسهی امام نظهام بهه الهدر،ات بصها ر از نتهوان کهه نیست معنا بدین این البته  نقبهی صهف 

 القها نیهز را خهویش کالمهی مبهانی ،هرم ال بیهت، اههل فضهایل ارا ه  ضمن در او روی هر به چه زد؛
ا است؛ کرده  دارد. چیرگی آن کالمی سوی  بر کتاب گرایان  فضیلت و،ه  که است آن سخن ام 
 صهفات و مقهام داشهت روشهن هنگهام به و الکافی الحجة کتاب در کلینی که آن سخن این گواه
 علهم بهه مربهوط ثاحادیه در ویهژه بهه ابهواب، چیهنش و عنهاوین انتخاب روایات، گزینش در امام
 دال   احادیهث نقهل گهاِه  بهه همهو حال، این با 209است. پذیرفته اثر بسیار الدر،ات بصا ر از امام،

ار ره - دارنهد مشابه ای مایه بن الدر،ات بصا ر احادیث با که - امام شگفت های قدرت بر  صهف 
 های نشهانه در گهاه و 210ا مه تاریخ در بیشتر را آنها خویش، اندیشگی نظام فراخور به و نپوییده را

                                                   
گاهی از نظام امامت207 کلینی، ر. :  . برای آ مکاتب قم و بغداد در بارۀ عصمت، علم و غلو و بازخورد آن  دیدگاه»پژوهی 

 .127 - 85، ص«در مطالعات حدیثی
 (.17 – 16، ص1، جالکافیآشکار است )ر. :  الکافیهای مقدم   . این نکته از عبارت208
کلینی و صفار»؛ 45 - 39، ص«کاوشی در تبویب الکافی». ر. : 209  . 78 - 57، ص«گسترۀ علم امام از منظر 
 - 572، ص1294،  562 - 561، ص534 - 532، ص524 - 523، ص502 - 501، ص486، ص2، جالکهههههههههههافی. 210

کنید بها:  .1323،  601 - 600، ص1322،  600 - 599، ص2ج، 1309،  585 - 583ص، 573 و به ترتیب مقایسه 
، 395 - 394، ص2،  293 - 292، ص1،  394، ص1،  289، ص10،  276ص ،3،  293ص، بصا ر الدر،ات

 ، 6،  426، ص11و  7،  427 - 426، ص2 
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 که دهد می نشان خود این آورد. می 213دعا به مربوط ابواب یا 212فقهی ابواب 211امام، شناخت
 مطهر  الشهرا   ،هامع امهام شهناخت ههای راه از یکهی عنهوان به نهایتاً  قدرت، کلینی منظر از که

 مامهها اصههلی هههای ویژگی عصههمت و علههم قمیههان اندیشههه در گفههت تههوان می پایههه ایههن بههر اسههت.
 هستند.

 نتیجه
 گههرفتن نظههر در و آن احادیههث چیههنش نحههوۀ ،الههدر،ات بصهها ر کتههاب ابههواب از کههه گونههه آن

ار شناسی امام نظام آید. می بر آن در موضو  هم احادیث  چرایهی و ضرورت» محور: چهار بر صف 
 «مامها ههای ویژگی و صفات» و «امام مرتبت و ،ایگاه» ،«زمانه هر در امام وحدت» ،«امام و،ود
 تشهریع و تکهوین عهالم در بسهامان و مطلهوب نظهامی پایهداری و قهراری بهر او منظهر از است. استوار
 سازد. می بایسته ها زمان تمامی در را امام و،ود

گر و دارد و،ود ناط  امام یک تنها و تنها دوره هر در البته  امامهت شهرای  حهایز دیگهر فهردی ا
 تمهامی از رسهوالن، خهاتم اوصهیای و ،انشهینان نهوانع بهه ا مه، بود. خواهد صامت امام باشد،
هی دیگر انبیای  اههل فضهایل در کتهابی نگهارش دلیهل بهه صهفار برترنهد. ههم العهزم اولهو انبیهای حت 
 آورده گهرد را موضو  دو این با احادیثی و داده بیشتر نمود را ایشان قدرت و علم صفت دو بیت،
   دارد. گذرا اشاراتی عصمت مقول  به و است
 در گهردد. می عرضهه احادیهث رهگهذر از ا مهه علم های سرچشمه و منابع نخست ،بصا ر در
 دریافهت بهرای ا مه ابزارهای و وسای  سپس گردد. می معین ایشان علم ثغور و حدود گام، دیگر
 گفتهه سهخن امهام بهه آن افاضه  چرایهی و علهم انتقهال از پایان در و گیرد می قرار بررسی مورد علوم
  شود. می

 ،«تهههوار » از: انهههد عبارت شهههده، مهههنعکس بصههها ر در کهههه گونهههه آن امهههام علهههم های سرچشهههمه
ههم» ،«تحههدیث»  رهگههذر از امههام «.نههور عمودهههای» و «ر،ههم» ،«تسههدید و توفیهه » ،«فراسههت و توس 

 «مبهذول علهم» تمامی ا مه آورد. می دست به را الهی علم «رو » و «القدس رو » چون وسایطی
 در بهه نیهز «مکفوف علم» به توانند می و دارند را حاد  علم و یکون ما کان، ام علم از اعم   الهی،

 منتقهل دیگهر امهام بهه امهامی از علهوم، ایهن همهه یابنهد. دست توانند می الهی اذن و اراده صورت
                                                   

کنید با9292،  198 - 195، ص2، جالکافی. 211  .6،  275 - 274، صبصا ر الدر،ات: ، مقایسه 
 1،  423 - 422، ص1،  292، صبصا ر الدر،ات. نیز، ر. : همین نقل در 5681،  630 - 629، ص6، جالکافی. 212
کنید با: و مقایس، 3390، 506 - 505، ص4، جالکافی. 213  ، 1،  515 - 514، صبصا ر الدر،اته 
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 حسههن بهن محمههد دیهدگاه از هسهتند. مسههاوی دیگهر یههک بها علهم در ا مههه رو، همهین از و گهردد می
 و ذر   عههالم رخههدادهای و پیشههاخلقتی حههواد  در سههر ا مههه، بههه علههوم نایهه افاضهه  چرایههی صههفار
ههه و اشههباه  کههار هههر بههر ایشههان دارنههد، الهههی خواسههت و اراده در سههر ا مههه ارادۀ کههه آنجهها از دارد. اظل 
 هستند. توانا و قادر ای العاده خارق

  کتابنامه
 قهم: عسکری، علی و مسجدی حیدر تنقی : و ترتیب فارس، بن احمد ،اللغة مقاییس ترتیب _

ل، دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه  ش.1387 او 
 دار بیههروت: میردامههادی، الههدین ،مههال مصههح : منظههور، بههن مکههرم بههن محمههد ،العههرب لسههان _

 ق.1414 سوم، صادر، دار الفکر،
 تا. بی سوم، شف ، تبریز: تبریزی، مدرس علی محمد ،األدب ریحانة _
 ق.1403 سوم، األضواء، دار بیروت: انی،تهر بزر  آقا ،الشیعة تصانیف إلی الذریعة _
ل، زا ر، قم: ،باری، رضا محمد ،قم حدیثی مکتب _  ش.1384 او 
ر سهیر _ ههد طوسهی، الههدین نصهیر خوا،ههه تها غیبههت عصههر از دوم دفتهر :شههیعه کهالم تطههو   صههفر محم 

ل، اسالمی، اندیش  و فرهن  پژوهشگاه تهران: ،بر یلی،  ش.1389 او 
 آل قههم: عههاملی، حههر   حسههن بههن محمههد ،الشههریعة مسهها ل یلتحصهه إلههی الشههیعة وسهها ل تفصههیل _

 ق.1414 دوم، )علل(، البیت
 کمال سید الهامه، منابع و حدوده و المعصوم علم ماهیة لدراسة مدخل :العلم فی الراسخون _

ل، الهادی، دار بیروت: رزق، خلیل الشیخ، قلم: به حیدری،  ق.1430 او 
ل، الهههههادی، دار بیههههروت: رزق، خلیهههل ،میههههةکال فلسهههفیة مقاربههههة المعصهههومین اال مههههة علهههم _  او 

 ق.1427
 خوا،ههوی، محمههد مصههح : شههیرازی، الههدین صههدر ابههراهیم بههن محمههد ،الکههافی اصههول شههر  _

ل، فرهنگی، تحقیقات و مطالعات مؤسس  تهران:  ش1383 او 
 قههم: تهرانههی، حسههینی هاشههم سههید مصههح : صههدوق، حسههین بههن علههی بههن محمههد ،التوحیههد _

ل، مدرسین، ،امعه  ق.1398 او 
 العلهوم، بحهر صهادق محمهد سهید محقه : صهدوق، حسهین بهن علی بن محمد ،الشرا ع علل _

ل، الحیدریة، المکتبة نجف:  ق.1385 او 
 تهران: ال،وردی، مهدی مصح : صدوق، حسین بن علی بن محمد ،الرضا أخبار عیون _
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ل، ،هان، انتشارات  ق.1378 او 
 کههوه بههاقر محمههد تر،مههه: صههدوق، حسههین بههن علههی بههن محمههد ،النعمههة تمههام و الههدین کمههال _

 ش.1377 اول، اسالمیة، تهران: ای، کمره
کبهههر علهههی مصهههح : صهههدوق، حسهههین بهههن علهههی بهههن محمهههد ،األخبهههار معهههانی _  قهههم: غفهههاری، ا

 ش.1361 دوم، اسالمی، انتشارات
کبهر علهی مصهح : صهدوق، حسهین بهن علهی بهن محمهد ،الفقیه یحضره ال من _  قهم: غفهاری، ا

 ق.1413 م،دو اسالمی، انتشارات
کبههر علهی مصهح : صههدوق، حسهین بهن علههی بهن محمهد ،الخصهال _  انتشههارات قهم: غفهاری، ا

 ق.1403 دوم، اسالمی،
د آل فضا ل فی الکبری الدر،ات بصا ر _  محسهن محقه : صهفار، حسهن بهن محمد ،محم 

ل، اعلمی، تهران: باغی، کوچه  ق.1404 او 
 ق.1417 پنجم، اسالمی، انتشارات قم: طباطبایی، حسین محمد ،القرآن تفسیر فی المیزان _
 عبههههدالعزیز سهههید محقهههه : طوسهههی، حسهههن بههههن محمهههد ،أصهههولهم و الشههههیعة کتهههب فهرسهههت _

ل، الطباطبا ی، المحق  مکتبه قم: طباطبایی،  ق.1420 او 
 انتشههارات قههم: اصههفهانی، قیههومی ،ههواد محقهه  طوسههی، حسههن بههن محمههد ،الطوسههی ر،ههال _

ل، اسالمی،  ق.1415 او 
 محالتهی، رسهولی هاشم سید تحقی : و تصحی  عیاشی، مسعود بن محمد ،العیاشی تفسیر _

 ق.1380 اول، االسالمیة، العلمیة المکتبة تهران:
 ق.1409 دوم، هجرت، قم: فراهیدی، احمد بن خلیل ،العین کتاب _
ل، المؤمنین، امیر کتابخان  اصفهان: کاشانی، فی  محسن مال ،الوافی _  ق.1406 او 
فین معجم _ الة،ک رضا عمر ،المؤل  ل، العربی، الترا  إحیاء دار بیروت: ح   تا. بی او 
ل، الحههدیث، دار قههم: الحههدیث، دار مؤسسههة تحقهه  کلینههی، یعقههوب بههن محمههد ،الکههافی _  او 

 ق.1429
کبر علی ،ذلک منابع و االمام علم کیفیة فی _  علم ضمن در شده چا  الری، امین محمد بن ا

ل، نادم، حسن محمد تصحی : و امام،گزینش  ش.1388 مذاهب، و ادیان :دانشگاهقم او 
 الکتههب دار تهههران: شههعرانی، الحسههن ابههو مصههح : مازنههدرانی، صههال  محمههد ،الکههافی شههر  _

ل، اإلسالمیة،  ق.1382 او 
 تا. بی ،هان، تهران: مامقانی، اهلل عبد ،المقال تنقی  _
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  ق.1403 دوم، الوفاء، مؤسسة بیروت: مجلسی، باقر محمد ،األنوار بحار _
 موسهوی حسهین مصح : مجلسی، تقی محمد ،الفقیه یحضره ال من شر  فی ینالمتق روضة _

 ق.1406 دوم، کوشانپور، قم: اشتهاردی، پناه علی و کرمانی
 الکتهههب دار تههههران: محالتههی، رسهههولی هاشهههم مصههح  مجلسهههی، تقهههی محمههد ،العقهههول مههرآة _

 ق.1404 دوم، اإلسالمیة،
 مشههد: فکهرت، آصهف محمهد ،مههتر ،شهیعه فقهه بهر ای مقدمهه حسهین، طباطبهایی، مدرسی _

ل، قدس، آستان های پژوهش بنیاد  ش1368 او 
ل سمت، تهران: .حدیث فهم روش ، الهادی عبد مسعودی، _  ش.1384 او 
هاس، بن علی بن احمد نجاشی، _  زنجهانی، شهبیری موسهی سهید ،مصهح النجاشهی ر،هال عب 

 ق.1416 پنجم، اسالمی، انتشارات قم:
 ش.1387 ،4ج ،کلینی کنگرۀ مقاالت مجموعه غالمی، اصغر ،«امام علم آفاق» _
 ،امههام علههم ضههمن در شههده چهها  طباطبههایی، حسههین محمههد ،«امههام علههم در کوتههاه بحثههی» _

ل، مذاهب، و ادیان دانشگاه قم: نادم، حسن محمد تصحی : و گزینش  ش.1388 او 
 نام  انپای افقی، داود ،«الدر،ات بصا ر کتاب از )علل( بیت اهل علم روایات در غلو بررسی» _

 ش.1388 تیر قم، حدیث علوم دانشکدۀ عقاید، و کالم رشت  ارشد کارشناسی

 ،143ش ،دین ماه کتاب انصاری، حسن ،«آن نویسندۀ و الدر،ات بصا ر کتاب شناسی  تبار» _
 ش.1388

کر، تقی محمد و رضوی رسول ،«نور عمود چیستی» _  ش.1391 ،63ش ،حدیث علوم شا
 ،«حدیثی مطالعات در آن خورد باز و غلو و علم عصمت، ونپیرام بغداد و قم مکتب دیدگاه» _

 ش.1391 قم، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم رشت  دکتری، نام  پایان شهیدی، اهلل رو 
ار» _ ی، امیر علی محمد ،«الدر،ات بصا ر کتاب و صف   قزوینی، حقیری الفضل ابو تر،مه: معز 

 ش.1390 ،4ش ،پژوهی امامت
 ،4 و 3ش ،نظهههر و نقهههد سهههبحانی، تقهههی محمهههد ،«اسهههالمی کهههالم در گرایی نقهههل و گرایهههی عقهههل» _

 ش.1374
 علهم ضهمن در شهده چها  طباطبهایی، حسهین محمهد ،«اوصهیا و انبیها عصهمت و امام علم» _

ل، مذاهب، و ادیان قم:دانشگاه نادم، حسن محمد تصحی : و گزینش ،امام  ش.1388 او 
 ،2ج کلینهی، کنگهرۀ مقهاالت موعههمج پهوری، حسهین امهین ،«الکهافی تبویب بارۀ در کاوشی» _

 ش.1387
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 حمهادی، الرضها عبهد ،«الهدر،ات بصها ر و الکهافی اصهول روایهات مقایسه  در امام علم گسترۀ» _
 ش.1390 اسفند عقاید، و کالم حدیث،گرایش علوم رشت  ارشد، کارشناسی نام  پایان

 ش.1383 ،2ش ،سفینه شبیری، ،واد محمد سید ،«الکافی احادیث سندی ارزیابی لزوم» _
کر تقهی محمهد ،«آن پیرامهون شهبهات بهه گهویی پاسهخ و روایهات و قهرآن در امهام علم منابع» _  شها

 سهال قهم، حهدیث علهوم دانشهکدۀ عقاید، و کالم رشت  ارشد، کارشناسی نام  پایان استیجه،
89 -90. 
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