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ل و یسند یبررس س   یَعل َدهه یَ  الله  َوَضَع » تیروا یدال ؤه  «العباد    ره
 یقرآن یها سنت پرتو در

 23/9/1396 دریافت: تاریخ
 11/2/1397 پذیرش: تاریخ

  1میرزائی محمد
کبر علی   2حبیبی مهر ا

 چکیده
 بهدون اسهت. مسهلمانان حهدیثی مکتهوب تراث از بخشی  محمد آل قا م قیا  روایات
 باب از گاهی و ناباورانه گاهی روایات قیا ، عصر وی ه شرایط و درست مفهو  گرفتن درنظر
 سهر بهر را دسهتش خداونهد مها، قها م قیها  هنگامهه فرمود: باقر   اما  کند. می جلوه معج ه
 بررسههی صههدد در مقالههه ایههن شههود. می کامههل آنهان حلههم و تجمیههع آنههان عقههول نهههاده، مهرد 

 در الههههی های سهههنت پرتهههو در آن داللهههی صهههحت سهههسس و روایهههت ایهههن داللهههی و سهههندی
 اسهت. آمده فراهم ای کتابخانه منابع از و است  تحلیلی -توصیفی مقاله، روش دنیاست.

 رحمت ساز زمینه بشر، شیرین و  تلخ تجارب و علمی رشد دهد می نشان مقاله های یافته
 تحههت را آن قابلیههت کههه اسههت کسههانی بههرای غیبههی امههدادهای مقدمههه خههود و اسههت الههی

 سههر بههر خهدا  دسههت و اسههت صهحی  روایههت کننهد. پیههدا  زمههان   امها  رهبههری و مهدیریت
گون های قالب با الهی رحمت از کنایه بندگان   زمهان   امها  واسهطه بهه قیا  از پس و گونا
  است. قرآن در الهی های سنت با منطب  فوق، نگاه با قیا  عصر رخدادهای است.

 قرآنی. های سنت روایت، الّل، ید وضع عقالنیت، رشد ، قا م قیا  ، قا م کلیدواژه:

                                                   
   .((mirzaee6515@gmail.com مشهد رضوی اسالمی علو  دانشگاه علمی هیئت عضو .1

 (.ali7213@mailfa.com) ی علو  قرآن و حدیث، دانشگاه رضویدکتر دانشجوی .2
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ح  مسأله طر
 اقامهه منظهور بهه فریقین مشترک روایات اساس بر  محمد آل قا م قیا  و مهدویت موضو 

گون های پدیهده و انسهانی علمهی، متفاوت اوضا  وقو  3است. الوقو  حتمی قسط و عدل  گونها
یههادی روایههات در - اسههت نظیههر کم و اعجازگونههه غالبهها   کههه - طبیعههت در  آقههای اسههت. شههده یههاد ز

 اسهت. آورده جلهد پهنج در خهود معجهم کتهاب در فریقین منابع از را روایات این مجموعه کورانی
 اسهت عبهاد سهر بر  االعظم  الل بقیة دست یا و خداوند دست فروهشتن ،روایات این از یکی
 ایهم.   پرداختهه بهدان مقالهه در کهه اسهت احهال  کمهال و عقهول جمهع ،روایت تعبیر به آن نتیجه که

 گههر بیههان آن محتههوای و دارد جایگههاهی چههه سههندی لحهها  بههه روایههت ایههن کههه اسههت ایههن سههؤال
 سهنت ماننهد دنیها در الههی ثابهت های سهنت بها آیها محتهوا، و سند صحت صورت در چیست 
 تعهار  در ... و 5الههی مشهروط ههای کمه  و امهدادها 4انسان، توسط سرنوشت آزادانه انتخاب
 محهدوده در ،اسهت آمده متفاوت حدودی تا و متعدد منابع در روایت این که آن  با بود  نخواهد

گانهه شههکل بهه آن الحههدیث فقه نگارنهده، مطالعهات  و امکههان آن، از تهر مهههم و نشهده پههژوهش جدا
 فرضیه است. نشده سنجش الهی الیتغیر و ثابت های سنت با روایاتی چنین تحق  چگونگی
 آیهات دایهره از خهارج نبایهد هها آن تحقه  مهذکور، روایات صحت صورت در که است آن نگارنده
 های پرسهش پاسهخ بهه یهابی دسهت منظهور بهه نگارنهده باشهد. دنیها در خداونهد ههای سنت و قرآن
 نقههد و پژوهان حهدیث و شههارحان نگهاه در روایهت هایبنههد بررسهی بههه سهند بررسهی بهها ابتهدا فهوق،
 های سهنت گهر بیهان کهه - قهران آیهات بها را روایهت محتهوای تحقه  گهاه آن و پرداخته مشکل موارد
  است. نموده سنجش - است الهی ثابت

 بحث نهیشیپ
 ماننهد:  الل بقیهة حضهرت زادروز از پهیش سهالیان به مهدویت و مهدی درباره نگارش
 فههههی المصههههنف الکتههههاب ق(،229 ) حمههههاد بهههن نعههههیم الفههههتن ق(،211 ) صههههنعانی المصهههنف
 از بعهد یها قبهل تحهوالت دربهاره نلهیک ؛گهردد برمی ... و ق(235 ) شیبه   ابی   ابن االثر و االحادیث

 رحهیم «خهانواده بنیهادین تحهوالت در آن نقهش و ظههور عصهر» ههای   مقالهه بهه توان   می ظهور عصر
 و سههتایش رحمههان محمههدکاظم «مهههدی   امهها  از پههس جهههان» و اخویههان محمههدعلی و کههارگر

                                                   
 .104-81ص ،1ج ، المهدی االما  احادیث معجم .3

  .3آیه انسان،سوره  ؛42آیه انفال،سوره  .4

  .214آیه بقره،سوره  ؛7آیه محمد،سوره  .5
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 کهارگر رحهیم «منتظهر جامعهه در آن انهداز چشهم و ظههور عصهر در فرهنگهی توسعه» و قضاوی منیره
 عصهر در عقالنهی آثهار شناسهی گونهه» نها  بهه مقالهه دو تنهها حهدیث ایهن موضهو  در اما ؛کرد اشاره
 دریکونههدی الل و ر و جعفههری جههواد آقایههان از «ظهههور عصههر در عقههول تکامههل و تمرکهه » و «ظهههور
  کنیم: می   بیان محور چند ذیل را رو پیش مقاله تمای  و تفاوت که است شده شتهنگا
 شده؛ ارزیابی السند صحی  هم ها آن همه که حدیث متن برای طری  سه به یابی دست .1
 تنهها کهه یافتنهد دسهت طریه  دو بهه «ظههور عصهر در عقهول تکامهل و تمرکه » مقاله در که حالی در

یهابی صحی  ها آن از یکی  هها آن معیهار کهه اسهت قهدمایی منظهر از خصهوص هبه ؛اسهت شهده ارز
   6است. روایت صدور به وثوق

 در الل لف  تصحیف احتمال بررسی داللی، بحث در وهابیت مانند فرق برخی به اشاره .2
سههخ دیههدن بها وّراقههان توسههط کلینههی روایههت در «یههده الل وضهع» گون هههای   ضههبط و نه  ،حههدیث گونهها

 دیگهههر از الهههی هههای سههنت پرتههو در حههوادث ایههن شههر  و بررسههی و عبههاد دایههره کههردن مشههخص
 است. فوق شده یاد مقاالت به نسبت رو پیش مقاله تمای ات

 ثیحد اصل 
 بن سعد و صدوق( و )کلینی ثالث محمدون از نفر دو طری  از روایات در مسند حدیث این
 است: شده نقل  باقر    اما  از متفاوت تعابیر با حدیثی اولیه منابع در قمی اشعری عبدالل
 کلینی: ثقةاالسال  از متصل سند با .1

َّ ووْی ُ س  وود  َّْبووُنََّّاْْلُ م   ووْنََُُّّم  ََّّع 
وو    وود  َّْبووِنََُّّمع  م   ووِنََُُّّم  وواِء َّع  ش   ووِنََّّاْل   ََّّع  وون   ث  وواِ، ََّّاْْلُ ن   ووْنََّّاْْل  یبووةَّع  َُّقت 

ِنََّّ َّاْْل ْعش ِبََََّّّّاْبِنََّّع 
 
ْنََّّْعُفور  ی ََََّّّّأ ََّّع  ىل   ْ ََََّّّّلبنَّم  ان  وْیب  وْنََّّش  ِبََّّع 

 
ور ََََّّّّأ

ْعف  :َّ ج  وال  ا»َّق  ََِّّإذ  وام  وا ََّّق  ن  اِِئُ َّق 
َّ ع  ض  ُهَّی َََّّّاَّلُلَََّّّو  ُؤوِ َََّّّع  ََّّد  اِد َُّر ََّّاْلِعب  ع  م  ج  اََّّف  ْمََِِّّب  ُ ََُّّعُق ْل  ْتََّّو  ل  م  ْحالُمُهمََِّّبِهََّّک 

 
7َّ.«أ

 صدوق: شیخ از متصل سند با .2

ا ن   َ د   رََُّّح  ْعف  ِدََّّْبُنََّّج  م   ور ََّّْبِنََُُّّم  ْسُر ََّّ م  ال  اَّ:ق  ن   َ د   ََّّح  ْی ُ س  وِدََّّْبُنََّّاْْلُ م   واِمر ََّّْبوِنََُُّّم  وِنََّّ ع  ََّّع 
و    ع  َّْبوِنََّّاْْلُ

َّ د  م   ََُُّّم  ْصِری ِ ِنََّّ اْلب  وِنََّّع  س  ََّّْبوِنََّّاْْل  وِ    واِءََّّع  ش   وْنََّّ اْل   ََّّع  ون   واِ،ََُّّمث  ن   وْنََّّ اْْل  یبوةَّع  واَُّقت  وِنََّّ ْْل ْعش  َّع 
ِبََََّّّّاْبِنَّ
 
ْنََّّ ْعُفور َّی ََََّّّّأ وِنََّّمو ىلَّع  ََََِّّّّلب  ان  وْیب  وْنََّّ ش  ِبََّّع 

 
ور ََََّّّّأ

ْعف  واِقرََِّّج  :ََّّاْلب  وال  ا»َّق  واَّقوامَِّإذ  ن  اِِئُ ََّّق  وع  ض  َّو 
ُهَّ د  ََّّی  اِدََُّّرُءوِ ََّّع    ََّّاْلِعب  ع  م  ج  اََّّف  ْمَُّعُق َِِّب  ُ َََّّّْل  ْتََّّو  ل  م  اَّک  ْحالَِِّب 

 
8َّ.«َُّمُهْمَّأ

                                                   
  .178ص ،التقلید و االجتهاد .6

  .61ص ،5ج ، الهداة إثبات ؛114ص ،1ج ، الوافی ؛57ص ،1ج ،الکافی.7

 .675ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .8



ررس
ب

 ی
 و یسند

» تیروا یدالل
َضَع 
َو

ه   ه یَ  الل  یَعل َده
س  
ه هؤ   ر

عباد  
ال

» ... 

 

 

79 

  قمی: اشعری عبدالل بن سعد بصا رالدرجات کتاب از متصل سند با راوندی قطب .3
ْنَّ ِدََّّع  م   ََّّْبِنََُُّّم  ْنََّّ ِعیس  ََّّع  ان  ْف   ْنََّّ ص  ََّّع  ن   اِ،ََََُّّّّمث  ن   ْنََّّ اْْل  ِبََّّع 

 
ََََّّّّأ اِلود  وْنََّّ الکواُب َّخ  ِبََّّع 

 
ور ََََّّّّأ

ْعف  َّج 
َّ: ووال  ا»ََّّق  ََِّّإذ  ووام  وواَّق  ن  اِِئُ ََّّق  ووع  ض  ُهََّّو  وود  ََّّی  وو   وواِدََُّّرُءوِ ََّّع  ََّّاْلِعب  ووع  م  ج  وواَّف  ْمَُّعُقوو َِِّب  ُ ََّّْل  ََّّو  وول  ْکم 

 
وواََّّأ َِِّب 

ْخال
 
ُهمأ 9َّ.«ق 

 اشتباه است ممکن قبلی روایت دو در «احالمهم» جای هب فوق روایت در «اخالقهم» تفاوت
 حسههن بههن محمههد الههدرجات بصهها ر کتههاب از پیههروی بههه را کتههاب ایههن گویهها سههعد 10باشههد. نسههاخ
 سعد کتاب چند هر 11است.  اطهار ا مه مناقب و لیفضا هم آن موضو  که نگاشته صفار
 بههن سههعد کتههاب خالصههه در حههدیث ایههن ولههی 12،نیسههت دسههترس در قمههی اشههعری عبههدالل بههن

 گونهه بدین بحث مورد روایت و موجود حلّی  سلیمان بن حسن از البصا ر مختصر نا  به عبدالل
  است: شده نقل

ووْنَّ ووِدََّّع  م   وو َّْبووِنََُُّّم  ووْنََِّّعیس  ان  َّع  ووْف   ووْنََّّص  ََّّع  وون   وواِ، َُّمث  ن   ووْنََّّاْْل  ِبََّّع 
 
ََّّأ اِلوود  ووْنََّّالکوواُب  َّخ  َّع 

ِبَّ
 
ر ََََّّّّأ

ْعف  :َّج  ال  ا»َّق  ََِّّإذ  ام  اََّّق  ن  اِِئُ ََّّق  ع  ض  ُهَََّّّو  د  َََّّّی  اِد َُّرُءوِ ََّّع    ََّّاْلِعب  ع  م  ج  ْم َِّبِهَََّّّف  ُ ََُّّعُق ْل  ََّّو  ول  ْکم 
 
َّأ

ُهْمََِّّبِهَّ م  ْحال 
 
13َّ.«أ

 16الهدرجات بصها ر و 15النعمهة تمها  و الدین کمال 14،الکافی های کتاب از ی  هر انتساب در
 از را مها و نهدارد وجهود تردیهدی فهن   اهل نگاه از قمی اشعری عبدالل بن  سعد و صدوق کلینی، به

 دو ، و اول حهدیثی روات اشهتراک دلیهل بهه کنهد. مهی نیاز بی  بزرگان این خود تا ها واسطه بررسی
 کند: می   کفایت سو ، و اول روایت سند رنجیره بررسی

 یسند یبررس
 نههایی نتیجهه و قرارگرفتهه پهژوهش مهورد وثاقت و مذهب نظر از بررسی این در راویان ت    ت 
  است: شده اعال 

                                                   
  .840ص ،2ج ، الجرا   و الخرا ج .9

 .840ص پاورقی همان، .10

  قمی. اشعری عبدالل سعدبن عنوان ،شیعه ویکی .11

  .215ص للطوسی(، ) الفهرست .12

  .319ص البصا ر، مختصر .13

 .393ص للطوسی(، ) .الفهرست14

  .215ص الزرارى، غالب أبی رسالة .15

  .215ص للطوسی(، ) الفهرست .16
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وات رهیزنج  دوم و اول ثیحد سند در ر
 17؛اسهت عالمهان همه وثوق مورد و شیعه بزرگان از اول، سند در کلینی یعقوب بن محمد .1
 ضهبط قهدرت باالترین دارای و حدیث در مرد  ترین موث  ایشان گوید: نجاشی ،مثال عنوان به
 کهه گونهه همهان 18؛اسهت نمهوده تصهنیف سهال بیسهت در را کهافی بزرگش و معروف کتاب و بوده

 از و  گشهوده صهدوق شهیخ بهه معهروف الحسین بن علی بن محمد مد  به زبان رجالیان تمامی
   19اند. نموده یاد بزرگی به او

 بههن جعفههر بههن محمههد همههان - آمههده دو  سههند در تنههها کههه - مسههرور بههن محمههد بههن جعفههر .2
 و المهذهب صهحی  امهامی، ایشهان بنهابراین 20اند.   کرده نقل برخی را احتمال این .است قولویه
   21هستند. ثقه

  22است. ثقه و امامی قمی، و اشعری به ملقب عامر بن محمد بن حسین .3
 کهه شهده نقل ایشان درباره عباراتی رجال عالمان توسط چند هر بصری محمد بن معلی .4
 را نجاشهی گفتهه و    کهرده قبهول را وی روایهات خرأمته عالمهان از بسهیاری امها 23،اسهت قد  موهم
 25اسهت. معتبر های   کتاب صاحب و اجازه مشایخ از وی اوال   زیرا 24؛اند ندانسته او وثاقت مانع
 کههه اسههت ایههن - فرمههوده نجاشههی کههه - «ینکههر و یعههرف الحههدیث مضههطرب» سههخن از مههراد ثانیهها  
 قابهل و شهده شهناخته رجهالی، المانع بین رو این از .است اصول با مطاب  وی روایات از برخی
 بنههابراین ،نبههوده اصههول بهها همسههو نمههوده، نقههل ایشههان کههه احههادیثی از دیگههر برخههی و اسههت عمههل
 فهن، ایهن عالمهان از نقهل بهه سهخن ایهن البتهه 26نهدارد. عمهل قابلیهت که بوده ناشناخته روایاتی
 ایههن ،دیگهر عبههارت بهه 27.نیسههت ایشهان بهه مخههتص و کنهد   مههی صهدق ثقههات از بسهیاری دربهاره

                                                   
  .147ص الحلی، العالمة رجال ؛341ص داود(، البن الرجال) ؛377ص ، النجاشی رجال ک: ر. .17

 .377ص ، النجاشی رجال .18

 .439ص ، الطوسی ؛رجال147ص ، الحلی العالمة رجال ؛389ص همان، ک: ر. .19

  .91ص ،5ج، الحدیث رجال معجم .20

 .123ص ، النجاشی رجال ؛109ص للطوسی(، ) ستالفهر ک: ر. .21

 .66ص ، النجاشی رجال ک: ر. .22

 البهههن الرجهههال)) ینکهههر و حدیثهههه یعهههرف (،418ص ، النجاشهههی رجهههال) قریبهههة کتبهههه و المهههذهب و الحهههدیث مضهههطرب .23
 .96ص الغضا ری(،

24. http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167  

  418ص ، النجاشی رجال .25

 .7610ص ،24ج نکا ، کتاب .26

 .7903ص ،25ج همان، .27
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 کهه معناسهت ایهن بهه بلکهه ،نمهوده   مهی روایهت جعهل گهاهی ایشهان کهه نیسهت معنها این به تعبیر
 اعمههال حیطههه در مهها بحههث مههورد روایههت اوال   28.اسههت شههده   نمههی عمههل ایشههان منقههوالت برخههی

 ایههن تههوان   مههی ،آیههد   مههی روایههت ایههن در کههه بحثههی مههورد جهههات بههه توجههه بهها ثانیهها   و نبههوده مکلفههان
 بههن حسههین از حههدیث 838 در کلینههی مرحههو  ثالثهها   آورد. شههمار بههه اول دسههته جهه ء را حههدیث
 محمهد بهن حسهین روایهات درصد88 از بیش و نموده اعتماد او به و کرده روایت عامر بن محمد
 جههت بهه شهاید 29اسهت.   کهرده نقهل بصهری محمهد بهن معلهی طریه  از را حدیث(629عامر) بن

 ایشهان بهودن ثقهه بهه تصهری  31خهویی و 30زنجهانی شهبیری ماننهد: عالمهانی ،قهراین همین وجود
 حهدیث نقل به که باشد ضعیفی شخص محمد بن معلی که رسد   می نظر به بعید لذا اند.   کرده
 تفسههیر و الزیههارات کامههل اسههناد در ایشههان نهها  وجههود ماننههد دیگههری قههراین البتههه 32نشههود. اعتنهها او

 گرفتهه، رییغضها ابهن از را تضهعیف ایهن نجاشی که این  و 33آن( در مبانی اختالف )بنابر القمی
34دارد. وجود

 

گفته  ایهن بهر برخهی ماننهد ههم مها لهذا 35،نشهده ثابهت مهذهب در ایشان اضطراب که نماند نا
 36است. بوده مذهب امامی ایشان که باوریم
37است. ثقه و شیعه بزرگان از الوشاء به ملقب بجلی زیاد بن علی بن حسن ابامحمد .5

 

اط)گند  به شغلش جهت به شاید که - ولید بن مثّنی .6  امهامی - شهده ملقب فروش( َحّنَ

                                                   
  همان. .28

  النور درایة اف ار نر  ک: ر. .29

 و7792ص ،25ج ؛7610ص ،24ج ،6766ص ،21ج ؛5129ص ،16ج ؛3929ص ،11ج ؛904ص ،3ج ،نکهها  کتههاب .30
7903. 

  .280ص ،19ج الحدیث، رجال معجم .31

کههههههههد المههههههههاء فههههههههی فصههههههههل ادامههههههههه، طهههههههههارت فقههههههههه خههههههههارج تبریهههههههه ی(، جههههههههواد )میههههههههرزا فقههههههههه خههههههههارج درس .32 : الرا
(http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/)   

 جدید قرینه عنوان به سخن این. 417 ،301 ،256ص ،2ج ، القمی تفسیر ؛140 و 135ص النص، ، الزیارات کامل ک: ر. .33
 مذکور کتاب دو در راوی این وجود به استناد اصال محمد بن معلی عنوان ذیل در خویی ابوالقاسم زیرا؛ شد آورده اینجا
 .(281-279ص ،19ج، الحدیث رجال معجم ) کند   نمی

کههههههههد المههههههههاء فههههههههی فصههههههههل ادامههههههههه طهههههههههارت، فقههههههههه خههههههههارج تبریهههههههه ی(، جههههههههواد )میههههههههرزا فقههههههههه خههههههههارج درس .34 : الرا
(http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/)   

 الماء فی فصل ادامه طهارت، فقه تبری ی(،خارج جواد )میرزا فقه خارج درس ؛258ص ،18ج ،الحدیث رجال معجم .35
   (/http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2): الراکد

  .2966ص ،9ج ،نکا  کتاب .36

 .39ص ، النجاشی رجال .37
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38است. ثقه و
 

39است. وثوق مورد و امامی االعشی، محمد بن قتیبة .7
 

ی اْبن   عبدالل .8 ب 
َ
ور أ 40است. ثقه و امامی کوفی، َیْعفه

 

 ایشهان کهه 41بهوده شیبانی اعین بن زرارة شیبان(،   بنی شده )آزاده شیبان   لبنی   مولی از مراد .9
42است. اجما  اصحاب از بلکه ثقه، ،   امامی

 

 و امهامی را سند سلسله روات تمامی رجالیان، و معصو  به متصل حدیث، سند نتیجه، در
 شود.   می ارزیابی صحی  سند، دو این بنابراین دانند.   می ثقه

وات رهیزنج  سوم ثیحد سند در ر
 و فقیههههها و الطا فهههة ههههذه شهههیخ» بهههه ملقهههب ق(301 ) قمهههی اشهههعری عبهههدالل بهههن سهههعد .1

44است. ثقه و امامی شیعه، بزرگان زمره در و زیسته،    کلینی از پیش روزگار در که 43«وجیهها
 

 بههن محمههد قمههی(، عبههدالل بههن )سههعد اش   «عنههه   مههروی» اعتبههار بههه کههه عیسههی بههن محمههد .2
45است. وثوق مورد و امامی که است یقطینی عبید بن عیسی

 

 بجلهی یحیهی بهن صفوان عبید(، بن عیسی بن )محمد اش   «عنه   مروی» بر بنا که صفوان .3
 موردشان در که 46رود   می شمار به ثقات ج ء و اجما  اصحاب از و رضا   اما  وکیل ق(210 )

47«.به یوث   عمن إال  یرسلون ال و  الیروون» :است شده گفته
 

ی .4 َثّنَ 48است. ثقه و امامی فروش(، )گند  حناط ولید بن مه
 

 یهاران و حواریهون از روایات در 49بوده؛ «کنگر» اسمش و «وردان» نامش که کابلی خالد ابی  .5

                                                   
 .338ص الکشی، رجال .38

 .135ص ، الحلی العالمة رجال ؛317ص ، النجاشی رجال .39

  .246 و 10ص ، الکشی رجال ؛213ص ، النجاشی رجال .40

  .50ص النص، داماد(، میر تعلیقات مع الکشی) رجال .41

  .134 ،146 ،136 ،133 ،138 ،154 ،155ص ، الکشی رجال ؛337ص ، الطوسی رجال .42

  .177ص ، النجاشی رجال .43

 .427ص ، الطوسی رجال ؛178ص همان، .44

 .538ص ، الکشی رجال .45

 .120ص ، النجاشی رجال، 508ص الکشی، رجال .46

دة .47   .154ص ،1ج ، الفقه أصول فی العه

 .338ص ، الکشی رجال .48

 .25ص ،1ج ،( داماد میر تعلیقات مع الکشی) رجال .49
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 51است. وثوق مورد و مذهب امامی 50شده، برشمرده  سجاد    اما  خاص و برگزیده

 شود.   می ارزیابی صحی  و معصو  به متصل حدیث سند نتیجه در 

 یدالل یبررس
 در ،گهردد می اثبهات معقهول و معهروف طهرق بهه معصهو  امها  بهه روایهت ی  اتصال که زمانی
 چنههد هههر اخبههار و بههاور حههوزه در امهها نههدارد؛ وجههود تردیههدی فقههها بههین آن حجیههت عمههل، حههوزه
 صههحت لههذا گرفههت. نادیههده را آن تههوان نمی و اسههت معتبههر حههدیثی ولههی ،نیسههت علیههه   مجمههع
 یکی در که گفته پیش حدیث کند. می متقاعد آن باور به را ما مقبول، معیارهای با آن محتوای

 اسهههت، مهههدویت یعنههی ،شههیعه خصههوص هبهه و مسههلمانان اعتقههادی هههای حوزه ینتههر بههزرگ از
 بررسی به آن، های واژه برخی لغوی مفهو  بررسی ضمن تا داشت برآن را ما آن، سندی صحت

 اوال   نیازمنهههد حهههدیث، ایههن داللهههت و محتهههوا شههدن روشهههن بپهههردازیم. نیهه  آن داللهههی و محتههوایی
 رهدایهه ثالثها   و «عقههول جمهع» مفهههو  ثانیها   و «یههده» در ضهمیر مرجههع و «یهد وضههع» مفههو  شهناخت

 روشهن، نگهاهی بها بتهوان تها است خصوص این در پژوهان حدیث آرای و اقوال بررسی و «العباد»
  نمود: سنجش قرآنی ثابت های سنت با را خبر این درستی

  دی وضع یشناس مفهوم
 روایهت اول بنهد 53اسهت. دادن قهرار و نههادن فروهشهتن، مفههو  بهه لغهت در 52رفهع ضهد وضع

 فرمودند:  باقر      اما  که است این
   بنههدگان سههر بههر را دسههتش کنههد قیهها  االعظههم( بقیههةالل )حضههرت مهها قهها م کههه زمههانی
  نهد.  می

    آمههده گونههه بههدین َوَضههَع  فعههل از پههس صههراحت بههه «الل» لفهه  کلینههی روایههت در کههه آن  وجههود بهها
  :است

َّ ع  ض  ُهَََّّّاَّلُلَََّّّو  د  ُؤوِ َََّّّع  ََّّی  اِدََُّّر َّ.اْلِعب 

 و شههههارحان بههههین «یههههده»ضههههمیر مرجههههع در دیگر، روایههههت دو در الل لفهههه  نبههههود دلیههههل هبهههه امهههها 
                                                   

 .342ص ،22ج األنوار، بحار ؛61ص االختصاص، .50

 .123 ،122 ،10 ،115ص الکشی، رجال .51

  .396 ،8ج العرب، لسان .52

 .117ص ،6ج ،اللغة مقاییس معجم .53
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 خداونهد آیها کهه ایهن در وضع، این نتیجه از نظر صرف با ندارد. وجود واحدی نظر پژوهان حدیث
 و روایهت مفههو  در ضهمیر، مرجع اختالف چون خدا، ولّی  یا و دهد می   قرار عباد سر بر را دستش
  است. بررسی نیازمند ،است ارذگتأثیر وضع، چگونگی
 «اهلل»لفظ به ریضم برگشت با «دی وضع» مفهوم
َرق و عالمان که آن  وجود با  چهون ولهی داننهد؛   مهی خداوند را ضمیری چنین مختلف،مرجع ف 
گونی ،دارنههد متفههاوتی اصههول و مبههانی  نظههر بههه بههدیهی روایههت از بنههد ایههن داللههت و مفهههو  در گونهها
  رسد: می
 یمیتجس نگاه .1

 را حههدیث مرجههع احادیههث، گونههه ایههن در ظههاهری، نگههاهی بهها وهابیههت ماننههد ههها   فرقههه برخههی
 کهه هنگهامی مثهال عنوان به ؛هستند تعالی باری ذات جسمانیت به باورمند و دانسته خداوند
 اندیشهه اصهلی ههواداران جملهه از و عربسهتان مفتهی بهاز، بهن عبهدالل بن عبدالعزی  از ذیل روایت
کر  پیامبر سوی به شکل بهترین در خداوند شبی که مضمون این به ،شد پرسیده گری   سلفی  ا
 بحهث ههم بها چهه دربهاره اعلهی مهال در دانهی   مهی آیها ،محمهد یها» فرمهود: ایشان به سسس آمد. 
 َبههْیَن  َیهَدهه  َفَوَضهَع  ...» [پروردگهار کهه دیهد  سهسس دانهم   نمهی] نهه گفهتم: [فرمهود: پیهامبر] کننهد    مهی

، َفّیَ ی َکت   کهه جهایی تها گهذارد مهن پشهت بر را دستش خداوند ... 54؛َثْدَیّی  َبْیَن  َبْرَدَها َوَجْدته  َحّتَ
 55....« دانستم را بود زمین و ها آسمان در آنچه سسس و یافتم هایم   سینه بین را دستش سردی
 از فهرار رایبه لکهن ،پهذیرد   مهی تجسهیمی و ظهاهری شکل به خداوند به را ضمیر برگشت   باز   بن

  است: بوده خواب در اتفاقی چنین است گفته مذکور معنای معذورات
تیانَّهذاَّفإن َّوَّ الکرموذیَّشور َّیفَّاملبوارکفوِیَّتابعوهَّوَّکثیورَّابونَّرججهَّکماَّاملنامَّیفَّکانَّاَل
وایاتَّإحدىَّیفَّماَّدلی ی َّمنَّالر 56َّ.ذلکَّفیدیَّمباَّالکصر

 در اوال   اسههت: معههذوراتی و مشههکالت دربردارنههده نگارنههده نهه د توجیههه و یههد وضههع معنههای ایههن
 بهه بهاز    بهن خود ثانیا   57 است. نیامده «المنا  فی» قید سنت اهل معتبر و اولیه منابع از بسیاری

                                                   
هه  َوَضَع ﴿ آمده دیگر های نقل در .54 َفّیَ  َبْیَن  َکّفَ ی َکت  ه   َبْرَد   َوَجْدته  َحّتَ ل  َنام 

َ
ی َبْیَن   أ  ،36ج ،حنبهل بهن احمهد مسهند) ﴾... َصهْدر 

  (.423ص

 سههنن(الصههحی  الجههامع ؛1366ص ،2ج ،الههدارمی مسههند ؛256ص ،38ج ؛423ص ،36ج ؛171ص ،27ج ،همههان .55
  209 ،208 ،207ص ،5ج (، الترمذی

 .52031فتوی رقم اإلسالمیة، الشبکة فتاوى .56

 ،208 ،207ص ،5ج الصههحی ، الجههامع ؛256ص ،38ج ؛423ص ،36ج ؛171ص ،27ج حنبههل، بههن احمههد مسههند .57
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 شهدن بیدار از بعد پشتم بر خداوند ید وضع» فرموده: پیامبر که است  آورده حنبل بن احمد نقل
 است:    گفته سسس و «است بوده خواب(، در )نه

َّعوون:یَّإمساعیوولَّبوونَُّمموودَّسووألتَّصووجی َّحسوونَّحوودی َّهووذاَّ:قووالَّوَّالکرمووذیَّأخرجهووا
58ََّّ.صجی َّهذاَّ:فقالَّاْلدی َّهذاَّعنَّالبخاِی

 شههذوذاتی آن جهه ء «المنهها  فههی» قیههد کههه    کههرده تصههری  سههنی متعصههب شههناس حههدیث ثالثهها  
 59مانهد.   نمهی بهاقی بهاز   بهن برای مفری راه صورت این در که گشته، افزون حدیث این بر که است
 ؛کنهد مقاومهت توانهد   نمهی خداونهد بهودن فراجسهم بهراهین برابر در روایت ظاهر شیعه نگاه از رابعا  
 هاحاطهه تحههت نامحههدود، موجههود زیههرا 60؛«البرهههان التصههاد  الظههواهر» انههد:   گفتههه کههه گونههه همههان

 نگهههاه سههویی از 61گیهههرد.   نمههی قهههرار بیههداری( در چهههه و خههواب در )چهههه محههدود موجهههود شهههودی
 62است. ناسازگار نی  الهی محکم آیات با تجسیمی،

 تأویلی نگاه .2
 برگشهت از مهانع 63«االبعهد یمنع االقرب» مشهور قاعده استناد به مذکور روایت به ادبی نگاه
 طرفههداران کههه شههده باعههث تجسههیمی نگههاه محههذورات آن، بههر عههالوه سههت.ا «قا منهها» بههه ضههمیر
 از مههراد کاشههانی فههی  باشههند. داشههته مههذکور حههدیث بههه تههأویلی نگههاه ،«الل» بههه ضههمیر برگشههت

  :است فرموده و دانسته «یدالل» را «یده»
ر هَّواسطِةََّّعنَِّبالیِدََُّّعب  ُلََّّه َّالذیَّالعقُلََّّأوَّالقاُئََّّإماَِّباَّاملراُدََّّوَّفیضهَّوَّج دی و  

 
ََّّماَّأ و   ل  َّخ 

ََّّعنَّاَّلُلَّ ََّّأوَّعرشهَّمیی  64ََّّ.عظمکهَّأن ارََِّّمنَّنور ََّّوَّقدسهَّمالئکِةََّّمنَّملک 

 اشهاره بدون سسس و است «الهی فی  و جود واسطه» ،«یدالل» از مراد که است باورمند وی
                                                                                                                        

 ؛418ص ،1ج للطبرانی، الدعاء ؛342و326ص اول، ج ء حمید، بن عبد مسند ؛1366ص ،2ج الدارمی، مسند ؛209
 شههر ؛ 369ص ،7الجه ء ،الزوا هد مجمهع ؛28ص ،27ج ؛162ص ،7ج ،البیهان جهامع ؛584ص ،11ج الطبهری، تهاریخ
 کتاب ؛646ص ،34ج دمش ، مدینة تاریخ ؛147ص ،8ج بغداد، تاریخ ؛226ص ،3ج الحدید، أبی البن البالغة نهج

  ... و 321ص ،7ج الساری، ارشاد؛ 321، ص1ج الرب، صفات إثبات و التوحید

  .18610فتوی رقم واإلفتاء، العلمیة للبحوث الدا مة اللجنة فتاوی .58

  .1108 شماره األعلی، المأ اختصا  حدیث باب االلبانی، مجددالعصر االما  العالمة موسوعة .59

  .39ص ،2ج ،االصول کفایة .60

  .478ص ،26ج تسنیم، .61

 اعراف،سوره  ؛153 آیه نساء،سوره  ،55آیه ،هبقرسوره  ؛126آیه نساء،سوره  ؛103آیه انعا ،سوره  ؛11آیه شوری،سوره  ک: ر. .62
  . ... و 143آیه

  .327ص الشمسین، مشرق .63

  .114ص ،1ج ، الوافی .64
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 مال کهه از ملکهی عقهل، ،االعظهم بقیهةالل حضهرت ماننهد مهورد چههار بهه خاص، مصداق به
 وضهع» توضهی  در نیه  مجلسهی عالمهه است. کرده اشاره الهی عظمت انوار از نوری یا و خداوند

 ،صههورت هههر در ولههی ؛«قهها م حضههرت» بههه یهها و اسههت «الل» یهها «یههده» ضههمیر برگشههت «یههده الل
 نجفهی آقهای 65اسهت. دانسهته بنهدگان بهر خداونهد یاسهتیال و قهدرت شفقت، رحمت، از کنایه
 گیتهی فهت  در را زمهان   امها  کهه داند   می فراوانی عادات خرق جمله از را مذکور یداللهی وضع

   66است. داده نسبت محققان و عالمان از بسیاری به را سخن این و کند   می تقویت و ییدأت
 بشهریت کهه داننهد   مهی شهیرینی و تلهخ تجهارب و زمان مرور همان را «یدالل وضع» نامعاصر از
 عقل شدن افزون و تکامل تطور، باعث تجارب، این و چشیده را آن متفاوت های زمان طول در

 و نظریههات همههه کههه رو آن از .شههود می انسههانی اسههتعدادهای نمههو و رشههد بههه منجههر و هشههد بشههری
کها  جهان مشکالت حل و موجود وضعیت تغییر در گیتی های اید ولوژی  هها انسهان ،ماندنهد نا

 از 67گویند.   می لبی  بشریت عالم منجی ندای به اشتیاق با و تردیدی هیچ بدون سرعت، به
 یهد وضهع و اسهت «الل» ضمیر، مرجع کلینی، روایت قدمت هم و ادبی دلیل به هم نگارنده دید

گون ههای   قالهب در کهه اسهت الهی امداد و رحمت مذکور،  آن، از قبهل ولهی ،شهود   مهی نمهودار گونها
گون تجهارب کسب و عقل و علم تکامل سایه در بشر ابتدا  ظههور اسهتحقاق ظههور، عصهر تها گونها
 واسهطه ظههور مقدمهه مذکور، بشری زمینه شدن فراهم ،عبارتی به کند.   می فراهم را الهی واسطه

 لهذا آورد.   مهی پدیهد را ید( )وضع روایت در مذکور عنایت و امداد شرایط و است ید( فی )وضع
 و تلههخ تجهارب و زمهان مههروز یها و دانسهته العهاده خههارق امهری را یهد وضهع مفهههو    کهه کسهانی گفتهه
 کهه - الههی ههای سهنت بها مهذکور عادت خرق سو ی  از چون ؛نیست درست دانند،   می شیرین
 )جمههع الهههی امههداد عنایههت گههر بیههان روایههت سههویی از و اسههت تعههار  در - گفههت خههواهیم بعههدا  
 ؛یابهد تحقه  اسهت ممکهن )سهبحانی( نویسهنده گفتهار اسهت. قیا  از پس احال ( کمال و عقول
 فهراهم را یهد وضهع زمینهه کهه اسهت مقهدماتی بلکهه ،نیسهت یهد وضهع مفههو  اشتیاقات، آن ولی

گون ههای صهورت بهه البتهه کهه - قیا  از پس مواهب و کرد خواهد  متعهدد مصهادی  دارای و گونها
 دیهدگاه یهدؤم ،آیهد می ادامهه در که نی  قرآنی مصر  های سنت ندارد. وجود ظهور از قبل - است

  ماست.

                                                   
  .80ص ،1ج العقول، مرآة .65

  .42ص ،1الج ء المهدی، اإلما  والدة .66

  .96ص ،2ج العقا د، بیان فی الخالد الفکر .67
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 «قائم حضرت» به ریضم برگشت با «دی وضع» مفهوم
 - اسهت کلینهی بهر مقهد  و - 68بهوده قمهری هجری 301 متوفی که - اشعری عبدالل بن سعد

 یه  در بجه  صهدوق شهیخ طریه  کهه آن  بها ؛اسهت نیهاورده را «الل» واژه 69،کرده نقل که روایتی در
 است: شده نقل گونه بدین ،است کلینی طری  عین نفر

َّ ع  ض  ُهََّّو  د  ََّّی  اِدََُّّرُءوِ ََّّع    َََّّّ.اْلِعب 

 عصههر   ولههّی  حضههرت را «یههده» ضههمیر مرجههع برخههی ،رو ایههن از اسههت. نیامههده «الل» لفهه  و
 کشهیدن دسهت و بهوده عنایهت دست حضرتش، دست ید وضع از آنان مراد لی  70؛اند   دانسته
 کهه حهدیثی در کهه گونهه همهان ؛پیوندد   می وقو  به فراطبیعی کاری و ساز در و 71نیست. ظاهری
 کهه اسهت آمهده ،نموده نقل علی   اما  از سند با خودش الدین اکمال کتاب در صدوق شیخ
  :آید   درمی اهت از به زمان   اما  پرچم که ای   هنگامه در

اَّ... ز  ََِّّإذ  ُهََّّه  ت  ای  ََّّر  اء  ض 
 
اَّأ اَّْل   ََّّم  ْی   ِقََّّب  ْشِر ََّّاْْل  ْغِرِبََّّو  ََّّاْْل  ََّّو  ع  ض  ُهَََّّّو  د  َََّّّی  اِدَََُّّّرُءوِ َََّّّع    72ََّّ؛اْلِعب 

 بهر دست ایشان( )سسس و گردد   می روشن مغرب و مشرق بین ما ایشان پرچم برای
  گذارد.   می بندگان سر

 مفهههو  حتمههالا ،باشههد الل   ولههّی  ضههمیر مرجههع چنانچههه اسههت باورمنههد مجلسههی عالمههه
 االعظهم  الل بقیهة حضهرت دسهت بها مهرد  سهرهای نهوازش همهان که 73دارد وجود وضع حقیقی
 ،دانهد نمی عقلهی محهال را، قیها  عصهر مقیاس در هم آن ،بندگان سرهای مس  نگارنده باشد.
 بها را آن وار   معجه ه تحقه  ،سویی از بیند.  نمی مسحی چنین برای هم قرآنی روایی توجیهی ولی

 74بیند. می تعار  در انسان دست به سرنوشت انتخاب سنت

 تیروا در عباد رهیدا
 و افکههار تجمیههع بههه کههه _ الهههی رحمههت نههوازش دسههت کههه اسههت ایههن ،روایههت در بعههدی نکتههه

                                                   
  .178ص ، النجاشی رجال .68

  .319ص البصا ر، مختصر .69

 ،الخراسهانی الوحیهد الل آیة الدینی المرجع محاضرات من مستفادة بحوث ، المعصومین معرفة فی المبین الح  .70
  .5ص ،74الج ء

  همان. .71

  .653ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .72

  .80ص ،1ج العقول، مرآة .73

  .42آیه انفال،سوره  .74
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 یها گهردد می عالم مرد  تمامی شامل آیا _ گردد می منجر حلم کمال و عاقالن راسخ ع   و عقول
 جمههع اسههم کههه دلیههل ایههن بههه برخههی دارد: وجههود بههاره ایههن در نگههاه دو اسههت  خاصههی عبههاد مههراد

 تمها  کهه باورنهد ایهن بهر و اسهت عبهاد جمیهع شهامل 75،اسهت عمهو  مفیهد ال ، و الهف به محلی
 فهی امهر ایهن نگارنده نگاه از 76گردد.   می کامل عقلشان العاده خارق عنایت این اثر در ها انسان
 انتخهههاب در خداونهههد ثابهههت و قطعهههی های سهههنت بههها قطعههها   ولهههی ،نیسهههت عقلهههی محهههال نفسهههه

 77ندارد. سازگاری امداد شرایط و سرنوشت
 ؛شهود   نمهی همهه حهال شهامل یهد وضهع آثهار کهه انهد گفته عباد جمیع پذیرش ضمن نی  برخی 
وس   َعَلی َیَدهه  َوَضَع » عبارت از پس روایات از برخی در زیرا ءه َباد   ره   :است آمده جمله این «اْلع 

َّ ال  ََّّف  ْبىق  َََّّّی  ن  َََُّّّمْؤمی ار ََِّّإل   ْلُبُهََّّص  ََّّق  د   ش 
 
رََِِّّمْنََّّأ ب  ِدیِدََُّّز ََّّاْْل  اُهََّّو  ْعط 

 
ََّّاَّلُلََّّأ اىل  ع  ََّّت  ة  ََُّّق    ِعی   ب  ْر

 
...َّأ ُجال  78ََّّر 

 بههاقی یمههؤمن ،کشههد   مههی بنههدگان همههه سههر بههر دسههت حجههت حضههرت کههه ایههن از بعههد یعنههی
 گردد. می عطا او به مرد چهل نیروی و مستحکم آهن های پاره چون قلبش که آن  مگر ،ماند   نمی

 79شهوند.   مهی یهد وضهع آثهار مشهمول انمؤمنه ولهی ،شود می بندگان همه شامل ید وضع بنابراین
 نیست. مشکلی فاعل فاعلیت در گرنه و گردد   برمی آنان قابلیت عد  به کفار بر آثار شمول عد 
 سهوی از مهانع نلهیک ؛اسهت موجهود او فهی  واسطه و خداوند طرف از مقتضی ،دیگر عبارت به
 کمهاالت و خیهرات از برخهی از موجهودات برخهی محرومیهت أمنش که است روشن 80است. کفار
 بهرای خهدا رسهول کهه طهور همهان اسهت باورمنهد نیه  نگارنهده 81گهردد.   برمهی ها آن قابلیت عد  به

گیهر و جههانی نی  حجت حضرت قیا  82،هاست انسان تما  هدایت  طهور همهان و 83اسهت فرا
 الههی گیری دسهت و امدادها و ماندند باز خدا رسول هدایت از خود شو  انتخاب به ای عده که

 بود. خواهد چنین نی  قیا  عصر در است بدیهی ،نشد حالشان شامل

                                                   
 .27ص المجتهدین، مالذ و الدین معالم .75

  42ص ،1الج ء ، المهدی اإلما  والدة .76

  .7آیه محمد،سوره  ؛3انسان،آیهسوره  ؛42آیه انفال،سوره  .77

  .653ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .78
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  .146ص ،2ج مطهرى، شهید استاد آثار مجموعه .81
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 کهه رسهیدیم نتیجهه ایهن بهه آمهده، «القها م قا  اذا» جمله ها آن در که حدیثی خانواده دیدن با
گون های   برنامه با حضرت نهضت طول در ید وضع تعبیر  و آید می   پدید مختلف گروه برای گونا
 کم  ها ظرفیت و قابلیت و مراتب لحا  با مرد  فکری رشد به ها تصمیم و ها برنامه از ی  هر

 84حضههرت، قرآنههی تعههالیم انجامیههد. خواهههد ههها آن عاقالنههه و درسههت انتخههاب بههه و کههرد خواهههد
 بههههر حجههههت اتمههها  و 85مهههههدی حضههههرت بهههه ایشههههان اقتههههدای و عیسهههی حضههههرت نهههزول

 و اصهههلی تهههورات اسهههاس بهههر یهودیهههان بهههرای مههههدی حضهههرت ههههای قضهههاوت 86مسهههیحیان،
 آسهمانی کتب در هایی   نشانه کردن روشن 87زبورشان، به زبور اهل و انجیل اساس بر مسیحیان

 حقیقت عرضه 88آسمانی، کتب در گانه   دوازده ا مه و  پیامبر نا  آمدن بر تورات مانند
 است. مستندات این از ای  نمونه و... 90دنیوی های نعمت ظهور 89ناصبان، بر
گر که گفت باید قسمت این بندی  جمع در   آغهاز و باطهل دولت پایان «قا منا قا  اذا» از مراد ا

 طهول در کهه ههای   تجربهه ماننهد ادلهه بهه مهرد  عقهل هنگامهه، ایهن در .باشهد ح  دولت استیالی
 افه ایش انهد،   کهرده پیهدا انقهالب اسهتیالی تها قیها  آغهاز از کهه مدتی در مخصوصا   ،داشتند تاریخ
 و ذمهه   اههل ماننهد و شهوند   مهی مند   بهره عقول اف ایش این از مرد  همه که جاست این در .یابد   می

 اسهال  مهذهب وارد و آورده ایمهان اختیهار بها هنگامهه ایهن در ،نشهدند اسهال  وارد هنهوز که کسانی
  92است. یشناس دین و خداشناسی عقول، اف ایش نتایج از زیرا 91؛شوند   می

گر ولی  اسهاس بهر صهورت ایهن در ،بهدانیم مهدوی انقالب آغاز «قا منا قا  اذا» جمله از مراد ا
 عمهل، مقها  در کهه ای   گونهه بهه ،انهد   درآمهده ابلهیس غوایت تحت که هایی   انسان روایات، و آیات
 از دا مهی تبعیهت و عقیهدتی گمراههی ایهن و 93کننهد   می حرکت او سر پشت و شده شیطان مرید

                                                   
گفته .680ص ، المهدی معرفة فی المهتدی کفایة. 84  شده نقل نی  مفید شیخ از مرسل شکل به روایت این که نماند نا

 .(386ص ،2ج اإلرشاد،) است

 .671ص ، المهدی معرفة فی المهتدی کفایة .85

 .457ص ،2ج ، المهدی االحادیث المعجم .86

  .397ص ،3ج ، األطهار األ مة فضا ل فی األخبار شر  .87

  .17ص ،«پیدایش سفر در ابراهیم بشارت به نو نگاهی تورات؛ در اما  دوازده» .88

 .227ص ،8ج الکافی، .89

 .188ص ،1ج ، محمد آل فضا ل فی الدرجات بصا ر .90

ّی   َیْبَقی اَل  ... .91 ود  ّی   اَل  َو  َیهه به  اَل  َو  َنْصَران  ة   َصاح 
َ
ّل   م 

َ
اّل ی َدَخَل  إ  ْساَل    ف   .(61ص ،51ج ،بحار االنوار) ... اإْل 

  .27ص ،«ظهور عصر عقالنی آثار شناسی گونه» .92

کرده اند) معنا این ای   گونه به «تبعیت» واژه در لغویان همه. 93  ؛254ص ،1ج اللغهه، جمههرة ؛78ص ،2ج ،العینرا لحا  
 ،1ج ،المنیههر المصههبا  ؛59ص ،البالغههة اسههاس ؛362ص ،1ج اللغههة، مقههاییس معجههم ؛167ص ،2ج ،اللغههة تهههذیب
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کله و    ملکه ایجاد باعث گناه،  عمهل بهدن، در جهاری رو  ماننهد عمهل بهه نسهبت کهه شود ای   شا
 برابهر در طبیعهی طهور بهه و سهخت بسهیار اعمالشهان( خهاطر )بهه فطهرت از ها آن پیروی 94،کند   می

ّنَ  َو  الههی وعهده و شهوند   می دچار ابلیس سرنوشت به و گویند   نمی لبی  زمان   اما  دعوت  إ 
َم  ْم  َجَهّنَ هه ده ْجَمعین َلَمْوع 

َ
 شود.   می محق  موردشان در 95أ

 خردهاشهان بهر حجهت حضهرت توسط ،دارد وجود درآنان عقل نور اثاره امکان که کسانی اما
 منحرف راست راه آن از را آنان شیطان که آن  از بعد ؛گردند   برمی راست راه به و 96 گردد   می افزون
  97بود. کرده

 احالم کمال و عقول جمع
 بهر هها آن اتفهاق یها و 98آنهان خردههای تقویهت و شهدن افهزون معنای به شارحان نگاه در عقول
 برچیههده حهه  دیههن جهه  مههذاهب تمهها  بسههاط و 100اختالفههات آن اثههر در کههه 99اسههت حهه  محههور
 تحهت مهذاهب شهدن برچیده و تقویت این که ندادند توضی  شارحان از ی  هیچ 101شود.   می
 اسهت یهد وضهع تشهری  نو  تابع شان دیدگاه گفت بتوان چند هر ؛گیرد می صورت یندیافر چه
 نیهه  بنههدگان احههال  شههدن کامههل دربههاره شههد. اشههاره مجلسههی عالمههه مثههل آنههان از برخههی بههه کههه

 شهدن جمهع اثهر در کهه گفهت طهور ایهن باید «حلم» لغت در فارس   ابن نظر بر بنا اند. گفته متفاوت
 ثابهت بها شهتاب دگی هیچ بدون پسندیده کارهای انجا  و نی  های   تئوری ریختن در عقولشان
 شهدن جمهع معلهول نی ، کارهای در پایداری و راسخ افکار 102کنند.   می اقدا  بردباری و قدمی
 بهه لغهت در جمهع کهه دههد   مهی نشهان الحهدیث غریب و لغوی کهن منابع است. آنان های عقل

کنههده امههری گردآمههدن و دیگههر چیهه  بههه چیهه  یهه  پیونههد معنههای  مفهههو  پژوهههان واژه 103اسههت. پرا

                                                                                                                        
 .(72ص

  .189ص ،13ج ، القرآن تفسیر فی المی ان .94

  .43 آیة حجر،سوره  .95

 .«ظهور عصر عقالنی آثار شناسی گونه» ک: ر. .96

  .16 آیة ،اعرافسوره  .97

 .266ص ،1ج الکافی، شر  فی الشافی .98

 .95ص الکافی، أصول شر  فی الوافی الکشف .99

 .80ص ،1ج ،مرآةالعقول .100

  .399ص ،1ج الروضة، و األصول -الکافی شر  .101

  .93ص ،2 ج اللغه، مقاییس معجم .102

  .134ص ،اللغة فی الفروق ؛1198ص ،3ج ،الصحا  ؛483ص ،1ج ،الجمهرة ؛479ص ،1ج همان، .103
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 نگههاه در نیهه  عقههل 104.انههد   دانسههته افکههار و آرا جمع]بنههدی[ و عهه   معنههای بههه را مههاده ایههن متعههدی
 و مدرکههه قههّوه مفههو  بههه ههم - کههرده تعریههف روایهی و قرآنههی اسهتنادات پایههه بههر کهه - راغههب جهامع
 بههه کهه اسهت دانشهی مفههو  بهه ههم و داراسههت را فههم و دانهش پهذیرش آمهادگی که اسهت نیرویهی
 متهرادف را حلهم و عقهل لغهت، اههل عالمان از برخی چند هر 105آید. می   دست به نیرو آن وسیله
 غالبها   ولهی 107بدانیم؛ حلم نقی  را سفاهت ما که است صورتی در این ظاهرا   که 106اند   دانسته
 کهه اسهت حلهم نها  بهه بشری پسندیده صفات از یکی به رسیدن عقل، آثار و نتایج از ندباورمند

 هیجانهات از دور بهه نامالیمات برابر در عقالنی مسیری بر مقاومت و آسودگی آرامش، معنای به
  108است. احساسات و

 قها م چهه و باشهد خداوند َجَمَع  و َوَضَع  فعل فاعل   چه رفته، کار به متعدی مفهو  در بنابراین
 شهارحان شهر  و روایهت از قیها  از پس عرصه الهی مدیر و مجری و فی  واسطه ، محمد   آل

 شهود   می یآور جمع ها عقل که اوست وسیله و واسطه به و است. بقیةالل حضرت که پیداست
 و آثهار و رسهد می خهود کمهال درجهه بهه ،شهده گفتهه معنای به ،حلم که است جمع این سایه در و

 شههکل بههه شههارحان برخههی کههه چونههان نههه ،عقههول جمههع نشههیند. مههی   بههار بههه تعقههل ارزنههده نتههایج
 بههها و طبیعهههی مسههیری در الههههی، های سههنت اسهههتناد بههه بلکهههه ،انههد گفته وار   معجههه ه و فراطبیعههی
گاهانهههه انتخهههاب و رشهههد سهههایه در الههههی مهههدیریتی کثریهههت عالمانهههه و آ  سهههاز زمینه کهههه - مهههرد  ا
یهادی ههای   وی گهی گرفهت. خواههد شهکل - اسهت الههی مقیهد و ویه ه امدادهای  رشهد همچهون ز
گهههاهی و علمههی گون تجههارب اثهههر در دنیههها مهههرد  آ  مهههدیریتی و شخصهههیتی وی گهههی گذشهههته، گونههها
 حضهرت، خاص مأموریت و - است الهی مقید امدادهای از بسیاری ساز زمینه که - عصر   اما 
 حهال عهین در ؛داد خواههد رخ قیها  عصر در که است فردی هب منحصر بعضا   اتفاقات ضلع سه
 ماننهد ،قیها  از پهس خهاص آمهوزش بهود. نخواههد بیهرون نیه  دنیها در الههی ثابت های سنت از که

 أنهه ل مهها علههی القههرآن النههاس یعّلههم لمههن فسههاطیط ضههرب القهها م قهها  إذا» صههحی  روایههت
 هاست. آن از ای نمونه 109«الل...

                                                   
  .108ص ،2ج القرآن، کلمات فی التحقی  ؛ 72ص11ج العروس، تاج .104

 . 557ص القرآن، الفا  مفردات .105

  .364ص ،3ج ، األعظم المحیط و المحکم .106

  .9ص ،4ج العین، .107

-275ص، 2ج  القرآن، کلمات فی التحقی ؛ 433-4334ص ،1ج النهایه،؛ 253-254ص القرآن، الفا  مفردات .108
272 . 

رسههل از شههیخ مفیههد نیهه  نقههل شههده اسههت م شههکل بههه روایههت ایههن. 680، ص المهههدی معرفههة فههی المهتههدی کفایههة .109
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 قرآن ثابت یها سنت پرتو در هیآ داللت یبررس
گون آرای بیان از بعد  ههای نگهاه نقهد و ههانپژو واژه و شهارحان نگهاه سایه در روایت مفهو  گونا

 پرتههو در مختههار نظههر انتخههاب و ههها دیههدگاه بررسههی نیازمنههد مقالههه، مسههأله و موضههو  نادرسههت،
  است. قرآن در الهی الیتغّیر های سنت

 110اسههت. مسههلمانان مسههّلم باورهههای از قههرآن صههری  نههص قههرآن در تنههاق  و اخههتالف عههد 
 موضهوعی خداونهد، سهوی از دنیها در آد  و عهالم تدبیر ضوابط و قواعد عنوان به الهی های سنت
 و 111اسههت. نمههوده یههاد صههراحت بههه قههرآن در آنههان ناپههذیری تبدیل و تحویههل بههر خداونههد کههه اسههت
 روایت، در شده یاد تحوالت است. شده تبدیل مجرب امری به بشر تاریخ در ها آن مکرر تجربه
  باشد. سازگار یادشده های سنت با که گیرد قرار باور و تأیید مورد تواند می زمانی

 مشهروط سهنت بها ،قها م قیا  روزگار در الهی رحمت به یابی دست آیا که است این سؤال
ْن  آیه در خدا وا ...إ  ره ْم  الَل  َتْنصه ْرکه ْت  َو  َیْنصه َثّب  ْم  یه ْقَداَمکه

َ
گر» ؛أ  شهما ههم خدا کنید، یاری را خدا ا

 اصههل بهها آیهها نیسههت  تعههار  در 112«سههازد مهی   اسههتوار و محکههم را هایتههان گهها  و کنههد مههی   یهاری را
ها آیهه همچهون هها انسهان اراده و آزاد انتخهاب سهایه در سرنوشت انتخاب ّنَ یَل  َههَدْیَناهه  إ  هب  ها الّسَ ّمَ  إ 
ا ر  ک  ا َو  َشا ّمَ ا إ  هور  هْن  َو  آیهه یها  113َکفه هَی  َلک  َیْقض  ا الله  ل  ْمهر 

َ
هوال   َکهاَن  أ هَ   َمْفعه َیْهل  َنهة   َعهْن  َهَلهَ   َمهْن  ل   َو  َبّی 

َنهة   َعهْن  َحهّیَ  َمهْن  َیْحَیهی  بههه علهت در علهی   امها  توسهط بارههها کهه سهنتی اسهت  سهو هههم 114َبّی 
 او بهه خواسهتند کهه آنهان پاسهخ در حسهین   اما  و 115 ،معاویه نابودی در وی ه قدرت نبستنکار

 بهههر یزیهههد ]ظهههاهری[ تسهههلط علهههت در  حههه  حجهههت خهههود توقیعهههات نیههه  و 116 رسهههانند یهههاری
 الهههی ویهه ه و امههداد های سههنت از نویسههنده 117اسههت. گرفتههه قههرار اسههتناد مههورد حسههین   امهها 

 شهده، یهاد 120انبیها دیگهر و 119 پیهامبر زنهدگی تجربه در مکرر که 118ح  نامر ی جنود همچون
                                                                                                                        

 .(386ص ،2ج ،اإلرشاد)

  .82آیه نساء،سوره  .110

  .23آیه فت ،سوره  ؛43آیه فاطر،سوره  ؛62آیه اح اب،سوره  ؛77آیه اسراء،سوره  .111

  .7آیه محمد،سوره  .112

  .3آیه انسان،سوره  .113

  .42آیه انفال،سوره  .114

 .281-280ص ،33ج ،االنوار بحار .115

 .331ص ،44ج همان، .116

 .278ص ،2ج ،النعمة تما  و الدین کمال .117

  .31آیه مّدّثر،؛ سوره 7و4سوره فت ، آیه .118

  .9آیه اح اب،سوره  ؛40 و26آیه ،هتوبسوره  .119



ررس
ب

 ی
 و یسند

» تیروا یدالل
َضَع 
َو

ه   ه یَ  الل  یَعل َده
س  
ه هؤ   ر

عباد  
ال

» ... 

 

 

93 

 و شههرایط تحههت یهه  هههر مههذکور هههای سههنت تحقهه  کههه ندانههد کههه کیسههت ولههی ؛نیسههت غافههل
 214 آیهه نگارنهده نگهاه در قهرآن آیه ترین   بدیهی ندارد. تحق  امکان ها آن بدون و است ضوابطی
  است: بقره سوره

ْمَّ
 
ِسْبُ ََّّْأ ْنََّّح 

 
ْدُخُل اَّأ ََّّت  ة  ن   ََّّاْْل   واَّو  ِتُکْمََّّْل   

ْ
وأ وُلََّّی  ث  ََّّم  وِذین 

وْ اَّال   ل  وْبِلُکْمََِّّموْنََّّخ  ُمََّّق  وْهُ س   واُءََّّم  س 
ْ
أ ََّّاْلب  َّو 

اُءَّ ر   ََّّالض   ََُّّزْلِزُل اَّو  ََّّح     ُقول  ُسوُلََّّی  ََّّالر   ََّّو  ِذین 
ُن اَّال   ُهََّّآم  ع  ََّّم  ْصرََُّّم    ََّّ؛...َّاَّللَّن 

 را شههما گذشهتگان حههوادث ماننهد هههایی   حادثهه هنهوز کههه حهالی در ایههد   پنداشهته آیها
 وچنهان رسهید ههایی   آسهیب و هها   سهختی آنهان بهه شهوید   مهی   بهشت وارد نیامده،
 بودنهد آورده ایمهان او بها کهه کسهانی و پیهامبر کهه جهایی تها شدند مضطرب و مت ل ل
 ... است  زمانی چه خدا یاری گفتند:   می

 هههای وی گی چههه قیهها  عصههر آیههد  مههی   وجههود بههه شههرایطی چههه تحههت شههده یههاد اتفاقههات پههس
 تجمیهع هها آن از یکهی کهه شهود   مهی ری ان چنان آن الهی رحمت که دارد ها زمان دیگر با متفاوتی
 بهه ثمراتش عقالنی، اندیشه دستاوردهای عنوان به حلم و گردد می واحد ع   به تبدیل و عقول
 یها و تنهد هیجانهان و هها بهدی جانشین نامالیمات برابر در مقاومت و آرامش و وقار و نشیند می   بار

  گردد    می منطقی غیر احساسات
کنون هم و بوده بسیار الهی فی  های   واسطه  حقیقهت 121عقهل، ماننهد ؛هست عالم در هم ا
 123حجهههت، حضهههرت تههها علهههی   امهها  از او اوصهههیای و  محمهههد حضهههرت 122کامهههل انسههان

 چنهههان سهههّر  پهههس هسهههتند. و بهههوده 125غیبهههت، دوره در عالمهههان از ای عهههده حتهههی و 124فرشهههتگان
 آن مکهین یها و آن مکهان یها دارد موضوعیت قیا  زمان آیا چیست  در نظیر   کم بعضا   رخدادهای

 چنهان کهه دارنهد خصوصهیتی چهه آن مهرد  مگهر باشهد  االوصهیاء خاتم مقدس وجود و مرد  که
 زمهههان نههه کهههه پیداسههت قهههرآن آیههات و روایهههات از شههود  می حالشهههان شههامل متمهههای ی عنایههات

 فهی  واسهطه ابهر پس خورشید همچون که حضرتش نازنین وجود مکان. نه و دارد خصوصیت
 کههه جاسههت ایههن چیسههت  در تفههاوت پههس اسههت. داشههته وجههود نیهه  غیبههت از قبههل و 126بههوده

                                                                                                                        
  .17آیه نمل،سوره  .120

  .237ص ،1 ج الحکم، أسرار .121

  .44ص مقدمه، المعارف، أصول .122

  .1ص ،1 ج ، یشناس اما  .123

  .754ص ،2 ج البالغه، نهج شر  ترجمه .124

 .18ص ،1 ج ،اإلحتجاج .125

 .180ص، 53ج ،األنوار بحار .126
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 روزگهار سهازی   زمینهه در مههم عامل عنوان به مرد  توده های   اراده و عمومی افکار و مرد  دگرگونی
 کبهری و صهغری غیبهت و حضهور عصهر جمله از دیگر روزگاران و روز آن میان تمای  عنوان به قیا 
 مقیاس در باید که مردمی هم   آن 127هستند؛ مرد  خود ها زمان طول در مفقوده حلقه کرد. توجه
گههر کههه چنههان ؛کننههد  پیههدا آمههادگی و اسههتعداد  حجةالحسههن قیهها  طههراز و  وجههود زمینههه ایههن ا

 کهه اسهت طبیعهی کهرد. می طهی را خهودش درست مسیر عالم و نبود اما  غیبت به نیاز ،داشت
گون های تجربه ها قرن محصول بلکه ،آید نمی وجود به باره ی  دگرگونی این  تلهخ و شیرین گونا

 و متفهاوت اب ارهای و مختلف های عرصه در علمی رشد و بشر اقتصادی و اجتماعی سیاسی،
گاهی  ایهن لهذا 128شهد. یهاد آن از بزرگهان برخهی کهال  در کهه دنیاست چهارسوی از ها انسان نو  آ
گیهر ظلم ولو ،دگرگونی  و زمینهه کهه اسهت ای گونهه عطش تقاضهای و آمهادگی نهوعی ،باشهد ههم فرا
 صهادق    امها  کهه ویه ه اسهتقبال نهو  رسد می نظر به آورد. می فراهم را حضرت ظهور اقتضای
 جههههال مهههن  الل رسهههول اسهههتقبله ممههها أشهههد النهههاس جههههل مهههن اسهههتقبل قههها  إذا» فرمهههود:

  فرمود: حضرت استقبالی چنین چرایی در حتی ؛است دیدگاه همین گر بیان ،«الجاهلیة
 هههههابی چههههوب و صههههخره و ها سههههنگ مههههرد  کههههه شههههد مبعههههوث هنگههههامی پیههههامبر
 قههرآن بههه مهها قهها م ظهههور درعصههر مههرد  ولههی ،پرسههتیدند می را خههود سههاخته دست

  129دانند. می قرآن تأویل و کرده احتجاج
گههر حههال  مقیههاس در معلمههی ،نههدا حضههرت قیهها  والههه کههه ای دیههده  تجربههه تشههنگان میههان در ا
 و عقههول جمههع معجهه ه ،شههود متوسههل ای معجهه ه بهه کههه آن  بههدون ،نمایههد قیهها   محمههد   آل   قها م

 آثهههار عنهههوان بههه حلهههم و داد خواهههد رخ خهههود طبیعهههی بسههتر در افکهههار و آرا شههدن یکسهههو و عههاقالن
 در حضهرت های برنامه مجموعه رسید. خواهد خود کمال نقطه به رایی،گهم چنان گرانسنگ
گههاه و مشههتاق هههای انسههان سههاختن شههکوفا  ماننههد توحیههدی نههاب تعههالیم از برآمههده کههه روز، آن آ
 بهر حضهرت واسهطه بهه خداونهد کهه باشد یدی وضع تواند می است   آن مانند و 130فسطاط روایت
گاهی و دارد می ارزانی بندگان  کهه باشهد روایت آن عینی مصداق که کند فراز حدی تا را علم و آ
گاه بدان مرد  روزگار آن در دیگر حرف پنج و بیست و حرف دو بشری علو  مجمو   131،گردند آ

                                                   
 .474ص ،3ج ، المهدی االما  احادیث معجم .127

 . 96ص ،2ج ،العقا د بیان فی الخالد الفکر .128

 150ص ،3ج ، المهدی االما  احادیث معجم .129

 .680ص ، المهدی معرفة فی المهتدی کفایة .130

  .336ص ،52ج األنوار، بحار .131
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 انمؤمنهه ویهه ه کههه دنیهها در ،کههردیم یههاد قههبال   کههه الهههی جنههود مثههل الهههی مقیههد و خههاص امههدادهای
 برخهی بهه قهرآن آیهات در خداونهد کهه چنهان ؛افهزود خواههد تعهالیم این کمیت و کیفیت بر ،است

 :که کرده اشاره نی  دیگر امدادهای
ُکْنََِّّإْنَّ ََِّّمْنُکْمََّّی  ون  ََِّّعْشُر ون  اِبُر ْغِلُب اَّص  ََّّی  ِ ْی  ت  ْنََِّّمائ  إی ُکْنََّّو  ََِّّمْنُکْمََّّی  ة  ْغِلُب اَِّمائ  اَّی  ْلف 

 
132ََّّ.أ

  فرمود: انفاق بحث در بقره سوره در یا
ُلَّ ث  ََّّم  ِذین 
ََّّال   ْمََُّّیْنِفُقوون  ُ اْل  ْمو  

 
وِبیِلََّّیِفََّّأ وِلََّّاَّلِلََّّس  ث  م  ََّّک  وة  ب   وْتََّّح  ت  ْنب 

 
ََّّأ وْبع  ََّّس  اِبل  ون  ََّّیِفََّّس  ِ

ََُّّکول  ة  َُّسوْنُبل 
َّ ة  ََِّّمائ  ة  ب   133ََّّ.ح 

 برابهههر چههههل نیروشهههان و قهههوی آههههن همچهههون انمؤمنههه قلهههب کهههه اسهههت آمهههده نیههه  روایهههات در و
 بهاتقوا و ایمانی جامعه کامل مصداق فوق شاخصه با ای جامعه که نیست تردیدی 134شود. می
 بهه زمهین و آسهمان درههای کننهده بهاز و کننهده جلب الهی، حتمی هوعد اساس بر خود که باشد
  هاست: انسان روی

َّ ْ ََّّو  ََّّل  ن  
 
ََّّأ ْهل 

 
ىَّأ ُن اَّاْلُقر  ََّّآم  ْ اَّو  ق  اَّات   ْجن  ت  ف  ْمََّّل  هْیِ

ل  ََّّع  ات  ک  ر  ََّّب  اِءََِّّمن  م  ََّّالس   135َّ.اْْل ْرِضََّّو 

 کند. می تأیید را ما ادعای صحت عرصه این روایات که آن  چه

 یریگ   جهینت
 در یههد وضههع اسههت. صههحی  سههندی لحهها  بههه« وضههع الل یههده علههی رؤس العبههاد» روایههت
 آمهادگی و اسهتعداد اثهر در قیها ، از پس روزگار در که است الهی رحمت و عنایت از کنایه روایت،
گون های قالب در حجت حضرت واسطه به مرد  روحی و علمی  نصهیب زمهان آن اب ار با و گونا
گر عباد از مقصود شود. می مرد   بهه کهه هسهتند کسهانی جهدی، مهراد ولهی اسهت مهرد  همه چه ا

 ههها، عقل آوردن گههرد از مههراد باشههند. داشههته را امامههت سههایه در حرکههت قابلیههت مراتههب حسههب
 ایهن دستاورد و شود می مدیریت اما  رهبری تحت که است واحدی راسخ ع   و افکار تجمیع
 های سهنت بها همسهو فهوق، مفههو  بها روایهت ایهن رسهد. می کمهال نقطهه به جمعی واحد حرکت
 دنیاست. در قرآنی ثابت

                                                   
  .65آیه انفال،سوره  .132

  .261آیه بقره،سوره  .133

  .653ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .134

  .96آیه اعراف، سوره .135
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 ، اول ، اعلمههی : بیههروت حرعههاملی،  حسههن بههن محمههد ، المعجهه ات و بالنصههوص الهههداة إثبههات _

 ق.1425
 ق.1420 دو ، قم، حوزه اسالمی تبلیغات دفتر قم: صدر، رضا ،التقلید و االجتهاد _
 مشههد: خرسهان، محمهدباقر تحقیه  طبرسهی،  علهی بهن احمهد اللجهاج، أهل علی اإلحتجاج _

 ق.1403 ، اول ، مرتضی
کبر علی تحقی  االختصاص، _  اللفیهة العهالمی الموتمر : قم زرندى،   محرمی محمود و غفارى ا

 ق.1413 ، اول المفید، الشیخ

 االمیریهة، الکبهری المطبعهة مصهر: قسهطالنی، احمهد ،البخهاری صهحی  لشهر  السهاری ارشاد _
   ق.1323 هفتم،

 ش.1372 اول، دارالمفید، : قم ،  البیت   آل مؤسسة تحقی  مفید، ،اإلرشاد _
   .1979 ، اول دارصادر، : بیروت زمخشرى، عمر بن محمود ،البالغة أساس _
 ش.1383 اول، ، دینی مطبوعات : قم ، سبزوارى هادی ،الحکم أسرار _
 ش.1375 ، سو  ، اسالمی تبلیغات دفتر : قم کاشانی، فی  المعارف، أصول _

 ق.1426 ، سو  ، طباطبایی عالمه مشهد: ، تهرانی   حسینی  محمدحسین ، شناسی اما  _
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 بههن محسههن تحقیهه  صههفار، حسههن بههن محمههد ، محّمههد   آل فضهها ل فههی الههدرجات بصهها ر _

 ق.1404 دو ، ، المرعشی الل آیة مکتبة قم: باغی،   کوچه  عباسعلی
 دارالفکهر، : بیهروت ، سهیرى  علهی و  هاللهی  علهی تحقیه  زبیهدی،  مرتضهی محمد العروس، تاج _

 . ق1414 ، اول
 دارالتراث، بیروت: ، ابراهیم الفضل أبو محمد تحقی  طبری، جریر بن محمد ،الطبری تاریخ _

 ق.1387 دو ،
 -لبنههان عطهها، عبههدالقادر مصههطفی تحقیهه  بغههدادی،   خطیههب علههی بههن احمههد بغههداد، تههاریخ _

 ق.1417 اول، ، بیضون علی محمد منشورات العلمیة، الکتب دار : بیروت
کر،   ابن دمش ، مدینة تاریخ _  ق.1415 اول، الفکر، دار : بیروت شیری،  علی تحقی  عسا
 ، اول ، اسهالمی ارشهاد و فرهنهگ وزارت : تههران مصهطفوی، حسهن القرآن، کلمات فی التحقی  _

 ش.1368
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 مجمهع مشههد: نهوایی، و مقهد  محمهدى ترجمهه ، بحرانی میثم ابن ،البالغه نهج شر  ترجمه _
 . ق1417 ، اول اإلسالمیة، البحوث

 ش.1390 اول،    اسراء، نشر مرک  قم: آملی،   جوادی عبدالل ،تسنیم _
 : تهههران ، محالتههی رسههولی  سیدهاشههم تحقیهه  عیاشههی، مسههعود بههن محمههد ،العیاشههی تفسههیر _

 . ق1380 ، اول العلمیة، المطبعة
 . ش1371 دهم، اإلسالمیة، الکتب دار : تهران شیرازى، مکار  ناصر نمونه، تفسیر _
 . ق1421 ، اول ، العربی التراث احیاء دار : بیروت ازهرى، محمد اللغة، تهذیب _
 ق.1412 اول، دارالمعرفة، : بیروت طبری، جریر بن محمد ،البیان جامع _
کر، احمدمحمهد تحقیهه  ترمهذى،  عیسهی بههن محمهد (، الترمهذی سههنن(الصهحی  الجهامع _  شهها

 ق.1419 اول، ، الحدیث دار : قاهره -مصر
 ق.1418 چهار ، دارالرشید، دمش : صافی، محمود الجدول، _
   . 1988 ، اول ، للمالیین دارالعلم : بیروت درید،   ابن ،اللغة جمهرة _
 مؤسسهه : قهم ،المههدى اإلما  مؤسسة تصحی  راوندى، الدین قطب ، الجرا   و الخرا ج _

 . ق1409 ، اول ،مهدى اما 
 دارالکتههب بیههروت: عطهها، عبههدالقادر مصههطفی تحقیهه  طبرانههی، سههلیمان ،للطبرانههی الههدعاء _

 ق.1413 األولی، العلمیة،
 النشهر مؤسسهة : قهم اصهفهانی،   قیهومی جهواد تحقیه  طوسی،  حسن بن محمد ، الطوسی رجال _

 . ش1373 ، سو  ، المدرسین لجامعة التابعة االسالمی
 بحرالعلهو ،  محمدصهادق تحقیه  حلهی، مطههر بهن یوسهف بهن حسهن ، الحلهی العالمة رجال _

 . ق1411 ، دو  الذخا ر، دار : اشرف نجف
 عمهر بهن محمهد األسهترآبادی(، دامهاد میهر تعلیقهات )مهعالرجهال معرفهة اختیار -الکشی رجال _

 ش.1363 ، اول ،البیت   آل مؤسسة : قم رجایی، مهدی تحقی  کشی،
 طوسی الحسن بن محمد تحقی  کشی، عمر بن محمد ، الرجال معرفة إختیار -الکشی رجال _
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 لجامعههة التابعههه االسههالمی النشههر مؤسسههة : قههم نجاشههی،  علههی بههن احمههد ، النجاشههی رجههال _

 . ش1365 ، ششم ، المدرسین
 ، اول ، الحهدیث دار : قهم حسهینی، محمدرضا تحقی  غضا ری،   ابن الغضا ری(، الرجال)البن _
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 . ش1342 ، اول ، تهران دانشگاه : تهران حلّی، داود بن علّی  بن حسن داود(، الرجال)البن _
 : قهم جاللهی،   حسهین محمدرضها تحقیه  زرارى، محمهد بهن احمهد ، الهزرارى غالهب أبی رسالة _

 ق.1411 اول، اإلسالمیة، التحقیقات و البحوث مرک 
 شیعه ویکی سایت
 : قههم درایتههی،  محمدحسههین تصههحی  قههزوین،  غههازى بههن مالخلیههل الکههافی، شههر  فههی الشههافی
 ق.1429 ، اول ، دارالحدیث

  محمدحسههین تصههحی  و تحقیهه  حیههون،   ابههن ،األطهههار األ مههة فضهها ل فههی األخبههار شههر  _
 . ق1409 ، اول ، مدرسین جامعه : قم جاللی،   حسینی

  ابوالحسهههن تحقیههه  مازنهههدرانی، احمههد بهههن محمدصهههال  الروضههة، و األصهههول -الکهههافی شههر  _
 ق.1382 ، اول اإلسالمیة، المکتبة : تهران اشعری،

 الل آیههة مکتبههة : قههم ابههراهیم،  ابوالفضههل محمههد تحقیهه  الحدیههد،   ابههی   ابههن البالغههة، نهههج شههر  _
 ق.1404 ، اول ، النجفی المرعشی

دة _  ق.1417 ، اول ، عالقبندیان محمدتقی : قم طوسی،  حسن بن محمد ، الفقه أصول فی العه
 . ق1409 ، دو  ، هجرت نشر : قم فراهیدى، احمد بن خلیل ، العین _
-عربسهتان الهدویش، عبهدالرزاق ابهن احمهد واإلفتهاء، العلمیة للبحوث الدا مة اللجنة فتاوی _

 تا.   بی األولی، الریا ، ،للطبع العامة اإلدارة ؛واإلفتاء العلمیة البحوث إدارة ر اسة ریا :
 ق.1425 ، اول ، صادق   اما  مؤسسه : قم سبحانی، جعفر العقا د، بیان فی الخالد الفکر _
  حسههن بههن محمههد األصههول، أصههحاب و المصههّنفین أسههماء و أصههولهم و الشههیعة کتههب فهرسههت _

 ، اول ، الطباطبهها ی المحقهه  مکتبههة : قههم طباطبهها ی، عبههدالعزی  تصههحی  و تحقیهه  طوسههی،
 . ق1420

 ، اول ، دارالحهدیث : قهم ، دارالحهدیث تحقیه  و تصهحی  کلینهی،  یعقهوب بهن محمد الکافی، _
 ق.1429

کبههر   علههی تحقیهه  و تصههحی  کلینههی،  یعقههوب بههن محمههد الکههافی، _  ، آخونههد محمههد و غفههاری ا
 ق.1407 ، چهار  ، االسالمیة دارالکتب : تهران

 : اشههرف نجههف امینههی،  الحسههین عبههد تحقیهه  قولویهه، ابههن محمههد بههن جعفههر ، الزیههارات کامهل _
 ش.1356 ، اول دارالمرتضویة،

 إبههراهیم بههن العزیهه  عبههد تحقیه  خزیمههه،   ابههن اسههحاق الهرب، صههفات إثبههات و التوحیههد کتهاب _
  .1994 الخامسة، الریا ، _ الرشید مکتبة ریا : الشهوان،
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 موسسهههه قهههم: پهههرداز،   رای پژوهشهههی موسسهههه تحقیههه  زنجهههانی،   شهههبیری موسهههی نکههها ، کتهههاب _
  ق.1419 ، اول پرداز،   رای پژوهشی

 شهیرازى(   محمد)آصهف الدین   معین بن محمدهادى الکافی، أصول شر  فی الوافی الکشف _
 ق.1430 ، اول ، دارالحدیث : قم شیرازى،   شریف

 النشهر موسسهه : قهم خراسهانی، آخونهد محمهدکاظم (،سهبزواری زارعهی تعلیقة )با االصول کفایة _
 ق.1430 ، ششم ، االسالمی

 : قههههم سههههبزوارى، میرلههههوحی محمههههد بههههن محمههههد ، المهههههدی معرفههههة فههههی المهتههههدی کفایهههة _
 ق.1426 اول، دارالتفسیر،

کبههر علههی تصههحی  صههدوق، ،النعمههة تمهها  و الههدین کمههال _  ، دو  ، اسههالمیه : تهههران غفههارى، ا
 . ق1395

 نهر  در ق.)موجهود1430جها،   بهی اإلسهالمیة، الشبکة فتاوى االسالمیة، بالشبکة الفتوی لجنة _
 الشاملة( المکتبة اف ار

   . ق1414 ، سو  دارصادر، : بیروت ، میردامادى  الدین   جمال تحقی  منظور،   ابن ، العرب لسان _
 ، مرتضههوی : تهههران اشههکورى،   حسههینی احمههد تحقیهه  طریحههی، الههدین فخههر ، البحههرین مجمههع _

 ش.1375 ، سو 
 طباطبهایی ی دى  الل فضل تصحی  طبرسی،  حسن بن فضل ، القرآن تفسیر فی البیان مجمع _

 . ش1372 سو ، ناصرخسرو، : تهران رسولی،  هاشم و
 قهاهره: قدسهی، الهدین حسها  تحقیه  هیثمی، بکر ابی بن علی الفوا د، منبع و الزوا د مجمع _

 ق.1414 چا،   بی القدسی، مکتبة
 ش.1372 هشتم، صدرا، قم: مطهری، مرتضی مطهرى، شهید استاد آثار مجموعه _

 النشههر مؤسسههة : قههم مظفههر،  مشههتاق تصههحی  حلههی، سههلیمان بههن حسههن ،البصهها ر مختصههر _
 . ق1421 ، اول ، اإلسالمی

 اإلسههالمیة، دارالکتههب : تهههران محالتههی، رسههول تصههحی  مجلسههی، محمههدباقر العقههول، مههرآة _
   ق.1404 ، دو 

 مؤسسة : بیروت دیگران، و عرقسوسی تحقی  حنبل، بن احمد حنبل، بن احمد االما  مسند _
 ق.1416 اول، الرسالة،

یههها  دادانهههی،  سهههلیم   حسهههین تحقیههه  دارمهههی،  عبهههدالرحمن بهههن عبهههدالل مسهههندالدارمی، _  : ر
 ق.1421 اول، ، دارالمغنی
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 تا.   بی حمید، بن عبد ،حمید بن مسندعبد _
 الرضهویة آسهتانة مشههد: رجا ی،  مهدى تحقی  بهایی، السعادتین، اکسیر و الشمسین مشرق _

 ق.1429 ، دو  اإلسالمیة، البحوث مجمع المقدسة،
 ، دو  دارالهجهههرة، موسسهههه : قهههم فیهههومی، احمهههد الکبیهههر، الشهههر  غریهههب فهههی المنیهههر المصهههبا  _

 . ق1414
 ، نههم اسهالمی، انتشهارات دفتهر : قهم ، الهدین زیهن بهن حسهن ، المجتههدین مهالذ و الهدین معالم _

 تا.   بی
 قهم،-االسالمیه المعارف موسسه العاملی، الکورانی علی ،المهدی االما  احادیث معجم _

 ق.1411
 . ق1413 پنجم، جا:   بی خویی،  ابوالقاسم ،الحدیث رجال معجم _
 االعهال  مکتهب : قهم ههارون، محمهد عبدالسهال  تصهحی  فهارس،   ابهن اللغهه، مقهاییس معجهم _

 ق.1404 ، اول ، االسالمی
 ق.1412 ، اول ، القلم   دار : بیروت اصفهانی، راغب القرآن، الفا  مفردات _
 بههن محمههد بههن شههادی صههنعه البههانی، محمههد ،االلبههانی مجددالعصههر االمهها  العالمههة موسههوعة _

 وتحقیهه  اإلسههالمیة والدراسههات للبحههوث النعمههان مرکهه  لههیمن:ا _ صههنعاء نعمههان، آل سههالم
 ق.1431 األولی، والترجمة، التراث

 ، للمطبوعهات األعلمهی مؤسسهة : بیهروت طباطبایی،  محمدحسین ، القرآن تفسیر فی المی ان _
 . ق1390 دو ،

 احمههد طههاهر و  طنهاحی محمههد محمههود تحقیه  اثیههر، ابهن األثههر، و الحههدیث غریهب فههی النهایهة _
  . ش1367 ، چهار  ، اسماعیلیان مطبوعاتی موسسه قم: زاوى،

 ق.1406 ، اول ،علی أمیرالمؤمنین اما  کتابخانه : اصفهان کاشانی، فی  ، الوافی _
 اإلمهههها  فههههی التخصصههههیة الدراسههههات مرکهههه  تحقیهههه  نجفههههی، بشههههیر المهههههدی، اإلمهههها  والدة _

 تا.   بی جا:   بی ،المهدی
 الهدینی المرجهع محاضهرات من مستفادة بحوث « المعصومین معرفة فی المبین الح » _

  .2003ق/1424 دو ، جا،   بی العاملی، الکورانی علی الخراسانی، الوحید الل آیة
 و تقههوی علههی   ههادی ،«پیههدایش سهفر در ابههراهیم بشههارت بهه نههو نگهاهی تههورات؛ در امها  دوازده» _

 .1393زمستان ،12 شماره ،پژروهی امامت بخشی، فی  محسن و قندهاری محمد
 ،انتظههارموعود دریکونههدی، الل رو  و جعفههری جههواد ،«ظهههور عصههر عقالنههی آثههار شناسههی   گونههه» _
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